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Abstract 

Arbetets syfte är att undersöka hur de ogifta mödrarna i Gudmundrås socken mellan 

åren 1931-1936 behandlades jämfört med andra kvinnogrupper inom fattigvården, 

samt vilka ärenden de förekommer i. Det material som har använts har hämtats från 

fattigvårdens egna protokollsböcker, vilka går att finna i Kramfors kommunala 

arkiv. 

 

Resultatet tyder på att de ogifta mödrarna inom Gudmundrås socken ofta 

behandlades på ett annorlunda sätt jämfört med de övriga kvinnogrupper som finns 

representerade under denna tidsperiod mellan 1931-1936. I de ärenden som finns 

beskrivna mellan 1931-1936 kan man utläsa att de ogifta mödrarna är den 

kvinnogrupp som är störst jämfört med de övriga utsatta kvinnogrupperna. Deras 

bifallna ärenden tyder också på att de först och främst fick hjälp med mat åt barnet 

jämfört med de andra kvinnogrupperna. 

 

Sökord: Ogifta mödrar, fattigvård, Gudmundrå socken. 
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1 Inledning 

En av de mest utsatta grupperna i samhället under tidens gång har varit 

ensamstående kvinnor med barn. De har setts som ett stort socialt problem och de 

ogifta mödrarna som tillhörde denna kategori fick oftast skulden och ansvaret för 

barnets fortsatta välmående. De hade oftast svårt att livnära sig själva och var därför 

beroende av att få assistans av något slag för att familjen skulle kunna hålla ihop 

och klara av de vardagliga bestyren. Dessa mödrar fick ofta lämna bort sina barn till 

exempelvis fosterhem, och barnen som föddes av mödrar med sociala problem föll 

också offer för tidig barndödlighet.1 

Fattigvården inom Sverige under början på 1900-talet var under utveckling och 1917 

trädde en ny lag i kraft. Den byggde till vis mån på de tidigare förlagorna, och 

omfattade både obligatorisk och frivillig hjälp. Det diskuterades om fattigvården 

skulle förstatligas, men i slutändan beslutades det att den fortfarande skulle vara 

kommunalt.2 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur de ogifta mödrarna i Gudmundrås 

socken 1931-1936 behandlades jämfört med andra kvinnogrupper, och vilka 

ärenden som de ogifta mödrarna förekommer i. Jag tänker även undersöka i vilken 

mängd de förekommer jämfört med andra kvinnogrupper, samt hur stor del av de 

ärenden som behandlades inom Gudmundrå fattigvårdområde går att koppla till 

ogifta mödrar och vilket utfall de fick i sin förfrågan angående understöd. För att 

besvara syftet ställs följande frågor: 

 

Hur stor del av de totala ärendena i Gudmundrå socken utgör de ogifta mödrarna? 

                                                           
1 Jan Gröndahl, (1990) Single mothers and poor relief in a Swedish industrial town (Gävle) at the 

beginning of the twentieth century, Department of history, Uppsala University, s 31. 
2 Petterson, Ulla (2011) från fattigvård till socialtjänst. Lund: Studentlitteratur AB, s 33,34. 
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Vilket sorts understöd begär de ogifta mödrarna? Bifalls eller nekas de? 

Görs det någon skillnad mellan de ogifta mödrarna och andra kvinnogrupper, 

änkorna och de frånskilda mödrarna, i Gudmundrå sockens fattigvårdsdistrikt? 

 

 

1.2 Avgränsningar, material och metod 

Jag har valt att fokusera på åren 1931-1936 för att det material som finns tillgängligt 

är relativt välbevarat. Det beskriver också i detalj de olika ärenden som behandlas 

och vilket civilstånd kvinnorna befinner sig i. Det ligger också relativt nära 

tidsmässigt den lag som utformades 1918 angående fattigvården.  

 

De källmaterial som jag tänker använda mig av när jag besvarar mina frågor är 

fattigvårdens styrelseprotokoll under åren 1931-1936. De material som finns 

tillgängligt är maskinskrivna styrelseprotokoll, som är relativt välbevarade. 

Styrelseprotokollen beskriver åren mellan 1931-1936 detaljerade, då varje behandlat 

ärende finns noterat. Även längden mellan 1931-36 är lämplig för en C-uppsats. 

Anledningen till att jag startar med året 1931 är att det är första året då det finns 

maskinskrivna protokoll tillgängliga. Anledningen till att man avslutar studien år 

1936 är att protokollen efter detta år blir sämre utformade, de går inte igenom varje 

ärende separat längre och informationen blir svårare att utläsa. Styrelseprotokollen 

är uppdelade månadsvis och går från 1931 till 1936 igenom varje ärende separat och 

ger ett besked angående den begäran om ett eventuellt ekonomiskt understöd eller 

en förfrågan om ett materiellt stöd bifallits eller inte. Detta gör materialet intressant 

då det dels går att kategorisera vilka ärenden som är vanligast hos de ogifta 

mödrarna. Det går också att tyda om det är specifika förfrågningar som nekas, 

samtidigt som det också speglar fattigvårdens syn på de ovan nämnda individerna. 

Det kan finnas enstaka ärenden i materialet där det är svårt att utröna om den ogifta 

modern har barn, men det är bara ett fåtal ärenden. 

 

Metoderna som kommer att användas blir kvantitativ/kvalitativ. Eftersom 

styrelseprotokollen är indelade med uppgifter som gör att varje månad blir 

tillgänglig att studera separat har jag valt ut två månader under året. De månader jag 
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valt att studera är en vintermånad (februari) och en sommarmånad (augusti). Detta 

för att se om det skiljer sig något mellan ärendena som behandlats under respektive 

typ av månad. 

 

1.3 Tidigare forskning 

Per Bohlin Hort har skrivit boken En tråkig historia, Ogifta mödrar, deras barn och 

fattigvården i Simrishamn, 1870-1917. Syftet med boken är att fokusera på de ogifta 

mödrarna och deras utomäktenskapligt födda barn ur en socialpolitisk synvinkel och 

granska de reformer som berörde detta område under 1800-talet. En annan 

målsättning som Bohlin har med studien är att kombinera olika historiska 

discipliner, och han rör sig mellan familjehistoria, demografi och socialhistoria. 

Bohlins syfte är att hitta samband och orsaker som forskare inom varje separat 

disciplin tidigare inte uppmärksammat när det gäller ogifta mödrar och deras barn.3 

Bohlin har även i sin studie som målsättning att kategorisera de ogifta mödrarna, 

vilka som var prostituerade och kriminella. Detta för att sedan jämföra med hur 

många som var vanliga underklasskvinnor som blev ogifta mödrar för att mannen 

övergav dem innan vigseln. Resultatet som Bohlin kommer fram till är att de kvinnor 

som födde barn utom äktenskapet i dubbelt så hög utsträckning hade föräldrar som 

betecknades som fattiga. Slutsatsen han drar av det är att de kvinnor som kommer 

från fattiga hemförhållanden inte var särskilt eftertraktade som blivande maka.4  

 

I den andra delen av boken undersöker Bohlin hur fattigvården i Simrishamn agerat 

gentemot de ogifta mödrarna. Syftet med den studien är att undersöka hur 

samhälleliga institutioner reagerade på ett enligt Bohlin så pass kontroversiellt 

fenomen som olegaliserad familjebildning. Han undersöker om det förhållningsätt 

fattigvården visade de ogifta mödrarna förändrades under studiens tid, men även 

vilka strategier de ogifta mödrarna använde sig av i sina kontakter med fattigvården. 

Som exempel om de försökte få kontakt i ett tidigt skede eller om de in i det längsta 

undvek detta.5 Bohlin drar slutsatsen att de ogifta mödrarna in i det längsta försökte 

undvika att söka understöd av fattigvården, då detta bland annat försämrade deras 

                                                           
3 Per Bohlin Hort, (1998) En tråkig historia, Upplaga 1:1. Linköpings universitet, s. 9. 
4 Bohlin, 1998, s. 143. 
5 Bohlin, 1998, s. 29. 
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chanser på äktenskapsmarknaden. Det fanns även en rädsla från de ogifta mödrarna 

angående eventuella disciplinära åtgärder från fattigvårdens sida mot dem.6 

Resultaten Bohlin får fram tyder också på att det skedde en förändring vad gäller 

mötet mellan de ogifta mödrarna och fattigvården under studiens gång. 

I studiens början på 1870-talet ansåg fattigvårdens styrelse att det inte fanns någon 

anledning att ge understöd till ogifta mödrar, då deras problem ansågs vara 

självförvållade och resultatet av ett omoraliskt leverne sid.7 Under 1880 och 1890 – 

talet sker dock en förändring och fattigvården börjar i en utökande utsträckning ge 

bidrag till ogifta mödrar, särskilt i form av bidrag till barnens utackordering.8  

 

Jan Gröndahls studie som heter Single mothers and poor relief in a Swedish 

industrial town (Gävle) at the beginning of the twentieth century belyser de ogifta 

mödrarnas situation. Studiens syfte är att utreda hur ensamstående mödrars situation 

i Gävle under och efter några år runt 1910 gestaltade sig, samt hur fattigvården 

behandlade dessa kvinnor. Anledningen till att Gröndahl valde att undersöka staden 

Gävle var dess storlek då den var lagom stor i befolkningsmängd. Kvinnoandelen i 

Gävle var, enligt Gröndahl, under denna tid cirka 50 %, precis som i många andra 

städer under denna tid.9 Gröndahl kommer fram till att de ogifta mödrarna i Gävle 

under 1910 inte fick någon hjälp i form av hemassistans av fattigvården om de hade 

minderåriga barn. Det fick däremot änkor som hade minderåriga barn. Ville de 

ogifta mödrarna ha understöd i någon form fick de vända sig direkt till fattigvårdens 

kontor. Upplevde de ansvariga på kontoret ett de var i behov av hjälp blev de 

inskrivna i fattigvårdens register. 

 

En annan aspekt som spelade in enligt Gröndahl var den känsla av ovisshet som de 

ogifta mödrarna kände. Hade de en gång hade vänt sig till fattigvården, blivit 

inskrivna och omyndigförklarade, så kunde det dröja länge innan de kunde bli 

utskrivna. Gröndahl drar också slutsatsen att fattigvården för ogifta mödrar primärt 

gav negativa resultat. Det finns inte mycket som tyder på att fattigvården sträckte ut 

en hjälpande hand till de ogifta mödrarna. Med den hjälpande handen avser han de 

                                                           
6 Bohlin, 1998, s. 145/146. 
7 Bohlin, 1998, s. 146. 
8 Bohlin, 1998, s. 147. 
9 Gröndahl 1990, s 31. 
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ogifta mödrarnas strävan att få behålla sina barn.10 Gröndahl har även undersökt i 

procent hur de ogifta mödrarna och andra kvinnogrupper förekommer inom 

fattigvården i Gävle under 1910. Han kommer fram till att de ogifta mödrarna 

utgjorde cirka två procent av de personer som förekommer inom fattigvården i Gävle 

1910, jämfört med änkor med barn som utgjorde cirka 0,2 procent. 

 

Ulla Petterson har skrivit boken Från fattigvård till socialtjänst, där hon ägnar ett 

kapitel åt fattigvården i Sverige. Kapitlets syfte är att ge en skildring av den 

utveckling som skett under århundradena. Petterson börjar skildra fattigvården från 

1763 års första reglering där det beslutades om att varje socken var skyldiga att 

försörja sina egna fattiga. Hon går vidare och beskriver 1847 års 

fattigvårdsförordning, där ett av besluten var att fattigvården blev en kommunal 

uppgift och rätten till fattigvård enbart skulle gälla de egna kommuninvånarna.11 

Petterson beskriver också 1871 års förordning, där hon lyfter fram de begränsningar 

gällande vilka kategorier som kommunerna skulle vara skyldiga att hjälpa. De som 

var kroppsligt eller själsligt sjuka, vanföra eller lytta och oförmögna till arbete var i 

behov av obligatorisk hjälp enligt Petterson. De övriga behövande hade 

kommunerna en egen frihet att välja om de ville bistå med hjälp eller avstå från att 

hjälpa dem.12 

 

Den nya fattigvårdslagen 1917, som trädde i kraft 1918, byggde i stort på den 

tidigare lagstiftningen enligt Petterson. Fortfarande fanns uppdelningen angående 

obligatorisk och frivillig hjälp. Den stora skillnaden var att man återförde 

överklagningsrätt.13 Slutsatsen som Petterson drar är att lagstiftningsarbetet på 

fattigvårdens område endast marginellt hade utvecklats från 1800-talet till 1957 års 

lag. Mellan 1871 och 1957 fanns det alltså enligt Petterson vissa obligatoriska 

kategorier av människor som enligt lag var i behov av hjälp från fattigvården. Det 

fanns också människor som inte tillhörde dessa kategorier, och de kunde ansöka om 

hjälp. Det var dock upp till kommunen att besluta om dessa människor skulle få 

hjälp.14 

                                                           
10 Gröndahl 1990, s 48/49. 
11 Petterson, 2011, s. 30/31. 
12 Petterson, 2011, s. 32 
13 Petterson, 2011, s. 33/34 
14 Petterson, 2011, s. 36 
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Mikael Sjögren har skrivit en avhandling vid Umeå universitet som heter fattigvård 

och folkuppfostran, liberal fattigvårdspolitik 1903-1918. I kapitel fem har han gjort 

en undersökning där syftet är utreda om det fanns någon skillnad mellan hur man 

behandlade de fattiga männen respektive kvinnorna inom fattigvården.15 Sjögren 

kommer fram till att det inom fattigvården fanns de som ansågs vara ”värdiga” 

fattiga att försörjas av fattigvården och det var de som var minderåriga, 

handikappade, sjuka och gamla människor.16 Sjögren drar också slutsatsen att det 

fanns ”ovärdiga” människor som försörjdes av fattigvården och där ingick de ogifta 

mödrarna.17 Anledningen till att de ogifta mödrarna var ovärdiga var deras tanklösa 

och lättsinniga sidor som de uppvisade genom att sätta ett barn till världen. De skulle 

därför visas upp som ett varnande exempel för alla kvinnor att det fanns ett pris att 

avvika från dygdens väg.18 

 

Petra Johanssons C-uppsats som heter Ensamstående mödrar och betalande fäder, 

Örebro stad 1916-1931 undersöker de ensamstående mödrarna ur en ekonomisk 

synvinkel. Ett av uppsatsens syften är att undersöka i vilken utsträckning 

ensamstående mödrar fick hjälp av fattigvården i form av ekonomisk ersättning för 

sina utomäktenskapliga barn under tiden 1916-1931 i Örebro stad.19 Resultatet som 

Johansson kommer fram till är att de kvinnor som fick långvarig ekonomisk hjälp i 

större grad antagligen var beroende av den för att överleva. Detta jämfört med de 

kvinnor som endast fick småsummor vid enstaka tillfällen.20 

 

 

 

                                                           
15 Mikael Sjögren (1997) Fattigvård och folkuppfostran, liberal fattigvårdspolitik 1903-1918, 

Department of history, Umeå university, s. 87. 
16 Sjögren, 1997, s. 100 
17 Sjögren, 1997, s. 101 
18 Sjögren, 1997, s.101/102 
19 Petra Johansson, (2015) Ensamstående mödrar och betalande fädrer, Örebro stad 1916-1931, 

Örebro universitet, s. 9. 
20 Johansson, 2015, s. 19. 
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2. Historisk bakgrund 

Fattigvården i Sverige har sitt ursprung i 1763 års förordning om hospitals- och 

barnhusinrättningarna. Där fastslogs att varje socken hade en skyldighet att försörja 

sin egna fattiga invånare. Undersökningar som har gjorts från den tiden visar att tre 

fjärdedelar av de vuxna som fick hjälp var kvinnor.21 Det dröjde dock till år 1809 

innan det fördes fram förslag om en lagstadgad fattigvård för hela riket.22  

 

Den första egentliga fattigvårdsförordningen i Sverige infördes år 1847 och 

kompletterades år 1853 med hemortsrätten som innebar att rätten till fattigvård 

endast skulle gälla de egna kommunmedborgarna. Under 1860 drabbades Sverige 

av en rad missväxtår som ökade kostnaderna för fattigvården och det restes krav på 

en förändring av lagen.23 År 1871 kom en ny förordning som var en stor 

inskränkning i förhållande till den tidigare lagen. Begränsningarna gällde 

framförallt vilka kommunerna var skyldiga att hjälpa. De minderåriga eller de som 

klassades som vansinniga, samt de som på grund av ålderdom, själs- eller kropps-

sjukdom, vanförhet och lyte var oförmögna till arbete hörde till denna kategori. För 

de övriga behövande hade kommunerna friheten att själva välja vilka de ville bistå 

eller avstå från att hjälpa.24 

 

1917 trädde en ny fattigvårdslag i kraft som i stort byggde på den tidigare som 

instiftades 1871. Fortfarande fanns uppdelningen angående den obligatoriska och 

frivilliga hjälpen kvar och de grupper som var behöriga till obligatorisk fattigvård 

var i stort sett detsamma som i 1871 års förordning.25 

 

1937 tillsattes Socialvårdskommiten som hade till uppdrag att göra en översyn av 

hela den svenska socialvården. Bland de frågor som kom upp ingick också en 

revision av fattigvårdslagen. Man beslutade också att det istället för fattigvård nu 

skulle kallas socialhjälp. Man diskuterade också om det nu var dags att förstatliga 

den ekonomiska hjälpen. Det motiverades med att det inte skulle vara någon skillnad 

                                                           
21 Ulla Petterson, (2011), Från fattigvård till socialtjänst, Studentlitteratur AB, Lund, s 29. 
22 Petterson, 2011, s. 30. 
23 Petterson, 2011, s. 31. 
24 Petterson, 2011, s. 32. 
25 Petterson, 2011, s. 34. 
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på hur de olika kommunernas finansiella ställning då påverkade den hjälp som 

personerna inom fattigvården fick.26 I slutändan beslutades det dock om att 

kommunerna fortfarande skulle vara ansvariga, men de skulle utvidgas 

geografiskt.27 

 

Den tidigaste information som finns att tillgå angående Gudmundrå socken går att 

datera till år 1535. Gudmundrå socken bestod då av cirka 300 personer, varav 46 

stycken ansågs vara skattepliktiga. Under 1600-1700 talet var produktionen av 

träkol och sågverken den främsta sysslan, år 1742 anlades det första sågverket i 

Gudmundrå vid Ångermanälven. 

 

Under 1900-talets början blev Gudmundrå ett eget läkardistrikt och fick sitt eget 

apotek, och år 1893 blev järnvägen klar att brukas. Gudmundrå kommun omfattade 

vid början av 1900-talet bland annat byarna Bollsta och Nyland, och bägge dessa 

hade egna sågverk. I Kramfors, som till folkmängden var störst i Gudmundrå 

kommun, öppnade år 1891 ett apotek. Under 1900-talet steg befolkningsmängden 

och 1930 bodde cirka 15000 personer inom Gudmundrå socken. De flesta livnärde 

sig genom att arbeta inom skogsindustrin, där framförallt sågverken men även 

massaindustrin var tongivande.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Petterson, s. 34. 
27 Petterson, s. 35. 
28 Håkan Sjöberg (1992) från Gudmundrå 1890 till Kramfors 1960, informationsbolaget, 

Härnösand, s 40, 52. 
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3. Undersökning 

 

Hur stor del av de totala ärendena i Gudmundrå socken utgör de ogifta 

mödrarna? 

De totala ärendena avser 2 månader som kombinerats under varje år, nämligen 

februari och augusti, mellan år 1931-36. 

Tabell 1: Antal ärenden i Gudmundrå socken 1931-1936. 

1931 Totala ärenden: 372. 

1932 Totala ärenden: 412. 

1933 Totala ärenden: 449.  

1934 Totala ärenden: 406. 

1935 Totala ärenden: 521. 

1936 Totala ärenden: 563. 

   Källa: Gudmundrå fattigvårdsstyrelse styrelseprotokoll 1931-36. 

Det man kan se på antalet ärenden som behandlas under 1931-1936 är att det sker 

en ökning under alla år, förutom år 1934 då den totala andelen ärenden sjunker från 

föregående år. En av anledningarna till att ärendena sjunker under detta år kan vara 

att man under året 1934 beslutade att de arbetslösa var tvungna att visa stämplade 

arbetslöshetskort för att få något stöd av fattigvården. Det hade under föregående år 

förekommit att personer åtnjutit stöd från olika kommunala understödsorgan.29 

Tabell 2. Antal ärenden gällande kvinnor och ogifta mödrar 1931-1936. 

1931, 372 ärenden. Kvinnor: 88 ärenden. 24 

%. 

Ogifta mödrar: 12 

ärenden. 3.2 % 

1932, 412 ärenden. Kvinnor: 91 ärenden. 22 

%. 

Ogifta mödrar: 13 

ärenden. 3.1 % 

1933, 449 ärenden. Kvinnor: 101 ärenden 

22.5 %. 

Ogifta mödrar: 13 

ärenden. 2.9 % 

1934, 406 ärenden. Kvinnor: 95 ärenden. 

23.5 % 

Ogifta mödrar: 14 

ärenden. 3,5 % 

1935, 521 ärenden. Kvinnor: 92 ärenden. 

17.5 % 

Ogifta mödrar: 14 

ärenden. 2,7 % 

                                                           
29 Styrelseprotokoll, 1934-01-02, Gudmundrås fattigvårdsstyrelse, s 19. 
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1936, 563 ärenden. Kvinnor: 98 ärenden. 

18.5 % 

Ogifta mödrar: 12 

ärenden. 2.1 % 

   Källa: Gudmundrå fattigvårdsstyrelse styrelseprotokoll 1931-36. 

 

De ogifta mödrarna utgör alltså under åren 1931-1936 mellan 2,1 och 3,5 % av de 

ärenden som behandlas inom fattigvården i Gudmundrå socken. Det år som avviker 

procentmässigt är det sista 1936, dock är det inte i antalet ärenden som behandlar de 

ogifta mödrarna utan övriga ärenden som gäller andra personer som gör att 

procenten sjunker. Detta går att jämföra med Gröndahls studie där de ogifta 

mödrarna år 1910 utgjorde 1.9 % av de personer som behövde hjälp av 

fattigvården.30   

 

Det skall dock poängteras att procentsatsen varierar något just inom Gudmundrå 

fattigvårds socken. Det finns ärenden där det nämns att kvinnan är ogift, dock finns 

ingen information angående något barn när ärendet är behandlat. I alla fallen 

förekommer dock barn i ärendena som rör de ogifta kvinnorna, vilket i sin tur kan 

kopplas till de ogifta mödrarna. Detta visas i nedanstående undersökning. Det finns 

fall där namnet går att identifiera som en ogift moder, och hon förekommer sedan i 

flera fall mellan 1931-1936. 

 

3.1  

Vilket sorts understöd begär de ogifta mödrarna? Bifalls eller nekas de? 

De olika sorters understöd som de ogifta mödrarna begärde under åren 1931-1936 

varierar något. Även här slås två månader ihop, februari och augusti, när jag 

redovisar resultatet. Matanvisningarna gäller kontanta pengar som skall gå till mat. 

Läkarvård och medicin både till den ogifta modern och barnet gäller till exempel 

sjukhusvistelser eller medicin som fattigvården hjälper till med. Det underhåll som 

förekommer tolkas som att det skall gå till barnets uppfostran i form av till exempel 

kläder. 

Tabell 3. Antal bifallna ärenden gällande ogifta mödrar år 1931. 

Matanvisning för uppfostran av barn. 6 stycken bifallna 

Läkarvård för modern. 2 stycken bifallna 

                                                           
30 Gröndahl 1990, s 40/48. 
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Läkarvård för barnet. 1 stycken bifallna 

20 kronor kontant till modern. 1 stycken bifallna 

  Källa: Gudmundrå fattigvårdsstyrelsens styrelseprotokoll 1931. 

 

Under året 1931 är det 12 ärenden totalt som behandlas för de ogifta mödrarna. Det 

är framförallt matanvisningarna som är den största hjälpen. I fallet där modern fick 

20 kronor kontant så angavs det att det skulle vara till klädinköp för sonen.31 

 

Det är två ärenden som avslås. Det ena gäller ett ökat anslag med 5 kronor i 

månaden, från 20 till 25 kronor för en ogift moder och hennes son. Motiveringen är 

att 20 kronor bör räcka för ombesörjningen av sonen. Det andra fallet rör en ogift 

mor som ansöker om 20 kronor kontant för inköp av kläder och resa till lasarettet, 

ärendet avslås dock utan motivering.32 

 

Tabell 4. Antal bifallna ärenden gällande ogifta mödrar år 1932. 

Matanvisning för uppfostran av barn. 7 stycken bifallna. 

Underhåll för uppfostran av barn. 2 stycken bifallna. 

Två kubikmeter ved. 2 stycken bifallna. 

Läkarvård för modern. 1 stycken bifallna. 

Sjukvård? 1 stycken bifallna. 

  Källa: Gudmundrå fattigvårdsstyrelsens styrelseprotokoll 1932. 

 

Totalt 14 ärenden behandlas året 1932. Det är återigen matanvisningarna som är det 

största delen av de bifallna ärendena. Ett fall där en ogift moder nämns är där det 

enbart står sjukvård, och det ges heller ingen förklaring till vad som är orsaken. 

 

Ett fall där en ogift moder ansökt om 2.50 kronor för att betala en räkning från 

Sollefteå lasarett där hon tagit ambulansskjuts tillbaka avslås. Motiveringen är att 

det inte har kommit in någon ansvarsförbindelse. Fattigvården anser att kvinnan 

själv torde kunna betala räkningen.33 

 

                                                           
31 Styrelseprotokoll, 1931-02-02, Gudmundrås fattigvårdsstyrelse, sid 38. 
32 Styrelseprotokoll, 1931-02-02, Gudmundrås fattigvårdsstyrelse, sid 38,39. 
33 Styrelseprotokoll, 1932-08-02, Gudmundrås fattigvårdsstyrelse, sid 173. 
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Tabell 4. Antal bifallna ärenden gällande ogifta mödrar år 1933. 

Matanvisning för uppfostran av barn. 6 stycken bifallna. 

Underhåll för uppfostran av barn. 2 stycken bifallna. 

Pjäxor till barnet. 2 stycken bifallna. 

Läkarvård för barnet. 1 stycken bifallna. 

Kläder/Skor till barnet. 1 stycken bifallna. 

4 kubikmeter ved. 1 stycken bifallna. 

  Källa: Gudmundrå fattigvårdsstyrelsens styrelseprotokoll 1933. 

 

Totalt 15 ärenden behandlades år 1933. Även under 1933 är det matanvisningarna 

som är den understödsform de ogifta mödrarna blir bifallna i sin ansökan om i de 

flesta ärendena. Det dyker dock upp någonting nytt detta år och det är pjäxorna. Det 

går att läsa i januari månads styrelseprotokoll att man tagit ett beslut om att låta 

leverantören Kramfors sko sälja en pjäxa i storleken 28-36 till fattigvårdsstyrelsen. 

Priset varierar mellan 7.75 kronor och 8.75 kronor beroende på storleken.34 

 

Det finns två fall där de ogifta mödrarna nekas deras ansökningar. I ett fall bifalls 

en ansökan om matanvisning, men i samma ärende nekas också en begäran om ett 

par pjäxor. Motiveringen är dock okänd.35 För en annan ogift moder beslutas det om 

att dra in hennes fulla ekonomiska understöd då hon erhållit en hushållerskeplats. 

Styrelsen beslutar då att hon har en inkomstbringande sysselsättning och således en 

förmåga att själv underhålla sina barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Styrelseprotokoll, 1933-01-02, Gudmundrås fattigvårdsstyrelse, sid 18. 
35 Styrelseprotokoll, 1933-02-02, Gudmundrås fattigvårdsstyrelse, sid 40. 
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Tabell 5. Antal bifallna ärenden gällande ogifta mödrar år 1934. 

Matanvisning för uppfostran av barn. 7 stycken bifallna. 

Pjäxor till barnet. 2 stycken bifallna. 

Läkarvård till barnet. 1 stycken bifallna. 

Underhåll för uppfostran av barn. 1 stycken bifallna. 

2 kronor kontant för mjölk inköp. 1 stycken bifallna. 

Sjukvård. 1 stycken bifallna. 

  Källa: Gudmundrå fattigvårdsstyrelsens styrelseprotokoll 1934. 

 

Totalt 14 ärenden behandlas under år 1934. Också under 1934 är det 

matanvisningarna som är de flest bifallna ärendena hos de ogifta mödrarna. Återigen 

så finns det ett avtal angående pjäxorna som redovisas i januari månads 

styrelseprotokoll.36 

 

Ett fall förekommer där den ogifta modern nekas sin ansökan finns att tillgå detta 

år. En ogift mor har ansökt om att få en räkning hos den lokale skomakaren betald 

då denne lagat skodon åt hennes minderåriga barn. Hon åberopar också att 

skomakaren Andersson sagt att fattigvården beslutat att alla arbetslösa skulle åtnjuta 

dessa skoreparationer. Fattigvården avslår kvinnans begäran utan motivering.37 

Tabell 6. Antal bifallna ärenden gällande ogifta mödrar år 1935. 

Matanvisning för uppfostran av barn. 9 stycken bifallna. 

Pjäxor till barn 2 stycken bifallna. 

2 kubikmeter ved 2 stycken bifallna. 

Underhåll för uppfostran av barn. 1 stycken bifallna. 

  Källa: Gudmundrå fattigvårdsstyrelsens styrelseprotokoll 1935. 

 

Totalt 14 ärenden behandlas under år 1935. Under år 1935 är det återigen 

matanvisningarna som är den största delen av de olika ärendena hos de ogifta 

mödrarna. Pjäxorna och veden finns också med detta år, medan läkar- 

sjukvårdsärendena inte förekommer något under de månader som undersökts. 

Inget fall förekommer där en ogift moder avslås sin ansökan. 

                                                           
36 Styrelseprotokoll, 1934-01-02, Gudmundrås fattigvårdsstyrelse, sid 19. 
37 Styrelseprotokoll, 1934-08-02, Gudmundrås fattigvårdsstyrelse, sid 189. 
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Tabell 7. Antal bifallna ärenden gällande ogifta mödrar år 1936. 

Matanvisning för uppfostran av barn. 12 stycken bifallna 

Underhåll för uppfostran av barn. 3 stycken bifallna. 

Pjäxor till barnet. 1 stycken bifallna. 

4 kubikmeter ved. 1 stycken bifallna. 

Läkarvård till barnet. 1 stycken bifallna. 

  Källa: Gudmundrå fattigvårdsstyrelsens styrelseprotokoll 1936. 

Totalt 19 ärenden behandlas under 1936. Under året 1936 är det matanvisningarna 

som är de ärenden som de ogifta mödrarna förekommer mest i när det kommer till 

beviljade ärenden. Även om det ovan ser ut som att det förekommit fler ärenden än 

de 12 som jag redovisat i tidigare tabell är detta ett år då fler än en ansökning beviljas 

i samma ärende. 

 

Ett fall förekommer där en ogift moder inte blir beviljad sin anhållan. Det är en 

ansökan om 20 kronor i stöd istället för 10 kronor i månaden. Dock avslås den då 

det kommit till styrelsens kännedom att den ogifta modern hade rätt till 

bidragsförskott av barnavårdsnämnden.38 

 

Tabell 8. Procentsats för bifallna ärenden gällande ogifta mödrar år 1931-1936. 

Matanvisning för uppfostran av barn. 47 stycken bifallna. 62 % 

Underhåll för uppfostran av barn. 9 stycken bifallna. 12 % 

Sjukvård- läkarvård för barn. 8 stycken bifallna. 10 % 

Pjäxor till barnet. 7 stycken bifallna. 9 % 

Ved. 4 stycken bifallna. 5 % 

Kontanta bidrag. 2 stycken bifallna. 2 % 

  Källa: Gudmundrå fattigvårdsstyrelse styrelseprotokoll 1931-36. 

 

När man tittar på hur det ser ut under denna period 1931-1936 så är det 

matanvisningarna som är det dominerande bidraget till de ogifta mödrarna. 

Matanvisningen består av pengar som betalas ut, de kontanta bidrag som jag 

redovisat i tabellerna ovan är utöver de matanvisningar som redovisats. I underhåll 

                                                           
38 Styrelseprotokoll, 1936-02-02, Gudmundrås fattigvårdsstyrelse, sid 42. 
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för uppfostran av tolkar jag det som att där ingår bland annat kläder. I sjuk- och 

läkarvård nämns det inte vilka orsaker som föreligger för barnet eller den ogifta 

modern. Pjäxor och ved finns också med i tabellen. Dock är det inga kontanta bidrag 

som betalas ut när det gäller dessa, utan de fås i fysisk form. 

 

I de fall där den ogifta modern nekas motiveras några av avslagen. Det är dock svårt 

att dra någon slutsats av de fallen då det är ett fåtal som förekommer. Det finns dock 

inga fall dokumenterade där en ogift moder nekas matanvisning till exempel. De fall 

som finns att tillgå pekar väl snarare på att det fattigvårdsstyrelsen anser den ogifta 

modern inte behöver unna sig, eller i de fall där fattigvårdsstyrelsen anser att själva 

kan stå för kostnaden, avslås. 
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3.3 

Görs det någon skillnad mellan de ogifta mödrarna och andra kvinnogrupper, 

änkorna och de frånskilda kvinnorna, i Gudmundrå sockens 

fattigvårdsdistrikt? 

Tabellerna nedan behandlar änkorna och de ärenden de förekommer i jämfört med 

de ogifta mödrarna. De frånskilda kvinnorna behandlas också nedan i textform, 

jämfört med de ogifta mödrarna. Även här slås två månader ihop, februari och 

augusti, när resultatet redovisas. 

 

Tabell 9. Antal ärenden gällande änkor med och utan barn i Gudmundrå socken år 

1931-1936. 

1931 Totala ärenden: 

372. 
 

Änkor: 4 ärenden. 1.1 % av ärendena. 

1932 Totala ärenden: 

412. 
 

Änkor: 6 ärenden. 1.5 % av ärendena. 

1933 Totala ärenden: 

449.  
 

Änkor: 6 ärenden. 1.3 % av ärendena 

1934 Totala ärenden: 

406. 
 

Änkor: 4 ärenden. 1 % av ärendena. 

1935 Totala ärenden: 

521. 
 

Änkor: 5 ärenden. 0.9 % av ärendena. 

1936 Totala ärenden: 

563. 
 

Änkor: 6 Ärenden. 1.1 % av ärendena. 

  Källa: Gudmundrå fattigvårdsstyrelse styrelseprotokoll 1931-36. Anm* Tabellen avser alla änkor, 

både med och utan barn. 

Som tabellen visar så förekommer de ogifta mödrarna mer i totala ärenden än vad 

änkorna utgör. Änkor med barn som är i behov av fattigvården är ännu mindre. Av 

totalt 31 ärenden som rör änkor är endast sju ärenden rörande den kategorin eller 0.3 

% av de totala ärendena. Detta går att jämföra med Gröndahl studie där änkor med 

barn i behov av hjälp från fattigvården utgjorde 0.2 %.39 Gröndahl har dock räknat 

                                                           
39 Gröndahl 1990, s 40/48. 
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på personer, samtidigt som denna studie räknar angående ärenden. Det finns vissa 

fall då fler ärenden förekommer avseende en och samma person. 

 

Tabell 10. Antal ärenden gällande änkor och deras begäran i Gudmundrå socken år 

1931-1936. 

Läkarvård och medicin. 11 ärenden. 

Medellöshet 7 ärenden. 

Matanvisning 3 ärenden. 

Ved 4 kbm 2 ärenden 

7 kronor kontant till mjölk 1 ärende. 

  Källa: Gudmundrå fattigvårdsstyrelse styrelseprotokoll 1931-36. 

 

När man granskar de ärenden där änkor förekommer jämfört med de ogifta mödrarna 

uppträder vissa skillnader. I de fall där änkor utan barn förekommer så är det inte 

matanvisningarna som är det dominerande inslaget. Det är istället läkarvård och 

medicin som de flesta ärenden avser, jämfört med de ogifta mödrarna där 

matanvisningarna är de flesta ärendena. Kanske beror detta på en högre ålder hos de 

änkor som förekommer i tabellen nummer 10 ovan. Gröndahl noterar även i sin 

studie att oförmåga att arbeta, vilket medellösheten kan tolkas som, tillsammans 

med sjukdom är de största anledningar till att änkor förekommer i fattigvården.40  

En annan sak som skiljer änkorna utan barn från de ogifta mödrarna är summan de 

tilldelas på matanvisningarna. Inte i ett enda ärende understiger summan 20 kronor. 

Det högsta belopp som betalas ut är 30 kronor. Jämför man det med de ogifta 

mödrarna så verkar standardbeloppet vara 20 kronor och inte ett ärende där över 20 

kronor betalats ut finns noterat.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Gröndahl 1990, s 48. 
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Tabell 11. Änkor med barns behandlade ärenden i Gudmundrå socken år 1931-1936. 

Klädinköp åt barnet 4 ärenden 

Läkarvård åt barnet 2 ärenden. 

  Källa: Gudmundrå fattigvårdsstyrelse styrelseprotokoll 1931-36. 

 

När man jämför de ogifta mödrarna med änkor med barn så är det ett litet antal 

ärenden som behandlas. Det går dock att hitta vissa skillnader. I de ogifta mödrarnas 

fall är det som bekant matanvisningarna som dominerar i hjälpen från fattigvården. 

Hos de änkor med barn som förekommer är det främst klädinköpen som behandlas 

i ärendena. Till exempel så beviljas änkan Annas son som skall konfirmeras en 

kostym med tillhörande skjorta och krage för sammanlagt 40 kronor.41 I ett annat 

fall beviljas en änka 11 kronor för inköp av en gäns och tyg till ett par byxor.42 I det 

tredje fallet beviljas en änka 35 kronor kontant för klädinköp till sonen.43 I det fjärde 

fallet handlar det om ett par pjäxor. 

 

Jämför man med de ogifta mödrarna så förekommer varken dessa summor eller den 

typen av kläder, förutom pjäxor, i de ärenden som har blivit beviljade. 

 

Det förekommer ett fall under denna period där en änka nekas sin begäran, och det 

gäller en änka med barn. Det handlar om en änka som klagat över att understödet 

för hennes son på 20 kronor dragits in. Fattigvården anser att eftersom sonen har 

anställning som springpojke hos en lokal handlare, med en lön på 15 kronor per 

månad, så avslår styrelsen änkans framställan. 

 

Jämför man sedan de ogifta mödrarna med de frånskilda kvinnorna och mödrarna i 

Gudmundrå socken framträder också en viss skillnad men även likheter. Den första 

skillnaden är antalet. De frånskilda kvinnorna är inte representerade inom 

Gudmundrå fattigvårds socken i ett lika stort antal ärenden som de ogifta mödrarna. 

Under perioden 1931-1936 förekommer de bara i 14 ärenden, ungefär två per år. Det 

blir således svårt att dra någon slutsats hur de behandlades jämfört med de ogifta 

mödrarna. Det man kan se är att ungefär hälften av dessa ärenden, sex stycken, gäller 

                                                           
41 Styrelseprotokoll, 1931-08-03, Gudmundrå fattigvårdsstyrelse, s 174. 
42 Styrelseprotokoll, 1932-08-02, Gudmundrå fattigvårdsstyrelse, s 171. 
43 Styrelseprotokoll, 1934-02-02, Gudmundrå fattigvårdsstyrelse, s 42. 
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matanvisningar. Matanvisningarna varierar mellan 20 och 25 kronor. De övriga åtta 

ärendena handlar om två klädinköp som ligger på 20 respektive 15 kronor styck. 

Fyra ärenden av läkarvård och medicin förekommer. Ett ärende behandlar en 

förfrågan om ved, och det sista ärendet handlar om ett par pjäxor. Det är i de få 

ärenden där frånskilda mödrar behandlas, precis som de ogifta mödrarnas fall, 

matanvisningarna som är det vanligaste inslaget. 

 

En skillnad, och den gäller även änkor såväl som de frånskilda mödrarna, är hur de 

här matanvisningarna beskrivs i ärendena. För de ogifta mödrarna står det preciserat: 

Matanvisning för uppfostran av barn. Men i de fall där änkor, änkor med barn eller 

frånskilda mödrar förekommer står det bara matanvisning. I änkornas fall, de utan 

barn, så är det förståeligt. Det uttalandet, matanvisning för uppfostran av barn, kan 

naturligtvis vara ett standarduttalande som förs in i styrelsens protokoll när det gäller 

de ogifta mödrarna. Men det kan också vara ett tecken som befäster till exempel 

Sjögrens resultat i sin studie. Han påpekar där att de ogifta mödrarna var ”ovärdiga” 

och längst ner i hierarkin44. Genom att uttryckligen poängtera för densamma att det 

var barnet som skulle få ta del av matanvisningen i första hand, inte modern, 

stämmer det in på Sjögrens beskrivning. Gröndahl nämner dock även i sin studie att 

de frånskilda mödrarna, precis som de ogifta, också var en utsatt grupp kvinnor i 

samhället.45 

 

4. Diskussion 

Att de ogifta mödrarna inom Gudmundrås socken, precis som Gröndahl nämner i 

sin studie, var en utsatt grupp i samhället tillsammans med andra kvinnogrupper som 

även de förekommer i fattigvården tyder denna studie på. Framförallt de ogifta 

mödrarna som denna studie kretsar kring verkar ha haft en svår sits jämfört med de 

andra utsatta kvinnogrupperna i samhället. Det märks framförallt när man tittar på 

de ärenden som de ogifta mödrarna förekommer i. Där är det de så kallade 

matanvisningarna som är det dominerande inslaget. Jämför man framförallt med 

änkorna så går det att se skillnader på hur de olika kvinnogrupperna behandlas i de 

bifallna ärendena. En indikation är att änkorna i mindre grad behöver 

                                                           
44 Sjögren 1997, s 101. 
45 Gröndahl 1990, s 31/49. 
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matanvisningar från fattigvården. De ogifta mödrarna är även rent procentmässigt 

större än de andra kvinnogrupperna som förekommer i denna studie, något som även 

det tyder på att de inte hade något annat val än att ta hjälp av fattigvården när den 

väl erbjöds. 

 

Bohlin nämner i sin studie att de ogifta mödrarna in i det längsta väntade med att få 

hjälp av fattigvården, på grund av en rädsla för att hamna i deras system. Detta är 

svårt att dra någon slutsats kring i denna studie då den bygger på protokollen och 

fokuserar på de ärenden som finns beskrivna. Inget som finns i detta material nämner 

något om de ogifta mödrarnas ovillighet att få hjälp av fattigvården. Det går att 

spekulera i om de ogifta mödrarna väntade till sista stund med att få hjälp av 

fattigvården även i Gudmundrås socken. Det som går att koppla till den slutsatsen 

är just det faktum att de ärenden de ogifta mödrarna i Gudmundrås socken 

förekommer i domineras av praktiska hjälpmedel. Matanvisningarna utgör under 

hela denna period som undersökts 62 % av ärendena, men även pjäxor (9 %) och 

ved (5 %) förekommer. Slår man samman detta så utgör det 76 %. Jämför man detta 

med änkorna så utgör deras praktiska hjälpmedel, om vi väljer att benämna dem så, 

21 % av deras totala ärenden. Det kan tyda på att de ogifta mödrarna i Gudmundrå 

socken behövde dessa hjälpmedel för att överleva vardagen. De till slut blev mer 

eller mindre tvingade att söka hjälp som den sista utvägen. 

 

Att det görs en skillnad på de ogifta mödrarna och de andra kvinnogrupperna har jag 

redan varit inne på. Sjögren har i sin avhandling kommit fram till att de ogifta 

mödrarna skulle vara mindre ”värda” än övriga kvinnogrupper som fick hjälp av 

fattigvården. Detta är också något som går att spekulera kring när man tittar på de 

ärenden som de ogifta mödrarna i Gudmundrå socken förekommer i. Som jag 

tidigare nämnt så är det framförallt matanvisningar som de ogifta mödrarnas ärenden 

förekommer i. En ogift moder nekas dock aldrig en matanvisning, men de 

förekommer några få fall där de nekas andra saker. En intressant tankegång är om 

de ogifta mödrarna på förhand har fått instruktioner från fattigvården om vilka saker 

de kan få beviljade. Om de ogifta mödrarna i Gudmundrå socken så att säga vet att 

det inte är lönt att begära ut olika klädesplagg eller andra materiella saker på grund 

av den låga status som de har enligt de författare jag refererat till i denna studie. De 



 

24 
 

andra kvinnogrupperna som förekommer i denna studie får bland annat kläder och 

andra materiella saker bifallna i en del av ärendena. Att de ogifta mödrarna var 

mindre värda ur fattigvårdens synvinkel i Gudmundrå socken finns inte 

dokumenterat i några uttalanden eller liknande. Men det finns mönster som tyder på 

att de behandlades annorlunda jämfört med de andra kvinnogrupperna, och inte på 

något positivt sätt. Änkorna får bland annat kläder till barnen på fattigvårdens 

bekostnad, det förekommer dock inte något sådant ärende hos de ogifta mödrarna i 

Gudmundrås socken. Även Gröndahl betonar att alla dessa kvinnor var utsatta 

grupper i samhället, men den kvinnogrupp som hade det svårast av alla var de ogifta 

mödrarna. Det finns som jag nämnt ovan i texten indikationer på att de ogifta 

mödrarna som tillhörde Gudmundrås socken var längst ner i hierarkin. 

 

Johansson nämner i sin uppsats att det troligtvis var nödvändigt för en del 

ensamstående mödrar att ständigt få hjälp av fattigvården för att klara vardagen. Om 

det gäller även Gudmundrås socken är svårt att svara på. Det finns namn som under 

undersökningsperioden 1931-1936 ständigt återkommer. Det tyder på att de var 

beroende av kontinuerlig hjälp för att klara vardagen. Fokus i denna studie har dock 

inte varit på hur ofta samma ogifta moder dyker upp i ärenden under årens gång. Det 

blir därför svårt att få fram ett riktigt svar på den teorin. 

 

En annan intressant notis som är väl värd att nämna, men som inte ingår i 

undersökningen är hur fördelningen av antalet ärenden hos de ogifta mödrarna i 

Gudmundrås socken skiljer sig mellan en vintermånad och en sommarmånad. 

Majoriteten av ärendena, cirka 75 %, som rör de ogifta mödrarna infaller under 

vintermånaden. Det går bara att spekulera i varför fördelningen är på det viset. Ingen 

av författarna som jag refererat till under studien nämner detta. Det kan vara så att 

det under vintern fanns det sämre möjligheter till något extraarbete. Kylan och de 

yttre förutsättningarna gjorde kanske så att de ogifta mödrarna i Gudmundrå socken 

var i behov av större hjälp under vintermånaderna? Jag hittar inget i materialet som 

stödjer detta, förutom att veden förekommer i de bifallna ärendena i en högre grad. 

Det känns dock som en intressant grund till vidare forskning rörande detta ämne. 
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Det skall även påpekas att de studier som jag jämfört mina resultat med infaller 

tidigare än denna undersökningsperiod. Hur mycket samhället än förändrades under 

den tiden så verkar det som att fattigvårdens syn på de ogifta mödrarna inte 

förändrats. 

 

5. Sammanfattning 

Syftet med detta arbete har varit att redogöra för hur de ogifta mödrarna inom 

Gudmundrås socken behandlades jämfört med de andra utsatta kvinnogrupperna, 

samt vilka ärenden som de förekommer i. Det källmaterial som jag använt mig av 

är de årsprotokoll som finns mellan 1931-1936 och där fokuserat på de ärenden som 

behandlat de ogifta mödrarna och andra kvinnogrupper. De resultat som 

framkommit är att de ogifta mödrarna i Gudmundrås socken jämfört med andra 

kvinnogrupper framförallt förekommer i ärenden som innebär praktisk hjälp. Ett 

exempel är de matanvisningar som betalas ut. De utgör även den största enskilda 

gruppen om man jämför med de övriga utsatta kvinnogrupperna. 

 

Det finns vissa indikationer som tyder på att de ogifta mödrarna i Gudmundrå 

socken behandlades annorlunda jämfört med de övriga utsatta kvinnogrupperna, 

änkorna och de frånskilda mödrarna. De ogifta mödrarnas ärenden behandlar oftast 

praktiska hjälpmedel för att överleva vardagen. Det är också ytterst sällsynt att de 

beviljas materiella saker som de övriga utsatta kvinnogrupperna kan ta del av. 
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