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Sammandrag  
Syftet med denna uppsats är att studera hur lagförändringarna rörande tvångsarbete och 

fattigdom i Sverige påverkade olika delar av landet under den första halvan av 1800-talet samt 

se på situationen gällande fattigvård. De undersökta regionerna är Norrbotten, Uppland och 

Malmöhus och de studerade lagarna är 1833 års legostadga samt 1847 års 

fattigvårdsförordning. Jämförelsen visar både att det finns stora likheter gällande de stora 

dragen i utvecklingen av fattigdom och fattigvård i de undersökta delarna av landet likväl som 

regionala skillnader. Undersökningen visar också en osynlighet gällande statistiken om 

fängslade på grund av lösdriveri, något som påståtts vara ett stort problem under perioden och 

frekvent debatterat. Tydligt i undersökningen blir också att kvinnan i högre grad drabbades av 

fattigdom, något som troligen är kopplat till bristen på rättigheter. Slutsatsen är att den synliga 

förändring som visas i min undersökning inte följer den utveckling som hade kunnat väntas i 

enlighet med 1833- och 1847 års lagförändringar. 

 

Nyckelord: fattigdom, fattigvård, straffarbete, 1800-tal 
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1. Inledning 
Sverige var under 1800-talet ett land med många fattiga. Befolkningen ökade starkt under början 

på 1800-talet vilket sammanföll med utvecklingen av jordbruket och en ökad produktion (Schön, 

2014:52:). Under en stor del av Sveriges historia har det ansetts som en plikt att sörja för sitt 

samhälle och således har de arbetslösa, i enlighet med lagen, tvingats till arbete. Att arbeta var ett 

viktigt sätt att visa att man förtjänade sina rättigheter inom socknen och visa att man var en god 

människa. Samtidigt var det, som för de flesta idag, ett sätt att överleva och förhoppningsvis 

undkomma fattigdom (Johnsson, 2016:83). 

 

Straffarbetet tros ha varit ett sätt att fylla de arbetskraftsbehov som fanns i samhället. Samtidigt 

menade makthavarna att det var ett sätt att upprätthålla säkerheten i landet som ansågs hotad om 

det fanns människor som levde utan försörjning. Det största problemet, om man tolkar lagarna, 

var dock inte arbetslösheten i sig utan den utbredda fattigdomen. Rika människor utan arbete blev 

aldrig fångar under lagen då man lätt kunde köpa sig fri, eller gå i borgen åt någon annan 

(Johnsson, 2016:86). Det var alltså synen på fattigdom och fattiga som utgjorde den stora frågan 

under 1800-talet. Hade de sig själva att skylla, eller hade samhället tvärtom en plikt att hjälpa den 

fattige? I och med förändringar i denna syn kan man också se förändringar i lagarna. Hur lagarna 

tolkats och implementerats har varit upp till prästerna i de olika socknarna, då dessa varit ytterst 

ansvariga för fattigvården (Petersson, 1983:20). 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att studera vad konsekvenserna av de olika lagförändringarna 

rörande tvångsarbete och fattigdom i Sverige blev under den första halvan av 1800-talet samt se 

på situationen gällande fattigvård i Norrbotten, Uppland och Malmöhus. De studerande lagarna är 

1833 års legostadga samt 1847 års fattigvårdsförordning. Det är av vikt att studera huruvida 

praktiken följer eller skiljer sig från normativa lagar för att kunna förstå dess betydelse och 

utveckling över tid. Jag kommer därför att undersöka huruvida man kan se skillnader i 

implementeringen av straffarbete och fattigvård i olika regioner i Sverige. Eftersom lagarna 

gällde både män och kvinnor blir det också intressant att se om det är någon skillnad i 

behandlingen kopplat till kön. Jag kommer därför också att undersöka detta. Eftersom socknarna 

hade det yttersta ansvaret för fattiga under den studerade perioden vill jag se hur dessa skilde sig 

åt i olika delar av landet. Jag har därför valt att undersöka tre olika regioner i Sverige och utgå 

från socken-specifik data. Frågeställningen lyder: ”Skapade den nya legostadgan år 1833 samt 

fattigvårdsförordningen år 1847 någon synlig förändring vad gäller fattigvård i Norrbotten, 
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Uppland och Malmöhus under perioden 1810-1850?”, med underfrågan ”Finns det någon tydlig 

skillnad i mottagandet av fattigvården kopplat till kön?”. 

1.2 Metod och material 
Genom att studera befolkningsstatistik och statistik över antalet fattiga som erhållit olika typer av 

fattigvård och/eller är fångar under lagen om arbetstvång i fem olika socknar i vardera Uppland, 

Norrbotten och Malmöhus kommer jag att undersöka om situationen förändrades för fattiga i och 

med den nya legostadgan år 1833, som skärpte arbetstvånget, samt med  

fattigvårdsförordningen år 1847. Detta kommer att ge en indikation på i vilken grad de nya 

lagarna påverkade fattiga människor under perioden. Jag kommer att undersöka åren 1810-1850 

för att försöka fånga förändringen under denna tidsperiod. För att få en hanterlig mängd material 

har jag valt att göra ett urval i materialet där jag kommer att studera år 1810, 1820, 1830, 1840 

och 1850. Det statistiska materialet som arbetet utgår från sträcker sig enbart till år 1859 vilket 

skapar en praktisk avgränsning, men samtidigt en viss begränsning i möjligheten att se till 

utvecklingen efter 1847 års fattigvårdsförordning. Trots denna begränsning kommer jag att 

undersöka om det är någon tydlig förändring mellan år 1840 och år 1850 i de olika länen, som 

kan antas bero på förordningen. 

 

För att se om det är någon skillnad mellan olika regioner i Sverige har jag valt att titta på norra, 

södra och mellersta Sverige. Vilka socknar som bäst representerar de olika regionerna är oerhört 

svårt att avgöra. Valet gjordes därför i första hand utifrån vilka socknar det finns statistisk 

information gällande fattigdom att tillgå, då informationen uppenbarligen är essentiell för min 

undersökning. I andra hand ville jag skapa en så liten geografisk spridning på socknarna i de 

olika regionerna som möjligt, då detta bättre skulle fånga lokala variationer och minska risken för 

slumpmässiga skillnader. Detta blev svårare för Norrbotten då socknarna här var glesare 

placerade. För att representera mellersta Sverige valde jag Uppland och socknarna Gamla 

Uppsala församling, Funbo församling, Danmarks församling, Tuna församling och Vaksala 

församling. För att representera norra Sverige valde jag Norrbottens län där socknarna i Piteå, 

Luleå, Jokkmokk, Gällivare och Arvidsjaur får representera länet. För att representera Malmöhus 

valde jag socknarna Malmö Sankt Petri församling, Burlöv församling, Lund församling, Lomma 

församling och Svedala församling. Jag använder mig utav den definition av "fattiga" som 

använts i sockenskrivningarna av befolkningsstatistiken. Jag har valt att räkna bort den del av 

befolkningen som ej ännu fyllt 15 år för att nå den del av befolkningen som gick under lagen om 

tjänstetvång.  
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För att tydliggöra de regionala skillnaderna så kommer de femton socknarna att sammanställas 

och presenteras i tre tabeller efter de olika regionerna. Varje observation är döpt efter årtal och 

kön där "m" står för män och "k" för kvinnor. Statistiken presenteras i procent av befolkningen 

som är över 15 år. Eftersom materialet består av relativt få observationer, 5 observationer för 

perioden 1810-1850 finns en risk att det uppstår en slumpmässig variation. Detta är något som 

beaktas vid analysen av materialet. 

1.3 Källkritik 
Materialet jag använder är transkriberad statistik från Tabellverket som är utformat av 

Demografiska databasen, Cedar. Detta material innehåller statistiska formulär som är ifyllda av 

präster i Sveriges sockenförsamlingar under perioden 1749–1859. Detta var Sveriges största 

statistiska databas innan Statistiska Centralbyrån tog över. Materialet bör således vara autentiskt, 

men det finns alltid risk att materialet missuppfattats eller felskrivits vid transkriptionen. 

Eftersom källan består av formulär som handskrivits av präster, med olika normer och ideal, 

innebär det att det inte går att utesluta att de valt att undvika att porträttera vissa delar av 

befolkningen så som den sett ut, eller att de porträtterat den annorlunda, på grund av rådande 

sociala normer och föreställningar. Det skulle till exempel kunna tänkas att det funnits fler 

straffarbetare än vad som nämns i materialet, för att det kan ha ansetts dåligt inom församlingen 

att ha lata, och därmed okristliga, församlingsmedlemmar. Dock är informationen så pass enkelt 

utformad med förtryckta tabeller att både den enklaste, för att inte nämna hederligaste, vägen 

måste varit för prästerna att fylla i dessa korrekt istället för att hitta på statistik som sen måste 

passa med folkmätningarna som gjordes parallellt. 

 

Tabellverket har fått viss tidigare kritik rörande befolkningsstatistik som inte överensstämt med 

andra mätningar. Detta kan läsas om i Christer Lundhs publicering "Den regionala 

befolkningsstatistiken i Tabellverket– en databeskrivning" (2003:3) som förklarar hur ett 

systematiskt misstag skett under perioden 1749-1773 där mätningar gjorts på både läns- och 

stiftsnivå men enbart länstabellerna skickats vidare till centralnivå, vilket inneburit att siffrorna 

inte blivit korrekta. Detta är dock något som inte rör den period jag undersöker och som därför 

inte utgör ett problem vid användandet av befolkningsstatistiken från Tabellverket i denna 

undersökning. Det kan dock vara en god idé att ha vetskapen om tidigare misstag och 

felformuleringar från Tabellverket i åtanke vid användandet av denna statistik. Lundh (2003:1) 

menar att trots de fel som finns i Tabellverkets statistik så är det en bra källa, och dessutom en 

unik sådan, för information för denna tid i Sveriges historia. Tabellformulären ändrades också 

under den undersökta perioden, vilket gör att det inte alltid är samma kategorier för de år jag 
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undersöker. Det leder till en viss avsaknad av kontinuitet gällande vilken information som finns 

tillgänglig för de olika åren. Detta skapar vissa frågetecken rörande informationen om de 

kategorier som försvinner, dock är de nya kategorierna i flertalet fall snarlika från de tidigare 

kategorierna vilket gör problemet minimalt för denna undersökning. 

2. Sverige under början på 1800-talet 
Sverige var på flera sätt ett land under omvandling på 1800-talet. Flera krig påverkade situationen 

i landet och perioden efter Napoleonkrigens slut år 1815 präglades av återhämtning (Schön, 

2014:60) samtidigt som det Finska kriget tog sin törn på landet år 1808-1809. Det här var något 

som påverkade framför allt de norra delarna av Sverige då ryska trupper invaderade, samtidigt 

som det ledde till förlusten av Finland (Hårdstedt, 2002:67). Parallellt med jordbrukets 

omvandling, som innebar nya grödor och stora nyodlingar, skedde det en stor befolkningsökning i 

hela landet, något som ytterligare satte press på resurserna. 1800-talet präglades till viss del av 

positiva förändringar så som stigande inkomster och en påbörjad industrialisering, framförallt 

under den senare delen av århundradet (Schön, 2014:60), men samtidigt av återkommande 

missväxt som hotade de fattiga på landsbygden och ledde till svält på flera håll (Petersson, 

1983:1). 

 

Malmöhus var den region som kan ses som mest progressiv i jordbruket och var först i landet 

med att införa enskifte år 1803, vilket var den jordreform som innebar att tegar slogs samman till 

sammanhängande åkrar. Först år 1827 infördes detta i resten av Sverige, genom det så kallade 

laga skiftet, men detta var inte alls lika snabbt och radikalt utan det tog lång tid innan det helt 

sattes i bruk (Schön, 2014:63). Malmöhus präglades under den här tiden till stor del av jordbruk 

och det vanligaste sättet att bruka jorden, som särskilde denna region, var genom tresädesbruk. 

Det innebar att en del av jorden låg i träda, medan de andra delarna odlades upp. Vilken del som 

låg i träda skiftade mellan säsongerna. Detta gjorde att man kunde bearbeta den vilande jorden 

mer omfattande och planera växtföljd för en bättre skörd (Sjöberg, 2006:176). Mellersta Sverige 

kännetecknades av jordbruk och sågverksindustri. Jordbruket bestod under 1700-talet till stor del 

av intensivt brukande där jorden aldrig lades i träda, vilket ledde till att jorden kunde bearbetas 

mindre. Med hjälp av plogen, som användes framförallt i mellersta Sverige och i Norrbotten, 

kunde man dock under 1800-talet odla upp mer mark. Någon som särskiljer norra Sverige under 

första halvan av 1800-talet är de återkommande krisperioder som drabbade regionen. Som 

tidigare nämnts drabbades delar av regionen hårt av Finska kriget och fick jobba på återhämtning 

från detta samtidigt som det skedde flera stora missväxter, speciellt under 1830-talet. Det skapade 
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stora svårigheter och en ökad fattigdom i området. I augusti 1837 rapporterades från Kalix att det 

varit ”7 hårda år, och det 8:de synes stunda, hvaraf ingen minskning är att motse å de 

nödlidandes antal, fast mer är att befara, att vi alla blifva tiggare. Medlen att afhjelpa dessa 

missöden, vet allena Gud.”, vilket visar på oerhört svåra förhållanden i regionen (Engberg, 

2005:68). Även i norra Sverige etablerades sågverksindustrin. Norrbottens stora rikedom på skog 

gjorde regionen fördelaktig och den ökade efterfrågan drev på utvecklingen (Sjöberg, 2006:178). 

 

Under 1800-talet skedde det en omfattande nyodling i Sverige. Framförallt ängsmarker plöjdes 

upp och besåddes vilket gjorde att andelen odlad jord fördubblades under den första halvan av 

1800-talet. Nyodlingen skedde främst i skogsbygder där det fanns stora ytor att odla upp. Detta 

kunde dock inte kompensera för de regionala skillnader som fanns i produktionen. Stora delar av 

mellersta och norra Sverige hade fortfarande under slutet på 1700-talet ett underskott på 

spannmål, medan bland annat Skåne och Mälardalen hade ett överskott (Sjöberg, 2006:176). Ett 

överskott, sett över hela landet, kom först på 1840-talet vilket kan ha lett till en minskning av 

antalet fattiga. Under den här perioden förvandlades också Sverige från ett import- till ett 

exportland gällande spannmål (Sjöberg, 2006:173). Tydligt är dock att den stora delen av 

befolkningen inte påverkades av hur stor andel som producerades utan av hur produktionen 

fördelades, vilket till stor del var en klassfråga (Schön, 2014:66). Trots den stora utvecklingen 

inom jordbruket stannade jordbrukssektorn av i arbetskraftsantal under första halvan av 1800-

talet, istället var det industrisektorn som ökade snabbare än befolkningen (Schön, 2014:66). 

 

På 1820-talet skedde ett stort födelseöverskott som ledde till att andelen arbetsför befolkning 

ökade kraftigt under 1830 och 1840-talet. Detta ledde till att andelen fattiga på landsbygden 

ökade rejält vilket skapade en ökad efterfrågan på jord och livsmedel samtidigt som lönerna föll 

som en konsekvens av den ökade arbetskraften. Lennart Schön (2014:65) skriver om hur det 

anlades torp och backstugor vid bondgårdarna där den växande underklassen kunde bosätta sig. 

Det kan således ses som något av en paradox att Sverige fick en ökad jordbruksproduktivitet 

genom nya grödor och förbättrad teknik som gjorde att det skapades en ökad produktivitet per 

arbetare, samtidigt som andelen fattiga på landsbygden ökade. 

 

Grundprincipen inom svensk fattigvård har alltid varit att varje socken är ansvarig för sina egna 

fattiga. Detta har lett till att fattigvården utvecklats efter de lokala förhållandena (Engberg, 

2005:67). Det här synliggörs i en undersökning som Kungliga Majestäten, (Kungl. Maj:t) alltså 

den svenska staten, gjorde år 1829 som visar på de regionala skillnaderna i fattigvårdspraxis. 
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Dessa har förklarats genom strukturella och geografiska faktorer. Till exempel var det vanligare 

att fattiga fick fattigvård i form av säd och andra jordbruksprodukter i de bördigare delarna av 

landet medan det var vanligare med rotesystem i Norrbotten som var glest befolkat. Rotesystem 

var ett system där försörjning av staten skedde i utbyte mot militärtjänst (Engberg, 2005:23). De 

lokala variationerna följde ofta regionala mönster. I södra Sverige var det vanligt med 

fattigstugor och fattighus, något som var mycket mer sällsynt i norra Sverige. Detta kan enligt 

Engberg (2005:28) förklaras av den spannmålsproduktion som möjliggjorde en bredare 

fattigförsörjning än den i de mindre bördiga delarna av landet. I Norrbotten hade de 

"tiggarsocknar" och fattigstugor. De olika ekonomiska förutsättningarna var kopplade till 

produktionen och detta påverkade starkt möjligheten att erbjuda fattigvård. Samtidigt kan det ha 

funnits skiftande attityder kring synen på fattigvård som påverkat de lokala praktikerna. Vidare 

menar Engberg att det fanns tydliga referensramar som var gemensamma för de olika regionerna. 

Dessa var bland annat "fattigkassa, fattighus, kringgång1, sammanskott2 och utackordering" 

(Engberg, 2005:68).  

Birgit Petersson (1983), historieforskare som skrivit om 1800-talets fattigdom och brottslighet 

och Elisabeth Engberg (2005), historieforskare som skrivit om fattigvården under 1800-talet, 

fastslår båda att kön var en viktig faktor när det gällde tillgången till arbetsmarknaden under 

1800-talet. Eftersom samhällsstrukturen förutsatte att en kvinna skulle vara gift med en 

försörjande man var arbetena som fanns tillgängliga för kvinnor ofta väldigt lågt betalda. Det 

gjorde försörjningen svår för de kvinnor som inte passade in under denna kategori, många hade 

också barn att försörja (Engberg, 2005:26). Kvinnan hade dessutom en högre medellivslängd 

vilket innebar att även gifta kvinnor ofta blev ensamförsörjare under den senare delen av livet. 

Det är tydligt, enligt Petersson (1983:10), att risken för en kvinna att drabbas av fattigdom var 

större än för män, det gällde även återkommande fattigdom och fattigdom under långa perioder. 

En bakgrund till detta var kvinnans omyndighet. Fram till giftermål stod hennes far som 

förmyndare och vid giftermål hennes make. Vid änkedom övergick stora delar av rättigheterna 

dock till henne själv och hon hade då rätt att disponera ett tänkbart jordinnehav, vilket inte kunde 

ske innan mannens bortgång (Sjöberg. 2006:184). År 1845 infördes lagen om lika arvsrätt mellan 

kvinnor och män. År 1863 blev den ogifta kvinnan myndig. Dock var den gifta kvinnan 

fortfarande i makens förmyndarskap fram till år 1920. Detta tros vara en orsak till att allt färre 

kvinnor gifte sig under 1800-talet (Sjöberg. 2006:193). 

                                                 
1 innebar att personen gick runt till olika gårdar och arbetade på dessa efter behov 
2 penninginsamling 
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2.1 Lagarna rörande tvångsarbete och fattigvård 
Under medeltiden och fram till 1800-talet hade Sverige ett system som gick ut på att äldre och 

fattiga skulle vårdas av sina framtida arvingar. Under 1800-talet utvecklades detta till det så 

kallade undantagssystemet, där gården överläts i utbyte mot mat och husrum. Den som inte ägde 

en gård fick istället förlita sig på barmhärtighet och det var detta som var kyrkans ansvar 

(Wikström, 2005:17). Redan år 1788 kom lagen som fastslog att socknen var ansvarig för sina 

egna fattiga och att de samtidigt hade rätt att avhysa andra som ville flytta in. Det innebar att det 

var olagligt för fattiga att flytta mellan socknar, men samtidigt att socknarna hade ett visst ansvar 

över sina medlemmar (Petersson, 1983:20). Kyrkans hjälp till de fattiga kunde vara tillfällig i 

form av till exempel mat eller mer permanent så som hjälp att ordna arbete. I och med att 

befolkningen ökade, ökade också antalet egendomslösa vilket satte stor press på kyrkan 

(Wikström, 2005:17). 

I Sveriges Riksdag SOU (2000:33) kan man läsa om hur lagarna om arbetstvång skärptes mer och 

mer under 1800-talet. Legostadgan år 1805 som kom att gälla fram till år 1833 behandlade 

lösdriveri och laga försvar, det vill säga anställning, men i mindre omfattning än legostadgan som 

tog över år 1833. I denna ändrade man definitionen av vilka som skulle gå under tjänstetvånget så 

att den kom att gälla allt fler. Gemensamt för de båda är dock att det fanns ett omfattande 

arbetstvång (Sveriges Riksdag, 2000:27) Denna legostadga försvann inte förrän år 1926 vilket 

innebar att det, fram tills dess, inte var acceptabelt att vara arbetslös i Sverige. Paragraf 1 av 1833 

års legostadga rör laga försvar och lyder i sin helhet: 

1 §. "Hvar och en, som icke har laga försvar skall, för att ej ligga samhället 
till last, sådant sig förskaffa. Den har laga försvar, som ingått i Kongl. Maj:ts 
och kronans eller annan allmän tjenst, eller idkar med behörigt tillstånd fria 
konster, studier, handel, fabriksrörelse, handtverk, sjöfart eller annat lagligt 
näringsfång, eller jord- eller bergsbruk antingen såsom egare, arrendator 
eller brukare, eller bevisligen af föräldrar, anhörige eller andre personer 
underhålles, eller, enligt församlingens i (sockne)stämma yttrade omdöme, 
är känd såsom den der antingen genom egna medel eller genom arbete eller 
annan loflig sysselsättning ärligen sig försörjer eller af allmän 
barmhertighets anstalt vård och understöd njuter. Hvar och en annan skall, 
för att ega laga försvar, förskaffa sig årstjenst hos husbonde å landet eller i 
städerne, eller i Stockholms stad halfårstjenst, och i den husbondes tjenst 
användas, som honom mantalsskrifva låtit; eljest vare han underkastad den 
skyldighet och den påföljd, som [i Kongl. Maj:ts nådiga Förordning af den 
29 sistlidne juni, huru med försvarlösa personer förhållas bör,] stadgat 
finnes. Den, som af en eller annan orsak blifvit från tjenst ledig må dock 
kunna på kortare tid, än nu sagdt är, tjenst antaga med förbindelse, att till 
nästpåföljande flyttningstid deri förblifva." (SFS, 1833:43) 
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Legostadgan säger alltså att alla invånare som inte har arbete måste, för att inte ligga samhället 

till last, skaffa sig sådant. Giltiga undantag gäller bland annat den som äger eller arrenderar jord. 

Den säger också att den som bedöms av församlingen som havande lovlig sysselsättning kan 

undantas från tvånget. Den som blivit av med sitt arbete ska inom kort skaffa sig en ny tjänst. 

Lagarna om tjänstetvång gällde alla som fyllt 15 år och saknade övre åldersgräns. Det innebär att 

både män och kvinnor över 15 års ålder förväntades arbeta. De enda som var undantagna var de 

som hade laga försvar eller på annat sätt undantagna i enlighet med stadgan (Johnsson, 2016:82-

83). Kvinnor kunde i vissa fall undantas för vård av barn eller förälder, dock handlade det om 

specialfall där barn eller förälder led av sjukdom, inte omhändertagande i allmänhet. Således 

gällde tjänstetvånget män och kvinnor i stort sett i samma grad. Klass, menar Theresa Johnsson 

(2016:86), var därför en viktigare variabel än kön, då man kunde köpa sig fri från en anklagelse. I 

Sverige infördes rasp- spinn- och tukthus, som var en form av arbetsinrättning för den som 

fängslades för lösdriveri (Jonsson 2011:8). 

Innan fattigvårdsförordningen, år 1847, var det alltså kravet på arbete som präglade fattigvårdens 

utformning. När förordningen kom förändrades därför situationen för Sveriges fattiga i hög grad 

(Sveriges Riksdag, 2000:30). Det var den starka befolkningstillväxten och den ökande 

fattigdomen som ställde allt högre krav på samhället, vilket gav ny kraft till de liberala teorier 

som tryckte på vikten av individens självförsörjning. Detta synsätt fick stor vinning och den 

fattigvårdsförordning som utfärdades år 1847 baserades i stort på dessa tankar (Engberg, 

2005:62). Lagen sa att: 

”Hvarje Socken å landet och hvarje Stad skall lemna nödtorftig vård och 
försörjning åt sådana dess medlemmar som i avseende till bristande 
arbetsförmåga samt i saknad av andra medel och lossliga utvägar till sitt 
uppehälle, icke kunna sig själva försörja: dock må flera Socknar på 
Landet vilka tillhöra samma Pastorat, förena sig om gemensam fattigvård” 
(SFS, 1847:23) 

Den nya lagen medförde ett stärkande av individens rättigheter vilket tog form genom bland 

annat socknarnas försörjningsplikt, det avskaffade flyttningsförbudet och rätten att överklaga 

fattigvårdsstyrelsens beslut. Dock innebar lagen också att målsman eller husbonde fick rätten 

över dem som fick fattigförsörjning, vilket innebar att de kunde ställa egna krav på dessa. Ansåg 

styrelsen att understödstagaren inte följde de normer av vad som förväntades, till exempel i form 

av arbete, hade de rätten att minska underhållet. Det finns alltså kvar tydliga spår av den tidigare 

lagstiftningen, eftersom socknarna själva avgjorde vem som "förtjänade" fattigvård (Engberg, 
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2005:64). Förordningen, som har blivit beskriven som relativt frikostig, sade att socknarna var 

ansvariga för försörjning av fattiga och att de hade rätt att kräva in pengar från sockenbor för att 

finansiera detta. Det här var ett försök till att skapa en mer likställd fattigvård över landet. Denna 

lag ändrades dock redan 1871 då det ansågs alltför ekonomiskt ohållbart. Vid denna tid återgick 

det yttersta ansvaret till familjen (Wikström, 2005:17). I och med att den nya 

fattigvårdsförordningen, år 1847, trädde i kraft skedde också en förändring gällande manligt 

förmyndarskap för ogifta kvinnor och änkor som funnits sedan 1700-talet. Dessa kvinnor fick på 

grund av uppluckringen av detta fler möjligheter att arbeta och sörja för sig själva (Schön, 

2014:103). 

2.2 Om fattigdom, lösdriveri och försvarslöshet 
Det var mot bakgrund av den stora samhälleliga förändringen i Sverige under tidigt 1800-tal som 

debatten om klassfrågan började ta fart ordentlig, då synen på fattiga som ett samhälleligt hot 

blev allt vanligare (Johnsson, 2016:15). Mikael Sjögren (1997:22) skriver att underklassens 

påstådda farlighet dominerade debatten om sociala frågor från år 1820 och 50 år framåt. Han 

menar att det var vanligt att koppla ihop fattigdom med brottslighet och ett syndigt sätt att leva, 

vilket gjorde fattigdom farlig i flera aspekter. Samtidigt som den ansågs kosta stora summor 

pengar för staten genom bland annat fattigvårdsunderstöd utgjorde den också ett socialt och 

politiskt hot. På så vis kan man säga att den utgjorde ett hot mot hela samhällsordningen (Sjögren 

1997:22). 

 

Det fanns en dominerande syn på fattiga som "lägre stående" och som mindre värdiga människor 

som inte klarade sig utan hjälp från de välbärgade. Sjögren (1997:25) skriver att hjälparbetet för 

fattiga bedrevs enligt devisen att "den som inte arbetar, han skall icke heller äta", vilket visar på 

den djupt negativa syn som fanns på fattiga under 1800-talet. Trots att detta var den bild som 

dominerade debatten så fanns det även debattörer som såg underklassen som likvärdiga 

människor med samma rättigheter som alla andra, men som ansåg att svåra omständigheter gjort 

att dessa människor hamnat snett i livet (Sjögren, 1997:24). Prästerna, som hade ett stort 

inflytande på samhället under den här tiden, oroade sig inte över de så kallat "rätta fattiga" vilket 

innebar bland annat barn, sjuka och gamla som på grund av förståeliga skäl inte kunde försörja 

sig. Dessa var inte moraliskt förkastade och förtjänade därför hjälp från samhället. Det stora 

problemet låg i de grupper som var kapabla att arbeta men ändå behövde fattigvård. Dessa 

människor ansågs sakna moral och kopplades ofta ihop med alkohol och promiskuitet och ansågs 

då ha sig själva att skylla för sin fattigdom (Sjögren 1997:24). 
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Arbetsplikten var en strategi som användes för att minska det så kallade lösdriveriet. Genom att 

minska lösdriveriet skulle staten minska behovet av fattigvård och således hålla nere de sociala 

kostnaderna. Samtidigt var det ett sätt att minska tiggeriet, vilket också kopplades ihop med 

brottslighet och ytterligare samhällskostnader (Sveriges Riksdag, 2000:27). Juridiskt sett så var 

"försvarslöshet" och "lösdriveri" i stort sett synonymer och båda uttrycken användes i de lagar 

som reglerade detta tillstånd under början på 1800-talet. Försvarslös syftar dock mer till 

fattigdom och bristen på att kunna "försvara" eller försörja sig, medan "driveri" syftar till rörelse, 

och "lös" till att sakna en fast punkt. Dock menar Johnsson (2016:27) att uttrycket även kunde 

användas i betydelsen "lös" i förhållande till en husbonde eller annan arbetsgivare. Det gjordes 

således ingen skillnad mellan kringresande och stationära "lösdrivare" i lagen. 

 

Johnsson (2016:18) menar att det egentligen inte var själva akten av lösdriveri som gjorde att 

människor behandlades som sådana. Det var snarare bristen på resurser och medel att försörja sig 

på som var anledningen till att någon kunde stämplas som lösdrivare i juridisk mening. Hade du 

inget arbete, men pengar så kunde du köpa dig fri från en anklagelse. Likväl kunde någon annan 

gå i borgen och lösa ut dig. För den som ägde jord gällde heller inte lagen utan det var 

löneberoende människor som berördes. Det var alltså effekten av fattigdom som uppfattades 

negativ, bland annat genom att det skapade tiggeri och en rörelse av fattiga människor i offentliga 

miljöer. 

 

Försvarslöshet var den vanligaste orsaken till att människor greps och den största fångkategorin 

under år 1835. Det ledde paradoxalt till ökade kostnader för staten, då det blev dyrt att ha 

människor inspärrade på obestämd tid (Johnsson 2016:78). Det innebär att det var kostnaderna 

för staten i form av fattigvård som skapade lagstiftningen om tjänstetvång, samtidigt som det var 

de ökade kostnaderna inom fångvården som kom att reglera den. Utöver detta var tjänstetvånget 

något som i hög grad gynnade staten genom den billiga arbetskraft den gav. Det var vanligt att 

människor tvingades i militärtjänst och således jobbade direkt under den svenska kronan. De 

fattiga kunde annars placeras som tjänstehjon eller på särskilda arbetsinrättningar så som spinn- 

och tukthus, men vid platsbrist även i fängelser avsedda för andra typer av brottslingar (Sveriges 

Regering, 2000:27). 

 

2.3 Politiska strömningar och debatter 
Den politiska strömning som haft störst inflytande under 1700-talet och som åter fick kraft under 

början på 1800-talet var patriarkalismen. Det var en politisk form under 1700-talet som då fanns 
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för att understöda en hierarkisk ordning och som hade ett starkt fokus på plikter och skyldigheter 

men som under 1800-talet snarare tog form som ett sätt att se på människor. I grunden var 

patriarkalismen en ideologi som förklarade hur maktrelationerna skulle se ut mellan överhet och 

undersåtar (Harnesk, 1990:41). Den nya tolkningen handlade om en välvilja och ett försök att 

skapa en känsla av samhörighet hos invånarna, som också skulle skapa bättre arbetare. Enligt 

synen fanns de lagar, som till exempel den om arbetstvång, till för att skydda och se till det bästa 

för landets befolkning. Harnesk (1990:43) skriver att det var en balansgång mellan att dominera 

och att skapa en känsla av tillhörighet bland invånarna. 

 

Att fattigvårdslagstiftningen hårdnade under 1800-talet menar Göran B. Nilsson (1965) hängde 

starkt ihop med den ekonomiska börda som den medförde men han menar också att man kan 

urskilja moraliska argument hos både de konservativa och de liberala. De två mest inflytelserika 

politiska fälten var de "radikala liberalerna" och de "patriarkalt konservativa". De radikala 

liberalerna hade en mildare syn på fattiga och ansåg att de i grunden var goda och att problemet 

låg i att fattigvårdslagstiftningen inte verkade på ett sätt som gynnade de fattiga. De menade att 

fattigvårdslagstiftningen tog ifrån den fattige sin frihet samtidigt som den hämmade givaren att 

visa barmhärtighet och ge gåvor åt de fattiga, vilket skulle vara det naturliga tillvägagångssättet. 

De menade alltså att fattigvården skapade en onaturlig miljö som inte gynnade någon och ville 

istället att lagen skulle ändras så att fattiga fick frihet att röra sig utan risk att dömas till 

tvångsarbete. De ansåg även att tiggeri var en mänsklig rättighet (Nilsson, 1965:95). Nilsson 

skriver vidare att de patriarkalt konservativa hade en helt annan syn på fattiga som "moraliskt 

fördärvade, syndiga och opålitliga" (1965:99). För att undvika att fler människor demoraliserades 

ville de därför avskaffa fattigvården. De ville istället att släktingar och den eventuella husbonden 

skulle ha större ansvar för försörjningen (Nilsson, 1965:99). På samma vis menar Petersson 

(1983:260) att de olika synsätten som fanns på fattigdom var starkt förknippade med de olika 

åtgärder som förespråkades. De konservativa som hade en negativ syn på fattiga och ansåg att de 

själva bar skulden för sin fattigdom ansåg att det enda sättet att få bukt på problemet var genom 

hårdare straff och ökade kontroller. De liberala som hade en mjukare syn på fattiga, och som såg 

att det fanns bakomliggande faktorer till situationen förespråkade istället olika former av hjälp så 

som sparbanker, fattigvård och religiös uppfostran. 
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3. Befolkningsstatistik 
3.1 Norrbottens län 
Enligt mätningarna från Tabellverket, som kan utläsas av tabell 3.1 nedan, så hade männen i 

Norrbotten en relativt liten, men konstant, andel fattigvård under år 1810 och 1820. Denna andel 

minskade vid mätningen 1830 vilket kan tänkas bero på skärpta attityder gällande arbetstvånget 

allt eftersom debatterna om detta hårdnade. Vid år 1840 ser vi dock att andelen manliga 

fattigvårdstagare ökade något, vilket går emot det tänkta utfallet av en mer restriktiv syn på 

fattiga som resultat av hårdnande attityder och det skärpta arbetstvånget år 1833. Vid 1850 utläses 

sedan en drastisk minskning, som också går emot den nya liberala fattigvårdsförordningen (SFS, 

1847:23). Ser vi till befolkningsmängden så sker det nästan en fördubbling av manliga invånare 

under den mätta perioden. Den största ökningen sker mellan åren 1820 och 1840 vilket är den tid 

då landets befolkning ökade som mest (Schön, 2014:65). 

Tabell 3.1: Fattigvård och fångar av lösdriveri i Arvidsjaurs, Luleås, Piteås, 
Jokkmokks och Gällivares sockenförsamling, procent och antal 
Norrbotten 1810 1820 1830 1840 1850 

Fattiga m k m k m k m k m k 
som underhållas af Barn eller andre (%) 1,70 1,25 1,22 1,73 0,83 1,66 0,85 0,21 0,04 0,73 
som lefva hos andre (%) 0,85 3,63 0,14 1,84 0,44 2,27 0,00 0,00 0,00 0,22 
som hafva Fattigdel hemma (%) 1,46 1,88 1,02 1,34 0,66 0,91 1,30 3,34 0,00 2,22 
i Fattighus och Hospitalier (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Spinn- och Tukthus samt andra Fångar (av 
lösdriveri) (%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

med underhåll av församlingen (%) - - - - - - 0,63 0,58 0,17 0,44 
Befolkningsmängd från 15 år uppåt (st) 1297 1600 1475 1791 1815 1986 2226 2422 2319 2745 
Källa: Tabellverket. Cedar, Demografiska databasen. Umeå Universitet 
 
Ser vi till kvinnans situation så är det tydligt att det var vanligare att hon framförallt levde hos 

andra i fattigdom, men också att det var vanligare att kvinnor fick fattigvård generellt. Mönstret 

som klargörs i tabellen är dock av en konstant minskning av fattigvård hos kvinnan. Inget år 

mäter högre andel fattigvård än år 1810 och inget år lägre än det sista, år 1850, vilket kan bero på 

fler olika saker. Som tidigare nämnts var det många år av missväxt i Norrbotten vilket satte stor 

press på socknarna och det kan antas vara oerhört svårt för dessa att under år av missväxt ha 

finansiering till att ge fattigvård till, vad som ibland var, en hel socken i nöd. I ljuset av detta blir 

det rimligt att andelen fattigvårdstagare minskade under vissa perioder. Att det sker en konstant 
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minskning skulle dock också kunna antas indikera att situationen för kvinnorna blev bättre med 

tiden, vilket också var den utveckling som skedde i delar av landet. Andelen kvinnor i 

befolkningen ökade för varje mätning och vi kan utläsa att den största ökningen skedde mellan år 

1830 och 1840, vilket alltså är den tid då Sverige i sin helhet genomgick den största 

befolkningsökningen. Som Sjöberg (2006:173) beskrivit så skapades ett spannmålsöverskott i 

Sverige på 1840-talet, vilket kan ha lett till en förbättrad situation för invånarna som kan tänkas 

bli synligt här. 

När vi jämför mannen och kvinnans situation i Norrbotten så ser vi att de följer vissa mönster. 

Båda hade en större andel fattigvårdstagare i början av perioden som sedan minskade av med 

tiden. Som vi ser var det heller inga fattiga i fattighus eller hospital, eller fångar av lösdriveri i 

någon av kategorierna. Båda hade dessutom en konstant befolkningsökning, vilket borde indikera 

att situationen förbättrades inom länet. Att det var perioder av svält och riktigt hårda tider i 

Norrbotten talar inte emot att utvecklingen i stort gick framåt, men kan ge en förståelse för de 

lokala skillnader som fanns inom länet. 

3.2 Upplands län 
Som kan utläsas av tabell 3.2 så hade männen i de undersökta socknarna i Upplands län en 

väldigt liten andel fattiga med fattigvård. Det är först år 1840 som det kan utläsas någon större 

förändring i statistiken. År 1840 ser vi att andelen män som får underhåll av församlingen ökar 

markant vilket inte kan antas bero på den nya legostadgan, då denna istället borde ha indikerat en 

minskning av understödstagare. Variationen kan istället tänkas bero på lokala förutsättningar. 

Intressant nog så minskar antalet understödstagare igen, drastiskt, till nästa mätning år 1850. Vid 

denna mätning hade fattigvårdsförordningen tillkommit som innebar att fler människor hade rätt 

till fattigvård. Att detta inte ledde till att fler fick fattigvård år 1850 i Uppland kan antingen visa 

på hur lokala ingripanden skilde sig, trots lagens syfte att skapa en enhetlig fattigvård i landet, 

eller som är en mer optimistisk tanke, att anledningen till det minskade antalet understödstagare 

berodde på den ökade tillväxten och att det helt enkelt inte fanns lika många fattiga med behov av 

fattigvård år 1850. Detta kan återigen bero på lokala förutsättningar. Vid den här tidpunkten hade 

stora nyodlingar kommit i verk (Sjöberg, 2006:176) som kan ha förbättrat levnadssituationen för 

regionen, vilket gör teorin möjlig. 
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Tabell 3.2: Fattigvård och fångar av lösdriveri i Vaksalas, Funbos, Danmarks, 
Gamla Uppsalas och Tunas sockenförsamling, procent och antal 
Uppland 1810 1820 1830  1840  1850 
Fattiga m k m k m K m k m k 
som underhållas af Barn eller andre 
(%) 

0,32 1.51 0,49 3,11 1,30 2,03 0,58 1,13 0,18 0,18 

som njuta underhåll af församlingen 
(%) 

- - 0,30 0,85 - - 6,07 7,90 0,37 1,77 

som hafva Fattigdel hemma (%) 1,29 5,60 1,64 5,37 1,91 4,50 1,28 2,47 0,00 0,00 
Fattige i Fattighus och Hospitalier (%) 0,77 2,48 0,49 1,47 0,27 1,58 0,64 1,29 0,61 0,99 
Spinn- och Tukthusfångar samt andra 
Fångar (av lösdriveri) (%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Befolkningsmängd från 15 år uppåt (st) 1553 1857 1646 1768 1464 1776 1565 1861 1633 2718 
Källa: Tabellverket. Cedar, Demografiska databasen. Umeå Universitet 

Kvinnans situation var mycket starkare kopplad till fattigvård än mannens. Andelen fattiga med 

fattigvård höll sig relativt konstant under de första fyra mätningarna där den största kategorin fick 

någon typ av underhåll av församlingen. Först vid mätningen år 1850 syns en tydlig förändring 

och även här en drastisk tillbakagång gällande andelen fattiga med stöd. Som redan nämnts så går 

detta emot den ökade rätten till fattigvård som nu lagförts i landet (SFS, 1847:23). Som kan 

utläsas av tabellen skedde det också en kraftig befolkningsökning bland kvinnorna i socknen 

mellan år 1840 och 1850, vilket hade kunnat antas skulle innebära att andelen fattiga kvinnor 

ökade, då det nu blev ytterligare konkurrens om de lågt betalda arbetena och kanske även om de 

försörjande männen som var drygt hälften så många. Trots det ser vi alltså en drastisk nedgång av 

fattigvården. 

Antalet kvinnor över 15 år i socknarna ökade markant under den mätta tiden, framförallt mellan 

år 1840 och 1850. Antalet män under 15 år höll sig istället relativt konstant under hela perioden. 

Vad som skapat denna skillnad är omöjligt att se från denna undersökning. Ytterligare 

undersökningar skulle behövas för att utreda vad skillnaden beror på. Speciellt intressant blir det 

med tanke på att mannen trots detta inte har en högre andel fattigvård än män i andra regioner. 

Detta kan rent spekulativt vara baserat på de normer och föreställningar rörande arbetsplikt och 

vem som var en värdig fattigvårdstagare som diskuterats av Engberg (2005:64) men skulle likväl 

kunna indikera att männen flyttat ut från socknen och således skapat denna skillnad, trots att det 

var olagligt att flytta mellan socknar fram till år 1847 (Petersson, 1983:20). Det skulle även 

kunna tänkas synliggöra den svenska utvandring som tog fart under 1800-talet, dock verkar det 

väldigt tidigt då detta framförallt skedde efter år 1860 (Beijbom, 1995:42). 
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Vid en jämförelse av männen och kvinnorna i Upplands län så blir det tydligt att kvinnorna var de 

med störst behov av fattigvård. Som redan diskuterats med hjälp från Engberg (2005) och 

Petersson (1983), så kan detta bero på flera olika orsaker, bland annat den svårtillgängliga och 

dåligt betalda arbetsmarknaden samt den högre livslängden för kvinnor. Förändringarna gällande 

i hur stor grad män och kvinnor fick fattigvård följer dock samma mönster. Både män och 

kvinnor hade en relativt konstant andel fattigvårdstagare fram till den sista mätningen år 1850 där 

den minskade drastiskt. Det bör därför finnas en gemensam orsak till att antalet fattigvårdstagare 

sjönk så kraftigt. Eftersom socknarna enligt lag var tvingade att ge vård till den som behövde det 

verkar det därför troligast att behovet av vård minskat. Att utvecklingen under 1800-talet ledde 

till bättre förhållanden har belagts av Schön (2014:60) och kan tänkas bli synligt vid mitten av 

seklet. 

Att det inte fanns några fängslade på grund av lösdriveri i socknarna under hela perioden kan 

såklart bero på att det inte fanns några. Dock verkar det vara ett orimligt antagande mot 

vetskapen att det var den största anledningen till fångenskap under 30-talet, samt den mest 

brinnande frågan i den allmänna debatten under början på 1800-talet. Istället finns det anledning 

att tro att denna statistik inte fångades in särskilt väl inom ramarna av de formulär som 

Tabellverkets statistik bygger på. Detta diskuteras vidare i avsnitt 3.4. 

3.3 Malmöhus 
Statistiken från Tabellverket (tabell 3.3) visar här att andelen män med fattigvård höll sig relativt 

konstant under hela mätperioden. En liten relativ ökning kan utläsas år 1840 och en relativ 

minskning år 1850, men i övrigt var det inga stora förändringar. Den vanligaste typen av 

fattigvård för män var i fattighus och hospital, vilket beror på att det var den, regionalt sett, 

vanligaste typen av fattigvård i Malmöhus (Engberg, 2005:28). Det skedde en konstant 

befolkningsökning under mätperioden och antalet män över 15 år var mer än dubbelt så många år 

1850 jämfört med år 1810. 
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Tabell 3.3: Fattigvård och fångar av lösdriveri i Lunds, Burlövs, Lommas, Malmö 
Sankt Petris och Svedalas sockenförsamling, procent och antal 
Malmöhus 1810 1820 1830 1840 1850 

 

Fattiga m k m k m k m k m k 
som underhållas af Barn eller andre (%) 0,26 0,95 0,19 1,81 0,33 1,51 0,11 0,19 0,09 0,23 
som hafva Fattigdel hemma (%) 0,39 0,89 0,57 1,03 0,39 0,88 0,13 0,10 0,04 0,40 
i Fattighus och Hospitalier (%) 0,73 2,70 0,41 2,41 0,87 1,40 1,39 2,18 0,80 1,57 
Spinn- och Tukthus samt andra Fångar (av 
lösdriveri) (%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Befolkningsmängd från 15 år uppåt (st) 2328 3042 2149 3693 3886 4294 4454 5233 5502 6431 
Källa: Tabellverket. Cedar, Demografiska databasen. Umeå Universitet 

Av tabellen kan vi utläsa att kvinnan hade en högre andel fattigvård än mannen inom alla 

kategorier genom hela mätperioden. Under de första två mätningarna var andelen 

fattigvårdstagare relativt hög för att sedan minska för varje efterkommande observation. Även för 

kvinnan var vård på fattighus och hospital den vanligaste typen av fattigvård. Att andelen 

fattigvårdstagare minskade kan antas bero på att situationen förbättrades för sockeninvånarna, 

som tidigare nämnt så är en positiv generell utveckling belagd av bland andra Schön (2014:60). 

Antalet invånare ökade för varje mätning och var även för kvinnan mer än dubbelt så hög år 1850 

jämfört med år 1810. 

En jämförelse av mannen och kvinnans situation visar på en generellt likartad utveckling där båda 

hade en konstant befolkningsökning genom hela perioden. Dock hade kvinnan en högre andel 

fattigvård än mannen, i alla kategorier. Kvinnans situation verkar också ha förbättrats under 

mätperioden, medan mannens hållit sig beständig. Detta kan tänkas bero på attitydförändringar 

gällande kvinnans rättigheter i samhället, som kom att leda till nya lagar kring mitten på seklet 

(Sjöberg. 2006:193). 

I Malmöhus uppmäts inga fängslade på grund av lösdriveri, varken män eller kvinnor, för de 

första två mätningarna. År 1830 uppmäts det dock en väldigt låg andel kvinnliga fångar av 

lösdriveri som sedan upphör igen vid år 1840 och 1850. Detta indikerar att mätningar på 

lösdriveri faktiskt gjorts inom den socken-statistik som ryms inom Tabellverket, och visar på en 

väldigt låg andel fängslade på grund av lösdriveri inom regionen. Det kan indikera en stor 

spridning på viljan i olika socknar att presentera denna typ av statistik, eller på en faktiskt låg 

andel fångar i länet.  



20 
 
3.4 Jämförelse av Norrbotten, Uppland och Malmöhus 
En jämförelse av de tre regionerna visar att det finns regionala variationer gällande fattigvården 

likväl som gällande fångar av lösdriveri. I Norrbotten finns inga fattighus och hospital, i alla fall 

inte som används i fattigvårdssyfte, vilket gör att vi ser en högre trend av fattiga som lever hos 

andra, jämfört med i de andra regionerna. I Malmöhus var istället fattighus och hospital den 

största kategorin fattigvård för både män och kvinnor under nästan hela perioden. I Uppland var 

det istället vanligast med underhåll av församlingen. Det visar på de regionala skillnader och 

trender som fanns i landet. 

Varken Uppland eller Norrbotten uppger att de hade några fängslade på grund av lösdriveri. Detta 

kan tolkas som att de inte hade något problem med lösdriveri i regionerna, eller att man valde att 

ha en mildare syn på vem som utgjorde en lösdrivare, eftersom det var upp till 

sockenförsamlingen att avgöra vem som ansågs ha en tillräckligt god sysselsättning och vem som 

inte hade det. Också i Malmöhus var andelen fångar av lösdriveri oerhört låg vilket även här 

indikerar att synen på detta inte var särskilt hård i just dessa socknar. Eftersom lösdriveri i 

Sverige var ett stort problem och som tidigare nämnts den vanligaste anledningen att tillfångatas 

under år 1835 så kan detta vara ett exempel på hur olika socknarna agerade i frågan. Om vi 

studerar det årtal efter lagen om lösdriveri skärpts, år 1840, så ser vi inget samband med 

situationen i Malmöhus, som alltså var den enda regioner med fångar av lösdriveri. Det enda årtal 

när fångar av lösdriveri uppmätts är år 1830 vilket eventuellt kan ha ett samband med de attityder 

som ledde fram till lagens skärpning. Dock ser vi inga fångar av lösdriveri för år 1840 och teorin 

om att detta skulle lett till en ökad andel fångar faller således. Det finns också en möjlighet att 

den statistik som presenterats av prästerna inte stämmer med den verkliga situationen, och att de 

av någon anledning valt att inte presentera korrekt fångstatistik. Kanske ansågs det skamligt, eller 

som ett misslyckande för prästen, att ha en hög andel lösdrivare inom socknen. 

Att det uppmäts en något lägre andel fattiga i Malmöhus jämfört med Uppland och Norrbotten 

kan eventuellt förklaras genom jordbruket. Det jordbrukssystem som användes i södra Sverige 

förespråkade ett mer hållbart sätt att odla, vilket kan ha varit en anledning till stabilare skördar 

och en minskad risk för missväxt, då tresädesbruk tillät jorden att återhämta sig mellan skördarna 

(Sjöberg, 2006:176). Något som inte nyttjades på samma sätt i norra och mellersta Sverige. Som 

kontrast kan en jämförelse av de olika regionernas befolkningsökning av män över 15 år visa på 

en eventuell skillnad i levnadsstandard. I Malmöhus och i Norrbotten kan vi se en stadig ökning 

av befolkningen gällande både män och kvinnor, medan andelen män i Uppland hade en mycket 

knapp ökning mellan år 1810 och 1850, medan befolkningsökningen av kvinnor är konstant. Den 
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stagnerade befolkningsökningen av män i Uppland skulle kunna indikera att livssituationen här 

var hårdare och att männen hade en lägre livslängd, något som då även här skulle kunna hänvisas 

till skillnaderna i jordbruket. Dock verkar det konstigt att detta inte påverkade kvinnor i lika hög 

grad. Det skulle istället kunna bero på en högre grad av utflyttade män i regionen. Att det 

uppmätts färre fattiga i Malmöhus stämmer alltså överens med den tidigare kunskapen om 

regionala skillnader. Dock kan vi inte med säkerhet belägga vad skillnaden i den manliga 

befolkningsutvecklingen beror på, något som kräver vidare forskning. 

Angående genus så ser vi tydligt att alla regioner följer samma trend, där kvinnan är en mer 

frekvent fattigvårdstagare än mannen. Som tidigare nämnts, så var detta inget ovanligt i de 

svenska socknarna utan följer enbart den trend som fanns i landet (Petersson, 1983:10). Kvinnans 

omyndighet skapade kanske det största problemet för henne under denna period. Den gjorde det 

svårt för henne att arbeta och sörja för sig själv vilket skapade en ökad fattigdom. När detta 

började luckras upp i och med fattigvårdsförordningen år 1847 blev också livet för den ogifta 

kvinnan lättare (Sjöberg. 2006:193). Detta kan vara en anledning till tillbakagången av kvinnliga 

fattigvårdstagare år 1850 som syns i alla tre regioner. 

4. Avslutande diskussion 
Det pågick i Sverige stora samhälleliga omvandlingar under 1800-talet. I takt med förändringar 

inom ekonomin och en ökande befolkning steg också fattigdomen. Hur man skulle behandla 

fattigdom och synen på fattiga har skiftat mycket i Sveriges historia och i början på 1800-talet var 

den dominerande synen negativ vilket påverkade vilka åtgärder som tillsattes för att lösa de 

problem som associerades med fattigdom. Något som blivit tydligt genom denna undersökning är 

de regionala skillnader som fanns gällande fattigvården, och som jag tolkar det även gällande 

attityderna om lösdriveri. Jag var förvånad över att man inte kunde se en större bredd av fångar 

av lösdriveri inom de olika socknarna, speciellt eftersom detta var den vanligaste orsaken till att 

bli arresterad under 1830-talet. Kanske var det för att man inom socknarna hade möjlighet att 

erbjuda bättre arbetstillfällen än fängslande på spinn- och tukthus. Eller så var det helt enkelt för 

att de undersökta platserna hade en mildare syn på lösdrivare än den som rådde i landet generellt, 

och inte gärna kategoriserade fattiga som sådana. Det verkar dock föga troligt att ett sådant 

snedvridet urval gjorts. Det kan istället vara så att, på grund av den begränsade mängd material 

som undersökningen bygger på, att det slumpmässigt skapats mönster som inte stämmer överens 

med den verkliga bilden av socknarna, så som en väldigt låg andel fängslade på grund av 

lösdriveri. Detta är något som inte kan uteslutas. Det kan också tänkas att den debatt som pågick i 
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Sverige under denna tid, inte stämde med den faktiska situationen i Sverige utan användes som 

ett sätt att tvinga invånare till hårdare arbete och var ett sätt för makthavarna att utöka militären. 

Det verkar dock, även här, otroligt att en sådan debatt skulle blossa upp utan underliggande 

faktorer och synliga problem i samhället, men det kan tänkas att situationens var överdriven. 

Under den första halvan av den undersökta perioden var det konservativa tankar som dominerade 

debatten om fattigdom i Sverige. Som Nilsson (1965), Harnesk (1990) och Sjögren (1997) har 

skrivit om så var det här en hårdare syn på fattigdom och den demonisering av arbetslösa som 

kom med den synen satte spår genom en ökad andel arresterade, sett totalt i landet. Detta är dock 

något som inte syns särskilt tydligt i min undersökning. Eftersom de liberala tankarna fick ökad 

betydelse under andra halvan av den undersökta perioden så kan det förklara en eventuell mildare 

syn på fattigdom. Tillsammans med patriarkalismen så skapades en, till viss del motsägelsefull, 

politik där den generösare tillgången till fattigvård samexisterade med en hierarkisk ordning. Det 

innebar att socknen fortfarande hade berättigande att avgöra om fattigvårdstagaren agerade enligt 

socknens normer och den eventuella husbonde eller målsman hade rätt att avkräva arbete i 

enlighet med eget tycke. 

Möjligheten för socknarna att hjälpa fattiga hängde, fram till fattigvårdsförordningen år 1847, till 

störst del på i vilken grad man fick in donationer och bidrag från andra sockenmedlemmar. Detta 

gjorde att det var en stor variation på vilken hjälp som kunde erbjudas och att den ofta var 

knapphändig (Wikström, 2005:17). Samtidigt ser vi att det fanns olika trender, regionalt sett, i 

vilken fattigvård som erbjöds, vilket kan hänga ihop med geografiska och ekonomiska 

förutsättningar. När fattigvårdsförordningen kom visade statistiken att de undersökta områdena 

hade en mindre andel fattigvårdstagare. Eftersom det nu var lagstadgat att socknarna var tvungna 

att hjälpa fattiga, och de nu kunde kräva in pengar för detta, så är det en stark indikation på att 

utvecklingen på 1840-talet ledde till ett minskat antal fattiga. Även här fanns det såklart lokala 

skillnader, och kanske var det dessa som på vissa ställen satte stort tryck på socknarna och gjorde 

att lagen inte var ekonomiskt hållbar och försvann på 1870-talet (Wikström, 2005:17). 

I undersökningen syns inga tydliga effekter av den legostadga som år 1833 kom att skärpa lagen 

om arbetstvång. Som tidigare nämnts kan anledningen till detta vara slumpmässig, vilket skulle 

innebära att mitt val av sockenförsamlingar varit några av de få i landet där ingen sådan 

brottslighet existerat under perioden eller där synen varit ovanligt liberal, och att det därför givit 

en dålig representation av de undersökta länen. Jag finner det dock ganska otroligt att 

undersökningen varit så snedvriden och ser det troligare att prästerna, på grund av rådande 
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normer och föreställningar, angivit en inte helt sanningsenlig bild av situationen i socknarna. Det 

skulle innebära att det finns risk att andra uppgifter också varit osanningsenliga, något som inte 

kan uteslutas. Jag finner det dock mindre troligt att den statistik som rör fattigvården skulle 

uppges felaktigt, då den typen av vård till fattiga indikerar hjälp och givmildhet från socknen till 

dess medlemmar. Det innebär, enligt min teori, att det hellre skulle kunna antas att det angetts 

högre siffror än vad som var det egentliga antalen fattigvårdstagare, speciellt under den svåra 

perioden i början på 1800-talet, för att påvisa kyrkans viktiga roll med att hjälpa andra. Med 

tanke på att det är så små siffror gällande fattigvården, som det rör sig om, så finner jag det därför 

troligare att dessa siffror stämmer överens med verkligheten. 

De genusskillnader som presenterats följer alla ett liknande mönster där kvinnan på grund av 

avsaknad av rättigheter som ogift, har svårt att försörja sig och därmed är en mer frekvent 

fattigvårdstagare i undersökningen likväl som i Sverige i stort (Petersson, 1983:10). Det råder 

även under den här tiden en föreställning och norm om att kvinnan ska vara gift med en man, som 

kan ge försörjning (Engberg, 2005:26). Detta har flera problem, förutom det uppenbara att det 

kan finnas många anledningar för en kvinna att inte vilja gifta sig med en man, också de 

befolkningsmässiga problem där kvinnan nästan uteslutet utgör en större andel av befolkningen 

än mannen, och där kvinnan dessutom blir många år äldre, vilket också tydliggörs i denna 

undersökning. Det syns i alla de undersökta regionerna och extra tydligt i Uppland, där männens 

befolkningsökning är nästintill obefintlig under den undersökta perioden, medan antalet kvinnor 

fördubblas. I de undersökta regionerna Norrbotten och Malmöhus ser vi att befolkningsökningen 

hos kvinnor är markant mycket högre än befolkningsökningen för män, dock sker de parallellt. 

Detta omöjliga beroende av mannen genom förmyndarskapet skapade således stora svårigheter 

för kvinnan att försörja sig. Det är därför genom den sakta uppluckring som sker under den 

senare delen av den undersökta perioden, av detta beroende, som situationen blir bättre för 

kvinnan. Det är således tydligt att kvinnans rättigheter är starkt kopplade till hennes möjligheter 

till försörjning, vilket också är kopplat till ett minskande av fattigdomen i landet. 

Slutsatsen blir således att den synliga förändring som visas i min undersökning inte följer den 

utveckling som hade kunnat väntas i enlighet med lagförändringarna och är därför inte helt enkel 

att tolka. Undersökningen visar både att det finns stora likheter gällande de stora dragen i 

utvecklingen av fattigdom och fattigvård i de undersökta delarna av landet likväl som regionala 

skillnader. Undersökningen visar också en osynlighet gällande statistiken om fängslade på grund 

av lösdriveri, något som påståtts vara ett stort problem under perioden och frekvent debatterat. Att 

detta inte syns i statistiken är intressant då det väcker många frågor, både kring autenticiteten av 



24 
 
detta problem, men också kring det statistiska materialet, något som skulle kräva ytterligare 

undersökningar för att kunna redas ut. Tydligt i undersökningen blev det också att kvinnan i 

högre grad drabbades av fattigdom, något som troligen är kopplat till bristen på rättigheter. Det 

har också i undersökningen blivit tydligt hur attitydförändringarna föregick lagförändringarna, 

och att dessa därmed hade stor vikt för formandet av nya lagar. Detta gäller det ökande 

inflytandet från liberala tankar under 1800-talet som tidigare dominerats av konservatism, likväl 

som de institutioner som sakta luckrades upp där kvinnans beroendeställning till mannen 

minskade. På så vis kan man säga att fattigdom var ett problem som staten, motsägelsefullt, både 

skapade och reglerade. 
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