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Abstract
Syftet med denna undersökning är att synliggöra eventuella skillnader i implementeringen av
fattigvårdslagstiftningen från år 1871 under perioden 1874-1914. Lagstiftningen innebar en
åtstramning av tidigare förordning där nu endast barn och arbetsoförmögna hade rätt till
fattigvård. Övrigt understödsgivande var frivilligt och beslutades av varje fattigvårdsstyrelse
vilket talar för skillnader i implementeringen över landet. Genom att jämföra två städer av
olika karaktär, Uppsala och Norrköping, ämnas betydande skillnader komma i ljus. Resultaten
visar att de största skillnaderna städerna emellan återfinns i de ekonomiska prioriteringar som
gjordes vilket också verkar ha koppling till städernas borgerlighet. Generellt uppvisar Uppsala
en mer restriktiv fattigvårdsimplementering än Norrköping med betydligt lägre utgifter än
Norrköping både inom fattigvården, men också generellt, vilket delvis var kopplat till låga
skatteintäkter. Uppsala gav i princip bara obligatoriskt understöd enligt paragraf 1 av
fattigvårdsförordningen medan Norrköping hade en något högre grad av frivilligt understöd.
Detta skulle kunna vara kopplat till den högre industrialiseringsgraden i Norrköping. Städerna
var dock båda mer restriktiva gällande det frivilliga understödet än andra svenska städer.
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1. Inledning
Stora delar av Sverige drabbades under slutet på 1860-talet av svåra nödår som en påföljd av
flera år med missväxt. Den ökade utsattheten satte stor press på fattigvården och som svar
kom, år 1871, en ny fattigvårdsförordning som karaktäriserats som den strängaste under hela
1800-talet.1 I den pågående debatten om fattigdomsproblemet hade det varnats för att
understöd till arbetsföra människor som saknade sysselsättning skulle generera omoral och i
förlängningen skapa utbredd fattigdom i samhället. Detta synsätt ledde till en förändring i
lagen som gjorde att de som var arbetslösa inte längre, enligt den nya fattigvårdsförordningen,
var berättigade understöd om de var arbetsföra.2 Detta var bara en av flera stora förändringar i
fattigvårdsförordningen. Nytt var också att förordningen var uppdelad i en obligatorisk del
och en frivillig. Det innebar att förutom den obligatoriska delen var lagen väldigt öppen,
vilket skapade stor frihet gällande utformningen av fattigvården lokalt. Det finns därför god
anledning att misstänka att det funnits skillnader i implementeringen av fattigvården både
mellan städer och landsbygd men också städer och landsbygder sinsemellan3. Detta väcker en
rad frågor kring hur fattigvården sett ut och vilken betydelse den haft i olika svenska städer
och landsbygder. Var det den lokala ekonomin som avgjorde hur stor andel som lades på
fattigvården och låg det moraliska aspekter i bedömningen av vilka som fick understöd? Eller
var det andra variabler som var viktiga för fattigvårdens utformning? I denna undersökning
kommer Uppsala och Norrköping jämföras för att exemplifiera hur de lokala skillnaderna
kunnat se ut i svenska städer. En ansats kommer också göras att förklara vad som påverkat
fattigvårdens olika utformning.

1.2 Forskningsöversikt
Det finns sedan tidigare en betydande mängd forskning som rör olika aspekter av fattigvården
under 1800-talet. Bland den internationella forskning som rör fattigvård skriver Grell och
Cunningham et al4 om hur synen på fattigdom formats, och till viss del fortfarande formas, av
1

Plymoth, Birgitta. 2002. Fostrande försörjning - Fattigvård, filantropi och genus i fabriksstaden Norrköping
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Engberg, Elisabeth. 2005. I fattiga omständigheter. Fattigvårdens former och understödstagare i Skellefteå
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tidiga kristna värderingar. I undersökningen studeras dessa värderingar och hur de kom att ta
form i olika delar av södra Europa. Resultaten visar att utformandet av och förändringar i
fattigvården varit starkt kopplat till den protestantiska reformationen. Författarna menar att
man kan se en tydlig skillnad i synen på fattigdom och utformandet av olika system i norr och
söder på grund av olikheter i protestantisk och katolsk syn.5 Denna undersökning ger en god
grund för förståelse av synen på fattigdom, och hur den skiftat med olika kristna inriktningar i
Europa. Frohman undersöker framväxten av fattigvård i Europa men har också ett lokalt fokus
på Tyskland under reformationen och utvecklingen av fattigvårdssystemen där. Tyskland var
inflytelserikt gällande fattigvårdssystem i Europa, speciellt under början på 1900-talet då det
så kallade Elberfeldsystemet blev vitt känt och användes inte minst i svenska städer.6

Forskning rörande den svenska fattigvården på landsbygden har gjorts av bland andra
Elisabeth Engberg i sin avhandling I fattiga omständigheter som beskriver fattigvårdens
utformning i Skellefteå under 1800-talet och implementeringen av de olika
fattigvårdsförordningarna. Hennes resultat, som är kopplat till begreppet social affinitet, visar
att när understödsgivaren kan identifiera sig med understödstagaren skapas bästa möjliga
villkor för empatiskt socialt ansvarstagande. Engberg menar att bland annat faktorer som
civilstånd, kön, ålder och hemort var en del i skapandet av social affinitet.7 De människor som
följde rådande normer hade det således lättare att uppbringa empati och därmed få hjälp och
stöd än de som inte gjorde det. Detta menar Engberg kan göra att samhällen där det finns stora
klyftor mellan till exempel fattiga och rika medför en lägre samhörighetskänsla och att det
således skapar en lägre nivå av empati och vilja att hjälpa. Samtidigt kan det också skapa en
större empati i relativt jämställda samhällen, då det potentiellt finns en större medvetenhet om
utsattheten under svåra tider.8
Övrig svensk forskning som ringas in här är den som rör perioden efter att
fattigvårdsförordningen från 1871 trädde i kraft då det är den som har en central roll i denna
uppsats. Då fokus ligger på de lokala aspekterna är forskning om Uppsala och Norrköping
också relevant. Av stor vikt för denna uppsats är Birgitta Plymoths avhandling Fostrande
försörjning. Fattigvård, filantropi och genus i fabriksstaden Norrköping 1872-1914. Plymoth
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undersöker Norrköpings fattigvård under slutet på 1800-och början på 1900-talet och fokus i
avhandlingen ligger på understödstagarna. I sin forskning undersöker hon den obligatoriska
fattigvården och filantropin ur ett genus- och klassperspektiv. Resultaten visar bland annat att
de som hade makten att påverka vem som fick understöd också kunde påverka hur
genusrollerna såg ut. Plymoth menar att det både fanns förväntningar på kvinnan att vara den
som tog hand om hem och hushåll och samtidigt förväntningar på henne att arbeta för att
försörja familjen om hushållet var i behov av mer inkomster. Den synen, menar Plymoth, var
troligen kopplad till borgerligheten som hade makt i Norrköping och också hade intressen i att
ha fler fabriksarbetande kvinnor i staden. Kvinnans dubbla roll som både lönearbetande och
den som hade hand om hus och familj, menar Plymoth, var ett sätt att både hålla fast vid
normativa föreställningar om kvinnans roll, men samtidigt värna om stadens utveckling.9
Även synen på männen kan, enligt Plymoth, förstås genom att analysera fattigvårdens
beslutsfattande. De män som inte var gifta, och således saknade en kvinna i hushållet, blev
satta på fattigarbetsinrättning, vilket Plymoth menar berodde på hushållsarbetets kvinnliga
karaktär.10 Enligt fattigvårdsförordningen ansågs också alla som inte var sjuka eller på annat
sätt oförmögna att arbeta som arbetsföra och de skulle arbeta. Detta gällde i högsta grad
männen som också hade försörjningsplikt åt sina respektive. Plymoths forskning visar dock
att beslutsfattningen i Norrköping gällande vem som fick understöd inte alltid överensstämde
med denna strikta syn.11

Birgitta Jordansson har, i likhet med Plymoth, undersökt fattigvården och genusrelationerna
under den här tidsperioden i avhandlingen Den goda människan från Göteborg - Genus och
fattigvårdspolitik i det borgerliga samhällets framväxt. I hennes forskning undersöks
Göteborgs fattigvård och hur genus och samhällsorganisation samverkade för skapandet av
dåtidens fattigvård. Jordanssons fokus ligger på politiken kring fattigvårdssamhällets
framväxt och hur den utformats. Jordansson kommer, likt Plymoth, fram till att
förväntningarna på mannen i huvudsak handlade om försörjning medan de för kvinnor
handlade om hushållsarbete och omsorg. Dock kommer hon inte fram till samma resultat som
Plymoth gällande kvinnans ansvar att försörja andra om så krävdes.12 Något som dessa
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avhandlingar har gemensamt, förutom att de behandlar fattigvården under slutet på 1800-talet,
är att städerna de undersöker; Göteborg och Norrköping, båda var stora industristäder under
den här tidsperioden. Det finns en lucka i forskningen som rör fattigvårdens implementering i
mindre städer och städer där industrin var mindre central. Det är det min undersökning ämnar
bidra med. Med Uppsala som undersökningsobjekt kan en utökad bild av eventuella
skillnader i svenska städers fattigvårdsimplementering ges.
Kersti Ullenhag positionerar Uppsala som stad i Uppsala Stads historia - Industriell
utveckling och demokratisering och skriver om stadens utveckling under perioden 1862-1921,
där Uppsala karaktäriseras som utmärkande för sin sena och långsamma industrialisering.
Ullenhags forskning ger en utförlig bild av hur bland annat kommunpolitiken i Uppsala
fungerade under den här perioden och vilken roll fattigvården hade. Ullenhags forskning
täcker områdena kring fattigvårdens uppbyggnad, beslutsfattning och till viss del de olika
debatter som pågick gällande fattigvården i Uppsala under undersökningsperioden. Det som
däremot saknas, och som jag ämnar bidra med, är forskning rörande den faktiska
implementeringen av fattigvård och varför den kommit att utformats som den gjort i Uppsala.

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka skillnader som funnits i implementering av
den svenska fattigvårdsförordningen från år 1871. Undersökningsperioden sträcker sig mellan
åren 1874-1914. Eftersom fattigvårdsförordningen gav stort utrymme för egna tolkningar och
utföranden är det nödvändigt att genomföra undersökningen på stadsnivå. Då en undersökning
av Norrköpings implementering av lagen redan gjorts av Plymoth blir det verkningsfullt att
använda Norrköping som jämförelseobjekt. För att göra denna undersökning har jag valt att
jämföra två större svenska städer som, under den här perioden, hade väldigt olika
förutsättningar. Uppsala i egenskap av traditionell universitetsstad med relativt god ekonomi
och en långsam industrialisering passar därför bra som kontrast till Norrköping som var en av
de första industristäderna i Sverige, där industrin etablerades både tidigare och växte snabbare
än städer i stort i Sverige. 13 Undersökningens fokus kommer således att ligga på att finna de
skillnader som funnits i implementeringen av fattigvårdsförordningen i Uppsala och
Norrköping och undersökningsfrågorna lyder således:

13

Plymoth (2002) s.59
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Vad fanns det för skillnader mellan Uppsala och Norrköpings implementering av
fattigvårdsförordningen från år 1871 under perioden 1874-1914?



Vad kan förklara eventuella skillnader?

1.4 Metod och material
Denna uppsats ämnar genom ett kontinuerligt jämförandeperspektiv mot Plymoths forskning
från år 2002 att synliggöra de eventuella skillnader gällande fattigvårdsimplementeringen av
fattigvårdsförordningen från 1871 som funnits mellan Uppsala och Norrköping.
Fattigvårdsförordningen gällde mellan år 1871 och 1918, och undersökningen kommer därför
att sträcka sig över den tidsperioden. På grund av tidsmässiga begränsningar i denna uppsats
har jag dock valt att begränsa antalet undersökningsår. Den undersökta perioden kommer vara
mellan år 1874 och 1914, med dessa två årtal som huvudfokus. År 1874 valdes dels för att det
är det första året som statistik angående kommuners fattigvård utgivits av Bidrag till Sveriges
Officiella Statistik (BiSoS) och dels för att det kan ha tagit tid för den nya lagen att fullt träda
i kraft. År 1914 valdes då det är här Plymoths undersökning har sitt slut. På grund av brister
gällande tillgängligt material kommer jag dock ibland att behöva avvika från dessa årtal och
då kommer det tillgängliga materialet styra vilka årtal som används. Här kommer framför allt
år 1887 och 1907 att användas. Så som statistiken är utformad, framförallt i
fattigvårdsstyrelsens Årsberättelser tillkommer ibland information även för andra år inom
undersökningsperioden, för att man lättare ska kunna se hur fattigvården utvecklats. Detta
skapar en större bredd av statistisk information för undersökningen. Det innebär bland annat
att material för perioden 1904-1913 också kommer att användas.

Uppgifterna om Norrköping kommer från en empirisk undersökning gjord av Birgitta
Plymoth publicerad år 2002. Uppgifterna om Uppsala består till störts del av tryckt statistiskt
material och officiella reglementen rörande fattigvården. Delar av dessa är hämtade från
Uppsalas Stadsarkiv, däribland Fattigvårdsstyrelsens Årsberättelser år 1874 och 1914 samt
Fattigvårdsstyrelsens Diverse tryck i samma serie. Fattigvårdsstyrelsens Årsberättelser
innehåller sammanfattande uppgifter om fattigvården under de gångna åren med inslag av
försök till förklaringar till varför situationen såg ut som den gjorde. Innehållet i
årsberättelserna ändrade sig mycket mellan åren för undersökningsperioden och således
9

skiljer sig den presenterade statistiken för år 1874 och 1914 åt. Detta kan eventuellt ha att
göra med att statistik var ett relativt nytt fenomen för städer att arbeta med. Vilken
information som ansågs viktigt att bevara kan därför ha ändrat sig mycket under perioden.
Detta medför vissa problem för min undersökning då det blir svårt att göra direkta jämförelser
mellan de två städerna samt se till förändringen över tid, när statistiken ser annorlunda ut. Jag
har då valt att inkludera enbart uppgifter som jag anser kan bidra till en utökad diskussion om
fattigvårdens utformning eller handlande och som kan sättas i kontrast till Norrköping. Andra
källor består av Sveriges Författningssamling (SFS) 1871:33, Bidrag till Sveriges Officiella
Statistik (BiSoS) år 1874 och 1914 och Fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkande, del
III - Statistiska undersökningar. Statistiken i Fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkande
innehåller uppgifter inhämtade för att föra statistik över Sveriges fattigvård.
Fattigvårdslagstiftningskommittén skickade för detta ändamål ut färdiga blanketter för
fattigvårdsstyrelserna att fylla i. Det innebär att kategorierna som finns för understödstagare är
skapade av Fattigvårdslagstiftningskommittén och inte av fattigvårdsstyrelserna lokalt. Detta
kan tänkas ha en inverkan på hur de som fick understöd definieras i statistiken. Eventuella
skillnader i engagemang hos dem som fyllde i blanketterna i Uppsala och Norrköping kan
också ha gjort att det verkat vara större skillnader än vad som verkligen var fallet. Jag
kommer därför att vara försiktig med att dra slutsatser baserat på detta material. Statistiken
som är hämtad från BiSoS finns digitaliserat och består av Sveriges, för mitten av 1800-talet
till början på 1900-talet, mest extensiva statistiska samling där allt från befolkningsstatistik till
information rörande kommunernas fattigvård finns samlat. Eftersom den jämförande
statistiken rörande Norrköping kommer från en redan genomförd undersökning så medför
även det vissa problem för min jämförelse. De data som jag i min undersökning använder mig
av är inte alltid samma som de Plymoth använt sig av. Jag har i största möjliga mån försökt
använda mig av likartat källmaterial för att komma runt detta problem. Det har dock inte alltid
gått vilket bland annat beror på att städerna utformat sin statistik efter egna mallar och den
således inte sett likadan ut. Ett exempel på det är de uppgifter gällande åldersfördelningen av
fattigvårdstagare som presenteras i del 4.3. I Uppsala presenteras statistik för detta endast för
de med fullt understöd inom den slutna fattigvården, medan Plymoth i sin avhandling
presenterar åldersstatistik för de mantalsbefriade invånarna i Norrköping. Det kan ha funnits
både likheter och skillnader mellan dessa grupper som måste tas i bejakande vid användandet
av detta material.
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Genom att jämföra den statliga fattigvårdsförordningen år 1871 (SFS 1871:33) med de lokala
bestämmelserna för Uppsala och Norrköpings fattigvård hoppas jag komma åt skillnader i
fattigvårdsstyrelsernas intentioner med fattigvården i de båda städerna. Hur kriterierna för
fattigvård formulerats ger en förståelse för beslutsfattarnas idéer om vem som var berättigad
understöd. Jag kommer dessutom att undersöka fattigvårdens faktiska skepnad genom att
studera skillnader mellan städerna gällande befolkningsandel med understöd, understödets
åldersfördelning, kön och civilstånds inverkan på understödets fördelning samt hur väl
understödets fördelning korrelerade med fattigvårdsförordningens riktlinjer. Genom att
undersöka dessa aspekter hoppas jag kunna komma åt skillnader mellan Norrköping och
Uppsala gällande vem som fick fattigvård och på vilka grunder detta baserades. Med hjälp av
statistik från BiSoS gällande städernas utgifter kommer jag också att undersöka hur
fattigvården prioriterats i förhållande till andra utgifter. Genom att undersöka eventuella
förändringar i givande av understöd under lågkonjunktur kan vikten av den rådande
ekonomiska situationen beläggas.

På grund av begränsningar i denna undersökning har jag inte kunnat komma åt den privata
fattigvården i Uppsala. Detta skulle eventuellt kunna skapa problem för undersökningen då
den privata fattigvården, framförallt i städer, kunde vara en viktig del av fattigvården.14
Eftersom den privata fattigvården, också kallad filantropin, var uppbyggd på ett så annorlunda
sätt än den offentliga så ansågs den vara ett bra komplement. Både målgrupper, metoder och
inriktningar skilde sig ofta från den offentliga fattigvården.15 En viktig del av filantropin var
tanken på ”hjälp till självhjälp”.16 Bristen på material rörande Uppsalas privata fattigvård har
dock gjort att jag valt att fokusera enbart på den offentliga fattigvården och således kommer
undersökningen enbart att synliggöra de skillnader mellan städerna som rör denna.

2. Industrialiseringstiden
I Sverige påbörjades under mitten av 1800-talet en stor urban förändring där befolkningen i
städerna ökade kraftigt. År 1876 levde mer än 15 % av landets invånare i städer vilket var mer
än någonsin tidigare.17 I Uppsala ökade antalet invånare från drygt 12 000 till knappt 28 000
14

Enberg (2005) s.17
Plymoth (2002) s.242
16
Plymoth (2002) s.228
17
Segerstedt, Torgny. 1983, Uppsala stads historia. Universitetet i Uppsala 1852 till 1977. Uppsala. Kommittén
för utgivandet av Uppsala stads historia s.22
15
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mellan år 1874 och 1914. Norrköping, som var Sveriges fjärde största stad, växte ännu mer
från drygt 26 000 invånare år 1874 till nästan 46 000 invånare år 1914.18
Befolkningsökningen i Uppsala var något mindre jämfört med andra större städer och Uppsala
föll från sjätte till elfte plats invånarmässigt. Sverige hade således påbörjat en intensiv
urbanisering.19
Det var i och med liberaliseringen av näringslagstiftningen som många av de stora
samhällsförändringarna kom att ske i Sverige. De förändrade villkoren medförde att det, efter
slutet på 1860-talet, var lagligt att bedriva handel utanför skråväsendet, både i staden och på
landet. Förbättrade transporter bidrog också till utvecklingen där framförallt järnvägen hade
en viktig roll för det industriella genombrottet. Uppsala fick sin första järnvägssträckning år
1863.20 Trots detta var Uppsalas industriella utbyggnad sen jämfört med andra svenska städer
och staden hade först 1920 nått en industrialiseringsgrad som kunde jämföras med städernas
riksgenomsnitt. Uppsala var en mer traditionell stad och kunde benämnas enligt attribut som
ärkebiskopssäte, residensstad, universitetsstad och regementsstad.21 Norrköping hade tvärtom
en starkt växande textilindustri som kom att dominera stadens industrinäring. I textilindustrin
arbetade både män och kvinnor och syselsatte den största delen av stadens arbetskraft. De
kvinnliga arbetarna var ofta änkor eller ogifta och därför särskilt utsatta för fattigdom.
Kontrasten mellan Norrköpings arbetarbefolkning och borgerligheten var stor. Norrköpings
borgerlighet dominerades av en mindre grupp familjer som hade stark koppling till
textilindustrin, men som också behärskade politiska områden i staden. Plymoth menar att den
större delen av arbetarbefolkningen hade det knapphänt men att de inte var medellösa, dock
var risken att drabbas av fattigdom stor.22
Nästan 50 % av Uppsalas inkomster kom, under den här tiden, från brännvinstillverkning och
brännvinsförsäljning. På grund av den höga konsumtionen var brännvinsförsäljningen en god
inkomstkälla för staden, men den medförde också sociala problem.23 Efter sekelskiftet tog
kvarnindustrin över efter brännvinsbrännerierna som största industrigrupp.24 Under slutet av
1800-talet växte en ökad andel storborgare fram i Uppsala. Det fanns också en mängd
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entreprenörer bosatta i Uppsala vars företag senare kom att nå storindustriell status.25 Detta
till trots, och även fast kyrkan och universitetet hade en stor betydelse i staden förblev
Uppsala både mindre befolkningsmässigt och i industrialiseringsgrad än de andra större
städerna. Den industri som etablerades var till stor del inriktad på inhemsk konsumtion.
Andelen som arbetade inom tillverkningsindustrin var dessutom konsekvent lägre än det
genomsnittliga i Sverige och lägre än många av de andra större städerna i landet, inte minst
Norrköping.26

3. Fattigvårdens uppbyggnad
Fattigvården i Uppsala var under slutet på 1800-talet inspirerat av det så kallade
Elberfeldsystemet som gick ut på att sänka fattigvårdens kostnader genom en hög grad av
frivilliga insatser. Precis som i staden Elberfeld delade man i Uppsala upp fattigvården enligt
olika distrikt och utsåg ordningsmän som var ansvariga för de enskilda distrikten. Dessa
ordningsmän var också ledamöter i stadens fattigvårdsstyrelse. Utöver dessa fanns också en
kommitté som var ansvarig för att dela ut understöd till stadens fattiga. Den formella
undersökningen av understödsbehovet sköttes av tjänstemän och den efterföljande
bevakningen sköttes av frivilliga vårdare.27 Det fanns flera olika former av understöd, bland
annat ett arbets- och fattighus där de intagna hade full försörjning. Annan form av understöd
bestod av sjukdomsanstalter, fattigvård i det egna hemmet och utackordering. Det var också
vanligt att understödet utgick i natura, vilket innebar att understödstagaren till exempel fick
mat eller ved. Utöver den kommunala fattigvården fanns även privata stiftelser som hjälpte
fattiga med försörjning. Dessa var ofta inriktade på att hjälpa en särskild grupp utsatta, som
till exempel barn eller åldringar.28
Även Norrköping kom att inspireras av Elberfeldssystemet. I och med införandet av
fattigvårdsförordningen år 1871 delades Norrköping upp i 18 distrikt som fördelades mellan
stadens ledamöter. Deras roll var att hålla uppsikt över understödstagarnas behov och föra
protokoll över den hjälp som erhölls. Det fanns också en jourhavande direktör som hade en
övergripande bevakning för att hålla allmän ordning. Efter år 1906 ändrades organisationen
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och blev än mer lik det i Uppsala, då fattigvårdsarbetet bedrevs av tjänstemän och frivilliga
vårdare.29
Elberfeldsystemet skapades i en av de mest industriellt avancerade städerna i Tyskland runt
mitten av 1800-talet. Alla undersökningar som gjordes under perioden visade att
Elberfeldsystemet hade stor framgång, vilket också var anledningen till att det importerades
till Sverige. Elberfeld rapporterade om en kraftigt minskad andel understödstagare redan
första året efter omställningen till det nya systemet. Det rapporterades också att så gott som
allt tiggeri försvann. Det var ett liberalt system som uppskattades av många då det verkade
som något av en gyllene medelväg mellan två andra välkända fattigvårdssystem under tiden;
det franska och det brittiska systemet. Det brittiska systemet garanterade fattigvård till
behövande fattiga, men i huvudsak genom arbetsinrättningar vilket ansågs väldigt strängt. Det
franska systemet lade stort fokus på frivilligt hjälparbete, vilket gav ett effektivt och
personligt resultat men hade svårt att vara tillräckligt för alla som behövde hjälp.
Elberfeldsystemet hade inslag av både hjälparbete och fokus på att arbetsföra fattiga måste
hitta tillbaks till arbetsmarknaden så snabbt som möjligt. Den som inte försökte hitta arbete
hade i princip ingen rätt till fattigvården, även om ålder, sjukdom och familjens storlek också
spelade in för den som sökte understöd. Fattigvården var alltså byggd på en blandning av
assistans och disciplin. Detta motiverades dels genom den kristna tanken om välgörenhet men
också genom idén om att det var varje invånares plikt att arbeta för att stödja
samhällsutvecklingen.30
Fattigvårdsarbetarna skulle göra noggranna undersökningar för att bestämma behovet av hjälp
och säkerställa att denna inte skulle leda till lättja hos understödstagaren. Grundtanken var att
man skulle göra den fattiga en otjänst om den fick understöd utan att arbeta för det, då det
skulle verka för fortsatt fattigdom. Elberfeldsystemet skulle alltså verka för att forma
individuell och effektiv hjälp till de fattiga. Ett viktigt inslag i detta låg i regelbundna
hembesök. En fattigvårdare hade hand om ungefär fyra hushåll, vilket kan jämföras med upp
till 50 hushåll tidigare under seklet. Under fattigvårdarens hembesök skulle en kontroll ske för
att se över eventuella dåliga vanor och verka för att dessa skulle försvinna. Detta kunde ha att
göra med till exempel dålig disciplin, ett orent eller oordningsamt hushåll, barnens utbildning
där barnen skulle ha tillräckligt hög närvaro i skolan och barnens respekt för föräldrar. Det
fanns således tydliga moraliska inslag inom fattigvården. Detta var anledningen till att
29
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vårdarna nu hade hand om så få hushåll. Exakt hur denna uppfostran skulle ske var mer
otydlig men byggde på den auktoritära roll som fattigvårdsarbetaren skulle ta.31

3.1 Fattigvårdsförordningen år 1871
Sveriges första fattigvårdsförordning antogs år 1847. Innan dess, inom ramen för kyrkolagen
från år 1686, hade fattigvården bestått av församlingarnas varierade möjligheter till
försörjning. Den bestod av begränsad hjälp så som till exempel tiggarpass som gjorde det
lagligt att försöka försörja sig genom tiggeri. Det låg på kyrkans medlemmar att hjälpa de
fattiga i den mån de kunde. Det fanns således en alltför låg beredskap att hjälpa den växande
grupp fattiga som den kraftiga befolkningsökningen medförde under 1800-talet. Det var så
den ”sociala frågan” kom att bli viktig inom debatten vilket också gjorde att en
fattigvårdsförordning kom att införas. Genom fattigvårdförordningen från år 1847 fick
Sverige för första gången ett enhetligt system som gällde för hela Sveriges fattigvård. Den var
präglad av 1830-talets liberalism och medförde således fler möjligheter och rättigheter för de
fattiga. Exempelvis så infördes nu obligatorisk fattigvårdsavgift som betalades av alla
kommunens invånare. 32 Den nya fattigvårdsförordningen från år 1871 kom i sin tur att
medföra stora begränsningar jämfört med den tidigare förordningen eftersom
fattigvårdsförordningen nu delades in i en frivillig och en obligatorisk del. Det som föll under
den obligatoriska delen var fattighjälp åt minderåriga, föräldralösa barn, mycket gamla, sjuka
eller arbetsoförmögna, men enbart i de fall då det inte fanns någon anhörig som kunde
försörja dem. Det fanns ingen tariff som visade på den skäliga hjälpnivån för en
understödstagare utan vad som ansågs vara "nödtorftig vård" var upp till varje kommun att
bestämma.33
§1. Befinnes minderårig eller den som i följd av ålderdom, kropps-eller
sinnessjukdom, vanförhet eller lyte är oförmögen att genom arbete förvärva hvad till
lifvets uppehållande oundgängligen erfordras, sakna egna medel samt underhåll och
vård af annan; då skall nödtorftig fattigvård honom lämnas. Med minderårig förstås i
denna förordning den, som yngre är än femton år.34
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Som framkommer av paragraf 1 så var kommunerna fortfarande skyldiga att på något sätt ge
fattigvård till den som inte kunde arbeta, förutsatt att den inte hade annan försörjning. Men de
enskilda kommunerna fick själva avgöra hur mycket och på vilket sätt man ville bistå.
Sökaren förlorade också sin rätt att överklaga beslut som tagits av fattigvårdsstyrelsen. 35
Fattigvården finansierades av kommunala skattemedel och speciella avgifter ämnade för
fattigvården. De lokala förutsättningarna skulle därför sätta gränser för hur generöst
fattigvården utformades.36
§2. Allmänna fattigvården inom kommunen besörjes af en styrelse, bestående af
tretton ledamöter, hvilka af Stadsfullmägtige väljas för en tid af fyra år, dock så att sex
af de första gången valde efter lottning utträda vid 1873 års slut. Derjemte ege
församlingens kyrkoherde eller den hans ställe företräder att i Styrelsens förhandlingar
och beslut samt församlingens komminister, stadens borgmästare och fattigläkare att
uti dess öfverläggningar deltaga...37
Som klargörs i paragraf 2 så var det obligatoriskt att inrätta fattigvårdsstyrelser. Ansvarig för
fattigvårdsstyrelsen var fattigvårdsnämnden och tillsammans tog de ansvar för de lokala
föreskrifterna och för implementeringen av dessa.38 En förändring jämfört med den första
fattigvårdsförordningen var att hemortsrätten återinfördes. Den innebar att den egna
hemkommunen hade skyldigheter mot dess invånare, men också att den saknade skyldigheter
mot de som inte var mantalsskrivna i kommunen. Kommuner kunde därför neka folk inträde,
om det skulle innebära för hög belastning på fattigvården.39
Förutom fattigvårdsstyrelsen fanns även andra, filantropiska, inrättningar som arbetade för att
förbättra den sociala frågan, som fick större betydelse under slutet på 1800-talet. Här fanns
bland annat inrättningar för barn som ämnade att inte bara försörja men också fostra barnen på
lämpligt sätt. Det fanns även andra typer av fonder och stiftelser som ämnade försörja fattiga
vuxna men var oftast inriktade på någon speciell grupp och stod således inte till förfogande
för alla. Det understöd som kom från välgörenhet var oftast högre än det från fattigvården,
men det var därför också mer begränsat i tillgänglighet.40 För att få understöd var man, i
Uppsala likväl som i Norrköping, tvungen att fylla i en ansökan som bedömdes av
fattigvårdsstyrelsen. Plymoth menar att denna metod medförde personliga inskränkningar för
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den fattige som kan ha avskräckt många från att söka hjälp. Detta kunde ytterligare medföra
att annan typ av välgörenhet ansågs mer attraktiv för den nödställde.41
Eftersom fattigvårdsförordningen från år 1871 var utformad för att begränsa fattigvårdens
åtaganden så innehöll den också regler för hur ansvaret skulle delas och vilka skyldigheter
som individen hade. Här uppgavs att alla arbetsföra människor skulle arbeta. Det gick således
inte att få understöd för den som var arbetslös, men arbetsför. Mannen utsågs också, enligt
lag, som försörjare för hustru och barn. Kvinnan var inte försörjningsansvarig för sin make,
men däremot för sina barn. På så vis fanns det ett stort ansvar, speciellt inom familjen, att
försörja varandra. Mannens ansvar förlängdes ytterligare till att kunna gälla försörjning av
svärföräldrar.42 Fattigvården hade husbonderätt43 över den som inte kunde försörja sig enligt
dessa bestämmelser, vilket innebar att alla eventuella tillgångar tillföll fattigvården. Det
innebar också att styrelsen rådde över eventuella arbetsförtjänster och personens
arbetsförmåga, något som kunde innebära ytterligare personliga inskränkningar.44
Fattigvårdsstyrelsen hade dessutom rätt att, från samtliga understödstagare, begära ersättning
för lämnad fattigvård.45
Efter sekelskiftet började också fattigvården att lägga fokus på folkuppfostrande. Tanken var
att hjälpa de fattiga att hjälpa sig själva genom att avskräcka och uppfostra. För att särskilja
vilka som faktiskt hade behov av understöd och vilka som bara behövde uppfostran så
använde man sig inom fattigvården av begreppen "värdiga" och "ovärdiga" fattiga46. På så vis
skulle hjälpen nå de verkligt nödställda.47 Fattigvårdsstyrelsen hade sedan ansvar för att
kontrollera understödstagarna efter det att understöd blivit beviljat, för att säkerställa att det
användes på rätt sätt. Detta ansvar låg på de distriktsansvariga.48 Plymoth menar dock att
grupperingen av ”värdiga” och ”ovärdiga” fattiga aldrig användes i praktiken i Norrköping.
Fokus låg istället på ”ordentlighet”. Dessa termer visar dock hur fattigvården uppfattade och
dömde vissa beteenden som korrekta eller felaktiga.49
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3.2 Uppsalas lokala reglementen
Uppsala satte upp lokala reglementen i enlighet med fattigvårdsförordningen från år 1871. I
första paragrafen kan utläsas att:
§1.Fattigvårdens ändamål är att bereda nödtorftig vård och försörjning åt hvarje
verkligt nödstäld medlem af kommunen samt att dejemte söka befordra Gudsfruktan,
arbetsamhet och sedlighet hos dem, som fattigunderstöd åtnjuta.
Fattigvården skall derföre lemnas minderåriga, som sakna egna medel samt underhåll
och vård af annan samt under enahanda förusättning dem, som i följd af åldersom,
kropps- eller sinnessjukdom, vanförhet eller lyte äro oförmögna att genom arbete
förvärfva, hvad till lifvets uppehållande oundgängligen erfordras.
Derutöver må Fattigvårds-Styrelsen lemna hjelp äfven åt andra nödstälda, när
Styrelsen finner sådant oundgängligen behöfvligt.
Fattigvård bör, såvidt ske kan, lemnas mot något, efter understödstagarens större eller
mindre arbetsförmåga lämpadt arbete.50
I enlighet med fattigvårdsförordningen formulerades här att alla "verkligt nödställda" skulle få
hjälp där en strikt definition av vilka som beräknades in i denna kategori kan utläsas. Det går
också att skönja en mer moralisk aspekt, där Gudsfruktan, arbetsamhet och sedlighet skulle
fodras. Här syns tecken på den folkuppfostrande delen av fattigvården där fattigdom tolkades
som ett tecken på bristande arbetsmoral. Det kyrkliga inslaget av ”Gudsfruktan” särskiljer
också Uppsala från Norrköping där något sådant inte nämns.51 "Värdiga" fattiga är de som är
fysiskt inkapabla att arbeta på grund av till exempel sjukdom. Det definieras här också att
fattigvården endast gällde folkbokförda medlemmar av Uppsalas kommun. Uppsalas
reglemente gav till viss del möjlighet att ge fattigvård till fattiga utanför de strikta
bestämmelserna om vem som var fattig, vilket synliggörs genom formuleringen ”..lemna hjelp
äfven åt andra nödstälda, när Styrelsen finner sådant oundgängligen behöfvligt”. Vilka
kriterier som ska uppfyllas för att styrelsen ska godkänna detta definieras dock inte.

Följande paragrafer i reglementet beskriver hur Uppsala fördelas i distrikt och vilka som är
ansvariga. Mer detaljerade regler så som när spritdrycker får intas (aldrig, om inte läkare
föreskriver annat) och hur ordning måste hållas i fattighuset beskrivs, men också hur ett
intaget fattighjon förutsätts arbeta i mån av förmåga i det arbete som fattigvården tilldelar
denne.52 Detta beskriver väl de inskränkningar som fattigvården kunde ha på individen.

50

Stadsarkivet i Uppsala, Diverse tryck 1750–, vol. V.
Plymoth (2002) s.104f.
52
Fattigvårdsstyrelsen i Uppsala. Diverse tryck 1750-, vol V. Ö11:1 s.5
51

18

Fattigvården hade makt över understödstagaren som var tvungen att arbeta med det arbete
som den blev tilldelad.

3.3 Norrköpings lokala reglementen
I enlighet med fattigvårdsförordningen fasthöll också Norrköping att alla arbetsföra skulle
försörja sig själva och, eventuella minderåriga barn, utan hjälp från fattigvården. Det skedde
dock en viss förmildring jämfört med den ursprungliga formuleringen. Enligt paragraf 4 ålade
sig Norrköpings fattigvårdsstyrelse att:
”… hafva tillsyn och vård om de fattiga inom staden och dess område samt der
förekommande fattigvårdsangelägenheter ombesörja; hvarvid afseende bör
fästas ej mindre på den behöfvandes större eller mindre förmåga att bidraga till
sitt uppehälle, än äfven på den ansvarighet för behofvets afhjelpande, hvartill
förlädrar, barn eller andre enskilde personer kunna förbindas”53
Formuleringen ”större eller mindre förmåga” visar att det kunde ges undantag från
förordningens strikta regel om att ingen arbetsför kunde få understöd. Också i paragraf 5 finns
en formulering som visar på en viss förmildring i reglementet där fattigvårdsstyrelsen fastslår
att fattighuset kunde lämpas för den som ”till följd av särskilda olycksfall, anhöriges frånfälle
eller andra omständigheter för någon tid äro i behof af hjelp”. Dessa skulle också kunna
erhålla stöd i form av mat eller ”på annat lämpligt sätt”.54 Liksom i Uppsala skapades således
ett utrymme för fattigvårdsstyrelsen att efter egen uppfattning lösa de fattigdomsproblem som
fanns utöver de lagstadgade. Det var därmed upp till städernas fattigvårdsstyrelser att värdera
vilka de ansåg berättigade fattigvård.

4. En jämförelse av Uppsala och Norrköpings fattigvård
I denna del kommer en statistisk redogörelse för Uppsala och Norrköping att presenteras med
fokus på understödets fördelning. Variabler som kommer att undersökas är understödets
fördelning baserat på understödstagarnas ålder, kön och civiltillstånd. Det kommer också
undersökas i vilken grad understödstagare fått fattigvård enligt paragraf 1 av
fattigvårdsförordningen och i vilken grad så kallad frivillig fattigvård utgått, vilket alltså är
den fattigvård som inte var obligatorisk enligt lagstadgan. En undersökning av de ekonomiska
53
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aspekterna av understödets fördelning kommer också ske med fokus på utgifterna i relation
till stadens övriga utgifter, samt fattigvårdstyrelsernas fördelning av utgifterna. Detta sätts i ett
vidare perspektiv genom jämförelse med statistik gällande svenska städer i stort i de fall
sådana jämförelser kunnat genomföras.
För att sätta dessa variabler i perspektiv ser vi i diagram 1 hur befolkningsutvecklingen sett ut
i de båda städerna mellan år 1874 och 1914. Befolkningen i Norrköping ökade mer i antal
men procentuellt hade Uppsala en snabbare växande befolkning. Uppsalas befolkning ökade
mer än 100 % under perioden.
Diagram 1. Befolkningsantal i Uppsala och Norrköping år 1874 och 1914
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Källa: BiSoS, Serie A Befolkning åren 1874 och 1914

4.1 Befolkningsandel med understöd
För att få en bild av hur frikostigt fattigvården utövades undersöks först understödets
fördelning i relation till befolkningen. Förändringar i andelen understödstagare under
undersökningsperioden skulle kunna indikera att implementeringen påverkades av yttre
faktorer så som till exempel konjunkturer. År 1874 utgjorde understödda i Uppsala 6,49 % av
stadens befolkning. Förutom en liten nedgång år 1876 till 5,31 % var det en ständig ökning
därefter till och med år 1893 då fattigvården nådde sitt maximum med 10,25 % av stadens
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invånare med understöd.55 Det var detta år som det modifierade Elberfeldssystemet infördes
som nytt fattigvårdssystem och härefter sjönk andelen understödda i staden. I
fattigvårdsstyrelsens Årsberättelse från år 1914 noteras att en allt ”bättre” siffra utgjorts allt
sedan införandet av det nya systemet, med det bästa resultatet år 1913 där 4,88 % av stadens
invånare stod som understödstagare. Att en lägre procentuell siffra av fattigvårdsstyrelsen
ansågs bättre än en högre kan antingen tolkas som att stadens invånare fått det allt bättre ställt
och att färre stod i behov av fattigvård, eller som att fattigvården nu blivit bättre på att fånga
in enbart de verkligt nödställda, de ”rätta” fattiga. Detta kan jämföras med genomsnittet för
alla svenska städer som år 1913 låg på 6,57 %. I Norrköping var andelen understödstagare
högre än i Uppsala år 1874, då den låg på 10,36 %. Variationen i andelen understödstagare
under den undersökta perioden var stor även i Norrköping och det går att se ett samband
mellan lågkonjunktur och ett ökat antal understödstagare. Dock var det en relativt hög andel
som fick understöd även under de så kallade "normalåren".56 Eftersom Norrköping hade ett
liknande fattigvårdssystem som Uppsala blir det svårt att tro att fattigvårdssystemet skulle
vara anledningen till de stora skillnader som syns i statistiken.
Tabell 1. Procentuell andel fattigvårdstagare av stadens befolkning i Norrköping och
Uppsala år 1874 samt åren mellan 1904 och 1913
År

Norrköping

Uppsala

1874 10.36

6.49

1904 8.64

7.22

1905 8.76

6.86

1906 9.44

6.26

1907 9.47

5.89

1908 9.78

5.61

1909 10.31

5.72

1910 9.22

5.57

1911 9.90

5.26

1912 10.66

5.00

1913 10.67
4.88
Källa: Fattigvårdsstyrelsen i Uppsalas årsberättelse 1914.

Som kan utläsas av tabell 1 hade Norrköping mellan år 1904 och 1913 kontinuerligt en högre
andel fattigvårdstagare än Uppsala. Sverige genomgick under åren 1891-92 en ekonomisk

55
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Fattigvårdsstyrelsens årsberättelser 1914 Ö:3
Plymoth (2002) s.74
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depression och år 1908-1909 en lågkonjunktur. Det verkar troligt att detta reflekteras i
fattigvårdsstatistiken. Intressant blir dock att utvecklingen tett sig så annorlunda i städerna.
Eftersom Norrköping som industristad hade en stor arbetarbefolkning som låg på gränsen till
fattigdom kan det tänkas att stadens invånare var känsligare för svåra ekonomiska perioder
och att detta syns i fattigvårdsstatistiken. Medan Uppsalas andel av fattigvårdstagare
kontinuerligt minskade, med enda undantaget mellan år 1908-1909, så steg Norrköpings
fattigvårdsandel i stort sett lika stadigt. Så när Uppsala, år 1913, hade sin lägsta andel
fattigvårdstagare hade Norrköping sin högsta andel under perioden. Att fattigvårdsandelarna
skiljer sig som mest under dessa tider indikerar att Uppsala och Norrköping använt sig av
olika strategier under tider av ekonomiska svårigheter där Norrköping öppnat upp fattigvården
mer medan Uppsala blivit mer restriktiv. Detta skulle också kunna vara kopplat till städernas
olika grad av industrialisering vilket kan tänkas ha skapat olika förutsättningar för städerna
där Norrköpings befolkning varit mer känslig för lågkonjunkturer.

4.2 Fattigvårdens utgifter
Att fattigvårdsförordningen från år 1871 kom att bli så pass mycket strängare än tidigare
förordning var kopplat till ekonomisk nedgång. Under lågkonjunktur fanns fler fattiga, men
mindre pengar att finansiera fattigvården med. För att vidare undersöka hur
fattigvårdsstyrelserna hanterat ekonomiska lågkonjunkturer presenteras i denna del en
undersökning av städernas utgifter under perioden. Genom att se till förändringar i andelen av
städernas utgifter som gått till fattigvård kan vi se om det skett någon förändring i hur
fattigvården prioriterats under olika perioder. En jämförelse av städernas olika skatteutgifter
ger också en bild av de olika ekonomiska förutsättningarna i städerna. För att få en bild av de
ekonomiska upp- och nedgångar som perioden kantades av följer först en redogörelse för den
ekonomiska situationen i landet.
Det var goda tider i stora delar av Europa under början på 1870-talet och denna ekonomiska
högkonjunktur nådde sin topp i Sverige år 1874. Därefter följde en svår depression som
varade till år 1879. En konjunkturtopp nåddes sedan återigen år 1883 varpå konjunkturen föll
igen till och med år 1888 då trenden vände och Sverige hade goda tider fram till år 1891. Efter
detta följde återigen några svåra år med en uppsvingsperiod runt år 1895. En kris skedde
därefter år 1900 och återigen år 1907. År 1910 rådde dock återigen högkonjunktur vilket höll i
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sig till år 1914, med undantag för ett mindre bakslag år 1911.57 Statistik för Norrköping visar
att staden följde detta mönster. Norrköping hade konjunkturnedgångar åren 1878-79, 1887,
1891-92, 1900-01 och 1908-09.58 Liknande statistik för Uppsala har varit svår att finna vilket
gör att en bedömning utifrån Sveriges ekonomiska läge får representera staden. Då
Norrköpings konjunkturer följde det generella ekonomiska läget i Sverige är det troligt att
även Uppsala gjorde det.
Både år 1874 och år 1914 rådde år av högkonjunktur i Sverige. För att se på eventuella
förändringar under år av lågkonjunktur undersöks också åren 1887 och 1907.

Tabell 2. Uppsala och Norrköpings utgifter för fattigvård i relation till de totala
utgifterna år 1874, 1887, 1907 och 1914
År 1874
Summa utgifter
Uppsala
253530
Norrköping
1102877
År 1887
Uppsala
546474
Norrköping
1075247
År 1907
Uppsala
1329663
Norrköping
3491171
År 1914
Uppsala
1711408
Norrköping
5033089

Summa utgifter för fv.
37151
106144

% till fv.
15
10

71810
136307

13
13

138369
369886

10
11

171925
465214

10
9

Källa: BiSoS, Serie U åren 1874, 1887, 1907 och 1914.
En jämförelse av Norrköping och Uppsalas utgifter till fattigvården (tabell 2) visar att den
procentuella andelen av städernas totala utgifter som gått till fattigvården varierat mellan åren.
Uppsala lade år 1874 15 % av sina utgifter på fattigvård och 10 % år 1914. Under åren med
lågkonjunktur var den procentuella andelen 13 respektive 10 procent. Norrköping hade en
något högre andel utgifter som gick till fattigvård år 1874, 10 %, än år 1914, 9 %. Denna
andel höjdes under lågkonjunktursåren till 13 respektive 11 %. Resultaten visar här att
Norrköping ökade den andel av de totala utgifterna som gick till fattigvård under år med
lågkonjunktur, medan något samband inte går att hitta för Uppsala som hade en kontinuerlig
minskning av utgifterna. Det innebär att Norrköping lade en större andel av sina utgifter på att
57
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Statistiska meddelanden. Ser. A digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2009.
Plymoth (2002) s.72
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hjälpa sina fattiga när situationen var som sämst. Detta kan tänkas bero på att
fattigvårdsbehovet var större under dessa tider. Varför Uppsala istället blev mer restriktiv i
fattigvården under undersökningsperioden, och så även under lågkonjunktur, är svårt att
besvara men indikerar att de hade en annorlunda strategi än Norrköping, med ett fokus som
låg på att minska andelen av utgifterna som gick till fattigvård. Det kan tänkas att Norrköping
i egenskap av industristad var mer sårbar för lågkonjunkturer och således hade ett större
fattigvårdsbehov än Uppsala under dessa tider. Eftersom Norrköping var starkt beroende av
sin industri kan det ökade fattigvårdsstödet under svårare perioden även tänkas ha varit en
strategi för att ge stöd åt potentiell arbetskraft.59
En ytterligare jämförelse som kan bidra till ökad förståelse är hur utgifterna fördelats per
invånare. Resultatet visas i diagram 2 för 1874 och i diagram 3 för 1914 och visar en avsevärd
skillnad mellan Uppsala och Norrköping.
Diagram 2. Uppsala och Norrköpings totala utgifter per invånare samt
fattigvårdsutgifter per invånare år 1874
kr45,00

41,83 kr

kr40,00
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kr5,00
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Källa: BiSoS Serie U år 1874, Bearbetning av tabell 6.
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Diagram 3. Uppsala och Norrköpings totala utgifter per invånare samt
fattigvårdsutgifter per invånare år 1914
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100
80
61,62kr
Uppsala

60

Norrköping
40
20

10,13 kr
6,19 kr

0
Utgifter/invånare

Fattigvård/invånare

Källa: BiSoS Serie U år 1914, Bearbetning av tabell 3.
Trots att Norrköping hade en lägre procentuell andel av sina utgifter som gick till fattigvården
både år 1874 och 1914 visar diagram 2 och 3 att den faktiska summa som gick till
fattigvården var högre i Norrköping än i Uppsala, räknat per invånare. Inflation, men
framförallt den ekonomiska utvecklingen har gjort att det blivit högre utgifter per invånare
både totalt sett och till fattigvården. Inflationen under perioden innebar att 100 kr år 1874
motsvarade 110 kr år 1914 (mätt med KPI). Löneindex ökade i snitt med 2,1 % per år.60
Norrköping hade år 1874 dubbelt så höga totala utgifter per invånare jämfört med Uppsala
och kostnadsrelationen är i princip densamma år 1914. En förklaring till att Norrköping kunde
ha nästan dubbelt så höga utgifter per invånare jämfört med Uppsala synliggörs i diagram
4. Norrköping hade nämligen det högsta skatteuttaget i hela Sverige på 7,40 kr per 100
tjänade kronor år 1914. Uppsalas var istället bland de lägre med 5,06 kr per 100 tjänade
kronor. Skattesatsen i Norrköping är dock inte dubbelt så hög som i Norrköping och kan
därför inte vara den enda förklaringen till skillnaden i kostnadsnivå. En annan förklaring är
sannolikt att Norrköping hade högre andel av befolkningen i arbete vilket gav mer
skatteintäkter.

60

Rodney Edvinsson. Prisomräknare från medeltiden till 2100. Senast ändrad: 2013-12-07. Hämtad: 2016-1226. http://www.historia.se/Jamforelsepris.htm
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Diagram 4. Uppsala och Norrköpings skatteuttag (kr) per 100 kr år 1914
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Källa: BiSoS Serie U år 1914, Bearbetning av tabell 3.
Då skillnaden i utgifter per invånare i Uppsala och Norrköping visade sig betydande skapar
det frågetecken kring hur fördelningen såg ut av dessa utgifter. Därför följer också i diagram 5
för 1874 och diagram 6 för 1914 en presentation av hur kostnaderna fördelades.
Diagram 5. Fördelningen av Uppsala och Norrköpings utgifter (kr) per invånare år 1874
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
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0,00

Källa: BiSoS Serie U år 1874, Bearbetning av tabell 6.
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Diagram 6. Fördelningen av Uppsala och Norrköpings utgifter per invånare (kr) år 1914
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Källa: BiSoS Serie U år 1914, Bearbetning av tabell 3.
Som kan utläsas av diagram 5 och 6 hade Norrköping generellt högre utgifter per invånare
både år 1874 och 1914. Stora utgifter lades framförallt på allmänna byggnationer men också
på styrelse och förvaltning. Att Norrköping lade så stora utgifter på byggnationer kan tänkas
vara för att bygga upp infrastrukturen som ett steg i att ytterligare utveckla industrin. Stor
skillnad mellan Uppsala och Norrköping syns också inom kategorin sundhetsvård, vilket
bland annat inberäknar löner för distriktsläkare, vaccinatörer och barnmorskor. Detta skulle
kunna indikera att Norrköping högre prioriterade en frisk befolkning, vilket skulle kunna vara
kopplat till de intressen av en arbetsför befolkning som Norrköpings borgerlighet genom sin
industriella koppling hade. Den enda kategori där Uppsala lade mer per invånare än
Norrköping både år 1874 och 1914 är kategorin kyrka. Sannolikt var Uppsalas borgerlighet i
högre grad kopplad till kyrkan jämfört med Norrköpings, vilket kan tänkas ha influerat
fördelningen. År 1874 lade Uppsala också betydligt mer per invånare på folkskolan, i övrigt
har Norrköping högre utgifter inom alla kostnadskategorier.

4.3 Understödets fördelning på ålder, kön och civilstånd
Som tidigare diskuterats var det vanligare för äldre att drabbas av fattigdom. Detta kan ha
berott på att det blivit svårare att försörja sig då höjd ålder, då som nu, ofta följdes av
kroppsliga besvär. Det bör också ha blivit vanligare att förlora sin make eller maka ju högre
upp i åldrarna man kommit på grund av dessa orsaker. För att kunna avgöra om understödets
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åldersfördelning berodde på demografiska anledningar eller preferenser hos
fattigvårdsstyrelsen måste först en demografisk redogörelse ske.

Tabell 3. Andel män och kvinnor (%) av Sveriges befolkning i olika åldersgrupper år
1875 och 1905
Ålder
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-

Män 1875
Kvinnor 1875
11,55
11,29
10,32
10,24
7,40
7,67
5,87
6,54
5,32
5,89
4,36
4,95
2,39
2,97
1,09
1,52
0,22
0,38
0,01
0,02
totalt = 100

Män 1905
Kvinnor 1905
11,16
10,80
9,91
9,62
7,67
7,73
5,69
6,08
5,06
5,75
3,96
4,54
3,01
3,62
1,83
2,29
0,51
0,71
0,02
0,04
totalt = 100

Källa: SCB. Demografiska rapporter 1999. Sid 15-16.

Som kan utläsas i tabell 3 så var drygt 40 % av befolkningen år 1875 under 20 år, detta syns
återigen år 1905 med bara en svag andelsminskning. För både män och kvinnor och för båda
de undersökta åren så syns den största andelen människor i de yngre åldrarna, samtidig som
den relativa andelen äldre sakta växte. Mellan år 1875 och 1905 skedde således en betydande
demografisk förändring där andelen äldre blev större samtidigt som befolkningen växte.

Tabell 4. Könsfördelning (%) inom olika ålderskategorier i Sverige år 1875 och 1905
Ålder
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-

Män 1875
51
50
49
47
47
47
45
42
36
26

Kvinnor 1875
49
50
51
53
53
53
55
58
64
74

Totalt %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Män 1905
51
51
50
48
47
47
45
44
42
33

Källa: SCB. Demografiska rapporter 1999. Sid 15-16.
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Kvinnor 1905
49
49
50
52
53
53
55
56
58
67

Totalt %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Som tabell 4 visar var det en avsevärt högre andel kvinnor än män i de högre åldrarna både år
1875 och 1905. Skillnaderna börjar synas efter 60 års ålder och växer sedan. Denna trend
gällde för både år 1875 och år 1905. Som tabell 3 visar var det dock en liten andel av den
totala befolkningen som återfanns i de äldre åldersgrupperna. Den största skillnaden åren
emellan är den ökade befolkningen år 1905 som medförde att det blev fler män och kvinnor
inom alla kategorier.61

Tabell 5. Åldersfördelning för den slutna fattigvården/fullt understöd år 1874 och 1914 i
Uppsala
1874
Ogifta män
Gifta män
Änklingar
Ogifta
kvinnor
Gifta
kvinnor
Änkor
%
1914
Ogifta män
Gifta män
Änklingar
Ogifta
kvinnor
Gifta
kvinnor
Änkor
%

Yngre än 50 år

50-60 år

60-70 år

70-80 år

Över 80 år

%

34
2
2
39

7
3
4
5

4
8
11
0

0
1
1
6

0
0
0
1

28
9
11
31

6

4

0

1

0

7

1
52

6
18

6
18

8
10

3
2

15
(=100)

15
5
1
16

14
4
2
9

21
12
9
10

14
10
19
23

3
5
17
17

23
12
17
26

1

4

4

6

2

6

0
13

4
13

12
23

15
30

16
21

16
(=100)

Källa: Uppsala Fattigvårdsstyrelses Årsberättelser år 1874 och 1914.

Som kan utläsas av tabell 5 var det en större andel yngre fattigvårdstagare inom kategorin fullt
understöd i den slutna fattigvården i Uppsala år 1874 än år 1914. Andelen av
understödstagarna med fullt understöd var år 1914 31 % i Uppsala och 27 % i Norrköping.62
Statistiken visar inte hur åldersfördelningen såg ut för de som var yngre än 50 år. Huruvida
barn ingår i denna kategori går inte att utläsa men det kan antas att de undantas på grund av
61
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SCB. Demografiska rapporter 1999. S.16-17.
Bidrag till Sveriges officiela Statistik (BiSoS). 1874 och 1914. Kommunernas Fattigvård och Finanser. U1.
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statistikens utformning med fokus på äldre vuxna. År 1874 utgjordes över hälften av
understödstagarna i denna kategori av män och kvinnor under 50 år, medan motsvarande
siffra var 13 % år 1914. År 1914 var 87 % av de med fullt understöd över 50 år.63 Det skedde
således en stor förändring i vem som fick tillgång till fullt understöd under den undersökta
perioden där den synliga trenden visar på att det blev vanligare för äldre att få understöd
under den senare delen av undersökningsperioden. Detta beror sannolikt på den ökade andelen
äldre.

Att fattigvårdsbelastningen var hög gällande äldre i Uppsala och Norrköping stämmer väl in
med situationen i resterande delar av landet. År 1914 trädde den första pensionsreformen i
kraft och var tänkt som ett sätt att avlasta fattigvården då bördan blivit väldigt stor. Pensionen
skulle betalas av staten men hade oerhört liten betydelse i början då systemet gick ut på att
man betalat pensionsavgifter under en längre period. Det går därför inte att se att
pensionssystemet hade någon påverkan på fattigvården år 1914. I och med införandet av
pensionsreformen blir det dock tydligt att det ansågs viktigt att ge understöd till äldre som inte
längre kunde jobba och att staten försökte skapa en lösning på problemet som uppstod med
för hög belastning av denna åldersgrupp inom fattigvården.64

För Norrköping presenterar Plymoth i sin avhandling statistik rörande de mantalsbefriade
invånarna år 1885. De mantalsbefriade var de allra fattigaste invånarna, och som därför
undantogs från att betala skatt. Denna kategori kan inte likställas med den statistik som för
Uppsala visar understödstagare inom den slutna fattigvården med fullt understöd. Fullt
understöd innebar att de inte själva alls bidrog till sin försörjning och sluten vård innebar att
de var bosatta på till exempel ett fattighem. Det som de båda kategorierna har gemensamt är
dock att de kan tänkas beröra de fattigaste i båda städerna. Skillnaden är vilken typ av
understöd de fått, vilket också kan indikera olikheter dem emellan. Kanske var de
mantalsbefriade de som var väldigt fattiga, men inte platsade in att få stöd inom
fattigvårdsförordningens ramar. Av mantalsbefriade invånare i Norrköping år 1885 var 69 %
kvinnor och 31 % män, i båda kategorierna var majoriteten över 30 år. 65 Att minderåriga inte
inkluderas i Norrköpings statistik har troligen att göra med att de inte behövde betala skatt.
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Det var alltså vanligare för äldre kvinnor att bli mantalsbefriade än det var för äldre män. I de
yngre åldrarna var det dock en betydligt högre andel män än kvinnor som var mantalsbefriade.
Kanske kan detta ha varit ett sätt att försöka hjälpa en potentiellt arbetande grupp i samhället
där manligt arbete kan tänkas ha värderats högre än det kvinnliga, något som inte minst
diskrepansen i lönenivå talar för.66 Eftersom ålderskategorierna inte stämmer överens mellan
Uppsala och Norrköping är det svårt att jämföra åldersfördelningen mellan de båda städerna.
Det går dock att se att äldre kvinnor var mest frekventa gällande understöd i båda städerna.
Trenden med en ökad andel äldre inom fattigvården sammanfaller också väl med situationen i
övriga Sverige.67

Att kön är en viktig variabel när det kommer till fattigdom och fattigvård har konstaterats i
tidigare forskning. Kvinnor var överrepresenterade inom fattigvården i både Sverige och
Europa under den här tiden. Detta kan till viss del förklaras av det kvinnoöverskott som fanns
generellt i Sverige. År 1870 fanns det ungefär 119 kvinnor på 100 män i svenska städer.
Anledningen till det kvinnliga överskottet var till stor del mannens högre dödlighet. En annan
orsak var emigrationen där männen var överrepresenterade. Även på landsbygden var det ett
kvinnoöverskott, men det var lägre än i städerna med ungefär 105 kvinnor på 100 män. Att
det var fler kvinnor i staden berodde på att kvinnor ofta flyttade från landsbygden till staden
för att arbeta i och med de nya arbetstillfällen som industrialiseringen medförde.68
Norrköpings stora industri lockade därför särskilt många kvinnor då det fanns gott om
arbete.69 Petersson skriver att de grupper med störst risk att hamna i fattigdom var äldre och
änkor. Då kvinnan generellt blev äldre än mannen kan det förklara en överrepresentation av
fattiga kvinnor. 70 När man ser till utformandet av fattigvårdsförordningen år 1871 så blir
civilståndets roll också tydlig. Mannens försörjningsplikt för en eventuell hustru, som ibland
sträckte sig även till svärföräldrar, vittnar om tydligt skilda genusroller som också var
kopplade till civilstånd.71 Det bör alltså ha varit lättare för fattiga, ogifta kvinnor än för gifta
kvinnor att få understöd, då deras makar var skyldiga att försörja dem.

66

Plymoth (2002) s.62
Elmér (1960) s.183
68
Ahlberg, Gösta. 1958. Stockholms befolkningsutveckling efter 1850. Stockholms Kommunalförvaltning s.33
69
Plymoth (2002) s.64f.
70
Petersson, Birgit. 1983. Den farliga underklassen – Studier i fattigdom och brottslighet i 1800-talets Sverige.
Umeå s.11
71
Plymoth (2002) s.16
67

31

Av 163 personer med full försörjning i Uppsala år 1874 var 47 % av dessa män och 53 %
kvinnor. Fördelningen var således relativt jämn. När det gäller så kallat ordinarie understöd,
vilket innebar månatligt eller kvartalt understöd, utgick detta till störst del åt kvinnor. År 1874
utgick stödet till 95 % kvinnor jämfört med 5 % män. Tillfälligt understöd utgick till 54 %
kvinnor, 44 % par (med eller utan barn) och 2 % män. De flesta understödstagare var antingen
änkor eller gifta med barn. För resterande understöd, som bland annat bestod av utdelning av
kläder och mat, har inte understödstagare noterats i statistiken från fattigvårdsstyrelsens
årsböcker.72 Det var således, enligt den insamlade datan, fler kvinnor än män som fick
understöd under den tidigare delen av undersökningsperioden vilket samstämmer väl med den
allmänna situationen i landet.

Tabell 6. Antal understödstagare och dess civiltillstånd i Uppsala år 1914
Män
Understödstagare utan minderåriga
barn:
Ogifta
Gifta
Änklingar, änkor, frånskilda
Understödstagare med minderåriga barn:
Ogifta
Gifta
Änklingar, änkor, frånskilda
Totalt

Kvinnor

138
103
80

258
103
277

0
32
1
354

10
46
27
721

Antal barn per vuxen

1.1
1.6
2.1

Källa: Uppsala Fattigvårdsstyrelses Årsberättelse 1914.
När vi undersöker understödsfördelningen gällande kön och civiltillstånd i Uppsala år 1914
(tabell 6) ser vi att kvinnor utgör den högsta andelen understödstagare i alla kategorier också
under den senare delen av undersökningsperioden, förutom i kategorin ”Gifta utan
minderåriga barn” där lika många män som kvinnor hade understöd. Flest kvinnor fick
understöd i kategorin ”Änkor eller frånskilda”. Detta kan tänkas bero på sårbarheten i att vara
ensam kvinna under den här tiden. Vanligaste giftasåldern för både män och kvinnor var
mellan 20-35 års ålder. Det var dock vanligare för kvinnor än för män att gifta sig tidigare.73
Som tidigare konstaterats var en stor andel av understödstagarna äldre, vilket rimligen är
anledningen till att de faller under kategorin ”utan minderåriga barn”. Här utgör gifta män en
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betydande andel av understödstagarna vilket antingen innebär att de saknar arbetsförmåga,
eller får understöd utanför paragraf 1 i fattigvårdsförordningen. Att ha barn verkar inte ha
bidragit till att det var lättare att få understöd, det kan dock tänkas att understödet i dessa fall
registrerats till barnen och inte föräldrarna. Det var alltså vanligare för ogifta än för gifta att få
understöd och speciellt för kvinnor. Detta är sannolikt kopplat till att gifta kvinnor i första
hand skulle försörjas av sin make. Denna trend syns dock enbart för understödstagare utan
minderåriga barn. De understödstagarna med minderåriga barn var i regel gifta.

Av 2502 understödda individer i Norrköping år 1910 var 68 % kvinnor och 32 % män. Den
trend som tidigare forskning redan etablerat, gällande kvinnans dominans som
understödstagare stämmer alltså väl in också på Norrköping. Under perioden mellan 1882 och
1910 har den andel fattigvård som gått till kvinnor i Norrköping varit relativt konstant runt 70
%.74 Detta liknar situationen i Uppsala där det var 67 % kvinnor med understöd år 1914.
Jordansson menar att denna könsfördelning, som också syns generellt i svenska städer, beror
på att fattigvårdspolitiken helt genomsyrades av den genusordning som styrde under den här
tidsperioden. Mannen uppfattades som försörjare och kvinnan var den som hade hand om
hemmet och omsorgen av familjen. Hon menar vidare att det innebär att det inte är säkert att
det var svårare för kvinnan än för mannen i samhället rent generellt utan snarare att det
innebär att det var svårare för mannen att ses som berättigad understöd, just i egenskap av
man och försörjare. Samhället hade således lägre förväntningar på kvinnan vilket kan ha
medfört större sympatier inom fattigvården.75

4.4 Understödets fördelning enligt fattigvårdsförordningens riktlinjer
Genom att undersöka fördelningen av fattigvårdens understöd kan vi se i vilken grad städerna
valt att ge så kallat frivilligt understöd, det vill säga understöd utanför den, enligt paragraf 1,
obligatoriska hjälpen. Som framkommer av fattigvårdsförordningen var det enbart
arbetsoförmögna och barn under 15 år som hade rätt till understöd enligt paragraf 1, förutsatt
att de inte blev försörjda på annat vis.76 Det understöd som utgick utöver paragraf 1 kallas i
tabell 8 för ”Annan”. Med det menas det frivilliga understöd som städerna valt att ge utöver
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det obligatoriska. Som tidigare konstaterats så var det en majoritet kvinnor som fick
understöd. Detta var en trend för svenska städer i stort och syns i både Uppsala och
Norrköping. Andelen kvinnor som fick hjälp enligt paragraf 1 var 65 % i Uppsala och 56 % i
Norrköping. Att kvinnor i högre grad ansågs berättigade fattigvård kan, som tidigare
diskuterats, bero både på att kvinnan hade det svårare att försörja sig på grund av sämre
tillgång till arbetsmarknaden och färre rättigheter generellt, men också på att hon enligt lag
skulle försörjas av sin make och om detta inte skedde ansågs hon vara berättigad fattigvård
enligt paragraf 1. Det bör alltså ha varit svårare för en man att vara berättigad fattigvård enligt
paragraf 1. Med detta i åtanke och eftersom det fanns ett demografiskt överskott av kvinnor
visar resultaten på en förvånansvärt jämn könsfördelning av fattigvården, speciellt i
Norrköping.
Tabell 7. Fattigvård enligt § 1 och annan fattigvård i rikets städer och köpingar,
Uppsala och Norrköping år 1907
Män
Sverige:
§ 1-hjälp
%
Annan
%
Uppsala:
§ 1-hjälp
%
Annan
%
Norrköping:
§ 1-hjälp
%
Annan
%

Kvinnor

Summa vuxna

Tillhörande barn

Barn per vuxen

14807
24
8265
14

26407
43
11407
19

41214

8446

0,2

19672

13036

0,7

466
33,3
6
0,4

893
65
18
1,3

1359

207

0,15

24

20

0,8

873
30
143
5

1616
56
258
9

2489

928

0,4

401

461

1,15

Källa: Fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkande, del III Statistiska undersökningar,
tabell 3, s. 338-339.
Som kan utläsas av tabell 7 utgick det normalt understöd även utanför den obligatoriska
fattigvården. Den genomsnittliga andelen understöd som utgick utanför paragraf 1-hjälpen i
Sveriges städer och köpingar var 33 %. I Norrköping var denna siffra lägre med 14 %. I
Uppsala var den dock ännu lägre med enbart 1,7 % av understödet utanför paragraf 1-hjälpen.
Uppsala höll sig således mycket snävare inom ramarna för fattigvårdsförordningens paragraf
1 när det gällde vem som beviljades fattigvård än Norrköping och Sverige i stort. Att Uppsala
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hade en så restriktiv inställning till vem som fick fattigvård skulle kunna vara en anledning till
att de hade en lägre procentuell andel fattigvårdstagare än Norrköping. Det går också att
utläsa en trend där de som fick understöd utanför paragraf 1-kriterierna hade fler barn än de
som fick understöd enligt paragraf 1. Detta kan indikera att det fanns en tendens att, med den
frivilliga fattigvården, premiera barnfamiljer framför fattiga utan barn, och som tidigare
diskuterats, speciellt kvinnor med barn. Denna trend följdes i både Uppsala och Norrköping.

Fattigvårdslagstiftningskommittén förde statistik över vilka det var som fick understöd inom
och utanför paragraf 1-hjälpen. Orsakerna till understöd listades enligt: Sjukdom,
Orkeslöshet/Invaliditet, Arbetslöshet, Dryckenskap, Lättja och liknöjdhet, Kringstrykande,
Mannens avvikande, Mannens utvandring till främmande land, Knapp inkomst i förening med
talrik familj, Inträffat nödår, Andra orsaker. Att dessa kategorier fanns listade innebär dock
inte att de ansågs som rättmätiga anledningar till fattigvård i de olika städerna. I Uppsala var
det framförallt kategorier som gick under paragraf 1 fattigvårdsförordningen som dominerade
som understödsorsak. De huvudsakliga kategorierna som användes var sjukdom och
orkeslöshet/invaliditet, medan majoriteten av de övriga kategorierna stod tomma. Detta skiljer
sig från Norrköping där alla kategorier förutom 'inträffat nödår' hade minst en
understödstagare som fått hjälp på grund av ovan listade orsaker.77 Som tidigare diskuterats så
kan det finnas flera olika orsaker till denna skillnad. Eftersom denna statistik är byggd på
färdigtryckta formulär som skickats ut till fattigvårdsstyrelserna kan det handla om brist på
engagemang hos den som fyllde i formulären. Kanske valde man att slå ihop fler kategorier i
Uppsala då de inte passade in på den egna definitionen av fattigvårdstagarna. Om vi dock
väljer att anta att kategoriseringen stämmer pekar resultaten på att Norrköpings fattigvård var
mindre restriktiv i sina riktlinjer gällande vem som var berättigad fattigvård än Uppsalas
fattigvård var, vilket också stämmer med den statistik som presenterats gällande paragraf 1hjälpen och de förhållandevis låga utgifter som lades på fattigvården i Uppsala. Den låga
procentuella andel som fick understöd utanför paragraf 1-hjälpen och den tydliga trenden i
vilka kategorier som fick understöd skulle i så fall indikera att Uppsala gick efter striktare
regler vid givandet av understöd än vad som var fallet i både Norrköping och Sverige i stort.

Att det var så få som fick understöd utanför paragraf 1-hjälpen i Uppsala kan kopplas till den
diskussion som dominerat fattigvården under flera århundraden gällande ”värdiga” och
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”ovärdiga” fattiga. De understödstagare som föll utanför kategorier som sjukdom, invaliditet
och mannens avvikande kan mycket väl ha uppfattats som ”ovärdiga” fattiga, då de rent
fysiskt haft möjlighet att försörja sig. Den moraliserande tanken om att den som inte försörjer
sig själv, och en eventuell hustru till exempel, är lat går som tidigare nämnts igen i
fattigvårdsförordningen från år 1871 och har tydliga inslag i Elberfeldsystemet som användes
i både Uppsala och Norrköping.

5. Avslutande diskussion
Denna jämförelse av Uppsala och Norrköping har varit en ansats att komma åt de skillnader
som funnits i svensk fattigvård under perioden präglad av fattigvårdsförordningen från år
1871 och att få en större förståelse för vad som motiverat fattigvårdens handlande och
utveckling i de olika städerna. Uppsala och Norrköping var städer av olika karaktär under
tiden för undersökningen. Norrköping upplevde stora sociala problem som ett resultat av den
intensiva industrialiseringen. Uppsala mötte istället en annan problematik, bland annat
relaterat till alkoholism, ett vanligt problem under den här tiden. Gemensamt är dock att
fattigdom var ett problem som tydligt drabbade båda de undersökta städerna. Borgerligheten,
som ofta var de grupper med mest makt i samhället, återfanns i Norrköping i stor grad inom
industrin. På grund av Uppsalas låga industrialiseringsgrad hade de styrande i Uppsala andra
intressen jämfört med Norrköping. Skillnaden här emellan syns tydligast genom Uppsalas
högre prioritering av kyrkan, vilket kan förstås genom Uppsalas roll som biskopssäte.

Eftersom fattigvårdsförordningen var formulerad på ett sådant sätt att städerna själva kunde
vara relativt fria i sin utformning av lokala bestämmelser så fanns här vissa skillnader. I
Uppsala betonades till exempel ”Gudsfruktan” som en viktig del för att erhålla fattigvård,
vilket visar på en kristen moralisk anda som inte fanns speglad i Norrköpings reglemente78.
Detta skulle alltså sannolikt kunna bero på Uppsalas speciella position som ärkebiskopssäte,
vilket kan tänkas ha fört med sig en annorlunda syn på fattigdom som var starkare kopplad till
ortodoxa kristna värderingar. Uppsalas kopplingar mellan kyrkan och borgerligheten kan
således tänkas ha haft inverkan på fattigvårdens utformande. Eftersom Norrköpings
borgerlighet fanns inom industrin speglade det sannolikt utformandet av fattigvården där. I
Norrköping syns indikationer på att fattigvården var mer flexibel än den var i Uppsala. Både
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genom de lokala bestämmelser med ett flertal formuleringar som visade på att även de utanför
paragraf 1 kunde vara berättigade understöd, men också genom de skiftningar i andelen
understödstagare som syns mellan olika konjunkturperioder. Denna flexibilitet skulle kunna
tänkas ha en större funktion i en stad som är mer beroende av sin industri, då den blir
känsligare för konjunktursvängningar. Undersökningen visar dock att både Uppsala och
Norrköping valde att formulera sina lokala reglementen på ett sätt som kunde tolkas fritt av
fattigvårdsstyrelserna. Formuleringarna var tillräckligt öppna för att styrelserna skulle kunna
ge fattigvård till de som de ansåg berättigade, men samtidigt slutna nog för att kunna neka
fattigvård till dem som inte föll inom de väldigt specifika kategorier som listats. Det fanns
med andra ord en gråzon i båda städerna där fattigvårdsstyrelsen kunde handla enligt eget
tycke.

För att vidare se till de skillnader som fanns i fattigvårdens handlande undersöktes ålder, kön
och civilstånds betydelse för givandet av understöd. Gällande åldersfördelningen visar
resultaten att det skedde en kraftig förändring gällande vem som fick understöd under
undersökningsperioden. År 1874 var mer än hälften av understödstagarna män och kvinnor
under 50 år, medan motsvarande siffra var 13 % i Uppsala år 1914. Norrköping visar på en
likartad trend där det blev vanligare att äldre fick understöd under den senare delen av
undersökningsperioden. En demografisk redogörelse visar att en stor del av förklaringen kan
finnas genom den kombination av en ökad andel äldre och den befolkningsökning som
skedde, som medförde en kraftig ökning av antalet äldre i städerna. Med fler äldre i städerna
var det också fler som hade rätt till fattigvård enligt paragraf 1 under den senare delen av
undersökningsperioden. Eftersom hjälp enligt paragraf 1 inte var frivillig var städerna tvungna
att ge hjälp till dessa individer, vilket kan förklara att den största delen av understöd gick till
de äldre. Det visar alltså på ett av de sociala problemen som uppstod med den ökade
befolkningen. Ett problem som till slut blev för svårt för fattigvården att handskas med och
som ledde till utformandet av pensionssystemet år 1914.

När det gäller könsfördelningen syns en tydlig trend under hela undersökningsperioden. Det
var vanligare för kvinnor än för män att få understöd i båda städerna. Det var dock olika
trender för olika typer av understöd. Kategorin som var mest jämt könsfördelad gällde fullt
understöd som utgick i princip 50/50 till män och kvinnor i Uppsala, om man räknar bort det
kvinnoöverskott som fanns under perioden. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att
tidigare forskning visat på att kvinnan oftare hamnat i fattigdom och som Jordansson menar,
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att kvinnan haft det lättare att få understöd jämfört med mannen då hon haft rätt att bli
försörjd av sin make. Att män fått fullt understöd i samma grad som kvinnan i Uppsala står
alltså ut i jämförelse med andra svenska städer. I undersökningen saknas likställd information
för Norrköping, men trenden visar på en markant högre andel kvinnor än män som var
understödda vilket sammanfaller med den generella trenden i Sverige. Antalet kvinnor som
fick hjälp enligt paragraf 1 var högre än antalet män, något som delvis kan förklaras av det
kvinnoöverskott som rådde men som också kan förstås genom fattigvårdsförordningens
utformande som gjorde det enklare för kvinnor att få stöd inom den första paragrafen.

Både Norrköping och Uppsala hade dock en lägre andel understöd som utgick till gruppen
utanför paragraf 1, jämfört med städer i stort i Sverige. Uppsala sticker ut rejält med knappa 2
% i denna kategori, men också Norrköpings 14 % är betydligt lägre än genomsnittet som låg
på 33 %. Denna statistik kan vara otillförlitlig då den bygger på material baserat på insamlade
formulär från fattigvårdsstyrelsen, vilket skulle kunna tänkas ha påverkat resultatet, men
pekar ändå på ett intressant trendbrott, framförallt i Uppsala. Resultaten indikerar att Uppsala
hade en mycket strikt syn på vem som skulle få fattigvård, något som samstämmer väl med
den kontinuerliga minskningen av andelen understödstagare som skedde under
undersökningsperioden i staden. Att Norrköping hade en högre andel understödstagare inom
paragraf 1-hjälpen skulle kunna vara kopplat till stadens högre industrialiseringsgrad som
sannolikt både innebar större skatteintäkter och ett större behov av arbetskraft. Huruvida
denna statistik är tillförlitlig eller har manipulerats av den som fått i uppgift att fylla i
formulären är svårt att svara på. Det faktum att relativt få kategorier använts för att beskriva
fattigvårdstagarna skulle kunna indikera det sistnämnda. Eftersom det är en subjektiv
bedömning kan det dock tänkas påvisa något om attityden kring legitima anledningar till
fattigvård. Kanske ansågs dessa kategorier mest legitima, även om de inte helt representerade
verkligheten. Norrköping visar möjligen på ett försök att vara mer noggrann i sin redovisning
av anledningen till understöd. Nästan alla kategorier som fanns listade i formulären fanns
representerade med minst en understödstagare vilket skulle kunna indikera ett noggrannare
arbete. Också här var det kategorier som sammanfaller med den obligatoriska hjälpen i
paragraf 1 som dominerade.

Införandet av Elberfeldsystemet som skedde i de båda städerna kan antas vara motiverat av
den goda framgång som rapporterades i staden Elberfeld. Systemet hade visat sig medföra
stora minskningar i de ekonomiska kostnaderna för fattigvården vilket gjorde systemet
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attraktivt ur en ekonomisk synvinkel. Samtidigt medförde det stora inslag av moraliska
tillrättavisanden med fokus på rätt och felaktig leverne, något som stora resurser lades på att
kontrollera. Det omoraliska i att inte arbeta var en viktig del som gjordes extra tydligt genom
det smärtsamt låga understöd som erbjöds till de icke-arbetande. Det centrala målet med
Elberfeldsystemet verkar ha varit att minska kostnaderna för fattigvården, något som dock
inte skett varken i Uppsala eller i Norrköping. Kostnaderna för fattigvården fördubblades i
Uppsala mellan år 1874 och 1914 och steg ännu mer i Norrköping. Dock så minskade andelen
av stadens utgifter för fattigvård i både Uppsala och Norrköping vilket kan tänkas vara en
effekt av det nya systemet. Andelen understödda minskade också i Uppsala, men ökade i
Norrköping under perioden. Undersökningen visar att Norrköping hade avsevärt högre
utgifter inom alla utgiftskategorier både år 1874 och 1914 och att de även tog ut mer skatt från
den arbetande befolkningen år 1914. Eftersom den arbetande befolkningen var så hög i
Norrköping kan detta tänkas förklara de stora ekonomiska skillnaderna mellan Uppsala och
Norrköping. Att Norrköping lade stora resurser på sjukvård och infrastruktur kan också tänkas
förklaras genom de borgerliga intressen som fanns inom industrin och genom behovet av en
frisk arbetarbefolkning.
Det faktum att paragraf 1-hjälpen varit ovanligt hög jämfört med den frivilliga fattigvården
för både Uppsala och Norrköping pekar på att dessa städer antingen hade en högre andel
fattiga som föll inom kriterierna för paragraf 1-hjälp vilket gjorde att de på grund av
ekonomiska svårigheter var tvungna att fokusera sin fattighjälp på denna obligatoriska del,
eller att de hade en lägre prioritering av fattigvården än övriga landet. Uppsala, som utmärkte
sig starkast i denna kategori med knappt 2 % utanför paragraf 1-hjälpen hade under början av
undersökningsperioden, år 1874, en relativt hög andel av stadens utgifter som gick till
fattigvården. Denna andel minskade sedan kontinuerligt under perioden. De faktiska
utgifterna ökade dock mellan år 1874 och 1914 vilket visar att understödet blev högre under
perioden. Det indikerar att fattigvården relativt sett prioriterades mindre men att den faktiskt
blev bättre för understödstagarna då understödet ökade per person. I Norrköping ökande
andelen av städernas utgifter som gick till fattigvård under lågkonjunkturer vilket skulle
kunna bero på att fler var i nöd under dessa perioder och att det således var fler som hamnade
under paragraf 1. Eftersom Norrköping hade en högre industrialiseringsgrad än Uppsala kan
det tänkas att de var mer påverkade av lågkonjunkturer än Uppsala, då det var fler människor
som arbetade inom industrin och som därför var direkt påverkade genom risken att bli
arbetslösa. Det kan tänkas att detta skulle kunna förklara de, inom fattigvården, vitt skilda
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handlingssätten i de olika städerna. Som tidigare diskuterats skulle den ökande
fattigvårdsandelen också kunna tänkas vara en strategi från Norrköpings sida för att snabbare
få potentiellt arbetsföra människor i arbetsfört skick, vilket skulle vara ett sätt att snabbare få
ekonomin på fötter igen. Rent ekonomiskt lade Norrköping en avsevärt högre summa på
fattigvården per invånare än Uppsala, både år 1874 och 1914, vilket tydligt visar på en mer
generös fattigvårdspolitik jämfört med Uppsala.
Undersökningen visar slutligen att det funnits både likheter och skillnader mellan Uppsalas
och Norrköpings implementering av fattigvårdsförordningen från år 1871. Likheterna syns
tydligast genom vilka människor som blivit prioriterade av fattigvården medan de största
skillnaderna rör ekonomiska prioriteringar. De olika strategierna är sannolikt kopplade till
städernas olika inriktningar vilket talar för att det kan finnas en stor bredd i variationer av
implementering i Sverige, varför ytterligare forskning skulle vara intressant. Då
borgerligheten haft stor makt under den här perioden syns skillnader i ekonomiska
prioriteringar kopplade till borgerlighetens intressen i de olika städerna. Kyrkan var starkare
prioriterad i Uppsala, vilket speglas både genom ekonomin och genom utformandet av de
lokala reglementena. I Norrköping var det istället industrin som var viktigast. Detta kan
förklara Norrköpings större satsningar inom både hälso- och fattigvård, då borgerlighetens
vinster var helt beroende av en arbetsför befolkning. Undersökningen av Uppsala och
Norrköping visar således på borgerlighetens inflytande under perioden och hur dess olika
prioriteringar i städerna format fattigvårdens utveckling.
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