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Abstract: 
Uppsatsen undersöker intagna barn på Katrineholms barnhem under år 1940–1945 

ur ett socioekonomiskt perspektiv. Detta med fokus på vilka de intagna barnen var, 

varför de skrevs in på barnhemmet och vad deras föräldrar arbetade med. Vidare har 

frågor gällande vistelsetiden på barnhemmet samt var barnen placerades efter 

utskrivning berörts. Barnhemmets historia sträcker sig tillbaka till 1600-talet men 

dess funktioner har förändrats över tid. Resultatet har visat att flest pojkar skrevs in 

på barnhemmet. De flesta barnen lämnades in utan vidare förklaring, därefter var 

den främsta anledningen moderns sjukdom. Det var vanligast att barnen var 

inskrivna mellan sex månader och ett år. De flesta barnen utplacerades till fosterhem 

ute på landsbygden, följt av tidigare hem samt andra institutioner.  
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Inledning 

De svenska barnhemmens historia sträcker sig tillbaka till 1600-talet men dess 

funktioner har förändrats över tid.1 Med tiden kom fler barnhem att utvecklas och 

anledningar till inlämnandet av barn till barnhem kom att förändras. Många av 

barnen lämnades in av ogifta mödrar,2 eller på grund av fattigdom.3  

Under mitten på 1900-talet var det en turbulent tid för den svenska ekonomin. 

Världen drabbades av två krig under en 30-års period, samtidigt som flera länder 

råkade ut för två ekonomiska kriser. Sverige påverkades av händelserna som skedde 

runt om i världen, exempelvis gällande handel, ekonomi eller varuproduktion. Trots 

detta utvecklades det svenska industrisamhället och levnadsstandarden. 4  Under 

1930-talet utvecklades industrin vilket bidrog till att många blev egenföretagare. In-

dustrin ökade explosionsartat, vilket resulterade i att många arbetare inom jordbruk 

övergick till industrin.5 

Katrineholm, beläget i Södermanland, som tidigare varit ett jordbrukssamhälle 

kom att utvecklas i samband med industriernas framväxt, även här valde många 

jordbrukare att övergå till industrin.6 Under 1900-talet uppkom många barnhem i 

Sverige.7 Denna undersökning kommer att handla om Katrineholms barnhem, som 

var ett av de nyöppnade barnhemmen under 1900 och fungerade som ett upptag-

ningshem för pojkar och flickor. 8  Det finns inga tidigare kända studier om 

Katrineholms barnhem. Med anledning av detta finns ett intresse i att undersöka 

Katrineholms barnhem och hur det fungerade i samhället. Detta eftersom det saknas 

forskningar om barnperspektivet och det sociokulturella samt socioekonomiska 

perspektivet. 

 

                                                 
1 Ohrlander, Kajsa. Barnet som vetenskaplig ”produkt”. I Barnhus – Om räddningsanstalter, 

barnhem, idiotanstalter, uppfostringsanstalter i Norden från 1700-talet till våra dagar. Kajsa 

Ohrlander (red.) 6–16. Stockholm: Allmänna Barnhuset. 1992, s. 6. 
2 Kanger, Thomas. Stulen barndom. Vanvården på svenska barnhem, Falun: Albert Bonniers 

förlag. 2014, s. 28. 
3 Sköld, Johanna & Söderlind, Ingrid. Fosterbarn i tid och rum. Stockholm: Carlssons. 2014, s. 23. 
4 Larsson, Mats. Krig, kriser och tillväxt 1914–1945. Stockholm: Dialogos förlag. 2018, s. 9. 
5 Larsson, 2018, s. 16–17. 
6 Hjelmberg, Hilding. Katrineholm. Tredje boken. Mellan två världskrig. Katrineholm: Sörmlands 

Grafiska. 1979, s. 231. 
7 Ohrlander, 1992, s.165. 
8 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, A1:1. Katrineholms kommunarkiv. 
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Syfte och frågeställning  

Syftet med denna undersökning är att studera barnen som var inskrivna på 

Katrineholms barnhem mellan år 1940–1945 ur ett socioekonomiskt perspektiv.  

 

Följande frågor ligger till grund för undersökningen:  

 Vilka barn placerades på barnhemmet med hänseende till ålder och 

kön, samt vilka orsaker fanns det till omhändertagande? 

 Vilka yrken hade föräldrarna till de intagna barnen?  

 Hur länge stannade barnen där? 

 Var placerades barnen efter utskrivning?  

 

 

Material, metod och avgränsning 

Materialet som inhämtats till denna studie är primärmaterial gällande Katrineholms 

barnhem. Dokumenten ligger arkiverade systematiskt i olika lådor vilka återfinns i 

Katrineholms kommunarkiv i Södermanlands län. Allt material som bevarats gäl-

lande barnhemmet finns tillgängligt på arkivet, vilket möjliggjort en inblick i 

barnhemmets historia. 

En kvantitativ samt en kvalitativ metod har tillämpats i undersökningen. 

Materialet har tolkats gällande barnavårdsnämndens anteckningar om bland annat 

uppförande, anledningar till inlämning eller boendesituation. Därefter har den be-

fintliga informationen omvandlats till siffror och redovisas i diagram.9 De kvalita-

tiva och kvantitativa metoderna kommer att användas tillsammans eftersom de kan 

komplettera varandra och bidra till en bättre förståelse och ett tydligare resultat.10  

 Den kvalitativa metoden lämpar sig väl vid tolkning av de material som återfinns 

gällande barnhemmet. Detta eftersom många av de anteckningar som finns ned-

skrivna är protokoll vilka är ifyllda av barnavårdsnämnden. Dessa anteckningar är 

så kallade utsagor som barnavårdsnämnden nedtecknat som information om barnet 

och varför barnet hamnat på barnhem. Information som återfinns är bland annat om 

                                                 
9 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn. Forskningsmetodik – Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 1997, s. 76. 
10 Holme & Solvang, 1997, s. 85. 
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barnets föräldrar, födelsedatum och ort. Vidare går det att läsa om barnets uppfö-

rande i skola samt i hemmet. Här finns även utsagor om hur hemmet är beskaffat 

och av vilken anledning barnet bör intagas på barnhemmet. Detta är material som 

tolkats vilka tidigare redovisats med hjälp av siffror eller mängder. 11  Dessa 

anteckningar har bidragit till att förstå samband mellan barnen, föräldrar och orsaker 

till att de inlämnades till barnhemmet. Det har bidragit till en förståelse av 

exempelvis uppförande hos barnen.12 

 Den kvalitativa undersökningen har använts som en så kallad förundersökning 

till denna studie. Materialet har studerats och tolkats, det har redovisats med hjälp 

av siffror i tabeller och diagram.13 Där kommer den kvantitativa metoden väl till 

pass, dessutom har den även använts vid avläsning av siffror på antalet dagar barnen 

varit inskrivna på barnhemmet. Barnhemmet redovisade årligen mängden barn som 

varit inskrivna på barnhemmet, i en kolumn på varje årsredovisning finns det exakta 

antalet dagar nedskrivet. Dessa har sedan omvandlats till antal månader i 

undersökningen.14 

I Tabell 2 har olika yrkena för de intagna barnens fäder kategoriserats och 

sammanställts. Yrken inom samma arbetsområde har kategoriserats under samma 

benämning för att sammanställningen inte ska bli stor och rörig, det blir då tydligare 

avgränsning. För en detaljerad beskrivning av vilka yrken som har kategoriserats, se 

bilaga 1. I tabellen har jag kategoriserat yrken som jag anser tillhör de valda 

kategorierna, det är således enbart mina egna tolkningar av de innefattade yrkena. 

Det kan innebära att kategoriseringen är något missvisande, därför har varje yrke 

redovisats i en separat bilaga.  

Yrkena har inte kategoriserats efter ekonomisk karaktär utan snarare efter 

möjligheten för omvårdnad av barn vid eventuella förändringar av familjens vardag. 

Exempelvis har jordbruksyrken sammanställts under samma kategori eftersom 

vardagen inom jordbruk kunde innebära att barnomsorg kunde lösas i hemmet eller 

på arbetsplatsen. Det vill säga att det kan ha funnits pigor eller hushållerskor som 

var behjälpliga med barnen. Vid eventuellt industriarbete fanns ingen barnomsorg, 

                                                 
11 Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 2008, s. 33. 
12 Alvehus, Johan. Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. Stockholm: Liber. 2013, s. 

20. 
13 Holme & Solvang, 1997, s. 87. 
14 Backman, 2008, s. 33. 
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vid vägarbeten arbetade de ofta på annan ort. Således har yrkena kategoriserats på 

följande vis.  

 Katrineholms barnhem var aktivt mellan år 1921–1968, urvalet är således be-

gränsat för denna undersökning. De valda åren har varit mellan 1940–1945 eftersom 

det var en tid där samhället påverkats av världskrig. Samtidigt har detta varit under 

mittperioden av barnhusets existens. Undersökningen sträcker sig inte längre än 

1945 eftersom landstinget kom att ta över barnhemmet då. Startpunkten för 

barnhemmet var en ideell förening, därför redovisas bara den tiden av barnhemmets 

historia. Barnhemmets redovisning gjordes av föreningen fram till årsskiftet 1945. 

Mellan 1941–1945 fördes anteckningsprotokoll vid intagning för varje enskilt barn 

inskrivna på barnhemmet. Detta har resulterat i en bra överblick och information 

gällande frågorna för denna undersökning. Undersökningsperioden lämpar sig väl 

för syftet och de frågor som ställts. 

Anteckningar från år 1940 saknar information om barnen var inomäktenskapligt 

eller utomäktenskapligt födda. De mödrar som var benämnda som fru skrivna på 

samma adress som fadern har tolkats som inomäktenskapligt födda. Den informat-

ionen har dock inte redovisats i undersökningen på grund av risken för feltolkning 

av information.  

Då jag valt en kort tidsperiod jämfört med hur många år barnhemmet varit aktivt 

kan resultatet vara missvisande om det jämförs med alla aktiva år för barnhemmet. 

Dock har en avgränsning varit nödvändig på grund av källmaterialets omfång. 

Därutöver behöver hänsyn tas till den tid som uppsatsskrivandet omfattar. Av-

gränsningen har således varit nödvändig för denna undersökning.  
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Tidigare forskning 

Den här studien kommer att diskuteras utifrån Michel Foucaults maktteorier. Under 

1700-talet ansågs befolkningen vara ett ekonomiskt och politiskt problem. Den 

ansågs vara viktig för tillväxten och som en resurs, vilket resulterade i en kontroll 

av samhällets befolkning. De styrande granskade medborgarna ur alla perspektiv 

som nativitet, hälsoförhållande, livslängd, fruktsamhet, sjukdomsfrekvens eller 

närings- och bostadssituation.15 En indelning av individer skapades, exempelvis 

hamnade soldater i kaserner, skolelever i klostermiljöer och på internat.16 Vidare 

skapades maktstrukturer med uppdelning av barn, uppdelat mellan pojkar och 

flickor. Det gällde även vuxna inom familjen, exempelvis tjänstefolk. Det tillkom  

noggranna beskrivningar av hur spädbarn skulle skötas vad gäller amning eller 

hygien. Skolorna och de psykiatriska institutionerna skapade starka hierarki och 

övervakningssystem med stora maktskillnader.17  

Foucaults beskriver att de första disciplinära skolanstalterna grundade sig på flera 

vetenskapliga kontrollsystem där rättsväsendet och läkare var inkluderade. Det gick 

ut på att lära ut barnen, samt utsätta dem för samma disciplinära metoder som 

fängelseinterner var utsatta för. Många anser att det var under denna tid som 

psykologi som vetenskap uppstod.18 Enligt Foucault uppstod också en ny kontroll i 

fabriker under industrialismen på 1800-talet, vilka var av ekonomiska intresse, som 

innebar både produktionskontroll och skydd från stölder men det var även ett sätt  

att tygla arbetarna. Förändringar blev även synliga på sjukhus där den medicinska 

tillsynen av sjukdomar och andra epidemier även genererade andra kontroller som 

exempelvis kontroll av läkemedel och farsoter, vilka hänger ihop med en hel serie 

av andra kontroller, av handelsvaror. För att disciplin skulle upprätthållas så 

placerades arbetarna i mönster för att de skulle ha så lite kontakt med varandra som 

möjligt.19 I de fabriker som konstrueras från och med slutet av 1700-talet så satt man 

upp  stora byggnader och där alla arbetare kunde kontrolleras.20 Foucaults  tankar 

                                                 
15 Foucault, Michel. Sexualitetens historia band 1 viljan att veta. Lund: Arkiv förlag. 1987, s. 50. 
16 Foucault, Michel. Övervakning och straff. Lund: Arkiv förlag. 1976, s. 180. 
17 Foucault, 1987, s. 67. 
18 Foucault, 1976, s. 367–368. 
19 Foucault, 1976, s. 182. 
20 Foucault, 1976, s. 185–186. 
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har varit vägvisande i forskning kring omhändertagande institutioner som 

exempelvis barnhem. 

Det finns mycket forskning som berör barnhem, både i Sverige och barnhem runt 

om i världen. Det flesta forskningar under liknande tidsperiod som denna studie har 

däremot fokuserat på barnens mående och utveckling, eller barnhemmens 

uppbyggnad, administration och arbetet kring detta. Det finns inte många 

forskningar under mitten av 1900-talet som berör det socioekonomiska perspektivet 

som förklarar vilka barn som placerades på barnhem och varför. Det finns fler 

forskningar som studerar ovanstående perspektiv under 1800- samt tidigt 1900-tal. 

Några har varit relevanta för denna undersökning. De forskningar som kommer att 

användas har inte uttryckligen varit liknande denna undersökning, däremot har delar 

av deras forskning varit relevant för denna studie och därför har inte hela deras 

studier använts utan bara en liten relevant del som plockats ut. 

Birgit Persson har skrivit barnhus och övergivna barn. Fosterbarn i Sverige un-

der 1890-talet. Forskningen belyser levnadsvillkoren för övergivna barn som place-

rats på Allmänna barnhuset i Stockholm år 1889. Persson har fokuserat på om lev-

nadsvillkoren hos fosterbarn och barn boende hos sina biologiska föräldrar har skilt 

sig åt. 21  Persson förmodade att fosterhem valde att ta emot barn på grund av 

kompensation, ekonomisk eller i form av arbetskraft.22 Undersökningens frågeställ-

ning är inte jämförbar med denna studie, således kommer inte resultatet att diskute-

ras. Detta eftersom Persson fokuserat fosterhemsplacerade barn snarare än barnen 

under inskrivningstid på barnhemmet. Däremot kommer delar av Perssons resultat 

att diskuteras. Barnen som placerades på barnhemmet var till stor del 

utomäktenskapliga, inlämnade av ensamstående mödrar. Det var även vanligt att 

barnmorskor tog emot barn av okända föräldrar och lämnade in på barnhemmet.23 

Bland de barn som omhändertagits av fattigvården har stor del av den bidragande 

faktorn varit på grund av sjukdom hos föräldrarna, att modern avlidit eller var 

oförmögen att försörja barnet.24 Barnen var inskrivna som barnhusbarn upp till 14 

                                                 
21 Persson, Birgit. (1985) Barnhus och övergivna barn, fosterbarn i Sverige under 1890-talet. 

Stockholms Universitet: Stockholm, s. 1–2. 
22 Persson, 1985, s. 2. 
23 Persson, 1985, s. 5. 
24 Persson, 1985, s. 12–13. 
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års ålder, det var enbart fyra av 60 barn som återtogs av föräldrarna. Ett av dessa 

barn återlämnades dock till barnhuset igen efter enbart tre veckor.25 

 Denise Malmberg har skrivit avhandlingen Om barnhem och fosterbarn i 

Uppsala vid sekelskiftet 1900, där hon bland annat skriver om Gillbergska barnhus-

inrättning beläget i Uppsala. Malmberg menar att industrialismen bidrog till ett ökat 

antal oäkta födslar, i samband med att kvinnlig arbetskraft ökat kraftigt. För ensam-

stående kvinnor var det svårt att arbeta och ta hand om barn parallellt.26 Barnhuset 

fungerade som en tillfällig lösning för övergivna barn, som sedan skulle placeras ut 

i fosterhem.27 Barnen bodde på barnhuset i genomsnitt ungefär sju månader.28 Det 

var enbart enstaka fall där barnen återförenades med sina föräldrar. De barn som 

placerades på barnhemmet var föräldralösa barn, eller barn till föräldrar vilka under 

en period inte kunde försörja barnet detta kunde exempelvis bero på sjukdom.29  

 Mödrarna bestod till störst del av pigor, tjänarinnor, städerskor eller kokerskor. 

De gifta kvinnorna var benämnda som fruar och därav gick inget yrke att se. Majo-

riteten av barnens fäder tillhörde  lägre samhällsklasser om man ser till deras yrken, 

de var drängar, industriarbetare samt gruvarbetare. Bland de inlämnade barnen var 

de flesta barn till ensamstående mödrar.30 Fosterhemmen var till störst del ute på 

landsbygden, fosterföräldrarna tillhörde också lägre samhällsklasser i ekonomiskt 

hänseende. Det paradoxala i detta menar Malmberg var att ensamstående mödrar 

fick lämna in barnen på barnhuset eftersom det inte var möjligt att försörja ett barn 

och samtidigt arbeta. Medan det inte var helt ovanligt att kvinnliga fosterföräldrar 

försörjde sig på att ta emot fosterbarn.31 

 John Dahlquist skrev år 2007, Berättelsen om Lunds barnhem – historia och be-

handlingsmodell. Han har skrivit om ett barnhem i Lund som startade år 1866 och 

var verksamt fram till 2006. Dahlquist har fokuserat på barnhemmet ur ett administ-

rativt perspektiv. Enligt Dahlquist har orsakerna till barnens placering på barnhem 

varierat över tid. Han menar att det först handlade om barn till fattiga föräldrar eller 

                                                 
25 Persson, 1985, s. 38. 
26 Malmberg, Denise. Om barnhem och fosterbarn i Uppsala vid sekelskiftet 1900. I Kajsa 

Ohrlander (red.) Barnhus – Om räddningsanstalter, barnhem, idiotanstalter, uppfostringsanstalter 

i Norden från 1700-talet till våra dagar. 88–99. Stockholm: Allmänna Barnhuset. 1992, s. 89–90. 
27 Malmberg, 1992, s. 91–92. 
28 Malmberg, 1992, s. 95. 
29 Malmberg, 1992, s. 91–92. 
30 Malmberg, 1992, s. 93–94. 
31 Malmberg, 1992, s. 97–98. 
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där föräldrarna inte kunde eller ville ta hand om sina barn. Barnhemmets ursprung-

liga stadgar förklarar att barn till obemedlade föräldrar skulle intas på barnhemmet.32 

I Lunds barnhem fanns inga anteckningar över anledningarna varför barnen ham-

nade på barnhemmet, det handlade däremot ofta om äldre barn. Under 1940-talet 

var flest fäder lantarbetare, det vill säga personer som arbetade på gårdar och lant-

bruk.33 

 Karin Jonsson har år 2006 skrivit sin kandidatuppsats Barnhem i Halmstad - En 

studie av Östra barnhemmet och Ljungbergska stiftelsen åren 1940–1950. Den har 

fokuserat på två barnhem i Halmstad. Det centrala i studien var organisationerna 

snarare än barnen, däremot fanns relevant information att jämföra med min under-

sökning. De två barnhemmen bedrevs olika, Östra barnhemmet var kommunalt ägt 

medan Ljungberska stiftelsen var ägt av en filantropisk förening.34  

Östra barnhemmet tog emot flera barn per år, där de skulle stanna kortare peri-

oder trots detta fanns det många barn som förblev kvar under längre tid. Majoriteten 

av barnen inlämnades på grund av sjukdom hos föräldrar eller andra skäl som ledde 

till bristande omvårdnad.35 Det kunde bland annat vara på grund av vanvård, att fa-

dern lämnat hemmet eller att familjen blivit vräkta från sin bostad.36 De föräldrar 

som vårdats på sjukhus hämtade i de flesta fall hem sina barn när de tillfrisknat. 

Många av barnen var spädbarn, i många fall var det utomäktenskapliga barn till en-

samstående mödrar.37 Barnhemmen förde anteckningar gällande barnen och deras 

uppförande, vissa barn benämndes som snälla andra som efterblivna.38 De flesta 

barnen under år 1940–1950 som vårdades på barnhemmen var pojkar.39 Vanliga yr-

ken hos fäderna var snickare, sjömän eller målare.40 

 

 

  

                                                 
32 Dahlquist, John. Berättelsen om Lunds Barnhem – historia och behandlingsmodell. Lund: Lunds 

barnhem. 2008, s. 71. 
33 Dahlquist, 2008, s. 72. 
34 Jonsson, Karin. Barnhem i Halmstad - En studie av Östra barnhemmet och Ljungbergska 

stiftelsen åren 1940 – 1950. Halmstad: Högskolan i Halmstad. 2006, s. 14. 
35 Jonsson, 2006, s. 17. 
36 Jonsson, 2006, s. 19. 
37 Jonsson, 2006, s. 17. 
38 Jonsson, 2006, s. 19. 
39 Jonsson, 2006, s. 17. 
40 Jonsson, 2006, s. 22. 
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Bakgrund 

Bakgrunden har som syfte att bidra med information gällande samhället vilket kan 

bidra till en ökad förståelse för undersökningen och dess resultat. Synen på barn har 

förändrats i samhället över århundranden, detta kommer således inleda denna del. 

Därefter kommer barnhemmets historia i Sverige att redovisas och hur detta utveck-

lades till den valda tidsperioden. Vidare skildras samhället i Sverige under 1940-

talet och slutligen Katrineholms historia och hur kommunen var uppbyggd.  

 

Perspektiv på barn 

Över tid har normsystemet gällande barn och barnfrågor förändrats. Experter från 

institutioner arbetar med teorier om barn och hur barnfrågor ska beröras. Barn är en 

social angelägenhet där skolor, socialvård och tidigare kyrkan har haft stort 

inflytande. Kajsa Ohrlander har i sin bok, Barnhus – om räddningsanstalter, 

barnhem, idiotanstalter, uppfostringsanstalter i Norden från 1700-talet till våra 

dagar, redogjort mycket kort för förändringen som skett över tid. Under 1600-talet 

var barnet ondskefullt och förknippat med arvsynden. Under 1700-talet var barnet i 

stort behov av beskydd och det skulle hanteras varsamt.  Under 1800-talet övergick 

tankarna däremot till att barnet var liknande en skör planta som var i behov av den 

omvårdnaden det kräver. Detta övergick sedan under sekelskiftet till att barnet var 

opåverkbara av samhällets utveckling. Under 1900-talet byggde tankarna om barn 

istället på vetenskap vilka lagstiftningar och institutioner utgick.41  

 Barnens bakgrund har påverkats av föräldrarnas förutsättningar, genom att stu-

dera barn som en ekonomisk och samhällsideologisk produkt går det att se att barn 

var korrelerade med vuxnas ekonomiska och sociala förutsättningar. Detta är möjligt 

att studera ur ett klassperspektiv vilket även format vuxnas föreställningar om vilka 

krav som kan ställas på barn och vad de kan användas till. Barnen var påverkade av 

deras föräldrars klasstillhörighet, även om det fanns idéer om barnets behov. Det 

fanns även två traditioner gällande barns socialisation, en faktisk och praktiserande 

samt en ideal och normativ föreställning. Den faktiska har styrts av klasstillhörighet 

och den sociala statusen medan den ideala har påverkats av institutioner. Normsy-

stemet under tidigt 1900-tal skiljde sig mot dagens normer och det var inte ovanligt 

                                                 
41 Ohrlander, 1992, s. 6. 
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att små barn fick arbeta, de hade andra villkor i samhället. Vid sex års ålder var det 

inte ovanligt att barn arbetade som dräng eller piga, deras liv fick ofta anpassas efter 

vuxenlivet till skillnad mot idag.42 

 Ur ett historiskt perspektiv går det att se att det var vanligt att fosterbarn associ-

erades med arbetskraft. Ett fosterbarn motsvarade oftast enbart arbetskraft inom 

både hushåll samt jordbruk.43 Pojkar användes vanligtvis till jordbruk medan flickor 

ofta var barnpigor som var behjälpliga med inomhussysslor.44 Spädbarn var däremot 

enbart en utgift eftersom de inte kunde uträtta några sysslor, tanken var då att dessa 

barn kunde tjäna sitt syfte i form av arbetskraft vid senare ålder, vilket kunde synas 

i kontrakt.45 Barnhusbarn kunde riskera att bli omplacerade till flera fosterhem eller 

återvända till barnhemmet. Det kunde bland annat bero på olämpligt fosterhem eller 

ovilja att behålla barnet, detta hände ofta barn som var sängvätare eller vanartiga. 

Det var inte helt ovanligt att fosterhem enbart tog emot barn mot ekonomisk kom-

pensation, de tog ofta små barn som gav mer ekonomisk utdelning, för att sedan 

lämna tillbaka dem efter några år.46 En förutsättning för barnen att få stanna hos 

fosterföräldrarna var att de levde upp till förväntningarna i hemmet. Detta eftersom 

fosterföräldrarna kunde lämna tillbaka barnet vid missnöje, förutom det kunde bar-

net återvända på grund av sjukdom eller flytt.47 

I Sverige var det hög dödlighet, vilket resulterade i att många barn blev föräldra-

lösa. Det fanns olika epidemier med dödlig utgång, men en vanlig orsak bland möd-

rar var barnsängsfeber48, detta innebar då att många barn övergavs.49 Det var mycket 

vanligt att barn fick hamna på barnhem om deras moder avled, det var däremot inte 

alltid fallet när fadern dog.50 

                                                 
42 Ohrlander, 1992, s. 10–11. 
43 Persson, 1992, s. 45. 
44 Persson, 1992, s. 62. 
45 Persson, 1992, s. 45. 
46 Persson, 1992, s. 62. 
47 Sköld & Söderlind, 2014, s. 147–148. 
48 Barnsängsfeber – farlig febersjukdom som förorsakas genom införandet av smittämnen, 

bakterier, i kroppen.  
49 Persson, 1985, s. 2. 
50 Sköld, 2014, s. 171. 
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 Barnfamiljer i Sverige var under 1930-talet en stor samhällsfråga. Under 1937 

beslutades det att mödrar fick moderskapspenning. Mödrar som var i uppenbart be-

hov av hjälp fick rätt till finansierad mödrahjälp. Under 1940 var mer än hälften av 

alla mödrar i Sverige i behov av statlig finansierad mödrahjälp.51 

 

Barnhemmens historia  

Under 1630-talet fanns det många föräldralösa barn i Stockholm, vars föräldrar dött 

i exempelvis sjukdom eller krig. För att undvika lösdrivare placerades barnen på 

barnhem. Bland de första barnhemmen som uppkom var det Stora barnhuset i 

Stockholm, år 1633. De skulle utbildas till tjänstefolk på barnhemmet och vid ar-

betsför ålder fick de utslussas och arbeta som tjänare eller tjänarinnor.52 År 1778 

kom detta barnhem att bli grunden för det Allmänna barnhuset i Stockholm, där det 

centrala i verksamheten var att placera ut barn till fosterfamiljer. Dessa barn inläm-

nades av föräldrar som inte hade möjlighet att ta hand om dem. Barnen skulle utpla-

ceras i fosterhem snarast möjligt.53 Barn som inte uppförde sig kunde riskera att 

hamna på uppfostringsanstalter, dessa barn blev benämnda som vanartiga. I övrigt 

tränades barnen från barnhemmen ofta till framtida yrken, framförallt tjänstefolk.54  

Fattigdom och social utsatthet var vanliga orsaker till att barn blev inlämnade på 

barnhemmen.55 Många bestod av ogifta mödrar som saknade möjligheter till att för-

sörja sina barn och var därför tvungna att lämna bort dem.56 Detta eftersom det näs-

tan var omöjligt för ensamstående mödrar att försörja sina barn själv eftersom det 

inte fanns någon barntillsyn. Det var svårt när mödrarna arbetade utanför hemmet i 

exempelvis fabrik eller affärer. Det var enbart 17% av alla utomäktenskapliga barn 

i Sverige under år 1895 som var bosatta hos sina mödrar.57 Allmänna barnhuset fi-

nansierades till början enbart av statliga medel, där barnen lämnades in utan avgift. 

På senare år kom barnen att intas mot en avgift som även detta kom att bidra till 

                                                 
51 Söderlind, Ingrid. Barnen i SOU. I Bo Malmberg och Lena Sommestad (red.) Befolkning och 

välfärd – perspektiv på framtidens välfärdspolitik. 79–106. Stockholm: Institutet för 

framtidsstudier & LO. 2002, s. 80. 
52 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars. Det svenska samhället 1720–2000, Böndernas och 

arbetarnas tid. Lund: Studentlitteratur, 2006, s. 130–131. 
53 Oäkta barn. Stockholmskällan. https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/stockholms-sociala-

historia/barnhem-och-oakta-barn/ Hämtad: 2019-10-28. 
54 Hedenborg, Kvarnström. Det svenska samhället 1720–2000, s. 132. 
55 Sköld &Söderlind, 2014, s. 23 
56 Kanger, 2014, s. 28. 
57 Persson, 1985, s. 9. 

https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/stockholms-sociala-historia/barnhem-och-oakta-barn/
https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/stockholms-sociala-historia/barnhem-och-oakta-barn/
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barnhusets inkomster.58 Det var hög dödlighet på barnhem och en lösning på detta 

var att inta ammor som arbetade genom att amma barnen på barnhemmet. På så vis 

sjönk barnadödligheten något.59  

Under 1940-talet var de vanligaste orsakerna för inomäktenskapliga barn som 

placerades på barnhem på grund av moderns eller faderns sjukdom, därefter var det 

på grund av vanvård eller olämpliga hemförhållanden. De utomäktenskapliga bar-

nen har vanligtvis placerats på grund av vanvård eller olämpliga hemförhållanden, 

däremot har grunden till detta ofta varit att modern saknat möjligheter att vårda bar-

net på grund av arbetsförhållandena.60 Detta förändrades när organiserad barnom-

sorg etablerades i landet eftersom det då var möjligt för ensamstående att arbeta och 

ta hand om barn.61 

Under 1900-talet ökade antalet barnhem explosionsartat i samhället, det var en 

så kallad ”institutionsoptimism”, mellan år 1919–1929 startade 150 nya barnhem i 

Sverige.62 Allmänna barnhuset var det största och äldsta men detta lades ner i början 

av 1930-talet.63 I samband med det genomgick samhället en stor familjereform som 

påverkade barnvården. Nu var det fokus på att hjälpa och förebygga orsaker till 

missförhållanden, snarare än som tidigare varit att döma och moralisera. ”Man ef-

tersträvade en differentiering av klientelet efter ålder, uppfostringssvårigheter och 

utbildningsbarhet.”64 Många av barnhemmen övergick successivt till samarbete med 

barnavårdsnämnden.65  

Katrineholms barnhem var beläget i Södermanland. Det grundades år 1920 och 

ägdes av en ideell förening. Barnhemmet skulle ta emot barn från hela 

Södermanland med hjälp av länets barnavårdsnämnd. Det fanns 15 platser totalt för 

både pojkar och flickor. Barnhemmet fungerade som ett upptagningshem för äldre 

barn i behov av tillfällig vård och observation.66 Vid invigningen av barnhemmet 

bodde elva barn på barnhemmet, sex flickor och fem pojkar. De barnen kom tidigare 

                                                 
58 Persson, 1985, s. 1. 
59 Persson, 1985, s. 8. 
60 SOU 1942:45, s. 25–26. 
61 Söderlind, 2002, s. 81. 
62 Ohrlander, 1992, s.165. 
63 Grunewald, Karl & Westman, Gerd. Förord. I Kajsa Ohrlander (red.) Barnhus – Om 

räddningsanstalter, barnhem, idiotanstalter, uppfostringsanstalter i Norden från 1700-talet till 

våra dagar. 5. Stockholm: Allmänna Barnhuset. 1992, s. 5. 
64 SOU: 1965:55, s. 23. 
65 SOU: 1965:55, s. 22–23. 
66 Folkrörelsearkiv. Föreningen Katrineholms barnhem. F1:1. Katrineholms kommunarkiv. 
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från ett ålderdomshem i Katrineholm. Innan barnhemmets uppkomst var fattiga och 

värnlösa barn placerade på ålderdomshem.67 Barnhemmet finansierades genom do-

nationer och statliga bidrag. Det anordnades även barnens dag i Katrineholm som 

firades för första gången i Katrineholm år 1921, med ändamålet att insamla pengar 

till barnhemmet. Idén till barnens dag i Katrineholm kom från Stockholm där man 

sedan 1909 firat barnens dag för att bekosta barnhemsbarnens vistelse på landsbyg-

den under sommarmånaderna.68 

Det var en stor lagstiftningsreform under år 1945 som påverkade barnavårdsan-

stalterna då landstingen kom att överta ansvaret för barnhemmen. Samtidigt blev det 

en mycket hård belastning på barnhemmen på grund av befolkningsökningen som 

var en följd av krigsåren och efterkrigstiden.69  

 

Samhället i Sverige 1914–1945  

Mellan år 1914–1945 är en av de mest turbulenta tiderna i Sveriges moderna eko-

nomiska historia. Under en period på cirka 30 år skedde två världskrig samtidigt 

som flera länder drabbades av två ekonomiska kriser. Det påverkade varuprodukt-

ion, handel och ekonomisk aktivitet. Detta var märkbart i Sverige, vilka också på-

verkades av krigen och de ekonomiska kriserna runt om i världen. Däremot var det 

under denna period som Sveriges välfärdsstat grundlades samt att industrisamhället 

och levnadsstandarden utvecklades.70  

 Under första världskriget påverkades Sveriges ekonomi, internationella börser 

stängdes helt eller hade begränsade öppettider vilket påverkade det svenska sam-

hället. Det var ett ökat behov av varor som bland annat militärutrustning eller krigs-

förnödenheter. Eftersom Sverige var en neutral nation kunde de dra fördelar av ef-

terfrågan. Den snabba inflationen bidrog till problem inom handel och produktion. 

Det var svårt att hålla löneutvecklingen i samband med inflationen. Lönerna släpade 

efter och försörjningsproblemen ökade.  Vid dåliga skördar försämrades läget ef-

tersom Sverige inte var självförsörjande när de kom till brödsäd.71 Omkring 1920-

talet blev det en mer stabil ekonomisk utveckling.72  

                                                 
67 Hjelmberg, 1979, s. 122. 
68 Hjelmberg, 1979, s. 124. 
69 SOU, 1965:55, s 23–24 + 75. 
70 Larsson, Mats. Krig, kriser och tillväxt 1914 – 1945. Stockholm: Dialogos förlag. 2018, s. 9. 
71 Larsson, 2014, s. 10. 
72 Larsson, 2014, s. 12. 
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Under 1930-talet tillkom många nyetablerade företag på den svenska marknaden 

vilket bidrog till en positiv ekonomisk utveckling. Det har kopplats till konsumt-

ionssamhällets genombrott i Sverige samtidigt som det bidragit till den ökade lev-

nadsstandarden som växte under denna period.73 Industrier utvecklades och många 

privatpersoner valde att själva bli egenföretagare under tidigt 1930-tal. Förutom 

detta hade verkstadsindustrin och textilindustrin sina genombrott. Mellan 1915–

1945 expanderade den svenska industrin med 90% på marknaden. Detta resulterade 

i att arbetstillgångarna förändrades, många som tidigare arbetat inom jordbruk för-

flyttades till industrier, framför allt männen vilka var familjeförsörjare.74 Under 

mellankrigstiden blev det vanligare med kvinnor inom industrin, framför allt inom 

textil eller husgeråd. 75  Mellan år 1939 och 1945 var andra världskriget igång, 

Sverige behövde rusta upp den svenska försvarsmakten. Mellan 35 000 och 40 000 

värnpliktiga män blev inkallade till försvarsmakten varje år. Nästan alla krigsplace-

rade män i Sverige fick någon gång kallas in under dessa år, som mest kallades 

300 000 män in samtidigt.76 

 

Katrineholm 

Katrineholm är beläget i Södermanlands län, Katrineholm är en centralort med till-

hörande sju tätorter ute på landsbygden.77 Staden fick sina stadsrättigheter år 1917, 

med andra ord är det en relativt ny stad. Det var tidigare olika socknar som varit 

självständiga men som senare kom att tillhöra Katrineholms kommun. 78 

Katrineholm fick sitt namn år 1862 när en järnväg byggdes vid Chatrineholms 

gård.79 Samhället förändrades i samband med järnvägens uppkomst. Centralt runt 

järnvägen uppkom butiker, bagerier samt sjukhus.80 Tidigare hade det enbart varit 

landsbygdsområden, det var framför allt herrgårdar och bondgårdar där dagens 

                                                 
73 Larsson, 2014, s. 14. 
74 Larsson, 2014, s. 16–17. 
75 Larsson, 2014, s. 85. 
76 Värnplikten genom åren. Försvarsmakten. https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-

fakta/var-historia/artiklar/varnplikt-under-109-ar/ Hämtad: 2020-01-17. 
77 Fakta om Katrineholm. Katrineholm https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/fakta-om-

katrineholm.html  Hämtad 2019-11-03. 
78 Historien om Katrineholm. Katrineholm https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/fakta-

om-katrineholm/historien-om-katrineholm.html#menu Hämtad 2019-11-03. 
79 Historien om Katrineholm. Katrineholm https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/fakta-

om-katrineholm/historien-om-katrineholm.html#menu Hämtad 2019-11-03. 
80 Hjelmberg, Hilding. Katrineholm Del 1-3. Ursprunget från stig till järnväg. Den första 

generationen. 1975. Katrineholm: Sörmlands Grafiska, s. 103. 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/artiklar/varnplikt-under-109-ar/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/artiklar/varnplikt-under-109-ar/
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/fakta-om-katrineholm.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/fakta-om-katrineholm.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/fakta-om-katrineholm/historien-om-katrineholm.html#menu
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/fakta-om-katrineholm/historien-om-katrineholm.html#menu
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/fakta-om-katrineholm/historien-om-katrineholm.html#menu
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/fakta-om-katrineholm/historien-om-katrineholm.html#menu


 

18 

 

Katrineholm är placerat. De vanligaste arbetena runt Katrineholm var således arbe-

ten relaterade till jordbruk.81  

 Tre stora industrier tillkom i Katrineholm, två av dessa var träindustrier. Ena var 

en möbelfabrik, den andra var en lådfabrik och den sistnämnda var en karosseri-

verkstad. Det var järnvägs- och bussindustrier i Katrineholm. Dessa kom senare att 

bli Scania. Deras framväxt kom att bidra till att många som tidigare arbetat inom 

jordbruket övergick till industrin.82 

 Katrineholm drabbades under 1916–1917 av svält på grund av bristen av livsme-

del i staden. Som i resten av Sverige hungerdemonstrerade folket, ett agerande som 

förbättrade livsmedelssituationen. Men året efter, 1918, kom spanska sjukan och 

spred sig i hela staden.83 Mellan år 1919–1924 påverkades Katrineholm av depress-

ionen i USA en av de stora ekonomiska kriserna som påverkade världen. Det bidrog 

till arbetslöshet och stora ekonomiska svårigheter för stadens befolkning.84 För att 

lösa arbetslösheten fanns nödhjälpsarbeten, dessa fanns ofta långt bort från 

Katrineholm. Framför allt vägarbetena, det resulterade i att många män fick flytta 

från sina familjer och bo på annan ort. Kommunen bidrog med hyra för extra bostad, 

mat fick de däremot bekosta själva. Lönerna var låga vilket bidrog till arbetsstrejk, 

vilket dock försämrade arbetssituationen. Hyresbidragen drogs in till alla män föru-

tom familjeförsörjare.85  

Fram till 1930 var det relativt lugnt i staden, därefter följde ytterligare en depress-

ion som påverkade arbetslösheten i sex år. Ungefär 50 procent av industriernas per-

sonal blev av med sina arbeten.86 Samtidigt ökade befolkningsmängden kraftigt. Fö-

delsetalet var dubbelt så högt som dödstalet.87 År 1939 påverkades Katrineholm 

stort av andra världskriget, där arbetslösheten återigen var stor och bostadsbrist i 

kommunen var synlig.88   

                                                 
81 Hjelmberg, 1975. s. 18. 
82 Hjelmberg, 1979, s. 231, 233, 236. 
83 Hjelmberg, 1979, s. 3. 
84 Hjelmberg, 1979, s. 4. 
85 Hjelmberg, 1979, s. 34–35. 
86 Hjelmberg, 1979, s. 4. 
87 Hjelmberg, 1979, s. 135. 
88 Hjelmberg, 1979, s. 4. 
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Undersökning  

Den här undersökningen är disponerad efter studiens fyra frågor. Under den första 

rubriken kommer jag att besvara frågor rörande de intagna barnen i barnhemmet 

mellan år 1940–1945. Fokus kommer att ligga på hur många de intagna barnen var, 

vilka kön och vilken ålder barnen hade vid inskrivning, samt vilka orsaker som låg 

till grund för att barnen hamnade på barnhem. Därefter kommer det redogöras för 

vilka yrken barnens föräldrar hade. Den tredje delen handlar om barnens vistelsetid 

på barnhemmet och den sista handlar om var barnen placerades efter utskrivning. 

 

Intagna barn  

Barnhemmet tog emot både pojkar och flickor under år 1940–1945. Under dessa år 

skrevs 125 barn in totalt. Nedanstående diagram skildrar antalet intagna barn mellan 

de angivna åren. Barnen är uppdelade efter kön, pojkar och flickor, därefter finns 

även en spalt med den totala mängden barn per år. Barnen redovisas per år i dia-

grammet för att tydliggöra det årliga intaget.  

 

Diagram 1. Antal samt kön på de inskrivna barnen i Katrineholms barnhem 

1940–1945  

 

 

Källa: Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, D1:2. Katrineholms kommunar-

kiv 
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Diagrammet skildrar antalet barn, fördelat över kön och år samt den totala mängden 

barn per år. Totalt mellan år 1940–1945 skrevs 42 flickor respektive 83 pojkar in på 

barnhemmet. Som diagrammet visar fördelade sig intagningen av barnen jämnt över 

de undersökta åren. År 1941 togs flest barn emot på barnhemmet medan det år 1943 

togs emot minst antal barn. Det fanns en tydlig skillnad mellan könen där pojkar var 

överrepresenterat, med undantag för år 1945 där de var relativt jämnt fördelat.  

 Det finns anteckningar gällande barnen och deras anledningar till inskrivning på 

barnhemmet. I dessa uppdagas ett flertal fall där föräldrar lämnat in sina pojkar 

eftersom de kunde ha en negativ inverkan på syskon i hemmet, eller där pojkar läm-

nats in men flickor i hemmet fick bo kvar eftersom de kunde vara behjälpliga i hem-

met.89 I en anteckning står det: ”Föräldrarna är skilda. Modern fick vårdnaden. 

Saknar förmåga att hålla disciplin i hemmet. För att de mindre barnen inte ska stö-

ras av pojkarna bör de får nya hem.”90 Med anledning av detta lämnades en pojke 

in på barnhemmet.91 

 Under 1945 var det många syskonpar som inlämnades för vård i barnhemmet till 

skillnad mot tidigare år där de ofta var enstaka barn eller mindre syskonpar. Sys-

konparen som inlämnades under år 1945 bestod till stor del av flickor. I en anteck-

ning går det att läsa att fadern dött, modern var lämnad med åtta barn. Vidare står 

det: ”De tre äldsta barnen är intagna på skolhemmet Löt. Modern är sinnesslö. Kan 

ej sköta hemmet och barnen på ett tillfredställande sätt. Familjens bostad hyrd ge-

nom fattigvårdsstyrelsen. Skall rivas. Varför modern ska intagas på Julita hem-

gård.”92 Av dessa syskon skrevs tre flickor in på barnhemmet.93 

  

                                                 
89 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1. Katrineholms kommunarkiv. 
90 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1. Katrineholms kommunarkiv, nr. 

299. 
91 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1. Katrineholms kommunarkiv, nr. 

299. 
92 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1. Katrineholms kommunarkiv, nr. 

379–381. 
93 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1. Katrineholms kommunarkiv, nr. 

379–381. 
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Diagrammet nedan skildrar de intagna barnens ålder vid inskrivning på 

Katrineholms barnhem. Dessa har fördelats över kön samt den totala mängden barn 

per ålder. Det gäller alla barn som skrivits in på barnhemmet under år 1940–1945. 

Den blå linjen gäller alla pojkar som skrivits in, medan den röda linjen visar flick-

ornas inskrivningsålder. Den gröna linjen är totala mängden barn per ålder.  

 

Diagram 2. Ålder fördelat på kön av barn vid inskrivning i Katrineholms barn-

hem 1940–1945  

 

 

Källa: Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, D1:2. Katrineholms kommunar-

kiv 

 

Som diagrammet visar har inskrivningsåldern varierat något vad gäller könen. Det 

var flest pojkar som lämnades in vid en ålder på två år. Detta skiljer sig mot flickor 

där det inte fanns några flickor som lämnades in vid två års ålder, däremot skrevs 

flest flickor in vid tre års ålder. Totalt för båda könen var flest barn nio år vid in-

skrivning. 

Diagrammet nedan visar orsakerna till att barnen lämnades in till Katrineholms 

barnhem. Det är fördelat efter kön, där den blå står för pojkar, den röda för flickor 

samt den gröna för den totala mängden barn. 
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Diagram 3. Anledning till inskrivning av barn i Katrineholms barnhem 1940–

1945 

 

 Källa: Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, D1:2. Katrineholms kommun-

arkiv 

 

Som diagrammet visar har flest barn inkommit av okända anledningar. Det har varit 

barn som saknat anteckningar i inskrivningsdokumentet. Det var vanligast för barn 

som enbart vistats kort tid på barnhemmet, oftast under en månad. Dessa barn åter-

vände i de flesta fall till sina hem. Varför anteckningar saknats gällande orsaker till 

att barnen lämnades in till barnhemmet är oklart. Det fanns ingen större skillnad 

mellan kön och orsaker utan var relativt jämnt fördelat. Moderns sjukdom var den 

näst vanligaste orsaken till att barn lämnades in på barnhemmet. I samtliga fall där 

barnen lämnades in till barnhemmet på grund av moderns sjukdom var barnen födda 

inom äktenskapet, i samtliga fall saknade fadern s förmåga att vårda barnen eftersom 

han arbetade.94  

 En pojke blev inskriven på barnhemmet när han var sju år gammal tillsammans 

med sina två syskon, anledningarna var på grund av moderns sjukdom. I inskriv-

ningsanteckningen går det att läsa: ”Vården av barnet något försummad. Modern 

har oförmåga att sköta barnen, modern intagen på Kullbergska sjukhuset. Fader 

                                                 
94 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, D1:2. Katrineholms kommunarkiv 
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ensam med barnen.”95 Dessa barn fick återvända till hemmet när modern tillfrisk-

nat.96 Det var mycket vanligt att fäder som var ensamstående inte hade möjlighet att 

vårda barnen. Det går att se i de fall där modern dog, var sjuk eller att fadern av 

annan anledning var oförmögen.97 Dessa kunde handla om att fadern av andra an-

ledningar blivit ensamstående. Ett ärende berodde på att modern häktats och fadern 

ej hade möjlighet att vårda barn på grund av arbete.98 Ett annat ärende gällde en 

pojke som omhändertagits på grund av bristande vård av fadern. Modern var hus-

hållerska hos fadern, barnet föddes utom äktenskap. Modern blev sinnessjuk efter 

detta och lämnade barnet kvar hos fadern. Eftersom fadern var äldre omhändertogs 

pojken.99  

 Det var relativt vanligt att barn inlämnades på grund av ingen eller bristande bo-

stad. Det kunde innebära att de blivit vräkta och blivit bostadslösa, eller att bostaden 

inte höll standarden. Det var vanligt med trångboddhet och detta var ingen anledning 

till omhändertagande. Det handlade snarare om att bostaden inte städades eller av 

andra anledningar inte sköttes. I intagningsprotokollen är det möjligt att läsa anteck-

ningar om barnens bostad. De flesta av barnen bodde i bostäder med mindre än två 

rum, vanligast ett rum med kök. I dessa bostäder kunde föräldrar samt barn med 

syskon bo, inte ovanligt med två vuxna och tre barn.100 

 

  

                                                 
95 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, Katrineholms kommunarkiv. Nr 

347.  
96 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, Katrineholms kommunarkiv. Nr 

346–348. 
97 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, D1:2. Katrineholms kommunarkiv. 
98 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, Katrineholms kommunarkiv. Nr 

350. 
99 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, Katrineholms kommunarkiv. Nr 

280. 
100 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, D1:2. Katrineholms kommunarkiv. 
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Föräldrars yrken 

Tabellen nedan skildrar mödrarnas yrken till de intagna barnen på barnhemmet. Ta-

bellen är fördelad över år, där varje yrke redovisas årligen samt den totala mängden 

för samtliga år. Slutligen redovisas även antalet mödrar per år. Yrkena är kategori-

serade efter hur det benämnts i barnens intagningsprotokoll, i varje protokoll har 

föräldrarna omnämnts samt deras yrken. Kategorin som benämnts med fru, är möd-

rar som varit gifta. Deras yrkestitel har således inte omnämnts när de ingått äkten-

skap, det var då enbart männens yrken som antecknades medan mödrarna enbart 

antecknades som fru. Kategorin okänt är mödrar som varit ogifta där ingen anteck-

ning har gjorts angående yrke. Det kan innebära att modern varit arbetslös eller att 

yrket enbart inte angetts. Således har de hamnat under kategorin okänt, för att und-

vika missvisning.  

 

Tabell 1. Mödrarnas yrken 1940–1945 

 

Yrken 1940 1941 1942 1943 1944 1945 Totalt 

Affärsbiträde - - 1 - - - 1 

Avliden - 1 3 1 3 - 8 

Fabriksarbeterska  - - - 1 - - 1 

Fru 13 18 13 11 13 14 82 

Hushållerska 3 1 1 2 1 6 14 

Köksbiträde 1 - - - - - 1 

Okänt 2 5 3 - - - 10 

Servitris - - 1 - - - 1 

Sjukvårdsbiträde  - - - - 1 - 1 

Änka 2 - 1 - - 3 6 

Totalt 21 25 23 15 18 23 125 

Källa: Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, D1:2. Katrineholms kommunar-

kiv 

 

Tabell 1 redogjorde för mödrarnas yrken till de intagna barnen på Katrineholms 

barnhem. Det är mycket tydligt att de flesta kvinnorna var fruar, de förlorar då sin 

yrkestitel eftersom de enbart då var makens yrke vilket var framträdande. Yrke 

okänt har benämnts där inget yrke står angivet och modern inte var gift, då hon 

således inte benämndes som fru. Även om mödrarna varit sjuka har de presenterats 

med sitt yrke eller deras titel. De kvinnor som inte varit benämnda som fru har såle-

des inte varit gifta. Det var vanligast för ogifta kvinnor att arbeta som hushållerska, 
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därefter kommer de kvinnor som inte har benämnts med yrken. Resultatet av detta 

är svårt att påvisa eftersom information gällande yrken inte framkommer. 

 Tabell 2 redovisar fädernas yrken, dessa har kategoriserats på annat sätt i jämfö-

relse med mödrarnas yrken. Detta eftersom fäderna har fler omnämnda yrken och är 

således svårt att sammanställa samtliga i en tabell. Kategoriseringen är samman-

ställd utefter yrkenas områdestillhörighet. Grovarbetare har fått en egen kategori 

eftersom yrkeskategori inte kan redogöras för eftersom arbetet kan beröra många 

yrkesområden. Kategorin handlare har även innefattat köpmän. Kategorin hantver-

kare omfattar t det som idag kategoriseras som hantverksyrken, detta är bland annat 

bagare, målare och snickare. Kategorin industrin omfattar yrken som återfinns inom 

industriell verksamhet, exempelvis plåt eller stålarbetare. Kategorin jordbruk inne-

fattar samtliga yrken som kan knytas till ett jordbruk, det vill säga bland annat lant-

brukare eller jordbrukare. De okända yrkena gäller  fäder som inte angett sina yrken, 

det kan till exempel bero på arbetslöshet eller att fäderna var okända. Eftersom 

information inte framkommer har samtliga sådana fall hamnat under kategorin 

okänd. Skog, transport och trädgård har enbart innefattat de män som benämnts som 

arbetare inom dessa sektorer. Arbeten som inte passat in i ovan nämnda kategorier 

har hamnat under övrig. För en detaljerad beskrivning, se bilaga 1.  

 

Tabell 2. Fädernas yrken 1940–1945 

 

Yrken 1940 1941 1942 1943 1944 1945 Totalt 

Avliden 2 3 1 - - 3 9 

Grovarbetare - 3 - 1 3 - 7 

Handlare - 1 1 - 1 - 3 

Hantverkare 2 2 1 - 1 1 7 

Industri 5 8 8 - 5 3 29 

Jordbruk 4 1 4 5 3 7 24 

Okänt 1 1 1 6 1 2 12 

Skog 1 4 2 1 1 2 11 

Transport 2 2 - 1 1 2 8 

Trädgård 1 - 1 - 1 1 4 

Övrigt 3 - 4 1 1 2 11 

Totalt 21 25 23 15 18 23 125 

Källa: Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, D1:2. Katrineholms kommunar-

kiv 
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Som tabell 2 visat var arbeten inom industri och jordbruk framträdande bland fä-

derna till barnen i Katrineholms barnhem.  Under år 1941 och 1942 var flest fäder 

industriarbetare. Vilket arbete inom industrin som fäderna haft var mycket varie-

rande. Det har bland annat varit fabriksarbetare, metallarbetare, gjuteriarbetare eller 

plåtarbetare. Dessa har hamnat under samma kategori. Jordbruksarbetare har som 

ovan nämnt kategoriserats under jordbruk, där bland annat lantbrukare eller jordbru-

kare inräknats. Yrken som hamnat under övrigt har varit de som inte stämt in med 

andra yrken, det har bland annat varit sjöman, arrendator eller understödstagare. 

Dessa har således varit mycket varierat ifrån varandra. Det sistnämnda, understöds-

tagare, har benämnts som yrke eftersom fadern inte hade ett yrke.  

 I tabell 1 framstår det att vissa kvinnor varit änkor, det vill säga, deras män var 

döda. De hade varit gifta och tidigare benämnts som fru, men när fäderna dog blev 

de benämnda änkor. Detta skiljer sig mot tabell 2 där männen inte beskrevs som 

änklingar utan fortsatte med sin arbetstitel.  

 

Vistelsetid på barnhemmet 

Katrineholms barnhem fungerade som ett tillfälligt upptagningshem, där vistelseti-

den inte skulle vara långvarig.101 Diagrammet nedan visar på den totala mängden 

barn som vistats på barnhemmet, uppdelat efter antal månader de varit inskrivna. 

Detta gäller samtliga barn som skrivits in mellan år 1940–1945, även om de skrivits 

ut efter år 1945.  Kategori 1 gäller barn som vistats upp till 30 dagar. Kategori 2 

gäller barn som vistats mer än 30 dagar upp till 6 månader. Kategori 3 gäller barn 

som varit på barnhemmet mer än 6 månader och upp till 12 månader. Kategori 4 

gäller barn som vistats mer än 12 månader.  

 

  

                                                 
101 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, D1:2. Katrineholms kommunarkiv. 



 

27 

 

Diagram 4. Vistelsetid för barn i Katrineholms barnhem 1940–1945 

 

 

Källa: Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, D1:2. Katrineholms kommunar-

kiv 

 

Diagrammet visar att flest barn mellan år 1940–1945 vistats mellan 1–6 månader på 

barnhemmet innan de skrivits ut. Detta är tätt följt av barn som vistats mellan 6–12 

månader. De barn som vistats på barnhemmet i mindre än 1 månad hade hamnat där 

på grund av bostadssituation eller sjukdom hos modern, med undantag för två barn 

där anteckningar saknats gällande intagning. Samtliga barn återvände till hemmet.102 

 De barn som var inskrivna på barnhemmet längre än tolv månader var i flera fall 

på återkommande sjukhusvistelser eller återvände till hemmet under perioder.103 Ett 

ärende gällde en modern som var häktad, där hennes barn var inskrivna i över två år 

på barnhemmet. Dessa barn återvände till hemmet under tre veckor över jul i två år 

efter varandra.104 Ett annat barn återvände till sitt hem i flera omgångar under vis-

telsetiden på barnhemmet. Dessutom vårdades barnet ett flertal gånger på sjukhuset 

                                                 
102 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, D1:2. Katrineholms kommunarkiv. 
103 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, D1:2. Katrineholms kommunarkiv. 
104 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, Katrineholms kommunarkiv. Nr 
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innan utskrivningstiden.105 Två systrar var inskrivna på barnhemmet i tre år, med 

flera besök till hemmet innan de slutligen omplacerades till ett flickbarnhem.106 

 

Placering efter utskrivning  

Barnen som skrevs in på Katrineholms barnhem under år 1940–1945 hade samtliga 

skrivits ut inom en tre års tid efter inskrivning. Barnen hade utplacerats till olika 

boenden. I ett diagram nedan kommer en redogörelse var barnen utplacerades efter 

utskrivning. Diagrammet nedan visar på var barnen utplacerades efter de utskrevs 

från barnhemmet. Det är kategoriserats efter kön samt den totala mängden barn.  

 

Diagram 5. Barnens placering efter utskrivning från Katrineholms barnhem 

inskrivna mellan 1940–1945 

 

 

Källa: Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, D1:2. Katrineholms kommunar-

kiv 

 

Diagrammet skildrar barnens placering efter utskrivning av barn intagna på barn-

hemmet mellan år 1940–1945. Den vanligaste utplaceringen för både pojkar och 

flickor var till fosterhem. Mängden pojkar var överrepresenterat av de som utplace-

                                                 
105 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, Katrineholms kommunarkiv. Nr 

360. 
106 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, Katrineholms kommunarkiv. Nr 
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rades till fosterhem. Därefter kom hemmet som näst vanligast vid utplacering. Mel-

lan flickor skiljde det sig enbart tre barn mellan fosterhem och det ordinära hem-

met.107 En pojke utplacerades vid två års ålder till en fru i Linköping.108 En tioårig 

pojke som placerades på barnhemmet på grund av vanvård från tidigare fosterhem, 

utskrevs till en ensamstående kvinna i Gnesta efter åtta månaders inskrivning på 

barnhemmet.109 Två andra barn utplacerades hos kvinnor. Resterande barn som pla-

cerats på fosterhem var till lantbrukarfamiljer ute på landsbygden.110  

 Vilka barn som utplacerades till fosterhem varierade, de kunde dels vara oupp-

fostrade barn och dels ”snälla” barn.111 Bland annat fick en pojke på 13 år flytta till 

en lantbrukare, han uppförde sig bra men hade en bristande tillsyn i hemmet.112 En 

femårig flicka blev fosterhemsplacerad, hon var snäll och lillgammal.113 Ett annat 

exempel var en flicka på 16 år som rymt hemifrån och flyttat ihop med en äldre 

pojke, hon omplacerades till en lantbrukare.114 

 Det var 18 barn som placerades på annat barnhem, det handlar om hem för sin-

nesslöa, för uppfostran, flickbarnhem eller annat barnhem i väntan på något mer 

stadigvarande.115 En femårig pojke hamnade på ett hem för sinnesslöa då han varit 

sinnesslö sedan födseln.116 En tvååring pojke hamnade på annat barnhem på grund 

av att han var sinnesslö.117 Ett annat barnhem tog emot en flicka på tolv år då hon 

varit sämre skött i sitt hem och omhändertagits på grund av detta, flickan hade skör-

bjugg och skulle således inte utplaceras till ett fosterhem.118 

                                                 
107 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, D1:2. Katrineholms kommunarkiv. 
108 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, Katrineholms kommunarkiv. Nr 

289. 
109 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, Katrineholms kommunarkiv. Nr 

342. 
110 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, D1:2. Katrineholms kommunarkiv. 
111 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, D1:2. Katrineholms kommunarkiv. 
112 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, Katrineholms kommunarkiv. Nr 

295. 
113 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, Katrineholms kommunarkiv. Nr 

278. 
114 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, Katrineholms kommunarkiv. Nr 

317. 
115 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, D1:2. Katrineholms kommunarkiv. 
116 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, Katrineholms kommunarkiv. Nr 

291. 
117 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, Katrineholms kommunarkiv. Nr 

311. 
118 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, Katrineholms kommunarkiv. Nr 

305. 
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 Det var 22 barn som flyttades till skolhem, vanligast var till Sävstaholms skolhem 

som var beläget i Vingåker två mil utanför Katrineholm.119 En pojke som var 8 år 

utplacerades till skolhem, han beskrevs som trilsk och olydig.120 En flicka, 14 år, 

hade haft könsumgänge och fick flytta till ett skolhem. Hennes uppförande i skolan 

var gott, i hemmet var hon däremot trotsig och olydig.121 En pojke vid 8 år, hade 

flera gånger begått stöld, var bråkig och störande i skolan. Opålitlig i hemmet och 

var omöjlig för modern att fostra. Denna pojke placerades på ett skolhem för upp-

fostran.122  

 Två av de 125 inskrivna barnen återvände inte till barnhemmet efter sjukhusvis-

telse. Ett av barnen hamnade på Flens epidemiska sjukhus och skrevs över till sjuk-

huset. Det andra barnet blev inskriven på ett sjukhem i Vrå. Inget av de barnen åter-

vände till barnhemmet, anteckningar gällande detta saknas.123  

 

 

Diskussion 

Diskussionen är disponerad efter undersökningens frågor som kommer att diskute-

ras i relation till tidigare forskning och bakgrund. Först kommer diskussion föras 

gällande barn på barnhem, därefter föräldrarnas yrken till barn som hamnat på barn-

hem. Vidare kommer vistelsetiden att lyftas och slutligen diskuteras barnens place-

ring efter utskrivning från barnhem. Denna kommer att diskuteras med anknytning 

till Michel Foucaults maktteorier.   

 

Barn på barnhem 

Mellan år 1940–1945 skrev barnhemmet in 125 barn sammanlagt, varav 83 var poj-

kar och 42 var flickor. Med andra ord var pojkar överrepresenterat på barnhemmet. 

Detta kan ha sin förklaring i att flickor ansågs mer behjälpliga i hemmet, eller att 

pojkar hade större negativ inverkan på sina syskon vilket framkommit i anteckningar 

                                                 
119 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, D1:2. Katrineholms kommunarkiv. 
120 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, Katrineholms kommunarkiv. Nr 

272. 
121 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, Katrineholms kommunarkiv. Nr 

281. 
122 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, Katrineholms kommunarkiv. Nr 

301. 
123 Folkrörelsearkiv, Föreningen Katrineholms barnhem, D1:1, D1:2. Katrineholms kommunarkiv 
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från barnhemmet. I relation till Karin Jonsson studie gällande barnhem i Halmstad, 

har våra undersökningar påvisat liknande resultat. Karin Jonsson menade på att 

barnhemmen tog emot flest pojkar under 1940-talet, vilket överensstämmer med re-

sultatet på denna undersökning.  

Det var vanligast att barn mellan två och nio års ålder lämnades in på barnhem-

met. Anledningarna till att barnen lämnades in varierade, det som framkommer har 

varit att flest barn inkommit av okända anledningar. Därefter berodde det på mo-

derns sjukdom, medan modern vårdades på sjukhus skrevs barnen in på barnhem-

met. Barnen fick vanligtvis återvända till hemmet när modern tillfrisknade. Samtliga 

av dessa barn var födda inom äktenskap, uppenbarligen var det så att fadern saknade 

förmåga att tillgodose barnen sina behov på grund av arbete.  

Det resultatet stämmer överens med undersökningen från SOU gällande barnhem 

som gjordes år 1945, nämligen att de vanligaste orsakerna för barn födda inom äkt-

enskapet under 1940-talet inlämnades till barnhem på grund av sjukdom hos föräld-

rarna. De utomäktenskapliga barnen omplacerades vanligast på grund av vanvård 

eller olämpliga hemförhållanden, däremot har det berott på bristen av barnomsorg 

på grund av arbetsförhållanden. 

Katrineholm hade påverkats av andra världskriget, det var tydligt gällande ar-

betslöshet och bostadsbrist. Många vägarbetare fick flytta till andra kommuner på 

grund av arbetsbristen i Katrineholm. Blev modern sjuk saknades således möjlig-

heter för fadern att vårda barnen. Som ett resultat av den stora arbetslösheten kan 

det innebära ekonomiska svårigheter. På grund av den stora bostadsbristen som kan 

ha kommit till följd av den ökade befolkningsmängden var trångboddhet ett faktum. 

Detta var ingen anledning till omhändertagande av barnen eftersom många av bar-

nen levde i trångboddhet utan anmärkning på detta. Efter att ha läst samtliga anteck-

ningar av barnen verkade inte något värde läggas i trångboddheten. Snarare var det 

bristen på tillsyn av barnen på grund av arbetet som övervägde.  

I relation till Birgit Perssons forskning var det vanligast att barn inlämnades till 

barnhem av fattigvården på grund av föräldrarnas sjukdom, bland yngre barn var det 

på grund av moderns död eller andra anledningar till att modern var oförmögen att 

vårda barnet. Dessa faktorer var vanligt även i denna studie, moderns sjukdom och 

att modern var oförmögen var bland de vanligaste orsakerna till att barn inlämnades 

till barnhemmet under de valda åren. Persson skriver däremot att de flesta barnen 
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inlämnades av ensamstående ogifta mödrar eller av barnmorskor som tog emot bar-

nen anonymt, vilket innebar att det var okända föräldrar. Det viktiga att ta i 

beaktande kring detta är att det var en annan tid eftersom det handlade om år 1890, 

resultaten kan således skilja sig på grund av tidsperioden. Denna tanke går även att 

applicera i Malmbergs studie, där resultaten överensstämmer med Perssons.  

Enligt Jonssons studie omhändertogs de flesta barnen på grund av sjukdom hos 

föräldrarna eller där omvårdnaden brustit av annan orsak. De flesta av barnen som 

inlämnades på grund av sjukdom hos föräldrarna återvände till hemmet när föräldrar 

tillfrisknat. Detta överensstämmer med min studie, där de flesta av barnen till sjuka 

föräldrar återvände till sina familjer. Det var ovanligt att barnen återvände till sina 

hem enligt Perssons studie, denna var däremot under en annan tid och även i en 

större stad, Stockholm. Jonssons undersökning visar att många av barnen som in-

lämnades på grund av bristande omvårdnad var av ensamstående mödrar som sak-

nade förmåga att vårda sina barn, många var spädbarn. Detta var under kategorin för 

bristande omhändertagande. Jag har valt att dela upp kategorier för sjukdom och 

bristande omhändertagande, dessutom har jag delat upp detta mellan föräldrarna. 

Därav kan våra resultat skilja sig, dock har inte resultaten i denna studie visat att 

majoriteten av mödrarna var ensamstående och att barnen var spädbarn.  

Dahlquist undersökning har visat att orsakerna har varierat över tid. Däremot var 

det vanligast att barnen inlämnades på grund av fattigdom hos föräldrarna, samt 

bristande vilja och förmåga att vårda sina barn. Överlag är det möjligt att se en lik-

nande historik gällande vilka anledningar som barn placerades på barnhem.  

Utifrån Foucaults perspektiv går det att se att kategoriseringen var en viktig 

funktion i barnavårdsnämndens arbete. Barnen delades in i kategorier och anteck-

ningar skrevs gällande barnens uppförande eller varför de blev inskrivna på barn-

hemmet. Det går att se en tydlig könsuppdelning och även hur barnenskön 

påverkade deras möjligheter med att stanna kvar i hemmet. Anteckningar fördes om 

barnens hemsituation, var hemmet ostädat eller rent. Det var även viktigt att se hur 

barnens uppförande var i hemmet och i skolan. Vad skolan nämnde gällande barnens 

uppförande skrevs in i anteckningarna och det kunde ha en påverkan i barnens 

framtid. Kategoriseringen var viktigt och det är tydligt att se i barnavårdsnämndens 

intagningsanteckningar gällande de inskrivna barnen.   
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Föräldrarnas yrken 

Mödrar till de intagna barnen i Katrineholms barnhem bestod till störst del av fruar, 

det vill säga att mödrarna ingått i äktenskap och förlorade således sin yrkestitel om 

det hade något yrke, vilket inte framkommit. Detta eftersom mödrarnas yrkestitel 

försvann när de ingått äktenskap och benämndes således enbart som fru. Av 125 

kvinnor benämndes 82 som fruar, en stor del av barnen var således inomäktenskap-

liga. Därefter var det vanligast att mödrarna var hushållerskor, dock var detta enbart 

14 av 125 kvinnor. I relation till Malmbergs studie var det till störst del ensamstå-

ende mödrar som lämnade in sina barn till barnhem, det vanligaste yrket var piga, 

tjänarinna, städerska eller kokerska.  

 Det finns mer forskning gällande fädernas yrken jämfört med mödrarnas, fäderna 

ansågs som familjeförsörjare och hade en mer framträdande roll. Den här studien 

har visat att vanligaste yrkena var arbeten inom industri och jordbruk. Katrineholm 

var tidigare ett jordbrukssamhälle, detta förändrades i samband med industriernas 

framväxt i Sverige. Många som tidigare arbetat inom jordbruk övergick till indu-

strin. Under 1941–1942 var flest fäder till de intagna barnen industriarbetare.  

 Enligt Malmbergs studie var de vanligaste yrkena dräng, industriarbetare eller 

gruvarbetare. Dahlquist undersökning visat att fädernas yrken var överrepresenterat 

av lantarbetare medan det i Jonssons studie framkommer att de flesta arbetade som 

snickare, sjömän eller målare. Detta var ovanligt i denna undersökning, där enbart 

en av 125 fäder arbetade som exempelvis sjömän. Resultatet skiljer sig förmodligen 

på grund av att det var olika städer som undersökts. 

 Foucaults analys av hur samhället tog kontroll över arbetare i och med 

industrialiseringen  kan förklara hur situationen för barnfamiljer kunde bli svårare. 

Familjerna blev skörare allteftersom striktare arbetsförhållanden infördes, därtill 

fanns en positiv syn på institutioner som hade expertkunskap gällande barn. 

Föräldrarna var tvungna att arbeta; strängare kontroll av familjen gjorde det lätt att 

bli av med sitt barn som överfördes till barnhem. Resultatet blev att 

familjemedlemmar separerades från varandra.  

 

Vistelsetid på barnhem 

Mellan år 1940–1945 har flest barn vistats mindre än sex månader på barnhemmet i 

Katrineholm. Det var inte lika vanligt att barnen enbart var inskrivna i barnhemmet 
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kortare tid än en månad, men heller inte mer än ett år. Det vanligaste var under sex 

månader och därefter upp till ett år. De barn som vistades på barnhemmet längre än 

ett år var oftast på permission till hemmet eller var inlagda längre perioder på sjuk-

hus. I relation till Denise Malmbergs studie är resultaten relativt lika, där barnen 

stannade i genomsnitt i sju månader.  

 Det tydliga i undersökningen visar att de barn som var vistades på barnhemmet 

mindre än en månad var inskrivna på grund av en bristande bostadssituation eller 

sjukdom hos modern. Det gällde samtliga barn förutom två, där anteckningar sak-

nades. Alla barn som var inskrivna kortare tid än en månad fick återvända till hem-

met. Det resultatet skiljer sig mot Malmbergs studie där få barn återvände till sina 

föräldrar. Detta var däremot en skillnad i tidsperiod samt att majoriteten av föräld-

rarna till de inlämnade barnen bestod av ensamstående mödrar. Det har ju en förkla-

ring i varför resultatet kan skilja.   

 

Utplacerad från barnhem 

Undersökningen har visat att flest barn från Katrineholms barnhem under den valda 

tidsperioden har utplacerats till fosterhem efter vistelsen på barnhemmet. Det var 

tydligt att pojkar i störst grad utplacerades till fosterhem, det gällde även flickor 

dock inte i lika stor utsträckning. Det var 43 barn som flyttade till fosterhem medan 

38 barn återvände till sina hem. Det var inte lika stor skillnad mellan flickor vid 

utskrivning till fosterhem eller att de fick återvända till sina föräldrar, det var enbart 

tre flickor som skiljde i resultatet. Fyra barn av de 43 undersökta som fick flytta till 

fosterhem blev placerade hos kvinnor. Resterande 39 barn placerades ute på lands-

bygden hos lantbrukarfamiljer.  

 Malmbergs studie visar på liknande resultat, där majoriteten av barnen utackor-

derades till landsbygden, där arbetade ofta fäderna i de lägre samhällsskikten. Detta 

diskuterar Malmberg gällande att mödrar inte kunde försörja sina barn och var såle-

des tvungna att lämna bort dem, medan fosterhem ofta var i längre samhällsklasser 

och där ensamstående kvinnor hade möjlighet att ta hand om barn som en inkomst-

källa. Det var enbart enstaka fall där barnen återvände till hemmen. Detta förändra-

des under 1930-talet där mödrar fick moderskapspenning vilket kan visa på de olika 

resultaten.  
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 Det var inte ovanligt att fosterbarn associerades som arbetskraft eller hemhjälp, 

historiskt sett var det inte något konstigt att barnen arbetade. Barnen hade andra 

villkor i samhället och de fick hjälpa med de sysslor som var möjligt. Fosterbarn var 

i många fall enbart associerade med arbetskraft eller en ekonomisk kompensation.  

 Det var 40 barn totalt som hamnade på annan institution, 22 barn placerades på 

skolhem medan 18 barn flyttades till annat barnhem. De andra barnhemmen kunde 

vara ett vanligt barnhem, en uppfostringsanstalt, flickhem eller hem för sinnesslöa. 

Barnen kategoriserades efter sitt uppförande, sin skolsituation och deras bakgrund 

för att sedan omplaceras till passande institution. Det går tydligt att se att barn som 

var i behov av vård hamnade på andra slags barnhem. De barn som hamnade på 

skolhem var i större behov av uppfostran.  

Utifrån Foucaults tankar gällande institutioner och kategoriseringar är det möjligt 

att koppla till de anteckningar som fördes gällande barnens beteende, ålder, uppfö-

randet för att kategorisera och sedan placera på olika sorters institutioner. Samman-

taget går det att se utifrån att de styrde barnet från vaggan till döden, när man under 

klassificeringen kunde börja se olika mönster för att kategorisera efter ekonomisk 

resurs.   
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Sammanfattning 

Den här undersökningen belyser barn inskrivna på Katrineholms barnhem 1940–

1945. Syftet var att undersöka vilka barn som placerades på barnhemmet med hän-

seende till deras sociokulturella och ekonomiska bakgrund. Detta har gjorts med 

hjälp av frågor som vilka dessa barn var, deras ålder samt kön. Viktiga aspekter som 

tagits upp har varit varför dessa barn placerades på barnhem samt vilka yrken deras 

föräldrar hade. Dessutom har vistelsetiden på barnhemmet och var barnen utplace-

rades efter utskrivning från barnhemmet varit relevant för denna undersökning.  

Resultatet har visat på att det var totalt 125 barn inskrivna på barnhemmet under 

de valda årtalen där majoriteten var pojkar. Det fanns ingen specifik ålder som stack 

ut, vanligast var barn mellan två och nio år gamla bland de barn som skrevs in. 

Anledningarna till att barn placerades på barnhemmet var av okända anledningar, 

följt av moderns sjukdom. Föräldrarnas yrken bestod till störst del av fäder som var 

jordbrukare eller industriarbetare samt mödrar som benämndes fruar. De undersökta 

barnen utplacerades i störst uträckning till fosterhem ute på landsbygden, det var 

tydligast hos pojkar. Därefter var det vanligast att barnen återvände till sina hem, för 

flickor var det inte en stor skillnad mellan de som utplacerades till fosterhem eller 

deras familjehem. Undersökningen har diskuterats med koppling till Michel 

Foucaults maktteori. Samhället kategoriserade individer och skapade maktstruk-

turer. Deras uppförande antecknades, vilket kunde få konsekvenser för var de pla-

cerades efter inskrivning på barnhem. Resultatet har övervägande överensstämt med 

tidigare forskning om barn på barnhem.  
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Bilaga 1.  
 

Yrken kategorisering 
 

Grovarbetare  

Grovarbetare 

 

Handlare  

Gårdfarihandlare, Köpman, Handlare 

 

Hantverk  

Målare, Lädermakare, Skomakare, Skräddare 

 

Industri  
Montör, Stenarbetare, Plåtverksarbetare, Metallarbetare, Gjuteriarbetare 

 

Jordbruk  

Jordbruksarbetare, Ladugårdskarl, Lantbrukare, Lantarbetare  

 

Okänd Samtliga okända yrken 

 

Skog  

Skogsarbetare 

 

Trädgård  

Trädgårdsarbetare, trädgårdsmästare 

 

Transport 

Vägarbetare, Transportarbetare, Chaufför 

 

Övrigt  

Understödstagare, Kontorsbiträde, Vulkanisör, Sjöman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


