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Abstract 
The good home and the ideal child: Swedish foster homes for the Finnish refugee children in Uppsala County (Sweden) during 
1941-1949. 
Therese Hammar, Master Programme, Dept. of History, Uppsala University 
 
The aim of this study is to examine the perception of the “good” foster home and the view of children 
thought the concept of what was considered the best for the children. The subject in matter was the 
Finnish refugee children that came to Sweden during the Second World War and who were placed among 
others in foster homes. The children in this study came to Sweden through The Help Committee for the 
Finnish Children (Hjälpkommittén för Finlands barn) and placed in homes in Uppsala County.  

I argue that a big problem in the understanding of the reception of the Finnish refugee children is the 
lack of depth in crucial themes such the view of the children in general, the perception of the “good” 
foster home and the view of suitable foster parents.  

The main study consists of two parts. First different norms that can be found in comments, letters 
and pamphlets about a suitable respective unsuitable foster homes and foster parents. Norms also exist 
about a suitable respective unsuitable acting or approach for the children. The analysis shows the 
consequences of being classed as unsuitable. The foster parents could lose the children from their care 
and the children could be sent to another foster home if they didn’t behave. The norms also say 
something about the ideal of the good home, the ideal foster parents and the ideal foster child. Example 
the ideal foster parents was one who treated the child after what was consider in the child’s best interest. 
An ideal foster child was a child that could behave well in the foster home. 

The second part of the main study consists of the desire the foster parent could have for taking a 
child the meet their desire. This is study from wishes of getting a girl or a boy, a child of specific age or of 
specific background. All of these have in common that they view the foster parents view of children - the 
ideal child.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
Nyckelord: Barnets bästa, det goda hemmet, fosterhem och fosterföräldrar, finska fosterbarn, 

Sverige, andra världskriget, normer och önskemål. 
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Inledning 

I januari 1942 lämnade en trädgårdsmästare in en ansökan om att ta emot ett finskt barn i sitt 

hem. Han ville ta hand om en flicka i åldern fem till sex år och krävde dessutom hjälp med 

beklädnad till flickan. I anmälan tillade han att hon under sin vistelse i hemmet ”Skall få rikligt 

med mat och vänlighet”.1  

Så kunde en anmälan om att ta emot ett finskt fosterbarn se ut. Specifika önskemål om vilken 

sorts barn som önskades förekommer ofta i de ansökningar som har studerats i denna uppsats, 

som behandlar verksamheten riktad mot finska fosterbarn i Sverige genom Hjälpkommittén för 

Finlands barn och dess länskommitté i Uppsala län under perioden 1941 till 1948/1949.2  

Trädgårdsmästarens anmälan visar på två saker. För det första det ofta återkommande i form 

av önskemål som en anmälare kunde ha. För det andra på vilka behov hos barnen som 

fosterfamiljen skulle, och ansågs kunna, uppfylla om de fick ett finskt barn placerat hos sig. 

Barnet skulle få både sitt behov av förnödenheter och sina emotionella behov uppfyllda. 

Framhållandet av det sistnämnda antyder något djupare än bara ett konkret mottagande av ett 

barn, något mer idémässigt där det går att se just föreställningar om barns behov, synen på vad 

som var ett gott mottagande och ett gott fosterhem.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är tudelat. För det första är det att studera synen på barn, barns 

rättigheter, barns bästa och det goda hemmet. Detta görs genom en studie av finska barn som var 

placerade i uppländska fosterhem av Hjälpkommittén för Finlands barn och dess länskommitté i 

Uppsala län under perioden 1941 – 1948/49. Här studeras inte minst de olika normer avseende 

                                                      
1 ULA, Uppsala läns hjälp till krigsdrabbade barn 1939-1949 Serie I (kommer hädanefter att förkortas till 
ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I) VOl. E:2, brev till Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala 
län, avsändare A Teg (Skärplinge), daterat 15/1 1941. OBS! troligen fel år då det är adresserat till 
Hjälpkommittén för Finlands barn och inte Kommittén för Finska Sommarbarn som var organisationens 
namn i jan 1941. 
2 Hjälpkommittén för Finlands barn var en frivillig hjälporganisation. Den statliga inblandningen i 
organisationen var begränsad och bestod framförallt av stadsbidrag i form av fria resor på svenska 
järnvägar och fri sjukhus- och läkarvård, delvis genom kontrollen av de finska barnens vistelse genom 
barnavårdnämnden. Från 1944 hjälp med kläder genom statens arbetsmarknadskommission och kostnader 
för internat genom statens utrustningskommission (civilstyrelsen). Se Hammar 2009, s. 12, s. 22. 



5 
 

lämpligt kontra olämpligt beteende och förhållanden sådana de kommer till uttryck i de önskemål 

som uttryckts av de blivande fosterföräldrarna.  

För det andra vill jag med min studie lämna ett bidrag till forskningen om mottagningen av 

finska barn under perioden. Det jag främst kan bidra med är nya perspektiv för att på så sätt öka 

förståelsen för mottagningen och nyansera förståelsen av utplacerandet av finska barn.  

Det finns nämligen otydligheter och oklarheter inom tidigare forskning rörande 

mottagningen av finska barn i Sverige. Oklarheterna kan bero på att centrala aspekter och 

förutsättningar för barnmottagningen inte problematiseras och/eller behandlas tillräckligt 

nyanserat. Vad som oftast saknas är bland annat ett genusperspektiv liksom fokus på 

föreställningar om barns behov och bästa kopplat till frågan om normer och fosterhemmens och 

fosterföräldrarnas lämplighet. Det sistnämnda återfinns förvisso i tidigare forskning rörande 

barnavårdsnämnden och svenska fosterhem i stort men har inte fått lika stort genomslag i 

forskning om mottagning av finska barn under andra världskriget.3  

Ett undantag är Paul Epäilys D-uppsats om fosterföräldrar till finska barn i Göteborgs-, 

Bohus-, Älvsborgs- och Skaraborgs län 1939-1947, där han för resonemang rörande olämplig och 

lämplig fosterhemsplacering, motiv för mottagandet av barnen etcetera. Dock gör Epäilys inga 

större fördjupningar utan skissar mer på förekomsten av denna typ av resonemang i det 

undersökta materialet.4  

Huvudfrågeställningen är: Vilka föreställningar om det ideala fosterhemmet, de ideala 

fosterföräldrar och de ideala finska fosterbarnen kan identifieras? 

Denna fråga besvaras genom ett antal delfrågor: 

                                                      
3 Det finns visserligen vissa drag av detta i tidigare forskning om rör mottagningen av finska barn utifrån 
psykologiska studier, se Räsänen 1990 eller Lagnebro 1994 som rör fosterhemmets lämplighet och barns 
upplevelser. Det har även skrivits mycket av tidigare finska barn i Sverige och deras upplevelser, se 
Edvardsen 1977; Liikkanen 1995 (skriven av Edvardsen men med annat efternamn och är en uppdaterat 
version av boken från 1977 med bl. a ett nytt kapitel om finska barn i Danmark); Ortmark Almgren 1991; 
Ortmark Almgren 2003a; Ortmark Almgren 2003b; Roslin 2009; Häggström 2003. De sistnämnda 
böckerna är ofta väldigt kritisk mot mottagningen och de konsekvenser som den fick p.g.a. separation från 
bl. a de biologiska föräldrarna och senare de svenska fosterföräldrarna, dåliga upplevelser i Sverige, känslor 
av att inte höra hemma, psykiska problem i vuxenålder etc. Generaliserat framkommer två linjer, att 
mottagningen aldrig skulle ha utförts då det hade varit bättre för barnen om de fått stanna i Finland hos 
sina föräldrar och betydelsen av fosterfamiljen och hur de behandlade barnen. Dock är genomslaget av 
idéer om normer om lämpliga fosterhem, barns behov etc. ytterst begränsad då fokus ligger på annat 
såsom de psykologiska aspekterna och konsekvenserna av mottagningen. Det går även att ställa sig 
frågande till den vetenskaplighet som finns i vissa av de böcker som är skrivna av tidigare finska barn i 
Sverige som nämnts ovan. Ofta saknas en utarbetad metod, fotnoter, litteraturförteckning etc. Undantag 
finns, såsom Ortmark Almgren 2003a eller Häggström 2003, där det finns med fotnoter och 
litteraturförteckning.  
4 Epäilys 2001. 
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Vilka normer om lämplighet kontra olämplighet, ett gott kontra mindre gott fosterhem, ett 

gott kontra ett sämre uppförande uttrycks? 

Vilka önskemål om barn och barns egenskaper och tillhörighet uttrycker de bilvande 

fosterföräldrarna och vad säger dessa om synen på barn? 

Förändrades önskemålen över tid. Om ja, på vilket sätt? 

Val av undersökningsperiod, 1941-1948/49, görs med motiveringen att det var under denna 

tid som Hjälpkommittén för Finlands barn, och då även dess länskommitté i Uppsala län, var 

verksam. Det var även en kritisk tid både i Sverige och i Finland som i slutändan kom att påverka 

kommitténs verksamhet. För Finlands del hade vinterkriget slutat i mars 1940, med stora 

förluster av människoliv och landsområden, såsom Viborgs län, och sommaren 1941 ställde sig 

Finland på den tyska sidan vid anfallet på Sovjetunionen i fortsättningskriget. I september 1944 

slöts vapenstillestånd mellan Finland och Sovjetunionen och ytterligare landsområden såsom 

Karelska näset och Porkala, nära Helsingfors, avträddes till Sovjetunionen som också krävde att 

ett stort krigsskadestånd skulle betalas. Krigen förde inte bara med sig förluster i människoliv och 

landsområden utan resulterade även i massflykt, närmare 400 000 människor flydde från de 

avträdda områdena 5 

Krigshändelserna medförde även att många finska barn sändes till Sverige. Under vinterkriget 

och fortsättningskriget kom runt 70 000. De flesta av dessa kom under fortsättningskriget och 

åren strax efter och många kom från de avträdda områdena.6 

                                                      
5 Gustafsson 2007, ss. 261-262; Linder 1997. Det är Gustafsson som nämner siffran om 400 000 finska 
flyktingar. Dock gör han ingen skillnad mellan dem som flydde under vinterkriget och dem som gjorde det 
under fortsättningskriget, vilket gör det svårt att mer exakt veta när och hur många personer som flydde 
efter/under respektive krig. 
6 För karta över barnens hemort utifrån län se de Geer 1986, ss. 17-18. Siffrorna om hur många finska 
barn som kom till Sverige under andra världskriget är något oklara. Siffror finns för de som kom genom 
olika organisationer. Störst under finska vinterkriget var Centrala Finlandshjälpen och Kavén nämner att 
9 000 finska barn hade översänts till Sverige t.o.m. våren 1940, se Kavén 2003, s. 50. De Geer nämner 
även han siffran ca 9 000 för de barn som kom genom Centrala Finlandshjälpen, se de Geer 1986, s. 2.  
Carlquist nämner att siffran var runt 8 000 evakuerade finländare till Sverige genom Centrala 
Finlandshjälpen, se Carlquist 1971, s. 177, s. 237. Carlquist går inte in på vad han menar med evakuerade, 
kan röra sig om både barn och till viss del deras mödrar vilka också kunde översändas i vissa fall se 
Carlquist 1971, s. 25. Under fortsättningskriget kom Hjälpkommittén för Finlands barn bli den största och 
enligt egna siffror togs totalt 55 144 finska barn emot i Sverige, se Hammar 2009, ss. 32-33. Till dessa 
siffror tillkommer de barn som kom utan någon organisations hjälp, de barn som kom på privat väg 
genom privata förmedlare. Hur många dessa var har jag inte funnit några konkreta siffror på. de Geer 
nämner att de borde ha varit runt 1 000 barn som kommit på privat väg, se de Geer 1980, s. 4. Dock rör 
denna siffra barn som kommit på privat väg under början av Hjälpkommitté för Finlands barns 
verksamma tid. Några tidigare eller senare siffror har jag inte hittat. 
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Stödet för Finland hade varit mycket starkt både före och under vinterkriget i Sverige. 

Sverige hade deklarerat sig som icke krigsförande i vinterkriget, ett ställningstagande som gjorde 

det möjligt att gå längre och agera friare än vid en neutralitetsförklaring som skulle ha medfört ett 

mer strikt och begränsat handlingsutrymme för att kunna få behålla statusen som neutral.  

Svenskar tilläts att ställa upp som frivilliga för Finland. Finland fick kredit på materiel från 

svenska militärförråd däribland gevär och flygplan. Det totala värdet på hjälpen från Sverige till 

Finland var ca 490 miljoner kronor. Den statliga andelen av detta var 345 miljoner kronor, vilket 

motsvarade en åttondel av 1940 års beräknade utgifter och översteg samtidigt de för åren 1939-

1940 föreslagna försvarsutgifter. Resterande pengar kom bland annat från privata insamlingar. 

Dess uppgick till ett värde av ca 145 miljoner kronor. 7  Utöver denna hjälp till Finland mottogs 

finska barn i Sverige  

Stödet för Finland fortsatte att vara starkt under fortsättningskriget men viljan att hjälpa 

förändrades något i jämförelse med vinterkriget. Olika tänkbara förklaringar kan nämnas. En 

sådan är det förändrade politiska läget under perioden. Det började stå klart att tyskarna kanske 

inte skulle vinna kriget, och att det då var maktpolitiskt intressant att närma sig de allierade. 

Rykten började även spridas i mars 1942 om att det fanns en tysk anfallsplan på Sverige vilket 

ytterligare spädde på en mer negativ syn på Tyskland.8 Finland som Tysklands bundsförvant i 

attacken på Sovjetunionen gjorde att de drabbades av den förändrade synen på Tyskland.  

Kanske en ännu viktigare anledning var att det under undersökningsperioden växte fram ett 

ökat intresse för andra grupper än den finska. Under vinterkriget hade som nämnts ovan stödet 

för Finland varit enormt och Finlands sak varit vår. Det tydligaste exemplet på detta framväxande 

intresset för andra grupper går att se i den svängning som skedde i svensk flyktingpolitik i början 

av undersökningsperioden. Den svenska flyktingpolitiken hade under mellankrigstiden varit 

restriktiv9 men blev efterhand allt mer generös.10 Konsekvensen av denna svängning blev bland 

                                                      
7 Carlquist 1971, ss. 283-284; Oredsson 2001, ss. 227-228; Johansson 1973, s. 170, s. 172. Notera att detta 
gäller endast ekonomiska bidrag till Finland, vad mottagning av barnen skulle ha kunna kostat om den 
översattes i pengar ingår inte. Exemplen givna är bara några av de områden som Sverige och svenskarna 
hjälpte Finland. Annat som kan nämnas var bland annat fadderbarnsverksamhet i Finland genom Svenska 
Rädda barnen, se Nehlin 2009.  
8 Oredsson 2001, s. 240-241.  
9 Det var här skillnad på i vilken grad den svenska flyktingpolitiken och svensk lagstiftning var restriktiv 
beroende på från vilket land flyktingen kom. Generaliserat kan man säga att det var en politik som var mer 
eller mindre restriktiv. Mer restriktiv mot grupper utanför norden och mindre restriktiv för grupper inom 
norden. Se Åmark 2011, s. 524, s. 529; Byström 2006; Kvist Geverts 2008. 
10 Lindberg 1973, ss. 286-293; Levine 1996, s. 279; Berge 1991, s. 185, s. 190; Åmark 2011, ss. 514-517, ss. 
523-524, ss. 533-534; Kvist Geverts 2008, s. 177. Det exakta årtalet som vändningen skedde skiftar mellan 
författarna. Åmark menar att det var efter hösten 1941, gentemot i detta fall judiska flyktingar, medan 
Levine talar om hösten 1942 och Kvist Geverts om någon gång mellan 1942 och 1943 för samma grupp. 
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annat att mottagning och flyktingverksamhet riktad mot andra grupper än den finska intensifieras 

och utmanade på så sätt Finland som den alltid självklara mottagaren av hjälp och stöd. 

Situationen blev härmed något annorlunda i jämförelse med mottagningen av finska barn under 

vinterkriget.   

Forskningsläge 

Eftersom denna uppsats rör flera olika forskningsfält och forskningslägen så som 

flyktingmottagning, synen på barn och fosterhem är det motiverat att ha ett flerdelat 

forskningsläge. Den första delen berör svensk flyktingmottagning, flyktingpolitik och annan 

flyktinghjälp som var riktad till olika grupper av krigsdrabbade barn. Jag har valt att räkna in 

tidigare forskning om verksamhet riktad till de finska barnen i detta sammanhang och att inte 

särskilja den i ett eget avsnitt. Det finns en poäng i att föra in gruppen i en bredare kontext, dels 

eftersom det blir lättare att utskilja den enskilda gruppen, de förutsättningar och villkor etcetera 

om den jämförs med andra, dels att det visar på komplexiteten i svensk flyktingmottagning och 

annan flyktinghjälp.  

Den andra delen handlar om barns bästa och barns rätt till en god uppfostran medan den 

tredje delen fokuserar på forskning rörande fosterhem i stort, barnavårdsnämnden och dess 

arbete och uppgifter samt synen på det goda hemmet och normer. Även om dessa två områden 

har mycket gemensamt, såsom fokus på barnets bästa, finns det fog för att separera dem i två 

delar. Det gör det möjligt att belysa fenomenet barn och barns uppfostran på olika sätt. Delen 

om barns bästa och barns rätt till en god uppfostran är mer idémässigt uppbyggd och rör 

definitionen och innehållet i begreppen. Delen om fosterhem rör mer det praktiska utförandet av 

idéer om barnets bästa och synen på barn genom fosterhemsplacering och fosterföräldrarnas 

önskemål.  

Mitt forskningsläge har två funktioner. För det första för att, som alltid, sätta in 

undersökningen i en större vetenskaplig kontext och sammanhang. För det andra ligger det till 

grund för mina teoretiska utgångspunkter. Som antydes i inledningen är ett av studiens bidrag till 

forskningen om mottagningen av de finska barnen att erbjuda ett nytt perspektiv; detta 

åstadkoms genom att kombinera forskningslägen som tidigare hållits åtskilda. 

                                                                                                                                                                      
Berge som studerat hjälpen till Norge menar att det blev en ändra situation efter Svenska Norgehjälpens 
bildande i augusti 1942. Det bör betonas här att förändringen var en förändring av politiken och inte 
nödvändigtvis en total förändring i synen på olika grupper. Både Byström (Byström 2006) och Kvist 
Geverts visar på att det trots en mer öppen flyktingpolitik inte blev någon större förändring i synen på 
judar utan den fortsatte att vara kritiskt och på sina håll anta antisemitiska uttryck. 
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Svensk flyktingmottagning, flyktingpolitik och annan flyktinghjälp riktad mot barn 

Innan jag går in mer specifikt på verksamhet för krigsdrabbade barn i Sverige bör något sägas om 

de förutsättningar som fanns och om svenska statens roll i verksamheten.  

Lennart Friberg har studerat den svenska krisförvaltningens organisation och struktur under 

andra världskriget och menar att när ett samhälle kommer i kris, som vid ett krig, för det med sig 

flera nya arbetsuppgifter. Det finns två olika sätt att tackla dessa nya arbetsuppgifter, dels att lägga 

dem på redan existerande förvaltningsorgan, dels på tillfälliga organ. Friberg kategoriserar de 

svenska krisorganen i sju olika grupper där den mest centrala för denna uppsats är de officiösa 

krisorganen (grupp fem), i vilka flyktinghjälporganisationer och andra internationella 

hjälporganisationer ingår. Fördelen med dessa officiösa krisorgan var, enligt Friberg, deras 

flexibilitet för att möta den ökande arbetsbördan under kristid. Friberg anser vidare att det var ett 

nödvändigt steg att använda sig av dessa frivilligorganisationer för att kunna utnyttja alla tänkbara 

resurser. På så sätt blev det ett naturligt steg att smälta samman det offentliga, staten, med det 

privata, exempelvis olika hjälporganisationer.11 

Denna sammansmältning av det offentliga och det privata har även uppmärksammats i 

annan forskning. Den praktiska verksamheten vid i detta fall flyktingmottagning sköttes till 

största del av hjälporganisationer medan den svenska staten och svenska myndigheter kom in 

som ekonomisk bidragsgivare och kontrollinstans.12  

Ett liknande resonemang förs av Erik Carlquist i en studie av Centrala Finlandshjälpen, aktiv 

under finska vinterkriget. Centrala Finlandshjälpen var en av de organisationer som fick ansvaret 

att uppfylla regeringens löfte om hjälp till Finland som utlovats innan krigsutbrottet.13 Carlquist 

kategoriserar organisationen som en ad-hoc organisation, uppkommen när ett behov fanns i ett 

krisläge och sedan avvecklad när verksamheten inte längre behövdes.14  

Att en privat kommitté som Centrala Finlandshjälpen tilldelades en uppgift som ”egentligen” 

tillkom den svenska regeringen men som denna valt att delegera visar, hävdar Carlquist att staten 

i någon mån erkände sitt tillkortakommande. Den svenska staten hade inte i tillräckligt hög grad 

eller tillräckligt snabbt satt sig in i situationen för att en tillfredställande apparat, som skulle utföra 

                                                      
11 Friberg 1973, ss. 158-159, s. 162, ss. 246-247. 
12 Janfelt 1990; Nehlin 2009; Epäilys 2001; Hammar 2009, s. 12, ss. 21-22. 
13 Det löfte om hjälp från den svenska regeringen nämner Carlquist som hjälp med förnödenheter. Detta 
var en av grenarna inom Centrala Finlandshjälpen. Den andra var flyktinghjälpen. Carlquist framför att 
regeringen inte hade några invändningar mot den sistnämnda. Skulle denna verksamhetsgren visa sig 
betydelsefull för den finska civilbefolkningen fanns lika stort värde att stödja den som hjälpen med 
förnödenheter. Se Carlquist 1971, s. 77.  
14 Carlquist 1971, s. 29, s. 77.  
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åtagandet, skulle hinna skapas. Istället fick detta ansvar läggas på utomstående. Genom att 

inkorporera Centrala Finlandshjälpen kunde den svenska staten bemöta påståenden om att den 

var overksam i att hjälpa Finland. Att ställa sig bakom Centrala Finlandshjälpen och dess 

verksamhet fick regeringen att framstå som hjälpvillig, både mot Finland som förväntade sig 

hjälpen, och mot det svenska folket där viljan att hjälpa Finland var stor.15  

Carlquists resonemang visar på något centralt för denna uppsats, nämligen att regeringen och 

då den svenska staten kunde bedriva verksamhet gentemot ett annat land genom frivilliga 

hjälporganisationer, något som annars skulle kunna strida mot Sveriges neutralitet. Dock bör 

detta exempel inte tas ur sitt sammanhang. Andra har samtidigt visat på betydelsen av att hålla sig 

väl med både de allierade och med Tyskland, för att på så sätt undvika att Sverige drogs in i kriget 

och/eller blev ockuperade, och hur det då var viktigt att ändå behålla sin neutralitet.16 Istället bör 

nog det ses som ett ställningstagande där man inte fick gå för långt, och då riskerade förlora sin 

status som neutrala, men samtidigt kunde gå tillräckligt långt för att förverkliga de ambitioner och 

den agenda man ville uppnå. 

Till Fribergs och Carlquists resonemang bör vissa fördjupningar göras. För att det 

överhuvudtaget ska komma tillstånd verksamhet måste det uppfylla ett syfte som gör det värt att 

lägga ner tid och energi på. Syftet blir här än mer intressant när det handlar om verksamhet som 

är riktad mot flyktingar, och då rent formellt inte handlar om krishantering inom de svenska 

gränserna. Frågan blir då varför bedriva denna form av verksamhet? 

Grundläggande handlade detta givetvis om humanitär hjälp. Betydelsen av att känna något 

för den grupp man ämnade hjälpa har uppmärksammats i tidigare forskning som något centralt.17 

Monika Janfelt, som undersökt bland annat Svenska Röda Korset och Rädda Barnen under 

perioden 1919–1924, för fram detta som en av tre linjer för dessa två hjälporganisationers 

verksamhet. Syftet var att avhjälpa den misär som inte minst barn ansågs leva i. Lösningar på 

detta var bland annat hjälp med livsmedel i de berörda länderna, pengainsamlingar eller tillfälligt 

uppehälle i Sverige.18  

                                                      
15 Carlquist 1971, ss. 77-78. 
16 Se Linder 1997, där denne belyser betydelsen av att Sverige höll sin neutralitet. Både för att upprätthålla 
uttalandet om att hålla Sverige utanför kriget och för att kunna klara folkförsörjningen, det sistnämnda för 
att kunna undvika den hungersnöd som förekom under första världskriget p.g.a. blockader.  
17 Se Lomfors 1996, ss. 83-86, ss. 97-98, där denna för ett resonemang av betydelsen av att känna 
samhörighet med de judiska barnen av judar i Sverige. Lomfors menar att för att kunna sätta sig in i hur de 
judiska barnen hade det, och då hjälpa dem, behövdes en stark judisk identitet. En svag judisk identitet 
gjorde att den judiska gemenskapen blev alltför svag med konsekvensen att folk blev mindre benägna att 
hjälpa till i verksamheten.  
18 Janfelt 1990, se bland annat ss. 119-120.  
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De andra två linjerna som Janfelt identifierat handlar däremot inte bara om ett humanitärt 

syfte inom verksamheten utan även hur andra syften skulle uppnås. För det första kunde syftet 

vara politiskt. Janfelt skriver om en politisk strävan kombinerad med en politisk skyldighet att 

hjälpa till. Denna skyldighet sätter hon i sammanhang med Sverige som en neutral stat. Syftet 

kunde dock vara tudelat då det både var en skyldighet att hjälpa till och ett sätt att göra Sverige 

populärt utomlands, ett slags ”good will” för Sverige från andra länder.19  

För det andra handlade det om idéer om nationell uppfostran. Denna kunde ha olika 

infallsvinklar, bland annat en politisk - att fostra en ny generation och en slags fredsoptimism 

genom att bygga broar mellan folken.20 Uppfostran blev även en del av synen på barnens behov, 

en form av humanitet genom uppfostran. Janfelt citerar exempelvis Karl Hildebrand21 och 

dennes uttalande att ”svält och nöd inte var bra för barnens moral”.22 Att få del av denna 

uppfostran hjälpte alltså barnet att få de bästa förutsättningarna för ett gott liv. 

Som det konstaterats ovan kunde det finnas flera skäl att bedriva flyktinghjälpsverksamhet 

riktad mot i detta fall barn. Det finns även en annan linje som uppmärksammas mycket i 

forskningen om svensk flyktingpolitik och flyktingmottagning under andra världskriget och åren 

strax efter, nämligen föreställningen av en ”nordisk tanke” och uppfattningen om nordens folk 

som ett brödrafolk. Idéerna går ut på att de nordiska länderna hade en redan given gemenskap, 

en gemenskap grundad på de historiska och kulturella band som ansågs finnas nationerna 

emellan. Detta förde med sig tanken på att det fanns ett ansvar för de personer som identifierades 

som etniska nordbor, en slags högre gemenskap än en tanke på att man allmänt hörde ihop. 

Detta ansvar kunde i sin tur kopplas till skyldighet och då främst skyldigheter att hjälpa de 

nordiska folken i nöd.23  

                                                      
19 Janfelt 1990, s. 119, s. 123. Spridande av ”good will” genom hjälpverksamhet har även uppmärksammats 
av andra. Se Nehlin 2009 ss. 41-42, ss. 47-48. 
20 Janfelt 1990, s. 124. 
21 Fick i uppdrag 1924 av Svenska Röda Korset att utreda förhållandena i Tyskland och hur tyskarna själva 
deltog i hjälparbetet i landet. Se Janfelt 1990, s. 120. 
22 Janfelt 1990, s. 120. 
23 Byström 2006, ss. 24-25, ss. 78-81; Levine 1996, pp.134-140. Byström är den som talar om existensen av 
en nordisk tanke i svensk flyktingpolitik och offentlig debatt. Han bygger denna på bl. a Levine och vad 
Byström menar är dennes broderfolkshypotes. Levine, som studerat svensk diplomati och Förintelsen, 
menar att det sker en vändning i synen på viljan att hjälpa judar i och med deportationen av norska judar 
1942. Förklaringen låg här i att de var norska judar och då kunde räknas in som tillhörande brödrafolk till 
svenskarna. Dock kritiserar Byström Levine då han menar att viktiga aspekter inte kan inkluderas. 
Byström menar att judar oavsett etnisk tillhörighet sågs som judar även om de var från de nordiska 
länderna. Detta gjorde att de inte hade någon självklar plats i vilka som ansågs var de som skulle hjälpas, 
alltså brödrafolken.  
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Speciellt tydlig blir den nordiska tanken och föreställningen om nordiska brödrafolk i 

forskning rörande flyktingmottagning och flyktingpolitik riktad mot utomnordiska 

flyktinggrupper. Ingrid Lomfors har studerar judiska flyktingbarn som kom till Sverige under åren 

1938 och 1939 från Tyskland. Här visar hon på de skillnader som fanns mellan hennes 

undersökningsgrupp och andra grupper. Lomfors nämner bland annat de finska barnen. Det 

fanns en tydlig skillnad i hur de båda grupperna hanterades och i de förutsättningar som fanns 

eller gavs. Ett tydligt exempel på detta är hur många barn som togs emot. Ca 70 000 finska barn 

togs emot i Sverige under andra världskriget och åren efter. Motsvarande siffra från Lomfors 

undersökningsperiod var ca 500 judiska barn. Dessa var en del av den kvot som hade satts av 

svenska myndigheter. Någon liknande kvot eller tak för hur många finska barn eller för barn från 

övriga nordiska länder som ansågs kunna tas emot, fanns inte under denna period. Lomfors lyfter 

fram detta som något central och något som i förlängningen gav den finska barnhjälpen en 

fördelaktig position. Hon menar vidare att en konsekvens av detta blev att den judiska 

barnhjälpen fick lov att förhålla sig till den bestämda kvoten medan den finska barnhjälpen, 

kunde ta emot så många barn som situationen krävde.24  

Även om Lomfors undersökningsperiod är ytterst begränsad finns det ändå mycket att ta 

med sig från hennes forskning. Framförallt att verksamhet gentemot flyktingbarn inte på något 

sätt var homogen utan hade olika förutsättningar och uttryck beroende på vilken grupp som 

studeras. 

Som förklaringsmodell fungerar idén om existensen av en nordisk tanke och ett nordiskt 

brödrafolk bra om man ser på flyktingmottagning och flyktingpolitik i stort, liksom i en 

jämförelse mellan mottagning av nordiska respektive utomnordiska grupper. Dock blir den 

problematisk att använda som en förklaring till behandlingen av nordiska grupper då den inte kan 

förklara nyanser i mottagandet eller skillnader dem emellan, eftersom den innebär att det fanns en 

skyldighet att hjälpa alla som etniskt kunde räknas som nordbor och då på liknande villkor och i 

liknande utsträckning. Ett sådant exempel är i jämförelsen mellan hjälpen till Finland och hjälpen 

till Norge i Sverige. Anders Berge, som studerat Norgehjälpen, visar att denna till en början 

överlag var mycket begränsad och att det först i augusti 1942 kom till stånd en mer storskalig 

hjälp. Till Finland däremot var hjälpen omfattande redan från vinterkrigets början i november 

1939.25  Finlands sak var Sveriges på ett helt annat sätt än Norges. 

                                                      
24 Lomfors 1996, ss. 18-19, s. 67. Till detta tillkommer att det här var frågan om judar, en grupp som över 
lag särbehandlades negativt i svensk flyktingpolitik. Se Byström 2006; Levine 1996; Kvist Geverts 2008; 
Lindberg 1973, s. 291. 
25 Berge 1991, s. 184-185. Före augusti 1942 samlats in ca 8 milj. kr till Norge, en stor del av detta var från 
verksamhet som byggde på norska skattmedel, exempelvis norska Relief Centralen, medan det under 
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Jag ska nu gå över mer på tidigare forskning som berör de finska barnen i Sverige under 

andra världskriget och åren strax efter. Generellt kan sägas att det finns fyra olika linjer i tidigare 

forskning. Den första är mer deskriptiv och rör de olika formerna av mottagning och hur denna 

gick till. Denna forskning är visserligen viktig och central för att ge en bakgrund och skapa ett 

sammanhang i förståelsen av mottagningen av finska barn i Sverige under 

undersökningsperioden, men kanske inte för att ge det djup och den ökade förståelse som syftet 

är med denna uppsats.26  

Två exempel på en mer deskriptiv framställning av mottagningen av finska barn i Sverige 

erbjuder Elin Innalas och Marielle Fellmans respektive c-uppsatser. Båda uppsatserna är 

problematiska av olika anledningar. Det gäller framförallt syftena med uppsatserna i relation till 

urvalet av litteratur, som blir en viktig del i deras förståelse av händelsen. Båda har till syfte att 

undersöka orsakerna till överförandet av finska barn till Sverige och hur den gick till.27 

Litteraturen grundar sig mycket på böcker skriva av tidigare finska barn i Sverige där tydliga käll- 

och litteraturhänvisningar ofta saknas.28 Varken Innala eller Fellman för något resonemang 

rörande en eventuell tendens.  

Det är även problematiskt att annan relevant litteratur saknas eller inte tillräckligt fördjupas i 

uppsatserna. Detta gäller bland annat Carlquist som är ett standardverk för förståelsen av 

mottagningen under vinterkriget och Centrala Finlandshjälpen. Carlquist saknas helt hos Innala 

och beskrivs väldigt kortfattat hos Fellman. Det Fellman tar upp är att Carlquist studerat 

Finlandshjälpen under vinterkriget, att den haft stor betydelse, att banden var starka mellan 

Sverige och Finland och hur frivilliga svenska soldater bidrog under vinterkriget. I delkapitlet om 

finska barn som kom till Sverige under vinterkriget nämns han inte alls, trots att han i sin studie 

ganska ingående behandlar detta. 29 

 För det andra finns det forskning som problematiserar mottagningen och kommer med 

andra förklaringar till varför den kom till stånd. Ett tydligt sådant exempel är Paul Epäilys som i 

                                                                                                                                                                      
finska vinterkriget 1939-1940 samlats in ca 145 milj. kr på privatväg. Mellan augusti 1942 till maj 1946 
samlades ca 72 milj. kr in till Norge. Detta är en förenklad bild av Norgehjälpen och ska inte tolkas som 
att hjälpen till Norge var oviktig före 1942. Berge nämner bl. a insamlingar av 217 000 kr i Göteborg våren 
1940, se s. 186. I stället handlade det om att han menar att det blir en attitydförändring 1942 i och med 
bildandet av Svenska Norgehjälpen, en organisation som bl. a samlade in pengar, mat och kläder och 
bedrev matbespisning för barn i Norge. Se Berge 1991, s. 189, ss. 204-205. För mer forskning om 
Norgehjälpen se Ekenberg & Mella 2007. 
26 Se De Geer 1986 i vilken han går igenom det grundläggande för mottagningen av finska barn i Sverige 
under åren 1941-1948.   
27 Innala 2006, s. 3; Fellman 2010, s. 5. 
28 Se Edvardsen 1977; Liikkanen 1995; Ortmark Almgren 2003a. 
29 Fellman 2010, s. 7, s. 36; Carlquist 1971 ss. 24-27. 
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sin D-uppsats i historia undersökt fosterföräldrar för finska fosterbarn under perioden 1939–

1947. Han har studerat de fosterfamiljer som tog emot finska barn i Skaraborgs-, Göteborgs-, 

Bohus- och Älvsborgs län.30  

Epäilys har framförallt två linjer i sin undersökning. För det första vill han utifrån 

yrkestillhörighet visa på den sociala sammansättningen, vilka samhällsklasser, som tog emot 

finska barn och i slutändan stödde Finland.31 Epäilys väljer länskommittéerna i Skaraborgs län 

och i Göteborg i sin analys. För Göteborgs del fanns det en dominans av fosterföräldrar 

tillhörande överklassen (godsägare, högre tjänstemän och akademiker) och tillhörande 

medelklassen (småföretagare och lägre tjänstemän). För Skaraborgs län var det istället jordbrukare 

som var den största gruppen. De som kategoriseras som arbetsklass (exempelvis kvalificerade 

yrkesarbetare, okvalificerad arbetare inom industri och stadsnäring, jordbruksarbetare och 

arbetare anställda inom husliga arbeten) var i Epäilys undersökning inte speciellt framträdande.32  

Epäilys har ett visst bortfall och det gäller olika grupper som inte gått att identifiera utifrån 

yrkestillhörighet. Stora grupper var här benämningar som fru, fröken, herr och okänt. I Epäilys 

fall handlar bortfallet totalt om 41 procent från Skaraborgs län och 53 procent från Göteborg. 

Han menar ändå att de återstående fosterföräldrarna kan ge en rimlig bild av fördelningen av 

fosterföräldrarnas yrkestillhörighet kopplat till samhällsklasser.33 Det är givetvis svårt att veta vad 

de faktiska konsekvenserna av bortfallet blir för hans resultat. Dock är det ytterst problematiskt 

med ett så pass stort bortfall som han ändå har när syftet med analysen är att visa på vilka 

samhällsklasser som tog emot finska barn inom respektive område. Att då majoriteten av 

fosterföräldrarnas yrkestillhörighet för Göteborg saknas eller är inte går att utläsa gör att det går 

att ställa sig kritisk till hur representativa Epäilys resultat i slutända är. 

För det andra studerar Epäilys de skäl fosterföräldrarna hade för att ta ett finskt fosterbarn. 

Han identifierar sex olika skäl/motiv: det humanitära, det ekonomiska (exempel som arbetskraft), 

det romantiska (påverkan av en romantiserad bild av Finland och av finländarna), det kollegiala 

(känsla av sympati och tillhörighet att hjälpa ett barn till en person ur den egna yrkesgruppen), det 

emotionella (exempelvis längtan efter ett barn) och ett pliktmotiv (en plikt att hjälpa till).34      

                                                      
30 Epäilys 2001, s. 7.  
31 Epäilys 2001, s. 5. 
32 Epäilys 2001, ss. 29-30. Att jordbrukare är en egen grupp beror på att han använder sig av Hans 
Normans socialgruppskategorisering, se Norman 1974 bl. a ss. 325-330, där detta är en av åtta olika 
grupperingar.  
33 Epäilys 2001, s. 29. Epäilys framför även hur stort bortfallet är i siffror, att han har kunnat studera 217 
fosterföräldrar av 369 i Skaraborgs län och 177 av 377 från Göteborg.  
34 Epäilys 2001, ss. 24-28.  
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Även andra har berört olika skäl till att fosterföräldrar tog emot finska barn. Lillemor 

Lagnebro, som visserligen främst studerar finska barn utifrån ett psykologiskt perspektiv, menar 

att det höga sociala trycket som fanns i Sverige på att ta hand om ett finskt barn kunde vara ett 

skäl till att ställa upp som fosterförälder.35 Tyvärr går hon inte närmare in på ämnet. Dock är det 

intressant att se att annat än personligt intresse eller övertygelse kunde spela in i valet att ta emot 

ett barn i sitt hem.  

Den tredje linjen i tidigare forskning är studier av mottagningen utifrån hur verksamheten var 

uppbyggd rent organisatoriskt, vilka som ingick i den och vilka roller och funktioner de i så fall 

hade.36 I min c-uppsats studeras Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala län utifrån en 

fokusering på nätverk inom och runt organisationen och länskommittén. Intressant för denna 

uppsats är fosterföräldrarna och hur deras roll i nätverket förändrades inom olika områden i 

verksamheten.  

Fosterföräldrarna hade från början en något passiv roll inom nätverket. Deras funktion var 

framförallt omhändertagande och genom att öppna sina hem för finska barn blev de en del av 

mottagningen och utplaceringen av barnen inom Uppsala län. Fosterföräldrarnas roll förändrades 

i och med återsändandet av de finska barnen till Finland och blev mer aktiv. Fosterföräldrarna 

fick i och med detta ett större ansvar än tidigare. Det kunde gälla att själva undersöka om det 

finska fosterbarnet i fosterhemmet kunde stanna längre trots att deras återresa till Finland redan 

var planerad, liksom att få tillbaka sitt eller sina finska fosterbarn trots att ingen återsändning till 

Sverige vid det tillfället var planerad. Ett tänkbart svar på frågan varför föräldrarna tog detta 

ökade ansvar och en mer aktiv roll var den personliga relationen som fosterföräldrarna fick till 

sina fosterbarn. Denna gjorde att fosterföräldrarna kunde, eller i alla fall kände, att de kunde ge 

råd och förslag på hur man på ett bra sätt skulle ordna arbetet runt fosterbarnet.37  

Den fjärde linjen i tidigare forskning rör kritiken mot mottagningen av finska barn i Sverige. 

Till denna kan räknas olika psykologiska studier av konsekvenserna runt mottagningen. Här har 

bland annat separation studerats och hur detta påverkade de finska barnen negativt och gav 

upphov till rotlöshet i vuxen ålder.38  

Många som framfört en mer kritisk ståndpunkt är själva personer som varit krigsbarn i 

Sverige. Ett exempel är Pertti Kavén som i sin bok 70 000 små öden skildrar mottagningen utifrån 

ett finskt perspektiv. Han lyfter fram olika skäl som fanns för översändningen av finska barn till 
                                                      
35 Lagnebro 1994, s. 65. 
36 Se Carlquist 1971, som berör hur Centrala Finlandshjälpen var organiserad. Epäilys belyser både hur 
Centrala Finlandshjälpen och Hjälpkommittén för Finlands barn var organiserade, se Epäilys 2001, ss. 9-
11, s. 16. 
37 Hammar 2009, s. 20, s. 27. 
38 Se Räsänen 1990 eller Lagnebro 1994. 
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Sverige. För det första var det av humanitära skäl. Genom att överföra barnen till Sverige kunde 

man trygga barnens framtid, inte minst genom att de kom ifrån kriget och fick tillräckligt med 

mat. För de andra fanns ett nationellt skäl där barnen skulle få en chans att utvecklas till att bli 

starka och friska barn för att i framtiden kunna återuppbygga Finland.39 Den sista låg i linje med 

idén om att barnen var nationens framtid. 

Dock menar Kavén att dessa skäl inte riktigt stämde överens med verkligenheten. Han visar 

på att dödligheten på grund av krigstillståndet, något som han hävdar var en vanlig uppfattning 

hos svenskarna och något som motiverade att de finska barnen översändes, inte var särskilt 

extrem eller ens märkbar. Istället var det vården av sjuka barn i Sverige som var det som gjorde 

någon skillnad när det kom till barnens dödlighet, då bristen på resurser i Finland gjorde att 

barnen kunde få bättre vård i Sverige.40 

Kavén menar vidare att ”Tillståndet under fortsättningskriget var trots de små matransonerna 

inte så alarmerande för våra barn att en evakuering till Sverige och Danmark av den anledningen 

skulle ha varit absolut nödvändig”.41 Matransonerna var tvärtom för bondebefolkningen och de 

som bodde och bedrev verksamhet på landsbygden, från vilka den största delen av barnen som 

fosterhemsplacerade utanför Finland kom, rätt väl tilltagna och näringstillgången, enligt Kavén, 

tycks ha varit på liknande nivå som i fredstid. Istället var det fattigdomen och inte bristen på föda 

som gjorde att det fanns brister i näringsintaget hos det finska folket.42  

Även om Kavén har sina fördelar, i och med att han ger en annan tolkning av mottagningen 

än den som beskrivits ovan och då nyanserar förståelsen av mottagningen och överförandet av 

finska barn till Sverige, är hans forskning inte helt oproblematisk. Ett syfte med Kavéns bok tycks 

ha varit att bli en del av den växande kritik mot mottagningen och översändandet som kommit 

från bland annat tidigare finska barn som vistats i Sverige, där en av de första, enligt min 

kännedom, var Annu Edvardsen och hennes bok Det får inte hända igen. Finska krigsbarn 1939-1945 

från 1977. Det finns en tydlig tendens, som närmast har formen av en tes, i Kavéns bok, 
                                                      
39 Kavén 2003, s. 9, ss. 18-19. Vems skäl detta var är lite oklart men troligen är det sett utifrån svenskarna. 
Kavén framställer det finska valet att sända barn till Sverige mer som ett svar på den svenska viljan och 
erbjudande att ta emot barnen. Han framför även argument från en intervju med statsrådet Fagerholm 
(som bl. a var den som tillsatte Socialministeriets Barnöverflyttningskommitté, den finska samarbetsparten 
för Hjälpkommittén för Finlands barn) om hur ett nej till denna hjälp skulle ses som otacksamt och något 
som kunde göra att Finland inte fick någon hjälp av Sverige i framtiden. 
40 Kavén 2003, ss. 20-23. 
41 Kavén 2003, s. 38. 
42 Kavén 2003, ss. 31-33. Här ska understrykas att Kavén gör en skillnad på barn under tio år, barn över 
tio år, individer i 19-20 års åldern och vuxna. Det var främst de mindre barnen under tio år som hade det 
relativ gott ställt om man ser till kalorimängd och utifrån kortregisterkortransoner. Ju högre upp i åldrarna 
man kommer desto mer brister kunde man se i frågan om tillräckligt kalorimängd och andra 
näringsbrister. 
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nämligen att det hade varit bättre för barnen om de fått stanna i Finland utifrån de psykologiska 

och fysiska negativa konsekvenser utplaceringen kunde medföra. Detta tillsammans med hans 

personliga erfarenhet, som han visserligen inte bara menar var negativ,43 bidrar till att boken 

framstår som något vinklad.   

Barnets bästa och barnets rätt till en ”god” uppfostran 

Det finns, och har sannolikt alltid funnits, flera olika uppfattningar om vad som är barnets bästa. 

En av dem som studerat detta är Cecilia Lindgren. Hon har undersökt adoptionsärenden i Sverige 

1917–1975 och hon vill med sin studie nyansera betydelsen av barnets bästa, det vill säga vad 

ansetts som det mest lämpade och bästa för ett barn, och visar på flera definitioner.  

Hon menar att barnets bästa bör ses som ett hegemonibegrepp. Denna status behålls under 

hela undersökningsperioden och begreppet används under hela undersökningsperioden utan att 

ersättas av andra. Dock framhåller Lindgren att innebörden av barnets bästa kontinuerligt 

omprövats under hennes undersökningsperiod.44 

Lindgren visar på denna kontinuerliga omprövning genom en analys av hur definitioner 

förändras över tid. Under 1920-tal var barnets bästa att ha bra föräldrar. Barnet hade behov att få 

social och ekonomisk försörjning och de personer som kunde erbjuda denna försörjning var goda 

föräldrar. Hängivenhet var det som utmärkte en riktig familj, att adoptivföräldrarna var ivriga att 

få adoptera barnet.45 

På 1950-talet var barnets bästa nära kopplat till idén om kärnfamiljen och de kännetecken 

som den hade. Att tillhöra en familj vad då det bästa för barnet. Slutligen i början av 1970-tal var 

idealet för den riktiga familjen en öppen och social familj.  Familjens uppgift var att utgöra en 

grund för att barnen själv skulle ta del av samhället och skapa sig en plats inom det. Barnets bästa 

betydde således att barnet hade ett behov av sociala relationer och ett liv som även fanns utanför 

ramarna för familjen.46 

Lindgren menar vidare att barnets bästa inte bara ska ses som en idéströmning i sig utan 

betonar att denna idéströmning leder till handlande som i sin tur leder till vissa konsekvenser. En 

av de konsekvenserna kan just vara att föräldrarnas rätt till barnet kommer i andra hand medan 

barnens rätt till det för tillfället påstått bästa blir det som fokuseras på.47 

                                                      
43 Kavén 2003, ss. 7-8. 
44 Lindgren 2006, s. 53. 
45 Lindgren 2006, ss. 209-210. 
46  Lindgren 2006, s. 209. 
47 Lindgren 2006, s. 51. 
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Det var inte barnet själv som tolkade vad som var barnets bästa och inte heller de biologiska 

föräldrarna. I stället var det individer utanför familjen. I Lindgrens fall låg tolkningsföreträdet på 

barnavårdsnämnden och de tjänstemän som var knutna till denna. Barnavårdsnämnden 

tolkningsföreträde var dock inte något självklart eller absolut utan det vilade i sin tur på 

utlåtanden från exempelvis barnavårdsexperter, domstolsbeslut och lagstiftningen.48 

Trygghet är central i Lindgrens förståelse av barnets bästa. Hon betonar trygghet som bland 

annat ekonomisk trygghet. Ekonomisk trygghet gjorde det möjligt att ta hand om barnen på ett 

fördelaktigt sätt, genom att barnen kunde få sina behov uppfyllda i form av exempelvis tillräckligt 

med mat och kläder. Lindgren visar även på ett trygghetstänkande när det kommer till en trygg 

hemmiljö där barnen kan få en ”god och kärleksfull vård”.49   

En annan forskare som studerat föreställningar om barnets bästa är Kajsa Ohrlander. Hon 

belyser flera områden i sin studie om svensk socialliberal reformpolitik 1903–1930. Under denna 

tid blev barnets bästa på ett annat sätt än tidigare ett samhälleligt ansvar. Barnet blev placerat i 

centrum och det fattiga barnets nöd synliggjordes och blev en riksangelägenhet. Det blir här både 

en kamp mot fattigdomen och ett sätt att rädda Sveriges framtid – barnen.50  

Istället för att tala om barnets bästa talar Ohrlander dock om barnets rätt. Idén var att 

samhället skulle träda in för att försvara barnens rätt. Samhället och de samhälleliga intressena blir 

här uttolkare av barnets rätt till ett gott hem och bra föräldrar.51  

Ohrlander berör även synen på den goda familjen och det goda föräldraskapet. Föräldrarna 

skulle utföra sin plikt för att uppfylla barnets rätt till bostad, förnödenheter, skolgång och god 

uppfostran. Barnets rätt var här att få en ”omgjord, förändrad och ur samhällets definition 

förbättrad förälder”.52 Det goda hemmet får även en funktion att verka förebyggande och 

bekämpa tendensen till osedlighet och kriminalitet hos barnen och sedan i vuxenlivet.53  

En annan som berör barnets bästa är Ingrid Söderlind som studerat barnhem för flickor i 

Stockholm under perioden 1870–1920. Söderlind tar upp den goda barndomen vid diskussionen 

om barnets bästa. Här är det inte bara som tidigare har nämnts en syn på att en ekonomisk 

trygghet och uppfyllandet av de behov som barnet har utan även ett framtidstänkande, att 

förbereda flickorna för ett kommande yrkesliv. Söderlind menar att detta var något medvetet och 

att direkta förberedelser gjordes för att förbereda flickorna för kommande yrkesliv. Detta var 

                                                      
48 Lindgren 2006, ss. 53-54. 
49 Lindgren 2006, s. 13. 
50 Ohrlander 1992, s. 60, s. 62.  
51 Ohrlander 1992, s. 189, s. 191. 
52 Ohrlander 1992, s. 193. 
53 Ohrlander 1992, s. 193, ss. 86-88.  
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något som ansågs viktigt, inte bara för en möjlighet att i framtiden kunna försörja sig utan att 

arbete var något som var kopplat till ”karaktärsdanandet” av flickorna.54  

Fosterhem och fosterhemsplacering 

1944 kom de finska fosterbarnen att likställas med svenska fosterbarn. Detta fick, enligt Epäilys, 

till följd att det ställdes hårdare krav på hemmet lämplighet. Länsombuden55 uppmanades att 

ännu hårdare än tidigare kontrollera fosterhemmen innan utplacering gjordes, en kontroll som 

skulle ske i ett samarbete med barnavårdsnämnden och dess ombud.56  

När fosterhem och fosterhemsplacering aktualiseras och diskuteras blir idéer om lämplighet 

och olämplighet centrala. Ann-Sofie Bergman har studerat de normer som fanns inom 

barnavårdsnämnden i Växjö under perioden 1926–1935, för vad som ansågs som en lämplig 

respektive olämplig fosterbarnsplacering, och då i förlängningen vad som ansågs vara ett gott 

hem. 

Ett lämpligt fosterhem var ett hem som kunde värna om barnets bästa. Den idealiska 

fosterfamiljen skulle helst bestå av ett gift par, men både ensamstående kvinnor och syskonpar 

kunde bli godkända som fosterföräldrar. När det kom till en manlig ensamstående var det 

nödvändigt att denne hade en kvinna vid sin sida som skulle ta hand om fosterbarnet och 

hemmet. Detta innebar dock inte att det behövde finnas en fostermor i ett fosterhem utan bara 

att det skulle finnas en kvinna i hushållet och denna kunde vara en husföreståndarinna, en syster, 

en hemmavarande dotter eller liknade.57 

Bergman för fram exempel på den upplevda problematiken när fosterbarnet lämnades för 

mycket i fosterfaderns vård. Bland annat gällde det ett exempel där fostermodern dött och 

fosterfadern inte hade någon kvinnlig hjälp. I en utredning av en dispensärsköterska framhölls att 

det var för mycket att begära att fosterfadern skulle kunna klara av både hushållssysslor och att 

fostra den 13 årige fosterpojken.58 

Fosterföräldern eller fosterföräldrarna skulle vara friska och det sågs som en fördel att de inte 

hade några biologiska barn. Bergman visar att barnlösa fosterhem eftersträvades men kan inte 

förklara exakt varför. Hon ger dock två möjliga tolkningar. För det första att ett barnlöst hem 

                                                      
54 Söderlind 1999, s. 245, s. 297. 
55 Fanns en för varje länskommitté inom Hjälpkommittén för Finlands barn. För lista på de olika 
länsombuden se terve.rossi.se/att/lansombud.pdf, besökt 130124. 
56 Epäilys 2001, s. 21. 
57 A-S Bergman 2007, s. 75, ss. 87-89. 
58 A-S Bergman 2007, ss. 87-88. 
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skulle ge fosterbarnet större utrymme och att barnet därmed skulle få tillräckligt med omsorg och 

sina behov uppfyllda. För det andra var det av ekonomiska skäl. Fosterföräldern skulle kunna 

försörja fosterbarnet bättre eftersom resurser då inte behövdes delas med övriga barn.59 Dock är 

det oklart i Bergmans fall om hon menar biologiska barn i stort eller om det endast handlade om 

hemmavarande biologiska barn som inte var önskvärt. 

Bergman tar även upp betydelsen av fosterförälderns eller fosterföräldrarnas ålder.60 Åldern 

som sådan var oftast av mindre betydelse och i stället var det den hjälp fosterföräldrarna kunde 

ge fosterbarnet som hade betydelse. Här kunde såväl en ung som en äldre fosterförälder ses som 

olämplig ifall de inte kunde uppfylla de behov som barnet ansågs behöva.  

Dock menar Bergman att det fanns viss kritik mot äldre fosterföräldrar. Det ansågs finnas en 

risk att fosterbarnet inte hyste samma respekt för en äldre. Anledningen till detta låg i att äldre 

kunde få det svårare att sätta sig i samma respekt inför barnen som en yngre. En annan farhåga 

mot äldre fosterföräldrar var att de eventuellt inte kunde fostra barnet på ett fördelaktigt sätt. 

Bergman för fram exempel på idéer om att det i sådana hem fanns en risk att de skämde bort 

barnen.61 

Det eftersträvades av barnavårdsnämnden att fosterföräldrarna eller fosterföräldern skulle 

behandla fosterbarnet som sitt eget. De skulle inte ta fosterbarn för ”vinnings skull” det vill säga 

som arbetskraft utan de skulle helst drivas av medkänsla och barnakärlek. Bergman menar att 

ekonomiska motiv, att delvis ta barn för egen vinnings skull kunde accepteras som ett motiv 

bland andra men inte som det enda motivet.62 Det sista är hennes egen tolkning och hon gör 

ingen fördjupning i ämnet, vilket gör det svårt att veta vad, när och i vilken grad ett ekonomiskt 

motiv ändå var accepterat. 

I Bergmans studie berörs även lämplighet i form av bostadens utseende i det blivande 

fosterhemmet. Lämpligt var ett hem som var rymligt, snyggt och varmt (i betydelsen uppvärmt). 

Olämpligt blev hemmet om det var slarvigt, i oordning, trångt och mörkt. Dock accepterades ett 

hem om det var enkelt men samtidigt snyggt och prydligt. Även bostadens placering kunde anses 

mer eller mindre lämplig. Idéer fanns om bland annat att barn från staden skulle placeras i hem 

på landet. Skälet till detta var ett det ansågs kunna vara fördelaktigt för barnen utifrån 

hälsoaspekt. Bergman för även fram idéer om landsbygdshem som socialt hälsosamma eftersom 

                                                      
59 A-S Bergman 2007, ss. 75-76, s. 78.  
60 A-S Bergman 2007, s. 76. 
61 A-S Bergman 2007, s. 76. 
62 A-S Bergman 2007, ss. 100-102.  
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det var ett hem där barnet både kunde få dra fördel av den rena luften samtidigt som de kom bort 

från stadens trångboddhet och dåliga bostäder.63  

Även Epäilys har uppmärksammat vad som ansåg var olämpliga och lämpliga fosterhem. Likt 

Bergman konstaterar han att: en ensamstående man kunde betraktas som olämplig i fall en kvinna 

saknades i hushållet; det olämpliga att utnyttja barn som arbetskraft; viljan att helst få 

fosterföräldrar utan barn; att fosterföräldrarna skulle vara friska och att ålder på fosterföräldrarna 

ansågs kunna påverka hur väl de kunde ta hand om sina fosterbarn.64  

Dock för Epäilys även fram andra aspekter om olämpliga och lämpliga fosterhem. Han 

nämner hur det inskärptes att finska fosterbarnen skulle behandlas väl i fosterhemmet. Olämpligt 

blev då att placera ett barn i ett fosterhem där det for illa på grund av att exempel fosterfadern 

var våldssam eller hade ett häftigt humör. Epäilys betonar att det ansågs lämpligt, och som något 

önskevärt från den finska sidan, att de finska barnen placerades i en liknande hemmiljö som de 

hade i Finland. Motivet här var att det då lättare skulle kunna återanpassas vid återsändandet till 

hemmet i Finland. Epäilys tar även upp att ett fosterhems ekonomiska förutsättningar kunde tala 

för eller mot fosterhemmets lämplighet.65 Däremot går han inte in på hur de ekonomiska 

förutsättningarna kunde spela in men av sammanhanget var det troligen att det handlade om 

möjligheten att kunna uppfylla barnets behov. 

Dessa områden som uttrycks vid diskussionen om olämpliga och lämpliga hem är bara en del 

av synen på en lämplig fosterbarnsplacering som framkommer i tidigare forskning. Den andra rör 

vad fosterföräldrarna själva ansåg vara den bästa fosterbarnsplaceringen utifrån egna önskemål. 

Här var det till skillnad från definitionen av barnets bästa fråga om att fosterföräldrarna själva 

kunde ge sin syn på vad som var den bästa fosterhemsplaceringen, och då även deras syn på barn, 

utifrån egna intressen och preferenser. De två mest återkommande önskemålen från 

fosterföräldrar som identifierats i tidigare forskning rör önskemål om kön och ålder.  

Innan jag går in på att beskriva tidigare forskning rörande dessa två önskemål vill jag säga 

något ytterligare om Epäilys uppsats. Han nämner visserligen förekomsten av önskemål om kön 

och ålder som vanligt förekommande. Dock gör han ingen vidare fördjupning av dessa eller 

diskuterar och resonerar om varför de tas upp. Han menar att de anges utan att någon vidare 

                                                      
63 A-S Bergman 2007, ss. 69-71, s. 73. Bergman tar även upp att de flesta människor under 
undersökningsperioden bodde på landsbygden och att detta spelade in i varför barnen placerades i 
landsbygdshem. Se A-S Bergman 2007, s. 70. Utifrån min förståelse och i de exempel som framkommer 
handlade det även om idéer där landsbygd stod för ett ideal och en stadsmiljö var mer dess motbild. En 
lämplig fosterbarnsplacering blev därför i den miljö som ansågs bäst, i detta fall på landsbygden. 
64 Epäilys 2001, s. 11, ss. 13-15. 
65 Epäilys 2001, s. 14, ss. 27-28, s. 11.  
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motivförklaring ges, vilket hävdar han gör det svårt att studera motivbilden.66 Jag tycker här att 

Epäilys gör sig själv en otjänst genom att bara intressera sig för det uttalade och inte de outtalade 

motivbilderna. Att önskemålet överhuvudtaget anges måste ju betyda något och därför vara 

intressant att studera. 

Vad framförs då i tidigare forskning rörande önskemål om kön och ålder? Både Lomfors och 

Janfelt hävdar att flickor i större omfattning än pojkar önskades som fosterbarn. Konsekvensen 

av detta blev att pojkar blev svårare att utplacera i fosterhem. Janfelt försöker till skillnad från 

Lomfors att söka ett svar på varför flickor efterfrågades mer än pojkar. Hon konstaterar att det 

”var ett välkänt faktum att folk föredrog krigsbarnsflickor” men nyanserar detta genom att föra 

fram exempel på personliga skäl till att fosterförälder önskade sig flickor. Hon visar hur en 

anmälare ville ha en flicka ”för beklädnadens lämplighet”, men också att det fanns föreställningar 

om att flickor lydde bättre än pojkar.67  

Vid önskemål om ålder konstaterar både Lomfors och Janfelt att äldre barn var mest 

eftertraktade. Med äldre barn menar Lomfors ett barn i åldern fjorton till sexton år medan Janfelt 

inte preciserar något åldersspann. Dock tycks det handlar om barn över tio år. Förklaringen var 

att barnen förväntades hjälpa till i hemmet och att ett äldre barn då var att föredra, eller att 

fosterföräldrarna föredrog äldre barn då de ansågs bättre kunna ta hand om sig själv än yngre.68 

Janfelt berör även motiv för önskemål om yngre barn. I ett exempel framkommer hur en 

fosterfamilj önskat sig ett barn på åtta år men fått ett på femton. Detta uppskattades inte av 

fosterfamiljen och de önskade få sända tillbaka barnet. Anledningen var att ett äldre barn var mer 

kostsamt att underhålla med mat och kläder.69 

Disposition, material, avgränsning, metod och teoretiska utgångspunkter 

Min studie är att se som en lokalstudie över fosterhem för finska barn i Uppsala län under 

perioden 1941-1948/49.  De barn som har studerats kom genom Hjälpkommittén för Finlands 

barn och genom dess länskommitté i Uppsala län och placerades inom länet.  

Innan jag går in och diskuterar och redogör för material, avgränsningar, metod och teori ska 

jag definiera några centrala termer och begrepp som används i uppsatsen samt redogöra för 

dispositionen av undersökningsdelen, slutsatserna och slutdiskussionen. Allt för att underlätta i 

förståelsen av val av material, avgränsningar och metod. 
                                                      
66 Epäilys 2001, ss. 7-8.  
67 Janfelt 1990, ss. 97-98; Lomfors 1990, s. 20. 
68 Lomfors 1990, s. 20; Janfelt 1990, ss. 99-100. 
69 Janfelt 1990, s. 100. 



23 
 

Flera centrala termer och begrepp förekommer i uppsatsen. Med fosterfamilj menas en familj 

som i sitt hem tar emot och vårdar ett barn, ett så kallat fosterbarn. I denna uppsats ingår också 

att en fosterfamilj tog emot sitt fosterbarn utan att få någon ersättning.  Fosterfamiljen behöver 

däremot inte alltid se likadan ut och bestå av på förhand utvalda komponenter, fader, moder och 

eventuella egna barn, utan kunde även bestå av en änkling med hushållerska eller ett syskonpar.  

Definitionen av fosterbarn är att det var ett barn som vistades eller hade vistats i ett 

fosterhem.70 Det finska barnet kunde således ha haft en annan placering tidigare eller senare, 

exempelvis på ett barnhem eller för sjukvård, men räknas ändå som fosterbarn.  

Barn som vistades i Sverige under andra världskriget benämns ofta finska krigsbarn. Detta är 

en term som inte förekommer i materialet och kommer därför inte användas i själva 

undersökningsdelen. I stället används benämningarna finska fosterbarn eller finska barn för de 

barn som vistats i Sverige under undersökningsperioden. 

I själva undersökningen förekommer två centrala termer. Den första av dessa är normer. Med 

normer menas här framförallt normer om handlande och beteende hos de blivande 

fosterföräldrarna och de finska fosterbarnen, normer om ett gott hem och ett gott mottagande av 

barnen. Den andra centrala termen är önskemål. Med önskemål menas de eventuella önskemål 

som en fosterförälder angav om vilken sorts barn som önskades tas emot utifrån exempelvis kön, 

ålder och hemförhållanden. Detta innebär att önskemål endast ses utifrån fosterföräldrarnas 

perspektiv, alltså inte de önskemål som de biologiska föräldrarna kanske hade om hur deras barn 

skulle placeras och som fosterföräldrarna sedan skulle leva upp till. Inte heller de finska barnens 

eventuella önskemål på sin blivande fosterfamilj, i den mån sådana förekommer alls kunde 

utryckas, har studerats.  

Disposition 

Som nämnts ovan är ett syfte med denna undersökning att bidra till forskningen om 

mottagningen av de finska barnen genom att tillföra ett nytt perspektiv, genom att föra samman 

tidigare åtskilda forskningsfält och resultat. En kritik jag har mot tidigare forskning om 

mottagningen av de finska barnen är att den ofta missar att ta upp, fördjupa och sammanföra 

olika forskningsfällt. Undersökningsdelen har således utformats utifrån de centrala delarna som 

presenterats i forskningsläget.  

                                                      
70 Det saknas definition av fosterbarnets slutgiltiga ålder, d.v.s. den högsta åldern de kunde ha för att 
fortfarande inkluderas som fosterbarn, i materialet. Utifrån tidigare forskning rör det sig om ett barn upp 
till sexton år. Se Janfelt 1990, ss. 85-88; Epäilys 2001, s. 6.  
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Undersökningsdelen består av två delundersökningar. Den första delundersökningen, Normer, 

berör ämnen såsom vad som ansågs vara ett olämpligt kontra lämpligt uppförande och 

fosterhem. Tre olika aspekter tas upp. För det första den officiella synen på barn, ett gott hem 

och normer om beteende som framfördes inom Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala län. 

För det andra utifrån fosterföräldrarna och hur kommentarer om deras agerande och 

sammansättning visar på idéer om ett gott hem och lämpliga fosterföräldrar. För det tredje 

studeras normer utifrån beskrivningar av de finska barnens agerande och hur de borde uppföra 

sig. Fokus läggs i delundersökningen både på de normer som finns och vad som händer om 

normerna inte följs och vilka konsekvenser det i så fall kunde få, konsekvenser som att 

fosterföräldrarna inte fick behålla sina fosterbarn, fosterbarnen omplacerades eller sändes åter till 

Finland. 

I den andra delundersökningen, Önskemål, studeras de önskemål som angavs om vilket sorts 

barn som fosterföräldrarna ville ta emot och då i förlängningen deras syn på barn och det ideala 

fosterbarnet. Denna del är att se som en ytterligare fördjupning av det som belysts om 

fosterföräldrarna i delundersökningen om normer. Andra mer personliga preferenser läggs till i 

förståelsen och synen på barn. Delundersökningen består av tre delar där den första handlar om 

önskemål avseende barnets kön, den andra om önskemål om ett finskt barn av viss ålder och den 

tredje delen rör önskemål om finska barn från en viss bakgrund. 

Av intresse i denna delundersökning är inte bara förekomsten av önskemål och hur vanliga 

de var utan även vilka som framförde dem – alltså vilka grupper av fosterföräldrar som önskade 

sig vad och om det i så fall påverkade önskemålet. Fyra aspekter studeras: om anmälaren var en 

man eller kvinna, vilken socialgrupp vederbördande tillhörde och om anmälaren hade egna barn 

eller inte.  

Även förändringen av önskemål över tid studeras genom en undersökning av anmälningar 

om fosterhem från 1941, 1942 och 1944. Valet av dessa år motiveras både av att de kan visa på 

mottagningen av finska barn i början av undersökningsperioden, 1941 och 1942, och på när 

mottagningen har pågått en längre tid, 1944, samt att det var under dessa år som de flesta finska 

barn kom till Sverige genom Hjälpkommittén för Finlands barn vilket gör det möjligt att studera 

ett större antal anmälningar. 

I delundersökningen om önskemål studeras även utfallet av önskemål om avseende barnets 

kön och önskemål om ålder,71 det vill säga om önskemålet uppfylldes eller inte. Utfallet visar på 

vilka önskemål som kunde tillmötesgås och vilka som betraktades som rimliga att tillmötesgå av 
                                                      
71 Valet av att studera utfall på önskemål avseende barnets kön samt ålder görs av flera anledningar. För 
det första är det ett vanligt förekommande önskemål vilket gör att ett stort antal kan studerats. För det 
andra har det uppmärksammade i tidigare forskning vilket gör att en större jämförelse kan göras.  
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Hjälpkommittén för Finlands barn och dess länskommitté i Uppsala län. Genom att placera ett 

barn i en fosterfamilj utifrån specifika önskemål legitimeras önskemålet. 

Sammanfattningsvis belyser dessa två delundersökningar synen på barn och ett gott hem 

utifrån det mer allmänna, normer, till det mer specifika, fosterföräldrarnas önskemål till det ännu 

mer specificerade med önskemål av olika kategorier av fosterföräldrar och sedan utfall av 

önskemålet. Allt för att ge en så nyanserad och djupgående bild som möjligt.  

Material och avgränsningar 

Det material som används för Hjälpkommittén för Finlands barn och dess länskommitté i 

Uppsala län återfinns i arkivet Uppsala läns hjälp till krigsdrabbade barn 1939–1949 som är donerat av 

länsombudet Hanna Boëthius. Materialet består både av räkenskaper och protokoll samt av 

korrespondens och kortregister över fosterföräldrar och finska fosterbarn. Relevant för denna 

uppsats är framförallt kortregistret och korrespondensen då de till skillnad från räkenskaper och 

protokoll innehåller mer information om fosterföräldrarna och de finska fosterbarnen som kom 

till Uppsala län. Det är från kortregister och i korrespondensen som jag funnit de anmälningar 

som ligger till grund för delundersökningen om önskemål och som används som exempel i 

delundersökningen om normer. Kortregistret DIII:2 innehåller de anmälare som fått ett finskt 

fosterbarn utplacerat hos sig och då redan existerande fosterfamiljer. Korrespondensen och 

kortregister DIII:5 innehåller de anmälningar som först kommit in till Hjälpkommittén för 

Finlands barn och dess länskommitté i Uppsala län och då de som var intresserade av att ta emot 

ett finskt fosterbarn. Kortregistret DIII:5 innehåller även de anmälare som dragit tillbaka sin 

anmälning av olika anledningar och de hem som blivit strukna då de ansetts som olämpliga som 

fosterföräldrar.  

Tre kortregister (DIII:1, DIII:2 och DIII:5) används i undersökningsdelen. Det första, 

DIII:1, utgår från de finska barnen medan det andra DIII:2 och det tredje DIII:5 utgår från 

fosterföräldrarna. De båda registren är alltså uppbyggda på olika sätt; i DIII:1 är korten ordnade i 

bokstavsordning under det finska barnets efternamn medan det i DIII:2 är ordnade i 

bokstavsordning utifrån de svenska fosterföräldrarnas efternamn. DIII:5 är inte ordnat efter 

bokstavsordning utan är osorterat. Min källhänvisning till specifika exempel utgår därför från hur 

de respektive kortregistren är uppbyggda.  

Källhänvisningar till kortregisterkorten kommer i undersökningsdelen att anonymiseras efter 

praktiken att förkorta både efternamnen, förnamnen och eventuella mellannamn på 

fosterföräldrarna och fosterbarnen. Förkortningen kan se ut som följer att Andersson Anders blir 
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And A. Skulle det finnas personer som har samma initialer läggs ytterligare en eller flera bokstav 

till efter första bokstaven i efter- och förnamn. Exemplet ovan blir då Ande An etcetera. För att 

göra det än mer tydligt och lättare att återfinna i materialet läggs respektive boendeort till efter 

fosterföräldrarnas/anmälarnas initialer och hemort efter fosterbarnens initialer. Det förekommer 

i DIII:2 att fosterföräldrar hade fler än ett fosterbarn. Vid hänvisning till något av dessa barn 

nämns även fosterbarnets namn, som är anonymiserat, i noten. I DIII:2 förekommer även att 

information om fosterföräldrar finns på någon annans kortregisterkort. Detta beror oftast på att 

fosterföräldrarna haft samma fosterbarn som sedan blivit omplacerat men att informationen 

fortfarande finns på den tidigare eller senare fosterfamiljens kortregisterkort. I sådana fall nämns 

fosterföräldern som informationen gäller först och sedan inom parantes ”finns på exempelvis 

And A kortregisterkort”. 

 Det finns inga officiella hinder att använda materialet eller några juridiska krav på att i 

undersökningen ingående personnamn skall anonymiseras då det inte längre faller under 

sekretess. Motivet att trots detta använda mig av anonymisering är etiskt. I min undersökning 

framkommer kommentarer, i framförallt undersökningsdelen om normer, som kan återkopplas 

till individers personlighet och handlande som kan uppfattas som negativa och direkt kränkande. 

Det är även tänkbart att kommentarer, trots att de inte anses som känsliga, ändå är något som 

anmälarna, fosterföräldrarna eller deras släkt inte vill ska bli allmänt kända och att det då blir 

befogat att anonymisera även dessa. 

Jag har även valt att anonymisera fosterföräldrar, finska fosterbarn och de biologiska 

föräldrarna i korrespondensen utifrån samma motivering som vid kortregistret. Anonymiseringen 

av namnen är likt den som görs för hänvisningar till kortregistret med den skillnaden att 

förnamnet kommer först och efternamnet sist, alltså Anders Andersson blir A And istället för 

And A. Inga större problem bör kunna uppstå med att finna exemplen i arkivet trots 

anonymisering. Som arkivet ser ut är korrespondensen mycket osorterad med undantag för år 

och datum. Det saknas även brevdiarier och förteckningar över brevskrivare. Hela lådan med 

respektive års korrespondens måste därför genomgås för att återfinna breven. Noterna innehåller 

även datum och ort, som tillsammans med det anonymiserade namnet kan fungera som 

sökpunkter. 

Det finns dock undantag för anonymiseringen av namn i korrespondensen. Detta gäller 

aktiva inom Hjälpkommittén för Finlands barn och länskommittén i Uppsala län. Motiveringen 

till inte anonymisera dessa ligger här i att de var offentliga personer. Även om de kan föra fram 

egna åsikter i korrespondensen var de samtidigt talespersoner för organisationen. De exempel 

som anges i undersökningsdelen är inte heller stigmatiserande eller innehållande uppgifter som 
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kan vara till skada för den enskilda personen vilket gör att anonymisering inte blir nödvändigt. 

Det handlar trots allt om välvilliga människor som frivilligt hjälpte barn undan krig. 

Att ha ett källkritiskt synsätt till sitt material och undersökning är alltid viktigt. Materialet i 

stort är tendensiöst och innehåller många värderingar och åsikter kopplade till synen på barn, 

fosterföräldrarna och ett önskvärt mottagande men det är i detta fall en för- och inte en nackdel. 

Materialet är därför närmast idealiskt för den form av studie som jag vill genomföra. 

Det finns dock vissa luckor i materialet. De kan gälla avsaknad av noteringar rörande 

exempelvis fosterföräldrarnas yrke, kön och biologiska barn. Överlag påverkar dessa luckor inte 

slutresultatet. Även om ett visst bortfall kan förekomma men det är begränsat och de uppgifter 

som finns är fullt tillräckliga för att kunna göra de undersökningar som ämnas. I vissa fall är dock 

problematiskt. Detta diskuteras löpande i undersökningen. 

En annan begränsning gäller tillgänglighet. Visst material som jag velat studera har fallit 

under sekretess. Detta gäller material om länskommittén i Uppsala län som kan finnas i 

Hjälpkommittén för Finlands barns arkiv på riksarkivet såsom korrespondens från de finska 

barnens biologiska föräldrar, mellan fosterföräldrarna/finska barnen och de biologiska 

föräldrarna. Korrespondensen hade kunnat vara mycket användbar för mina syften. Dock är 

material som finns tillgängligt tillräckligt omfattande och innehållsrikt för att jag skall kunna 

besvara mina frågeställningar. 

Flera avgränsningar har gjorts i denna uppsats. För det första studeras länskommittén för 

Uppsala län av Hjälpkommittén för Finlands barn. Motiveringen till detta är dels att 

länskommittén i Uppsala län är i stort sätt outforskad, dels att det material som finns i dess arkiv 

lämpar sig bra för den studie jag gör. 

För det andra studeras endast de finska barn som placerades i enskilda fosterhem och inte de 

barn som placerat på barnhem, barnkolonier, tillfälligt för sjukvård i Sverige eller genom företag, 

föreningar och organisationer. Skälet till denna avgränsning är att en undersökning av alla olika 

utplaceringsformer skulle bli för omfattande, och troligen inte säga så mycket mer om fenomenet 

än vilka utplaceringsmöjligheter som fanns. Valet att studera studera barn som 

fosterhemsplacerade öppnar inte bara upp för att kunna analysera synen på barn utan även synen 

på familjen och dess sammansättning, och utifrån de uppgifter som tillskrivs denna att 

problematisera förståelsen av mottagning av finska barn under perioden, vilket är syftet med 

denna uppsats. 

Dock studeras inte alla de finska barn som någon gång varit fosterhemsplacerade i Uppsala 

län. Undantag görs för de så kallade privatbarnen. Med privatbarn menas ett barn som kom till 

Sverige på privat väg, genom privata aktörer/förmedlare, och inte genom Hjälpkommittén för 
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Finlands barn.72 Även barn som benämns som ”ej gn [genom] oss”, det vill säga ej genom 

Hjälpkommittén för Finlands barn, och barn som placerades i en familj de var släkt med 

exkluderas. Det sistnämnda med motiveringen att det är troligt att deras släktskap påverkade 

fosterföräldrarnas syn på sitt fosterbarn.  

Totalt exkluderas 6073 från undersökningen. Att dessa barn ändå finns med i kortregistren 

har troligen att göra med att registren även tycks ha fungerat som en förteckning över det totala 

antalet finska barn i länet, oavsett om de kommit till Sverige genom Hjälpkommittén för Finlands 

barn eller ej. Även de som anmält sitt intresse att ta emot ett finskt barn genom Hjälpkommittén 

för Finlands barn i Uppsala län, och då tillförts med i registret, men som sedan tagit sig ett finskt 

barn på privat väg finns med i registren.  

Det studerade materialet består efter avgränsning, förutom brev och cirkulär, av 862 

fosterföräldrar och anmälare om fosterhem i kortregister (fördelade på 204 i DIII:1, 603 i DIII:2 

och 55 i DIII:5), av 79 anmälningar om fosterhem 1941 och 406 anmälningar om fosterhem 

1942. Anmälningarna från 1944 är förutom de 55 i DIII:5 95 stycken hämtade från 

korrespondensen.74 Totalt blir det 1 442 fall. Kortregisterkorten motsvarar ungefär hälften av det 

totala kortregister som finns i arkivet. Detta är ett fullt tillräckligt antal fosterhem för att kunna 

genomföra undersökning. Det bör betonas att kortregistren inte bara innehåller information om 

fosterhem eller fosterbarn utan även andra utplaceringar som på barnhem, för sjukvård och 

privatbarn, varför det är svårt att säga exakt hur stor del som faller bort av eventuella fosterhem.  

Teori och metod 

I undersökningen använder jag mig både av kvantitativa och kvalitativa metoder för att på så sätt 

både kunna visa på en övergripande bild och för att ge mer djup. Båda undersökningarna handlar 

om att identifiera föreställningar. De kvantitativa analyserna syftar till att ge bilder av hur det ser 

ut.  

Innan jag går in ytterligare på metoden och de kategoriseringar som används i 

undersökningen ska jag uppehålla mig vid de teoretiska utgångspunkterna. Dessa kommer sedan 

                                                      
72 I materialet kan de även benämnas p. barn.  
73 53 st var privatbarn, 3 st var ”ej gn oss” och 4 st var släkt med fosterfamiljen.   
74 Varför att anmälningar från 1944 var relativt få med tanke på den stora evakueringen som skedde 1944, 
se bakgrunden, beror på att detta rör nya anmälare, många tog emot samma barn som varit i länet innan, 
antingen i fosterfamiljen eller i en annan fosterfamilj. Dessa barn brukar benämnas i materialet som 
returbarn. 
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att flätas samman med metoden för att på så sätt både ge en tydligare bild av arbetssätt och 

tolkningsram.  

Den stora mängden infallsvinklar i denna uppsats gör det motiverat att ha 

mångdimensionella teoretiska utgångspunkter. Tolkningsramen för samman det ”som bör hänga 

ihop” för att kunna sätta in de finska barnen i en vidare kontext, som inte bara handlar om 

mottagningen av finska barn och flyktingpolitik, utan också om föreställningar om barn och 

familj i Sverige allmänt vid denna tid. 

Min tolkningsram utgår ifrån vissa av de resultat som framkommit i forskningsläget och 

utgörs av en kombination av de empiriska generaliseringar som kan göras utifrån 

forskningsresultaten inom de olika fällt av relevans för uppsatsen samt av perspektiv där genus, 

socialgrupp, samt etnicitet beaktas. Dessa prövas sedan löpande empiriskt. Till detta tillkommer 

även annan forskning för att ytterligare belysa utgångspunkterna och begreppen. Två allmänna 

teman berörs. För det första synen på barn och för det andra synen på ett gott hem och en god 

fosterfamilj.  

Synen på barn likställs ofta i tidigare forskning med idéer kopplade till begreppet barnets bästa. 

Lindgren ser det som ett hegemonibegrepp, där tolkningsföreträdet låg på någon utomstående – 

en som inte tillhörde familjen eller fanns i dess närhet. Barnets bästa handlar om de behov som 

bör uppfyllas för att barnet skulle må bra. Sådana behov kunde vara trygghet och förnödenheter 

men även handla närhet och tillgivenhet. Ohrlander använder sig i stället för barnets bästa av 

begreppet barnets rätt. Hon sammankopplar det med en plikt från bland annat myndigheterna att 

de skulle träda in för att försvara och värna barnets rätt. Begreppet barnets bästa används även i 

min undersökning som ett hegemonibegrepp, vilket innebär att jag förväntar mig att 

föreställningar om barns rätt/bästa sätter ramar för barn som skrivs om barn och hem under hela 

perioden. 

Det centrala här är att det är någon annan än de direkt inblandade som definierat och sätter 

ramarna för förståelsen av och synen på barn. Ett barn blir här en individ som det anses finnas 

ett ansvar för och en plikt att ge ett så bra liv som möjligt. Detta genom att uppfylla det som 

anses som barnets behov, både ett grundläggande behov i form av mat och kläder men även ett 

emotionellt behov i form av trygghet, engagemang och att känna tillhörighet. Konsekvenser av 

om barnets behov inte uppfylldes kunde, som uppmärksammats i tidigare forskning, bli att 

föräldrar eller fosterföräldrar ansågs olämpliga och att barnet blev omplacerat. 

I tidigare forskning problematiseras synen på barn utifrån kön, ålder, etnicitet etcetera. 

Flickor hävdades ha varit mer attraktiva när det kom till önskemål om blivande fosterbarn. Janfelt 

går även så långt som att hävda att det var ett välkänt faktum att fosterföräldrarna föredrog 
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flickor framför pojkar. Argument som framförs varför flickor var mer önskevärda var att de 

ansågs lyda bättre, och var då mindre besvärliga att ta hand om.  

För att fastställa om det finska barnet var en flicka eller en pojke utgår jag från deras 

förnamn. Vid de tillfällen där förnamnet varit oläsligt eller saknas har kommentarer på 

kortregisterkort och i korrespondensen använts för att fastställa kön. Vid de tillfällen då 

förnamnet är oläsligt, eller saknas och ytterligare kommentarer saknas benämns det finska barnet 

som kön okänt. Totalt rör det sig om 1 barn av 204 i DIII:1 och 10 barn av 603 i DIII:2. 

Vid studiet av anmälningar om önskemål om könet på barnet finns framförallt tre 

kategorier.75 För det första de som önskade sig flicka. För det andra de som önskade sig en pojke 

och för det tredje där det saknades önskemål om specifikt kön. Vissa modifikationer av 

kategorierna har gjorts. Till kategorin önskemål om flickor räknas även de önskemål där 

anmälaren framförde att de helst ville ha en flicka men att det även gick bra med en pojke, detta 

då tyngdpunkten i önskemålet ändå ligger i att de helst ville ha en flicka. Totalt var dessa nio 

stycken och samtliga från 1942. 

En annan kategorisering av barn är utifrån etnicitet. Lomfors menar att det fanns en etnisk 

hierarki i synen på mottagning av flyktingbarn beroende på vilken grupp barnen tillhörde. De 

judiska barnen som hon studerat hade inte samma möjligheter eller förutsättningar som nordiska 

barn. I undersökningen berörs betydelsen av etnicitet hos de finska barnen i de anmälningar där 

anmälaren har önskat sig ett finskt barn som kunde tala svenska eller ett svenskt, med svensk 

härkomst.  

Önskemål om ålder visar på de idéer om barn i olika åldrar som fanns – en annan faktor som 

i tidigare forskning hävdat ha haft betydelse. Äldre barn, runt tio år, sågs av vissa som mer 

självständiga än yngre barn och bättre på att ta hand om sig själva. Äldre barn föredrogs även av 

de anmälare som ville ta emot ett barn för hjälp i hemmet då de ansågs orka mer än ett yngre. 

Yngre barn föredrogs i stället av andra ekonomiska skäl än de äldre barnen bland annat att de på 

grund av mindre behov av bland annat mat blev en mindre belastning för fosterfamiljens 

ekonomi. 

Ålder får ytterligare en dimension förutom olika föreställningar om barn i en viss ålder 

genom studiet av önskemål om ålder som angavs av anmälarna av att ta emot ett finskt barn. 

Ålderskategoriseringen som används grundar sig på följande åldersindelning: 

 

• 1-3 år 

                                                      
75 En kategori som förekommer i exempelvis diagram 2 och diagram 3 är önskemål om två barn av olika 
kön. 
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• 4-6 år  

• 7-9 år 

• 10 år eller äldre (I diagram och tabeller förkortat 10+) 

 

För att undvika bortfall så mycket som möjligt görs ålderskategoriseringar runt ett 

ålderspann. Detta innebär att exempelvis barn 4-6 år även kan inkludera exempelvis önskemål 

som i åldern tre till sex år då önskemålet mer representerar den ålderskategorin än den tidigare 

barn 1-3 år då tyngdpunkten ligger i det förstnämnda intervallet. Även andra åldersönskemål har 

kunnat inkluderas. Detta gäller exempel de fosterföräldrar som önskat sig ett barn under tre år 

eller över tio år då de endast kan kategoriseras in i barn 1-3 år respektive barn tio år eller äldre. Ett 

undantag görs dock från ålderskategoriseringen vid studiet av en eventuell påverkan på 

önskemålet utifrån en anmälares socialgruppstillhörighet, för önskemål om ett barn i åldern nio 

till tio år hos förvärvsarbetande kvinnliga anmälare eller fostermödrar i fosterhemmet, detta för 

att kunna belysa och analysera föreställningar om kvinnans roll som den självklara vårdgivaren till 

ett barn.  

Ett visst bortfall finns dock utifrån ålderskategorisering. Det gäller bland annat de som 

önskat sig exempelvis ett barn i åldern två till fem år eller de som önskat sig ett barn i åldern tre 

till fyra år, och då saknar någon tydlig tyngdpunkt i någon av ålderskategorierna. Totalt är 

bortfallet 16 av 48 önskemål om ålder 1941 (33 procent), 121 av 372 önskemål om ålder 1942 (33 

procent) och 45 av 121 önskemål om ålder 1944 (37 procent). Det kan ses som mycket. Dock 

bör nämnas att bortfallet även inkluderar önskemål om ”mindre” eller ”större” barn och de som 

önskat sig ett barn i åldern två till nio år, önskemål som säger väldigt lite om just den ålder som 

anmälaren önskade sig. Att använda sig av en annan ålderskategorisering, exempelvis att ta med 

alla önskemål om ålder, skulle ge en diffus och svårförståelig ålderskategorisering som inte skulle 

säga så mycket mer än bara förekomsten av önskemålet.  

Synen på ett gott hem och en god fosterfamilj är även det centralt när det är frågan om ett 

lämpligt fosterhem. Ett gott hem kan, som konstaterades ovan, definieras utifrån att det var ett 

hem som kunde uppfylla de behov och krav som ställdes utifrån synen på barnets bästa. 

Föreställningen om vad som utgjorde en god familj var till skillnad från synen på ett gott hem 

mer entydig. Detta gällde inte minst synen på mannens respektive kvinnans roll i familjen. 

Framträdande här var uppfattningen om det olämpliga i avsaknaden av en kvinna i hushållet. Här 

kan man med fördel tala om förgivna kvinnliga och manliga egenskaper samt färdigheter. En 

relevant påstått kvinnlig egenskap som betonas under den aktuella undersökningsperioden är 

idéer om att kvinnan var den mest lämpade att ta hand om barn och hem och hur barnen var 
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kvinnans huvudansvar,76 något som med fördel kan sättas i samband med idén om barnets bästa. 

Det är mot bakgrund av denna inställning som kravet att det skulle finnas en kvinna i hushållet 

skall förstås. Genom en kvinnas inblandning i omvårdnaden av ett barn kunde, förhoppningsvis, 

barnets behov uppfyllas. 

Enligt bland andra historikern Yvonne Hirdman var mannens roll i familjen annorlunda. 

Hirdman berör olika sfärer för en man och en kvinna i samhället. Kvinnan tillhörde den privata 

sfären, hemmets sfär, och mannen den offentliga. 77  Detta skall dock inte ses som att mannen 

inte hade någon betydelse för fosterhemmets lämplighet eller i omvårdnaden av barnet. Bergman 

menar att även fosterfadern var viktig i synen på vad som var ett lämpligt fosterhem genom att 

han kunde verka som en förebild och övervakare av fosterbarnets, inte minst fosterpojkarnas, 

uppträdande. Han kunde även handleda fosterpojkarna i deras arbete.78 

För att kunna definiera om anmälaren var kvinna eller man används samma princip som vid 

könsbestämningen av barnen, det vill säga i första hand förnamn och annars kommentarer från 

kortregisterkorten eller från korrespondensen. De anmälare som trots detta inte går att definiera 

benämns även här som kön oklart. Ett visst bortfall finns och det påverkar framförallt studiet av 

önskemål utifrån kvinnliga och manliga anmälare. I de studerade anmälningarna rör det sig om 13 

anmälningar av 75 år 1941 (17 procent), 62 anmälningar av 392 år 1942 (16 procent) och 22 

anmälningar av 125 år 1944 (18 procent).79 Dock kan ändå majoriteten av anmälningarna studeras 

vilket gör att de ändå är tillräckligt för att kunna nå tillförlitliga resultat.  

Fosterfamiljens önskemål studeras även utifrån socialgruppstillhörighet för att se om detta 

påverkade anmälares önskemål. För studiet av socialgruppstillhörighet används Hans Normans 

kategorisering, som är väldigt konkret och lätthanterlig men samtidigt kan visa på olika nivåer, 

yrkestyper och funktioner och därför som lämpar sig bra för denna uppsats. En mer komplex 

kategorisering, exempelvis utifrån folkräkningen utförd av Statistiska centralbyrån 1945 och som 

består av sju huvudgrupper med tillhörande undergrupper som i sin tur kan kopplas till olika 

individualyrken, det vill säga enskilda yrken, skulle visserligen kunna visa på en större spännvidd 

av socialgrupper än Normans kategorisering men vinsten i förståelse skulle bli ringa. Norman 

utgår i sin kategorisering från olika socialgrupper (I-V) och placerar sedan in olika 

yrkesgrupperingar (A-B) i dessa.80 

                                                      
76 H Bergman 2003, ss. 334-335; Hirdman 1992, s. 208. 
77 Hirdman 1993, s. 149; Hirdman 1992, s. 203.  
78 A-S Bergman 2007, s. 137. 
79 Siffrorna av totala antal anmälningar respektive år utgår från de anmälningar som hade någon form av 
önskemål, se diagram 1 i delundersökningen Önskemål. 
80 Observera att socialgrupperna III och IV inkluderar bara en yrkesgrupp. 
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Vissa modifieringar av Normans kategorisering har gjorts för att passa bättre på mitt 

material. Små justeringar har gjorts i de exempel på yrkeskategorier som Norman ger förslag på i 

sin socialgruppsuppdelning. Detta gäller II a) Småföretagare inom industri och handel, hantverkare med 

mästartitel där åkerinäring lags till som exempel på småföretagare för att få in yrket bussägare och i 

V b) Okvalificerade arbetare inom industri och stadsnäring där fiskerinäring har lags till för att få in yrket 

fiskare. Ibland har inte små justeringar av socialgrupperna räckt till utan nya har fått skapas. Jag 

har likt Janfelt och Epäilys valt att lägga till ytterligare en socialgrupp nämligen I c) Adel i 

socialgrupp I för att på så sätt slippa exkludera de anmälare som inte passar in i Normans 

kategorisering på grund av att de endast angett sin adelstitel och ingen yrkestitel.81  

Detta har resulterat i följande kategorier:82 

 

Socialgrupp I: 

• I a) Storföretagare, godsägare 

• I b) Högre tjänstemän, akademiker 

• I c) Adel 

 

Socialgrupp II: 

• II a) Småföretagare inom industri, handel och åkerinäring, hantverkare med 

mästartitel 

• II b) Lägre tjänstemän, affärsanställda, arbetsledare 

 

Socialgrupp III: 

• III Bönder, brukare, arrendatorer 

 

Socialgrupp IV: 

• IV Hantverkare utan mästartitel, kvalificerade yrkesarbetare 

 

Socialgrupp V:  

• V a) Okvalificerade arbetare inom industri, stads- och fiskerinäring 

• V b) Jordbruksarbetare, anställda inom husligt arbete 

 

                                                      
81  Janfelt 1990, s. 115. 
82 I Tabell 6 (Bilagor) tar jag upp Normans kategorisering på mitt material utifrån socialgrupper. 
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Andra som använt sig av Normans kategorisering kopplar socialgrupperna till ett klassbegrepp. 

Socialgrupp I och II står för överklass respektive medelklass och Socialgrupp IV och V 

kategoriseras som arbetarklass.83 Själv har jag valt använda mig av socialgrupp och inte av klass. 

Skälet till detta är att ett klassbegrepp får svårt att inkludera alla socialgrupper. Som vi ser har 

socialgrupp III inte kunnat inkluderas i klassbegreppet vilket skulle bli ett problem i min 

undersökning då denna grupp är stor i materialet.  

Vissa noteringar rörande en anmälares yrkes- och sociala tillhörighet har varit svåra att 

placera in. Det gäller framför allt noteringar som rör fru, fröken, herr och änka/änkling. Den 

största gruppen här var fru. Totalt rörde det sig om 12 av 75 anmälare 1941 (16 procent), 73 av 

392 anmälare 1942 (19 procent) och 35 anmälare av 125 år 1944 (28 procent).  

Andra yrken som kan vara svårplacerade är de fall som kan innebära flera olika 

yrkesuppgifter. En sådan är lägenhetsägare som både kan röra sig om någon som bedrev 

småskaligt jordbruk och handelsverksamhet. Utifrån Normans kategorisering ska denna antingen 

kategoriseras i socialgrupp III eller socialgrupp II a. Jag har valt att placera lägenhetsägare som 

tillhörande socialgrupp III, med motiveringen att det utifrån Svenska akademiens ordbok 

(SAOB) görs en hänvisning till att lägenhetsägare särskilt kopplas till den definitionen av lägenhet 

som rörde småskaligt jordbruk.84  

Det förekommer även i materialet noteringar om två yrken för en och samma anmälan. I de 

fall som dessa yrken tillhör olika socialgrupp har de exkluderas ur undersökningen då det är svårt 

att veta vilken socialgrupp som de representerar. En lösning skulle kunna vara att placera en 

anmälare i två olika socialgrupper. Dock kan detta bli problematiskt speciellt i undersökningen 

om önskemål då syftet med studiet av yrkestillhörighet är att undersöka i fall dem påverkade 

önskemålet. Förekomsten av två yrken utifrån olika socialgrupper är trots allt ovanligt och endast 

tre anmälningar från 1942 och en anmälning från 1944 har återfunnits.  

I delundersökningen om önskemål studeras även de anmälare som hade egna barn och de 

som saknade egna barn och om de egna barnens kön påverkade anmälares önskemål om flickor 

eller pojkar och/eller barnets ålder. Totalt har 81 anmälningar, fördelat på 5 från 1941, 65 från 

1942 och 11 från 1944 kunnat studeras utifrån de anmälare som saknade egna barn och som hade 

                                                      
83 Epäilys 2001, s. 30. Även Janfelt använder ett klassbegrepp i sin undersökning. Tydligast blir det i 
hennes undersökning om barnens klasstillhörighet utifrån de biologiska föräldrarnas 
socialgruppstillhörighet där hon delar in de olika klasserna enligt ovan, se Janfelt 1990, ss. 102-103. Hon 
använder även klass i undersökningen om fosterföräldrarnas socialgrupptillhörighet, se Janfelt 1990, s. 
117. 
84 Se deras sökmonter på internet, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, besökt 121105. Sökord 
lägenhetsägare och lägenhet definition nr 9. 
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ett önskemål om kön. Vid önskemål om ålder i relation till de som saknade egna barn har 53 

anmälningar studerats, fördelat på 3 från 1941, 42 från 1942 och 8 från 1944.  

Ett visst bortfall finns för de anmälare som hade egna barn. Det förekommer i anmälningar 

att anmälaren hade egna barn med inte specificerar könen eller åldern på dessa eller att de hade 

barn av olika kön. Totalt gäller detta om kön i 12 anmälningar från 1941, 62 från 1942 och 5 från 

1944. För ålder gäller detta i 4 anmälningar 1941, 27 från 1942 och inga från 1944. Totalt studeras 

vid önskemål om kön i relation till de egna barnen 79 anmälningar, fördelat på 17 från 1941, 41 

från 1942 och 21 från 1944. Vid studiet av önskemål om ålder i relation till de egna barnen 

studeras 128 anmälningar, fördelat på 19 från 1941, 80 från 1942 och 29 från 1944. 

Vid studiet av önskemål om ålder i relation till fosterföräldrarnas egna barns ålder behövs en 

annan ålderskategorisering än den som tidigare används då det intressanta här är relationen i ålder 

mellan fosterbarnet och de egna barn, inte barnets ålder i sig.  

 

Denna är: 

 

• Yngre 

• Samma ålder 

• Äldre 

 

Jag kommer också att studera utfallet på ansökningar avseende barnens kön och ålder. 

Genom att jämföra önskemål med utfall går det att se om önskemålet uppfyllts eller inte. Som 

nämnts i dispositionen är det intressant att studera då det visar på vilka önskemål som 

betraktades som rimliga av Hjälpkommittén för Finlands barn och dess länskommitté i Uppsala 

län.  Genom att bifalla ett önskemål legitimeras detta. 

Bakgrund 

Mottagningen av finska barn i Sverige under andra världskriget började redan under finska 

vinterkriget. En central aktör var då Centrala Finlandshjälpen som förutom olika insamlingar och 

diverse annan verksamhet till förmån för Finland anordnade mottagning av framförallt finska 

barn, men även finska mödrar om barnet var under tre år. Initiativtagare till verksamheten var fru 

Maja Sandler, gift med dåvarande svenske utrikesminister Rikard Sandler. Tillsammans med bland 
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andra Hanna Rydh (Fredrika-Bremerförbundets ordförande) och Margit Levinson (Svenska 

Rädda Barnens ordförande) skapades Centrala Finlandshjälpen.85  

För att undersöka vilka humanitära och materiella behov som fanns i Finland, och då vilka 

den finska regeringen var mest angelägna att få hjälp med, reste i december 1939 Maja Sandler 

och Hanna Rydh till Finland. Bland det som skulle utredas var frågan om hur en eventuell 

översändning av finska barn och deras mödrar till Sverige skulle anordnas. Finska myndigheter 

var från början tveksamma men ändrade sedan uppfattning och översändandet tog därmed sin 

början. 86   

I och med att finska vinterkriget tog slut i mars 1940 avvecklades Centrala Finlandshjälpen 

men viljan att hjälpa Finland kvarstod. I januari 1941 bildades Kommittén för Finska 

Sommarbarn. Som namnet antyder var det en kommitté inriktad på en mer begränsad mottagning 

av finska barn i Sverige under sommaren. Kommittén kontaktade engagerade och ombud i den 

tidigare Centrala Finlandshjälpen om möjligheten att organisera en mottagning av finska barn till 

Sverige. Tanken var att 2 000 finska barn skulle få spendera sin sommar i landet. En inbjudan 

sändes till det nybildade utskottet i Finland, Mannerheim- Förbundets Utskott för Sommarbarn 

till Sverige. Totalt 753 barn hann översändas till Sverige innan fortsättningskriget inleddes i juni 

1941.87  

I augusti 1941 lämnades en ny inbjudan till Finland om att finska barn skulle få komma till 

Sverige. Detta gjordes till den då nyskapade kommittén Socialministeriets 

Barnöverflyttningskommitté. Kommittén för Finska Sommarbarn bytte i och med detta namn till 

Hjälpkommittén för Finlands barn då det tidigare namnet inte längre ansågs adekvat med den 

verksamhet som nu skulle bedrivas, en mer storskaligt organiserad mottagning av de finska 

barnen till Sverige under en obestämd tid.88 

Hjälpkommittén för Finlands barn kom att bli den största frivilliga hjälporganisationen under 

andra världskriget och åren strax efter, inriktad på mottagning av finska barn. Enligt deras egna 

uppgifter ska Hjälpkommittén för Finlands barn under perioden 1941–1948 ha tagit emot 55 144 

av de totala ca 70 000 finska barn som kom och befann sig i Sverige under andra världskriget och 

åren strax efter.89 

Hjälpkommittén för Finlands barn var en riksomfattande organisation bestående av en 

huvudorganisation i Stockholm och 26 olika länskommittér med tillhörande länsombud. I denna 
                                                      
85 Carlquist 1971, ss. 16-21; Linder 2008/2009, ss. 18-19; Edvardsen 1977, s. 20. 
86 Carlquist 1971, ss. 23-26.  
87 Lagnebro 1994, s. 13; Hammar 2009, ss. 13-14. 
88 Hammar 2009, s. 14; http://www.beredskapsmuseet.com/krigsbarn.html, besökt 140113 
89 Hammar 2009, s. 32; Lomfors 1996, s. 18. De resterande finska barnen som kom till Sverige under 
andra världskriget och åren strax efter var bl. a privatbarn, se de Geer 1986. 
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undersökning studeras länskommittén i Uppsala län. Denna bestod av länsombudet 

professorskan Hanna Boëthius, som var ordförande i kommittén. Viceordförande var Ada 

Wahlstedt, sekreterare Karl Söderberg, vicesekreterare Ruth Tideström och kassaförvaltare Helge 

Henriksson.90  

Under länskommittén i Uppsala län fanns det lokalombud på olika orter inom länet. 

Lokalombudets uppgift var att finna individer som inom sina områden villiga att ställa upp i 

hjälpverksamheten. Detta kunde bland annat vara att ställa upp som fosterföräldrar.91  

Urvalet av vilka finska barn som var aktuella för en översändning till Sverige gjordes i 

Finland. Socialministern Fagerholm gav direktiv om vilka finska barn som skulle kunna bli 

aktuella för en översändning vid skapandet av Socialministeriets Barnöverflyttningskommitté. 

Kriterier för att komma i fråga var: 

 

• Barn från evakuerade familjer. 

• Barn till invalider. 

• Barn från hem som blivit skadade vid bombningar. 

• Stupades eller invaliders barn som inte fick fadderunderstöd92 från Sverige. 

• Barn från barnrika familjer. 

• Barn till familjer där fadern var inkallad och där modern samtidigt förvärvsarbetade.  

• Barn till gravida kvinnor som hade svårigheter att ta hand om sina barn på grund av 

otillräckligt underhåll.93 

 

Åldersmässigt var de finska barn som kom till Sverige framförallt i åldern 2 till 6 år, även om 

både äldre och något yngre kunde förekomma.94  

De finska barnen som kom till Sverige under undersökningsperioden skulle i första hand 

placeras i privata fosterhem. Dock ansåg Hjälpkommittén för Finlands barn att själva 

mottagningen av de finska barnen skulle kunna bli så omfattande att även andra 

placeringsmöjligheter skulle, och till och med måste, bli aktuella. Detta var både utplacering på 

barnhem eller i barnkolonier samt genom att olika industrier, föreningar, företag eller likande 

                                                      
90 Hammar 2009, s. 12. 
91 Hammar 2009, s. 19. Notera att detta till skillnad från vid Centrala Finlandshjälpen var inriktad på 
enbart finska barn och inte finska barn och eventuellt deras mödrar. 
92 Fadderverksamhet i Finlands anordnades bl. a av svenska Rädda Barnen, se Nehlin 2009, ss. 142-143, ss. 
145-146. 
93 Kavén 2003, ss. 67-68; Lagnebro 1994, s. 13.   
94 Hammar 2009, s. 14. 
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ställde upp och antingen själva inom gruppen eller bland sina medlemmar tog emot ett eller flera 

finska barn.95 

De hem som mottog ett eller fler finska barn gjorde detta utan att kunna kräva ersättning för 

barnets uppehälle. Den enda ersättning som fosterföräldrarna fick var utifrån de statsbidrag som 

gavs till Hjälpkommittén för Finlands barn, och bestod av bland annat fria resor på svenska 

järnvägar, fria läkarbesök och försäkringar.96  

Centralt för mottagningen av de finska barnen genom Hjälpkommittén för Finlands barn och 

Socialministeriets Barnöverflyttningskommitté var att det från både finsk och svensk sida fanns 

en syn på att det var en tillfällig lösning. Syftet var aldrig att barnen skulle stanna i Sverige för 

alltid.97 När möjligheten fanns skulle de finska barnen återvända till Finland. Detta resulterade i 

att mottagningen under undersökningsperioden i grova drag skulle kunna förklaras som att den 

gick i vågor, där barnen först kom till Sverige och senare återsändes till Finland. Dessa resor 

kunde upprepas och gjorde att finska barn återigen sändes till Sverige för att senare återvända till 

Finland. Det som styrde dessa vågor var framförallt krigsutvecklingen i Finland. 

De första finska barnen som kom till Sverige genom Hjälpkommittén för Finlands barn 

gjorde detta 1941. Redan 1942 påbörjades det första återsändandet. Då var det i första hand 

frågan om finska barn i skolåldern, barn födda 1935 eller tidigare, som skulle återsändas för att 

kunna få sin skolgång i Finland.  Undantag från detta gjordes ibland. Barn födda år 1935 kunde, 

efter godkännande av finska myndigheter och ansökan av de biologiska föräldrarna, skjuta upp 

sin skolgång ett år och då stanna lite längre i Sverige.98 

Återsändandet fortsatte under 1943. 1944 startades dock på nytt ett återtagande av de finska 

barnen till Sverige, detta på grund av de senaste krigshändelserna, som resulterade i en hastig 

evakuering av finska barn till Sverige. Evakueringen gällde främst barn från Helsingfors och 

andra speciellt utsatta områden och orter i södra och sydöstra Finland. De finska barnen som 

tidigare varit i Sverige återsändes till det län som de tidigare vistats i med förhoppningen att deras 

tidigare fosterfamiljer åter kunde ta hand om dem.99 

Under 1945 och framåt återsändes de finska barnen åter till Finland. I juni 1946 leddes en 

masstransport av de finska barnen hem till Finland. Dock skulle det dröja så länge som till 1949 

innan Hjälpkommittén för Finlands barns verksamhet helt hade avvecklats.100 

                                                      
95 Hammar 2009, ss. 19-21. 
96 Hammar 2009, s. 20. 
97 Hammar 2009, s. 25; Kavén 2003, s. 69. 
98 Hammar 2009, s. 25. 
99 Epäilys 2001, s. 21; Hammar 2009, s. 27.  
100 Hammar 2009, ss. 31-33, se bland annat tabell 2: Statisk över Hjälpkommittén för Finlands barns 
verksamhet; Kavén 2003, s. 123.  
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År 1946 kan även ses som en brytpunkt i förhållandet till vad som skulle bli av de finska 

barnen i Sverige som fortfarande var kvar. Det blev nu lättare för en fosterfamilj att få 

möjligheten att adoptera sitt fosterbarn. Innan hade de finska myndigheterna ställt sig tveksamma 

till adoption, även om barnet var föräldralöst, men ändrade nu åsikt och blev mer välvilligt 

inställda.101 

1946 uppkom det även idéer om den så kallade fosterbarnsöverenskommelsen som en annan 

lösning på återsändandet av de finska barnen till Finland. Det skulle kunna beskrivas som en 

mellanväg mellan ett återsändande och att få ha kvar sitt finska barn, i alla fall längre. Rent 

praktiskt innebar fosterbarnsöverenskommelsen att fosterföräldern eller fosterföräldrarna tog på 

sig ett större ansvar för sitt finska fosterbarn. Det finska barnet som föll under en 

fosterbarnsöverenskommelse kom att bli likställd med ett privatbarn och kom då bland annat inte 

att omfattas av transporterna till och från Finland. Genom fosterbarnsöverenskommelsen kom 

de finska barnen att avregistreras från Hjälpkommittén för Finlands barns register.102  

Någonstans mellan 10 000 och 15 000 av de finska barn som kom till Sverige under både 

vinterkriget och fortsättningskriget stannade kvar i Sverige. Dessa blev antingen kvar som 

fosterbarn, föll under fosterbarnsöverenskommelse eller blev adopterade.103 Vissa finska barn 

som vistats i landet återvände även till Sverige i vuxen ålder.104 

                                                      
101 Hammar 2009, ss. 28-29. 
102 Hammar 2009, ss. 30-31. 
103 Siffran om hur många som stannade i Sverige varierar. Kavén menar att det troligen var kring 10 000 
finska barn där 1 330 blev adopterade, 3 769 föll in under fosterbarnsöverenskommelser. De resterade av 
de barn som stannade kvar enligt Kavén gjorde detta med personliga pass, se. Kavén 2003, s. 186. Kavén 
går dock inte in på vad som menas med personliga pass och hur det i så fall påverkade barnets eventuella 
hemresa. www.krigsbarn.se (besökt 120605) nämner att ca 15 000 finska barn blev kvar i Sverige. 
Edvardsen menar att det den 1 sep 1949 fanns 15 174 finska barn, antingen som kommit på privatväg eller 
genom olika organisationer, kvar i Sverige och att slutligen omkring 10% av alla finska barn i slutändan 
blev kvar i Sverige. Se Edvardsen 1977, s. 5, s. 136. Det bör påpekas att Edvardsens källhänvisningar till 
uppgifterna är knapphänta men kommer troligen från något han benämner som Socialministeriets tidskrift 
1950, vilket ska vara en sammanställning av Socialministeriets Barnöverflyttningskommittés verksamhet.  
Se Edvardsen 1977, s. 133. De Geer nämner tre olika siffror på hur många barn som fortfarande var kvar i 
Sverige efter Hjälpkommittén för Finlands barns slutliga avvecklande 1949, se de Geer 1986, s. 12. Enligt 
Soumibyrån (Finland) var det totalt 15 087 barn kvar i Sverige, enligt Östberg (troligen Lars Östberg, 
Hjälpkommitté för Finlands barns huvudorganisations sekreterare, se Hammar 2009, s. 16) 10 000 barn 
kvar och enligt de Geer var det åren 1949-1950 totalt 5 755 barn kvar i Sverige. 
104 Se Räsänen 1990 eller Lagnebro 1994.   
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Undersökning 

Normer  

Idéer om olämpligt och lämpligt i synen på fosterhem, fosterföräldrar och de finska fosterbarnen 

är det centrala i denna delundersökning. Genom att studera kommentarer från kortregistren och 

hämtade från korrespondensen går det att komma åt både synen på familjen, fosterfamiljen, och 

synen på barn. Detta genom att analyser vad som framställs som accepterat och önskvärt 

agerande och vad som inte var det.  

Undersökningsdelen består av tre olika kapitel och berör i tur och ordning: den officiella 

synen på lämplig fosterhemsplacering och fosterföräldrarnas agerande utifrån Hjälpkommittén 

för Finlands barn; synen på fosterhem och fosterföräldrar på lokal nivå och slutligen synen på 

fosterbarnen och deras agerande. 

Den officiella synen på lämplig fosterbarnsplacering  

Den officiella synen på ett lämpligt fosterhem går att finna i en broschyr från 1944, Råd till de 

finska barnens svenska föräldrar, skriven av medicine doktor Sven Ahnsjö i samarbete med 

Hjälpkommittén för Finlands barn och sedan utsänd till fosterföräldrarna. Motivet bakom var ett 

försök att undkomma problem som fosterföräldrarna kunde stöta på med fosterbarnen, problem 

som visat sig under tidigare verksamhetsår. Hjälpkommittén för Finlands barn ville med denna 

broschyr ”lämna några upplysningar och råd beträffande själsliga problem hos barnen, problem, 

som det för den enskilde kan vara svårt att på egen hand ta ställning till.”105  

En viktig del i hanterandet av eventuella problem hos barnen låg i hur fosterföräldrarna tog 

sig an rollen som fosterföräldrar. I och med detta belyses synen på ett önskvärt och lämpligt 

agerande för fosterföräldrarna. I broschyren framkommer idealet, det eftersträvsvärda målet med 

ett föräldraskap och då även för fosterföräldrar. Det framhålls att alla föräldrar stävar efter ”att i 

möjligaste mån utveckla sina barn till harmoniska och lyckliga människor” som i framtiden skulle 

kunna fylla sina plikter i samhället.106 Det handlar med andra ord om att, likt i Ohrlanders 

definition av barnets rätt, skapa gynnsamma förutsättningar för att barnen skulle bli goda 

medborgare.  
                                                      
105 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, E:3, broschyr Råd till de finska barnens svenska föräldrar, Med. Dr. 
Sven Ahnsjö, s. 1.  
106 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, E:3, broschyr Råd till de finska barnens svenska föräldrar, Med. Dr. 
Sven Ahnsjö, s. 1. 
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Även hur fosterföräldrarna borde agera berörs. Grundläggande var här att fosterföräldrarna 

skulle vara som en förälder för barnet men inte agera som barnets nya föräldrar – alltså försöka 

att ersätta dem. Det var meningen att barnen skulle återvända till Finland när tillfälle gavs och till 

sina ”naturliga” [biologiska] föräldrar.107 Att barnen skulle återvända till Finland är viktigt för 

förståelsen av fosterföräldrarnas roll vid mottagandet av de finska barnen. Användningen av 

begreppen ”naturliga” föräldrar kontra ”fosterföräldrar” visar tydligt på att det var en tillfällig 

lösning; de finska föräldrarna var fosterbarnets naturliga föräldrar, barnets ”riktiga” föräldrar, 

vilka det var naturligt att de sedan skulle återvända till.  

Förutom att inte ersätta de ”naturliga” föräldrarna skulle en fosterförälder verka för trygghet, 

kontakt med föräldrar och/eller andra släktingar i Finland och ge barnet en stabil tillvaro och 

uppfylla dess behov. Slutmålet var att arbeta och underlätta för återsändandet till Finland. 

Konkreta förslag på lämpligt agerande ges också. För att undvika att barnet såg 

fosterföräldrarna som sina föräldrar borde fosterföräldrarna uppmuntra barnen att kalla dem tant 

eller farbror istället för mamma eller pappa. Det var viktigt att barnen inte glömde bort sina 

biologiska föräldrar. Ett sätt att undvika detta var att uppmuntra barnen att tala om sina föräldrar 

och de minnen de hade av dem. Ett annat var att barnen höll kontakten med sina föräldrar i 

Finland, att hjälpa och låta barnen brevväxla med sina föräldrar och hjälpa dem komma ihåg 

bemärkelsedagar. Kom brev från Finland så fick fosterföräldrarna gärna delta i ”barnets glädje” 

över att de biologiska föräldrarna hörde av sig.108  

Ärlighet var viktigt i hanterandet av barnen. Att ljuga och inte berätta sanningen ansågs 

kunna leda till att barnet blev otryggt och osäkert, och brister på trygghet var just något som 

kunde vara orsaken till att barnet reagerade starkt och uppförde sig illa. Var föräldrarna, eller ena 

föräldern, döda uppmuntrades fosterföräldrarna att berätta detta för fosterbarnet och då gärna så 

tidigt som möjligt. Fosterföräldrarna borde även vara ärliga med att fosterbarnen var i ett 

främmande land, varför de var där samt beröra kriget och dess verkningar, detta på en nivå som 

barnet förstod.109   

Förslagen berörde även hur fosterföräldrarna borde hantera barnet. Fosterföräldrarna skulle 

ha tålamod om barnet var besvärligt och svårhanterligt, istället för att förstora dessa egenheter 

borde fosterföräldrarna komma underfund med varför barnet reagerade som det gjorde och 

sedan agera utifrån det. Fosterföräldrarna uppmuntrades även att ta emot fosterbarnen på deras 
                                                      
107 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, E:3, broschyr Råd till de finska barnens svenska föräldrar, Med. Dr. 
Sven Ahnsjö, s. 3. 
108 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, E:3, broschyr Råd till de finska barnens svenska föräldrar, Med. Dr. 
Sven Ahnsjö, ss. 3-4. 
109 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, E:3, broschyr Råd till de finska barnens svenska föräldrar, Med. Dr. 
Sven Ahnsjö, ss. 2-4. 
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egna villkor och utifrån deras egna förutsättningar. Detta kunde bland annat innebära att låta 

barnet vara sig själv med motiveringen att ”Det är bättre att barnet är livligt och glatt och lever ut 

sina behov, än att det i rädslan för tillrättavisningar blir stillsamt, oföretagen och hämmat och i 

alla situationer beskedligt.” Samtidigt så skulle fosterföräldrarna inte skämma bort fosterbarnen 

utan vänja dem vid ”god vanor”.110 En anledning till att det var viktigt att inte skämma bort 

barnen framgår av ett brev till blivande fosterföräldrar. Motivet var att undvika att barnen fick 

svårigheter vid återsändandet till Finland då de, som brevskrivaren menar, ofta kom från enkla 

hemförhållanden.111 Vad som menas med goda vanor berörs dock inte i broschyren. Tänkbart är 

att det handlar om värderingar och uppfostran om hur barnet borde lära sig att uppföra sig på ett 

lämpligt sätt. 

Hur stämmer då denna syn överens med synen på barnets bästa? De råd om ges ovan 

berättat om att barnets bästa var att ta hand om barnet utifrån dess egna förutsättningar, att se till 

dess behov samt ha tålamod med barnets agerande. Samtidigt var barnets bästa att förberedas för 

återkomsten till Finland och de biologiska föräldrarna, något som mer kan ses i linje med 

föräldrarnas bästa eller kanske Finlands bästa utifrån en nationalistisk tolkning av barnet som 

nationens framtid. Det sistnämnda belyser en viktig del av synen på barnets inom 

Hjälpkommittén för Finlands barn. I korrespondensen framhölls återkommande betydelsen av att 

de finska barnen skulle, om möjligt, få undervisning i finska eller i alla fall umgås med finska barn 

på utplaceringsorten. Barnen skulle inte glömma sitt modersmål, betonade Hjälpkommittén, 

eftersom det skulle skapa problem i relationen till de biologiska föräldrarna. 112  

Nära till hands vid en diskussion om synen på barnets bästa är ifall mottagningen i sig var i 

barnets bästa intresse eller om det hade varit bättre ifall barnet stannat i Finland. Även om det i 

denna undersökning inte finns något intresse av att värdera mottagningen i sig, finns det fog att 

ändå beröra ämnet för att fördjupa förståelsen av synen på mottagningen av finska barn och 

kritiken mot mottagningen i tidigare forskning.113 I broschyren berörs nämligen detta och det 

framförs vilka svårigheter som kunde komma med ett fosterförälderskap. Det var ingen lätt sak 

och speciellt svårt ansågs det att fosterföräldrarnas roll var. De kom att ställas inför andra 

problem än en biologisk förälder då de skulle uppfostra barn från ett annat land och för ett annat 

samhälle. Det betonas hur fosterföräldrar kunde få det svårt att ”förstår och sätta sig in i deras 

                                                      
110 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, E:3, broschyr Råd till de finska barnens svenska föräldrar, Med. Dr. 
Sven Ahnsjö, s. 4. 
111 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949  Serie I, Vol. E:1, information till blivande fosterföräldrar utfärdat av 
Hjälpkommittén för Finlands barn, odaterat.   
112 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, Vol. E:1, information till blivande fosterföräldrar utfärdat av 
Hjälpkommittén för Finlands barn, odaterat.  
113 Se exempel Kavén 2003; Lagnebro 1994; Räsänen 1990. 
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[barnens] egenheter och särdrag, eftersom dessa ofta framstå såsom främmande.” Speciellt svårt 

ansågs det att veta hur man, som fosterföräldrar, skulle på bästa sätt gynna en harmonisk 

utveckling för de finska barnen, ett barn som ”slitits bort från sitt hem och därigenom i grunden 

berövats de gynnsammaste förutsättningarna för sin uppfostran”.114  

Detta skulle kunna tolkas som om det hade varit bättre att barnen hade fått stanna i Finland, 

att uppfostras i den mest gynnsamma miljön, och att denna tanke även fanns hos 

Hjälpkommittén för Finlands barn. Dock är svårigheter och eventuella problem som kunde 

uppstå vid uppfostrandet av barnen inte detsamma som att de var ouppnåeligt – kanske svårt och 

lite kämpigt – men hela syftet med broschyren var att minimera dessa eventuella svårigheter. I 

broschyren betonades att syftet bakom mottagandet var att det var en humanistisk handling,115 att 

man tog hänsyn till att utifrån situationen ge barnen en så god upplevelse som möjligt tills de åter 

kunde sändas hem.   

Fosterhem och fosterföräldrar 

I föregående kapitel belystes den officiella synen på ett lämpligt och önskvärt agerande för 

fosterföräldrar och en fosterfamilj genom en analys av en broschyr utgiven av Hjälpkommittén 

för Finlands barn. Speciellt viktigt här var att barnen skulle förberedas för att kunna återvända till 

Finland och de biologiska föräldrarna. Barnen skulle tas om hand på bästa sätt genom att deras 

behov sattes i första rummet och genom att barnen behandlades utifrån sina egna förutsättningar.  

Intressant i detta sammanhang är även att se på om de förslag på ett lämpligt agerande för 

fosterföräldrarna fick några genomslag i de kommentarer som angivits, nedtecknade av 

engagerade inom länskommittén i Uppsala län. Detta skulle visa på om den officiella syn på barn 

som går att se i broschyren från 1944 var lika giltig för dem som arbetade på lokalnivå/länsnivå 

som den var inom Hjälpkommittén för Finlands barns huvudorganisation i Stockholm. 

 Ett visst genomslag finns men det är förvånansvärt litet. Det finns kommentarer om 

kopplingen till Finland som skulle kunna tala för att fosterbarnet i alla fall hade någon möjlighet 

att ha kontakt med folk från Finland. Som exempel kan nämnas att en man från Sparrsätra och en 

kvinna från Almunge i sina ansökningar angivit att det i närheten fanns en finsk kvinna. En 

                                                      
114 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, E:3, broschyr Råd till de finska barnens svenska föräldrar, Med. Dr. 
Sven Ahnsjö, ss. 1-2, citat hämtade från s. 2. 
115 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, E:3, broschyr Råd till de finska barnens svenska föräldrar, Med. Dr. 
Sven Ahnsjö, s. 2. 
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annan hade en fru som var finskfödd och finsktalande.116 Dock finns det inga uppgifter om att 

fosterföräldrarna skulle underlätta kontakten med de biologiska föräldrarna, låta barnen träffa 

finska barn eller få undervisning i finska. Inga cirkulär eller brev avsedda för fosterföräldrarna 

som jag har funnit belyser något om någon uppmaning eller ett krav på att få till stånd något 

sådant.  

Vikten av att upprätthålla kontakten med de biologiska föräldrarna i Finland betonas som 

framgått i broschyren. Trots detta finns det kommentarer som visar att de biologiska föräldrarna, 

framförallt mödrarna, inte hört något om sina barn på längre och undrar var de befinner sig.117 

De biologiska föräldrarna uppmanade länskommittén i Uppsala län att undersöka var deras barn 

befann sig och att uppmuntra fosterföräldrarna att skriva.  

Det finns heller inte några kommentarer om att fosterföräldrar hindrat eller vägrat barnen att 

återvända hem till Finland förutom att vissa fosterföräldrar framförde önskemålet att barnen 

skulle få stanna i fosterhemmet.118 I stället rörde kommentarerna om lämpliga och olämpliga 

fosterföräldrar och fosterhem andra ämnen. Jag ska börja med de som kan kopplas till lämpligt 

agerande och en lämplig fosterfamilj, för att sedan gå över på olämpligt agerande och en olämplig 

fosterfamilj.  

När det kom till frågan om lämplighet och vad som utmärkte lämpliga fosterhem handlar det 

mycket om vilka grundläggande förutsättningar, möjligheter, fosterfamiljen hade för att kunna 

uppfylla barnets bästa och behov. Nedan redovisas dessa utifrån tre olika grundläggande 

förutsättningar, ekonomiska-, emotionella- och praktiska förutsättningar.  

De ekonomiska förutsättningarna är något som även uppmärksammats i tidigare forskning, i 

exempelvis Epäilys studie, där han framför betydelsen av ekonomiska förutsättningar för att ett 

fosterhem skulle anses lämpligt. De ekonomiska förutsättningar som behandlas i mitt material har 

dock en annan vinkel, att det nödvändigtvis inte behövde vara fosterfamiljen själv som hade 

dessa ekonomiska förutsättningar utan att de lika väl kunde komma från annat håll. Att någon 

annan betalade för barnets uppehälle var fallet för bland annat en kvinna som förutom att ha två 

egna finska fosterbarn betalde för ytterligare två finska barn placerade i hem på orten.119 Ett annat 

                                                      
116 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2, And G W (Sparrsätra), Alm T (Almunge); ULA, 
U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:3, brev till Hanna Boëthius, avsändare Helmy Littmark (Håtuna), 
gäller (Förnamn saknas) And (Håbo-Tibble), daterat 27/2 1944.  
117 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:1, Hie J K (Tavastehus), Hir P (Lappee); ULA, U. L. 
H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2, And E & E (Grellsbo). 
118 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, Vol. E:2, brev till Hanna Boëthius, avsändare J E Eri (Tierp), 
daterat 28/4 1943. 
119 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2, Ber G (Frötuna), Blo K & E (Frötuna), Mar E 
(Frötuna). 



45 
 

exempel var en kvinna som bidrog med 25 kronor för ett barn placerat hos en familj i Uppsala, 

samt att hon betalade 30 kronor i månaden för inköp av kläder till en tidigare fosterflicka som 

hade omplacerats till en annan fosterfamilj.120 Att andra kunde bidra ekonomiskt till en 

fosterfamilj öppnade upp för att även den med mindre ekonomiska tillgångar kunde ta hand om 

ett barn på ett önskvärt sätt genom att de därigenom fick råd att ge dem mat etcetera. 

Detta visar även på att det fanns olika sätt att bli en del i mottagningen av finska barn som 

placerades i privata hem. För det första att vara den som praktiskt tog hand om barnen och för 

det andra de som blev en del av mottagandet genom att ge medel och dylikt för att kunna ta emot 

barnen. Dock är det viktigt att betona att detta endast gällde de privatpersoner eller företag och 

organisationer som gav ekonomiska bidrag.121 Det finns fall där anmälare hade krav på att få 

bidrag för att ta hand om finska barn. Motivet kunde vara att de inte hade råd att ta hand om 

barnen men ändå gärna ville ha ett finskt fosterbarn.122 I dessa fall blev dock kravet på ersättning  

något som kunde tala emot fosterföräldrarnas lämplighet då just fosterföräldrarna, som nämnt 

tidigare, förväntades ta emot barnen utan ekonomisk ersättning. Att då kräva eller vilja ha 

ekonomisk ersättning kunde då indikera att de egentligen inte hade råd att ge barnen det de 

behövde alternativt att de såg mottagandet som en sätt att tjäna pengar och därför inte kunna 

uppfylla barnets bästa. 

De emotionella förutsättningar för ett lämpligt fosterhem rörde vilken inställning 

fosterföräldrarna hade till mottagningen av barnen. Återkommande är kommentarer om hur 

fosterföräldrarna kände iver och var angelägna att ta emot barnet. 123  En kvinna från Enköping 

som med sin syster ville ta emot ett finskt barn framhöll till exempel detta. Barnets kön spelade 

ingen roll då systrarna menade att alla barn var i lika stort behov att få hjälp på grund av den stora 

                                                      
120 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2, Fun B (Upsala, sic!) (fosterbarn San R, info står på 
broderns kortregisterkort, San E), Hem S & S (Upsala, sic!).  
121  För företag eller organisationer se ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:2, brev till 
Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala län, avsändare Uppsala-Ekeby Aktiebolag (Uppsala), daterat 
2/1 1942; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:2, brev till Hanna Boëthius, avsändare Uppsala 
Oldboys klubb (Uppsala), daterat 9/3 1942.  
122 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:2, brev till Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala 
län, avsändare E L Car (Bålsta) daterat 3/1 1942; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:2, 
Förteckning över fosterhem i G:la (Gamla, min anm.) Uppsala, nedtecknat av Aina Carlsson, gäller 
anmälarna E Gus (G:la Uppsala) och G Lag (G:la Uppsala), daterat 29/1 1942; ULA, U. L. H. K. B. 1939-
1949 Serie I, VOl. E:2, brev till Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala län, avsändare S Eri 
(Bälinge), daterat 9/1 1942; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:2, brev till Hjälpkommittén 
för Finlands barn i Uppsala län, avsändare A For (Björklunda, Bålsta), daterat 22/1 1942.  
123 Se ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2, And S (Wänge), Ber K (Lilla Almby, fosterbarn 
Rön B R), Ber H & O (Valsäter), Bjö K G (Uppsala), Car B (Enköping), Has I (Älvkarleby); ULA, U. L. 
H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:3, brev till Hanna Boëthius, avsändare Märta Hasselblad (Älvkarleby), 
gäller J Wes (Älvkarleby), daterat 25/2 1944. 
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nöden i broderlandet Finland. Ett annat exempel erbjuder en man från Tierp som i flera brev 

skriver om viljan att låta den finske fosterpojken få stanna längre i fosterfamiljen. Mannen 

framhöll att detta bland annat var fosterpojkens önskan då han var så rädd för bombanfallen. I 

ett senare brev önskar han dock att få behålla pojken som han och hans fru kommit att älska över 

allt annat på jorden.124 

Betydelsen av att känna iver och känna för verksamheten och barnen kan tolkas på olika sätt. 

För det första utifrån resonemang om barnets bästa där en vilja att hjälpa säkerligen skulle få en 

positiv inverkan på hur barnen bemöttes, att de kom till en familj som ville ha dem och i vilken 

de troligen fick känna tillgivenhet. För det andra kan det ha att göra med mer ideologiska 

tankebanor om hur viljan att hjälpa barnen också var en vilja att hjälpa Finland, vilket ju var en 

del av syftet med Hjälpkommittén för Finlands barns verksamhet – att stödja och hjälpa Finland. 

De praktiska förutsättningarna kunde vara att de blivande fosterföräldrarna hade barnkläder 

som kunde ändras så att de passade det tilltänkta finska fosterbarnet eller att det fanns 

lekkamrater till det finska barnet i närheten.125 En anmälare framförde både att det finns många 

barn på gården som fosterbarnen [önskade sig två barn] kunde leka med och att det i närheten 

fanns en villa vid sjön där en scoutkår brukar hålla till och ”där roliga saker hända”.126 

Betoningen på lekkamrater eller annan social verksamhet är här värd att notera då ett 

mottagande inte enbart sätter barnets behov i samband med mat om omsorg, utan även lyfter 

fram barnets behov av social stimulans, något som kan uppnås genom att låta barn vara barn och 

då leka och umgås med andra barn.127 

                                                      
124 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, Vol E:1, brev till Finska fadderbarn i Stockholm, dock märkt 
Upps! (Uppsala), avsändare G And (Enköping), daterat 31/12 1941. (brevet är feladresserat då det inte rör 
sig om något fadderbarn utan ett fosterbarn); ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, Vol E:2, brev till 
Hanna Boëthius, avsändare J E Eri (Tierp), daterat 20/7 1942; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, Vol 
E:2, brev till Hanna Boëthius, avsändare J E Eri (Tierp), daterat 28/4 1943. Se även ULA, U. L. H. K. B. 
1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2, Eri E J (Tierp) och ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:1, 
Eri E (Kotka), där det nämns att fosterpojken blivit adopterad av fosterfamiljen. 
125 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2. And B (Uppsala), And V & A (Ekeby), Att H 
(Uppsala), Car M & H (Claestorp), Ekl L (Öster Ekeby), Eri (f. Wes) A (Sandby); ULA, U. L. H. K. B. 
1939-1949 Serie I, VOl. E:3, brev till Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala län, avsändare K Joh 
(Veckholm), daterat 13/2 1944; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:3, brev till Hanna 
Boëthius, avsändare A S A Ced (Kungshamn, Uppsala), daterat 2/3 1944; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 
Serie I, VOl. DIII:5 Lev T (Uppsala). 
126 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:3, brev till Hanna Boëthius, avsändare A S A Ced 
(Kungshamn, Uppsala), 2/3 1944. 
127 Även Janfelt har uppmärksammat betydelsen av lekkamrater som något positivt och en faktor som 
spelade in i valet av personer som fick ta hand om ett krigsbarn genom Svenska Röda Korset. Se Janfelt 
1990, ss. 112-113, s. 117.  
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Jag ska nu gå över på vad som ansågs som en olämplig fosterfamilj och olämpliga 

fosterföräldrar. Som framhölls i metoddelen kan utsorterandet av olämpliga fosterföräldrar och 

hem säga väl så mycket om idealen som positiva beskrivningar av dessa. Genom att studera dem 

som diskvalificerades som fosterföräldrar kan vi alltså få en god bild av vad som ansågs 

känneteckna det goda fosterhemmet och barnets bästa. 

Att fosterföräldrarna eller ena fosterföräldern var sjuk kunde spela in i att fosterhemmet 

ansågs olämpligt. En kvinnlig anmälare ansågs bland annat olämplig som fosterförälder då hon 

ansågs vara sinnessjuk.128 Olämpligheten här gällde troligen främst fosterförälderns oförmåga att 

ta hand om barnen på lämpligt sätt. Det verkar även som att de fall där sjukdomen var smittsam, 

exempel tuberkulos, fanns en risk att barnen blev smittade och att fosterhemmet då betraktades 

som mindre lämpligt. Det finns kommentarer som rör förekomsten av exempelvis tuberkulos 

inom fosterfamiljen eller i dess närhet.129 Detta kunde ha en negativ påverkan på mottagande av 

barnen genom att de utsattes för risk, vilket varken låg i barnens eller i länskommitténs i Uppsala 

län intresse. 

Betonandet av sjukdom som något olämpligt kunde även kombineras med annat. En 

fosterfamilj ansågs inte längre lämplig att ta hand om sin fosterflicka då fostermodern blivit 

inlagd på sanatorium varför flickan omplacerades. Ett annat exempel var en fosterpojke som 

tidigare vistats hos en kvinna men då denna blivit sjuk hade omplacerats till nuvarande 

fosterhem.130 Det är intressant att det finska fosterbarnet blev omplacerat efter att just 

fostermodern blivit sjuk. Detta talar för Bergmans tolkning att kvinnans roll var central och 

avgörande när det kom till att ta hand om fosterbarn på bästa sätt. Det finns alltså belägg för 

tankar om kvinnan som den som tog hand om barnen och då även fosterbarnen.  

Sjukdom och ålder kunde vara något annat som talade emot ett fosterhems lämplighet. En 

fosterfamilj hade en fosterson vilken i maj 1944 hade orsakat en större eldsvåda i sitt fosterhem, 

vilket klargjorts genom en polisutredning. Pojken ansågs även ha ett sådant lynne att han ständigt 

behövde vara under uppsikt. Fosterhemmet ansågs olämpligt då fostermoderns hälsa var kraftigt 

                                                      
128  Se ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DI:I, Gus A (Rasbo); ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 
Serie I, VOl. DIII:5, Pet A (G:la, Gamla min anm., Uppsala).  
129 Se ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:5, Car J (Vendel), Hil J (Österänge). Ingen av 
anmälarna hade själva tuberkolos utan det rörde sig om en inneboende respektive en brorsdotter boende 
på samma gård som anmälaren.  
130 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2, And J A (Vaksala, Uppsala, på And T, Vaksala, 
Uppsala, kortregisterkort), Lin E (Wästland, på Eri A, Malen, Wästland, kortregisterkort). 
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nedsatt på grund av sjukdom, att makarna var i 60–65 årsåldern och att de själva inte hade några 

barn.131 

Ifall fosterpojkens beteende i detta fall spelade in framgår inte men det är intressant att 

fosterfamiljen betraktades olämplig då de ansågs inte kunde ”hantera” ett sådant barn. Detta kan 

med fördel kopplas till Bergmans resultat, enligt vilka där både sjukdom och ålder kunde vara 

något som talade emot ett fosterhems lämplighet. Samtidigt så är det viktigt att se att avsaknad av 

egna barn, som hos Bergman framhålls som något positivt i bedömningen av fosterhem,  inte 

gällde i detta fall. Här var det just avsaknad av egna barn som blev något olämpligt.  

Fosterföräldrarnas egna barns uppförande kunde också tala för eller emot fosterhemmets 

lämplighet. En fosterfamilj ansågs olämplig och det framförs just att de hade ouppfostrade 

barn.132 Troligen låg motivet här i att det olämpliga var att fosterföräldrarna uppenbarligen inte 

kunde uppfostra barn på ett önskvärt sätt med tanke på hur deras egna barn uppförde sig. 

Alkoholproblem hos fosterföräldrarna kunde också vara diskvalificerande. Så verkar ha varit 

fallet för en anmälare från Husby som fått kommentarerna ”ej lämplig” och ”sprit”.133 Att en 

blivande fosterförälder hade alkoholproblem antogs rimligen påverka barnets vistelse i 

fosterhemmet negativt. I interna cirkulär inom Hjälpkommittén för Finlands barn fördes 

resonemang om betydelsen av att placera barnen i lämpliga hem. Motivet bakom låg i att både 

placera barnen i så lämpliga hem som möjligt, att uppfylla deras behov och göra deras vistelse så 

bra som möjligt och att undvika klander och negativ publicitet från utomstående, främst 

Finland.134 Skälet till att det var viktigt att undvika negativ publicitet var de konsekvenser som 

kritiken kunde föra med sig, i form dels av en ovilja att sända barn till Sverige dels i en ovilja för 

folk att ställa upp som exempelvis fosterföräldrar. Båda två var nödvändiga för att få 

verksamheten att fungera. 

De exemplen som beskrivs ovan gäller sådant beteende och sådana förutsättningar som 

skulle kunna tänkas påverka barnens vistelse negativt. Det fanns även det som i slutändan gjorde 

så. Att fosterbarnen verkligen for illa i fosterhemmet finns det exempel på. I en fosterfamilj hade 

en finsk flicka blivit slagen. En pojke som vistats i ett fosterhem i Uppsala blev så strängt 

                                                      
131 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, Vol E:3, utdrag ur protokoll sänt till Hanna Boëthius, avsändare 
Ekeby sockens barnavårdsnämnd, daterat 13/8 1944. 
132 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:5, Kro M (Hesselby). 
133 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:5, Mel O (Husby). 
134 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949  Serie I, Vol. E:1, cirkulär adresserat till barnhemmen och barnkolo-
nierna, avsändare L Östberg, daterat 16/3 1942; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, Vol. E:1, PM 
rörande Kommittén för Finska Sommarbarn, sammanfattat av Boëthius, daterat 10/9 1941.  
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behandlad att länsombudet Hanna Boëthius var orolig för pojkens nerver. En tredje fosterfamilj 

hade låtit sin finska fosterflicka arbeta alldeles för mycket.135  

Det sistnämnda exemplet berör barn som arbetskraft, något som bland annat Bergman 

menar ansågs som icke önskvärt när det kom till en lämplig fosterbarnsplacering. Dock bör detta 

problematiseras. Det finns de anmälare som uttryckligen nämner att de vill ta emot ett finskt barn 

som hjälp utan att de på något sätt fick en negativ kommentar på grund av detta eller ratades som 

fosterföräldrar.136 Uppfattningen att barnen skulle hjälpa till med diverse sysslor i fosterhemmet 

var, av vad som kan utläsas ur mitt material, inget främmande eller icke önskevärt utan tvärt om 

något som både förekom och förväntades av de finska barnen. Ett exempel går att finna i 

korrespondensen där Boëthius i januari 1945 skickade ett svar på en kvinnas påpekande om att en 

finsk fosterflicka fick utföra arbete i fosterhemmet som var alltför ansträngande för henne. 

Boëthius svarade att det i dagsläget inte var aktuellt med ett ingripande och konstaterar samtidigt 

att arbetet nog kan vara ansträngande för fosterflickan om hon inte var van vid landet, då det ju 

fanns mer att göra där när det gällde ute- och innearbete.137 Det som här avgör om de finska 

barnens arbete ska ses som något negativt eller något accepterat har alltså att göra med mängden 

arbete. Det negativa var således inte, som Bergman hävdat, arbetet i sig. Om de som i exemplet 

ovan fick arbeta för mycket blev det däremot ett problem som kunde få konsekvenser för synen 

på fosterföräldrarnas lämplighet.  

Avslutningsvis ska jag belysa de konsekvenser som kunde komma med kommentarer om 

olämpliga fosterföräldrar och fosterhem, detta för att visa på hur Hjälpkommittén för Finlands 

barn och dess länskommitté i Uppsala län hanterade situationen och för att ge ytterligare exempel 

på vad som ansågs som ett gott hem och det bästa för barnen. 

Som Bergmans och Epäilys studier visar kunde och skulle de fosterhem som ansågs 

olämpliga blir utredda av barnavårdsnämnden på orten. I mitt material förekommer även 

uppgifter och uppmaningar om att kontroll av fosterhem skulle utföras kontinuerligt av 

lokalombuden för att undvika att barnen placerades i olämpliga hem och att barnen for illa. De 

intryck som lokalombuden fick av fosterhemmen skulle sedan meddelas till Boëthius. En sådan 

undersökning gjordes av lokalombudet Aina Karlsson från Gamla Uppsala i september 1942. 

                                                      
135 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2, And G (G:la, Gamla min anm., Uppsala), Arn E 
V (Upsala, sic!); ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, Vol E:3, brev till Barnavårdsnämnden i Uppsala, 
avsändare Hanna Boëthius, daterat 29/5 1944. 
136 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:5, Eri (förnamn saknas, Skeke), Thu K (Vaksala, 
Uppsala), Ryd A (Vendel), And (förnamn saknas, Skölsta). 
137 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:4, brev till Fru Malm, avsändare Hanna Boëthius, 
daterat 11/1 1945. 
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Karlsson hade utrett en anmälan om en fostermodern som ansågs vara ej lämplig för fosterflickan 

men inte funnit det tillräckligt allvarligt för att få henne omplacerad.138  

Detta visar på att kontroll av fosterhemmen inte bara lades på organ som 

barnavårdsnämnden utan att det även fanns en rutin, eller i alla fall ambitioner att ha en sådan 

inom länskommittén, att kontrollera att barnen placerats i lämpliga fosterhem. Med andra ord 

skulle kontrollen av fosterhemmens lämplighet ske på två plan, dels inom länskommittén dels 

inom barnavårdsnämnden. De skulle inte utesluta varandra utan snarare kombineras för att 

kontrollen av fosterhemmen skulle bli så effektiv som möjligt. 

Framförallt två konsekvenser kunde följa av en utredning. För det första att utredningen 

visade på att fosterhemmet eller fosterföräldrarna inte var så olämplig som tidigare ansetts. Så var 

fallet för en fosterfamilj i Uppsala som hade det något knapert ekonomiskt. Utredningen av 

fosterhemmet visade på att fosterbarnet, en flicka, vid besöket ändå såg nöjd och belåten ut och 

att fostermodern verkade vara snäll mot flickan. Det nämns även i utredningen att flickan 

visserligen var ytterst spädlemmad men hade ökat till ungefär 23 kg i vikt, 139 något som skulle 

kunna ses som om hon i alla fall fick sina behov av tillräckligt med mat uppfyllt.  

Detta exempel belyser en viktig aspekt vid förståelsen av synen på olämpliga och lämpliga 

fosterhem och agerande av fosterföräldrarna, nämligen hur brister i vissa anseenden kunde 

kompenseras av styrkor i andra, i det här fallet hur en svag ekonomi, kunde kompenseras av 

något som ansågs lämpligt agerande, exempelvis tillräckligt med mat, tillgivenhet från 

fostermodern eller att barnet verkade nöjt och belåtet. Med andra ord var vad som varit lämpligt 

respektive olämpligt inte absolut utan kunde både omvärderas och/eller kompenseras av 

agerande som ansågs lämpligt. Det omvända kunde också ske, att något som ansågs som ett 

lämplig agerande eller fosterhem blev olämpligt när annat vägdes in. Så var fallet för pojken vars 

nerver Boëthius oroade sig för då han blev strängt behandlad i sitt fosterhem.140 

Fosterföräldrarna hade det väldigt bra ställt ur en ekonomisk och materiell synvinkel, men detta 

spelade mindre roll i bedömningen av lämplighet när de samtidigt behandlat fosterpojken illa. 

För det andra kunde en utredning fastställa att fosterhemmet var olämpligt och att 

fosterbarnet därför behövdes omplaceras.141 Så blev fallet för bland annat flickan som hade fått 

                                                      
138 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:1, Utdrag ur PM rörande Kommittén för Finska 
Sommarbarn och dess verksamhet, daterat 10/9 1941; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. 
DIII:1 Hie T T (Kotka).  
139 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:1, Bäc M (Kristinestad). 
140 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:3, brev till barnavårdsnämnden i Upsala (Uppsala, min 
anm.), avsändare Hanna Boëthius, daterat 29/5 1944. 
141 Barnen kunde även bli omplacerade av andra orsaker än att fosterföräldrarna ansetts olämpliga, 
exempel när fosterföräldrarna menade att de inte längre kunde ta hand om barnen, exempel en kvinna 
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arbeta för hårt i sitt fosterhem. Hon blev omplacerad till Oskarshamn i juni 1944. Även de två 

fosterbarn vars fostermoder blivit sjuk omplacerades.142 Gemensamt för dessa fall var att 

fosterföräldrarna inte kunde uppfylla barnets behov, och då inte sin fosterhemsroll, och att 

fosterbarnet därför omplacerats. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ett gott hem och lämpliga respektive olämpliga 

fosterföräldrar hade mindre att göra med dess sammansättning, med undantag för existensen av 

en kvinna i fosterhemmet, och ekonomiska förutsättningar etcetera utan mer i den omvårdnad 

om barnet som kunde ges och gavs, en omvårdnad som inte bara rörde sig om att de skulle få 

tillräckligt med mat och/eller komma bort från kriget. Barnets bästa blev här att komma till ett 

hem och till fosterföräldrar där de var efterlängtade och blev behandlade väl av ”snälla” 

fosterföräldrar som även värnade om deras välbefinnande.  

De finska fosterbarnen 

I tidigare kapitel har framförallt synen på lämpliga respektive olämpliga fosterhem och agerande 

hos fosterföräldrarna studerats. I detta kapitel sätts fokus på de finska barnen och föreställningar 

om vad som betraktades som ett lämpligt respektive olämpligt agerande för dem. De som 

bestämde vad som var lämpligt eller olämpligt agerande var både fosterföräldrarna och de som 

var engagerade inom Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala län. Deras uppfattningar i 

dessa frågor visar sig i de positiva och negativa kommentarer som finns om barnen. 

De positiva kommentarer som förekommer om de finska fosterbarnen rörde olika sinneslag 

hos barnen snarare än specifikt agerande. En vanlig kommentar var hur trevligt barnet ansågs 

vara.143 En pojke ansågs förutom trevlig vara någon som ville ”bli svensk” och lovade samtidigt 

att ”om Finl. får Ryssl. skall han dela hälften till sverige(sic!)”.144 Positiva kommentarer kunde 

även handla om att barnet var duktigt etcetera. En pojke, boende i en fosterfamilj i Rasbo, 

beskrivs som en ”Lustig och duktig pojke med ’glimt’ i ögat”.145  

                                                                                                                                                                      
som väntade barn och då inte skulle ha samma tid för sin fosterson som tidigare när väl barnet var fött, se 
ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:1, Hei S J (Perniö). 
142 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2, Arn E V (Upsala, sic!), And A (Vaksala, Uppsala, 
på And T, Vaksala, Uppsala, kortregisterkort), Lin E (Wästland, på Eri A, Malen, Wästland, 
kortregisterkort). 
143 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2, Ens H (Jönninge), Eri V (Björknäs, Östhammar), 
Eri G (Alunda), Eri H (Svinnegarn, fosterbarn Kuu P K), Hög S (Alunda). 
144 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2, Hög S (Alunda). 
145 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2, Ham L (Rasbo). 
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Att barnen hade en positiv inställning och var trevliga underlättade säkert fosterföräldrarnas 

vilja att ta hand om dem. Speciellt intressant är exemplet om pojken som vill bli svensk. Det är 

det enda exemplet som jag stött på i materialet. Tänkbart är att detta kan kopplas till det Epäilys 

menar var ett emotionellt motiv för fosterföräldrarna, att få barn, och hur denna vilja även fanns 

hos pojken att bli del av familjen. En annan, möjligen troligare tolkning är att det handlar om 

inställning. Den första kommentaren visar på en vilja om att göra sin tid i Sverige så bra som 

möjligheten då inställningen hos pojken var att ”bli svensk”, och den andra på generositet från 

pojkens sida i önskan att ge hälften av Ryssland till Sverige. 

Dock var inte alla kommentarer rörande barnen positiva. De negativa kommentarerna 

belyser både barnens sinnelag och ett påstått olämpligt agerande. Olika ämnen berörs i 

kommentarerna och jag ska börja med de som rör barnens sinnelag för att sedan gå över på 

olämpligt agerande hos barnen.  

Det finns till exempel kommentarer som är en direkt motsats till de som fall om de ”trevliga” 

barnen. En pojke benämns som ”ej trevlig”146. En annan, denna gång en flicka, får kommentaren 

”ej särskilt trevl.”147. Ytterligare kommentarer saknas i dessa fall så det är svårt att veta på vilket 

sätt barnen var otrevliga. Troligen har det precis som i fallen med de barn som beskrivs som 

”trevliga”, att göra med attityd och inställning; en negativ inställning uppfattades sannolikt som 

”otrevlig”. 

Oärlighet var en annan egenskap hos barnen som ansågs negativt och något som gick emot 

idéerna om ett gott uppförande,148 liksom att inte visa aktning, att inte känna för fosterlandet utan 

endast vilja komma bort från oroligheterna. Ett exempel på det sistnämnda rör ett svar på ett 

brev från Boëthius, där denna hade frågat en kvinna om hon vore villig att ta emot finska barn. 

Detta var något som kvinnan ställde sig tvekande till då hon inte visste något om barnen i fråga. 

Kvinnan hade tidigare tagit emot två finska ungdomar som varit fullkomligt oberörda inför 

Finlands öde. Dessa två brydde sig inte det minsta om Finland utan ville endast komma bort från 

kriget och svårigheterna. Kvinnan hade därför varit lättad när väl barnen återvände till Finland. 

Hon var nu både äldre och tröttare och ville därför inte upprepa försöket att ta emot nya finska 

barn.149   

                                                      
146 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2, Hed B (Weckholm). 
147 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, Vol DIII:1, Hap T K (Kuopio, info på systern, Hap E, 
kortregisterkort). 
148 Se ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:1, Cel G (H:fors, Helsingfors min anm.), Har P I 
(Tammerfors). 
149 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, Vol E:2, brev till Hanna Boëthius, avsändare A S A Ced 
(Kungshamn, Uppsala), 19/3 1943.  
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Kvinnans engagemang bottnade uppenbarligen i det idéer om att ställa upp som 

fosterförälder var detsamma som att hjälpa Finland i en svår situation, och varför skulle man då 

hjälpa barn som inte ens brydde sig om Finland och Finlands sak? Det intressanta med denna 

kvinna är att det går att se utifrån hennes kortregisterkort att hon hade fyra finska fosterbarn och 

att alla dessa hade ankomstdatum från 1944. Det gällde två syskonpar där det ena tidigare vistats 

hos en annan fosterfamilj och det andra kommit direkt från Finland. Brevet från Boëthius är 

daterat 1943 vilket alltså innebär att kvinnan trots sin negativa inställning i slutändan ändå tog 

emot ytterligare finska barn.150 Någon ytterligare konversation mellan kvinnan och Boëthius 

saknas i materialet vilket gör att det inte går att veta vad som fick kvinnan att ändå ta emot dessa 

fyra barn 1944. 

Jag ska nu gå över på de negativa kommentarerna som mer rör olämpligt agerande hos 

barnen. En sådan gäller beskrivningen av vissa barn som ”besvärliga”.151 Vissa får även 

kommentaren ”mycket besvärlig”. En av dem, en pojke, som kommenteras som mycket besvärlig 

hade slagit sönder sex fönster samt klippt sönder kläder med mera, troligen i sitt fosterhem. En 

annan ”mycket besvärlig” pojke fick till och med epitetet ”Psykopatbarn”,152 något som antyder 

att han gjort eller uppfört sig på ett som uppfattades som kraftigt avvikande. 

Det ansågs alltså var olämpligt för barnen att göra åverkan och förstöra i fosterhemmet. När 

åverkan och skadegörelse tas upp handlar det vanligen inte om engångshändelser. En fosterpojke 

får följande notering på sitt kortregisterkort: ”Har upprepade gånger förstört och tagit saker i 

huset ren Förstörelsemani(sic)”.153 En annan, en flicka och syster till den tidigare nämnda 

fosterpojken och boende i samma fosterhem, hävdas tillsammans med sin bror i fosterhemmet 

och på institutionen [fosterfadern var professor] gjort åverkan på olika saker och i fosterhemmet 

flera gånger olovandes tagit eller gömt saker. Ytterligare exempel finns om hur fosterbarn stulit. 

En pojke som ansetts oärlig får samtidigt kommentaren om hur han stulit en klocka.154  

Att förstöra och stjäla var endast två exempel på agerande hos fosterbarnen som ansågs 

negativa. Något annat som betraktades som negativt var barn som vägra lyda sina fosterföräldrar, 

såsom en pojke i ett fosterhem i Malma eller en annan pojke som vägrade att gå i skolan. 

Kommentarer finns även mer allmänt hur barnen uppförde sig. En flicka hade ”fula lekar” för sig 

                                                      
150 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2, Ced A S A (Kungshamn, Uppsala). 
151 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2, Eri I (Alunda), Fre H (Alunda). 
152 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2, Hen G (Uppsala), Hol A (Östhammar). Pojken 
benämns även som dispensärbarn och led då troligen av tuberkulos, se http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 
besökt 121231 och sökord dispensär. 
153 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:1, Hei O U (H:fors, Helsingfors min anm.). 
154 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:1, Hei T (H:fors, Helsingfors min anm.), Har P I 
(Tammerfors). 
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och en pojke var ”ful i munnen”.155 Möjligen handlar det i båda fallen om sexualitet och 

anspelningar på könslivet, alternativt att pojken som var ful i munnen ansågs ha ett ovårdat språk. 

Synen på barn och fosterbarn har som konstaterades inledningsvis, tydliga genusaspekter. 

Det finns olika föreställningar om förväntningar på flickor respektive pojkar och hur flickor 

ansågs lättare att ta hand om då de ansågs lyda bättre. De ovan nämnda exemplen om ett 

olämpligt aggerande hos fosterbarn är för få för att kunna göra dra några mer generella slutsatser. 

Dock kan det konstateras att både flickor och pojkar har fått kommentarer om ett olämpligt 

beteende och att de liknade varandra. Både pojkar och flickor kunde anses vara ej trevliga, oärliga, 

förstöra i fosterhemmet och hävdad ha stulit saker i fosterhemmet. Att flickor skulle vara lättare 

att ta hand om än pojkar då de ansågs lyda och uppföra sig bättre verkar inte stämma i dessa fall. 

Istället kunde en pojke likaväl som en flicka bryta mot ett lämpligt uppförande. 

En annan viktig del i synen på barns och fosterbarns lämpliga eller olämpliga agerande ligger 

i hur, om eller på vilket sätt dessa påverkade vistelsen i fosterhemmet. Speciellt de negativa 

kommentarerna kan visa på detta genom att studera de konsekvenser de kunde få. Det går inte 

alltid att se konsekvenser av ett negativt beteende. För åtta av de femton fosterbarn, som ovan 

fått en negativ kommentar om sitt beteende, saknas ytterligare kommentarer om att detta ledde 

till någon form av konsekvens för vistelsen i fosterhemmet. 156 Däremot finns detta med för 

resterande sju fosterbarn. 

För det första finns det kommentarer om hur fosterbarnet omplacerats för att de ansetts 

uppföra sig illa. En flicka som ansetts vara ”besvärlig” blev på grund av detta omplacerad hela tre 

gånger.157 

För det andra finns det kommentarer om hur fosterföräldrarna ville bli av med fosterbarnet. 

Så var fallet för tre av de sju fosterbarnen och gällde bland annat pojken som ansetts oärlig och 

som stulit en klocka. Han fick inte stanna i fosterhemmet. Inte heller syskonparet som vistats hos 

en professor i Uppsala, och som hade förstört och stulit i fosterhemmet, fick stanna kvar i 

                                                      
155 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:1, Bry K H (Borgå); ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 
Serie I, VOl. DIII:2, Fre (förnamn saknas, Lundby, på Eng, förnamn saknas, Lönsåker, kortregisterkort), 
Eke (förnamn saknas, Bälinge), Gus E (Vagnsby). 
156 Så är det för: ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, Vol E:2, brev till Hanna Boëthius, avsändare A S 
A Ced (Kungshamn, Uppsala), 19/3 1943, obs två barn; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. 
DIII:1, Bry K H (Borgå), Hap T K (Kuopio, info på systern, Hap E, kortregisterkort); ULA, U. L. H. K. 
B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2, Eri I (Alunda), Gus E (Vagnsby), Hen G (Uppsala), Hed B 
(Weckholm), Fre (förnamn saknas, Lundby, på Eng, förnamn saknas, Lönsåker, kortregisterkort). 
157 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2, Fre H (Alunda). Hennes andra fosterhem saknas 
på kortregisterkortet. 
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fosterfamiljen. Fosterfamiljen ville här bli av med barnen fortast möjligt och i pojkens fall 

framgår det att de vill att denne ”omedelbart resa hem”.158  

För det tredje finns det uppgifter om att fosterbarnet trots en negativ kommentar stannade 

kvar i fosterhemmet. Vissa av dessa barn återvände dessutom till samma familj vid evakueringen 

1944. Så var fallet för tre av de sju fosterbarnen och gällde en flicka som ansetts oärlig, en pojke 

som var ful i munnen samt pojken som benämns som ”Psykopatbarnet”.159 

Dessa konsekvenser eller brist på konsekvenser på en negativ kommentar visar på vilken 

toleransnivå en fosterförälder kunde ha. Något som upprörde en fosterförälder behövde 

nödvändigtvis inte få lika starka reaktioner från någon annan. Att ett negativt beteende inte 

nödvändigtvis ledde till några direkta konsekvenser problematiserar ytterligare förståelsen av 

synen på fosterbarnen. De bakomliggande anledningarna kan vara många. En av dem att 

fosterföräldrarna trots allt kanske kunde hantera barnet och att ett agerande för att omplacera 

barnet inte var nödvändigt. Detta skulle kunna tala för att fosterföräldrarna hade tålamod och ett 

öppet sinne för fosterbarnens agerande, alltså precis det som togs upp som något att sträva efter i 

broschyren från 1944. Det skulle även kunna vara så att detta rörde sig om kommentarer som 

avgivits av någon som utrett ett fosterhems lämplighet och då angett negativa kommentarer om 

fosterbarnet, en åsikt som nödvändigtvis inte behövde delas av fosterföräldrarna. 

Sammanfattningsvis visar dessa kommentarer om lämpligt och olämpligt beteende på idéer 

om det idealiska fosterbarnet. Genom att sätta ramarna för vad som var ett lämpligt och önskvärt 

aggerande i relation till ett olämpligt och icke önskvärt aggerande framträder synen på ett idealiskt 

fosterbarn. Var exakt gränserna gick var visserligen individuellt, som nämnts ovan vid reaktioner 

och eventuella konsekvenser på ett olämpligt agerande, och behövde inte vara giltig för alla. Dock 

finns det ändå tendenser på att ett idealiskt fosterbarn var ett barn som lydde sina fosterföräldrar, 

som var väluppfostrat, hade en positiv grundinställning och visste vad som var ett lämpligt 

agerande. 

Önskemål 

I tidigare undersökningsdel har fokus legat på att studera synen på barn utifrån vad som ansågs 

var barnets bästa, normer om lämpligt och olämpligt agerande för en fosterfamilj, fosterföräldrar 

och för de finska fosterbarnen. Fokus har mycket varit på de idéer som går att finna från 
                                                      
158 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:1, Harj P I (Tammerfors), Hei T (H:fors, Helsingfors 
min anm.), Hei O U (H:fors, Helsingfors min anm.). 
159 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:1, Cel G (H:fors, Helsingfors min anm.); ULA, U. L. 
H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2, Eke (förnamn saknas, Bälinge), Hol A (Östhammar). 
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engagerade inom Hjälpkommittén för Finland barn och dess länskommitté i Uppsala län. Till 

skillnad från tidigare undersökningsdel läggs det i denna ett större fokus på fosterföräldrarna och 

deras syn på barn genom att studera de önskemål som kunde finnas med i en anmälan om 

fosterhem. Särskilt intressanta blir de önskemål som rör flickor eller pojkar, en viss ålder, 

bakgrund, utseende eller sätt/beteende då det visar på vilkets sorts barn som en anmälare 

önskade och därigenom deras syn på det ideala barnet.160  

Önskemålen kunde vara av olika angelägenhetsgrad. Tre nivåer fanns där den första var att 

ingen gradering angavs. Nästa nivå var att ange helst och sedan sitt önskemål. Detta följdes av de 

som angav absolut och sedan sitt önskemål. Den högsta nivån gällde de som angav villkor eller 

krav för sitt önskemål. Till den högsta nivån kan även kopplas de anmälare som framfört att om 

de inte fick önskemålet uppfyllt så ville de inte ta emot något barn och därmed lämnade återbud 

som blivande fosterföräldrar. 

I vissa anmälningar framgår det tydligt hur anmälaren resonerade och argumenterade. En, en 

man från Långtoraby, önskade sig en flicka. Han ville själv välja ut flickan ur en kontingent. Om 

dessa villkor inte uppfylldes så ansåg sig mannen inte skyldig att ta emot något barn. Det går 

också se hur det gick med mannens krav. I ett brev svarar han på Boëthius upplysning om att det 

inte var möjligt att själv välja ut ett barn. Detta ansåg mannen vara missunnsamt då han menar att 

man ju skulle ha barnet helt på egen bekostnad. Han anser sig därför vara i sin fulla rätt i att dra 

tillbaka sin anmälan med förhoppningen att slippa obehag för denna sak.161 Genom detta satte 

mannen både tydliga ramar för sitt deltagande i mottagningen av finska barn, då han på förhand 

bestämt de premisser utifrån vilka han kunde tänka sig att ställa upp som fosterförälder, och 

visade på hur viktigt tillgodoseende av ett önskemål kunde vara för viljan att ta emot ett barn.   

Totalt fanns önskemål med i 592 av 635 anmälningar från 1941, 1942 och 1944, vilket gör att 

endast 43 anmälningar helt saknar någon form av önskemål. Omräknat i procent innebär detta att 

93 procent av anmälningarna hade önskemål medan 7 procent saknade sådana. I anmälningarna 

framgår ofta om anmälaren var man eller kvinna eller om det var två anmälare och vilken 

socialgrupp de tillhörde utifrån angivandet av yrkestillhörighet. 

 

                                                      
160 Det fanns även andra önskemål. Sådana kunde vara önskemål om fler än ett barn, under hur lång tid 
barnet fick stanna i fosterhemmet, önskemål om ekonomisk hjälp eller hjälp med beklädnad (kläder) eller 
önskemål om att dela barn med någon. När det kommer att dela barn var det inte ordagrant, det vill säga 
att man skulle ha delad vårdnad om ett specifikt barn, utan mer att man kunde tänka sig att dela på ett 
exempelvis ett syskonpar. För en översikt över önskemål se tabell 7 i bilagor. 
161 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:2, brev till Hanna Boëthius, avsändare E Trä 
(Långtoraby), daterat 2/2 1942 och 12/2 1942.  
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Diagram 1: Översikt över könet på anmälare 1941, 1942 och 1944 som angett ett 

önskemål vid sin anmälan 

 

 
  

Källa: Se tabell 8 i bilagor. 

 

Som framgår fanns det en dominans av manlig ansökande när det kom till anmälningarna både 

när det gällde procentuellt och över tid. Kvinnliga anmälare var den näst största gruppen i regel 

tätt följt av gruppen där könet på anmälaren inte framgår. Anmälningar som lämnats in av två 

ansökare, en kvinna och en man, förekom men var inte så vanligt.  

Dominansen av manliga anmälare skulle kunna tolkas som att män var mer benägna att ange 

önskemål än kvinnor. Dock dominerade män i stort vilket gör att det var troligare att en 

ansökning i större utsträckning lämnades in av en man än en kvinna alternativt att en anmälan i 

större utsträckning lämnats in i mannens namn. Som konstaterat ovan var det viktigt, om inte 

avgörande, för ett fosterhems lämplighet att det fanns en kvinna närvarande vilket gör att det är 

troligt att männen inte var ensamstående, även om ett fåtal sådana fall kunnat identifieras. 162 

Övervikten för manliga sökande förklaras sannorlikt främst med att ansökan gjordes av ett 

hushåll, en familj, där mannen i enlighet av huvudsaklig försörjare stod som sökare.  

Det fanns även skillnader vid vilka socialgrupper som angett ett önskemål vid sin anmälan. 

 

                                                      
162 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, E:2, brev till Hanna Boëthius, avsändare W Brusenritz 
(Knutby), gäller A G Jon (Knivsta), daterat 15/1 1942; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, E:2, brev 
till Hanna Boëthius, avsändare Erik Fransson (Almunge), gäller I Kar (Lövsta) och E Gra (Hemlebo), 
daterat 15/1 1942. Samtliga av dessa framför att de hade en hushållerska. 
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Tabell 1: Yrkeskategorisering utifrån socialgrupper - anmälare 1941, 1942 och 1944 

som angett ett önskemål vid sin anmälan 

 

 

1941 1942 1944 

 Grupp: Antal: % Antal: % Antal: % Summa 

I a 3 5% 8 4% 5 4% 16 

I b 7 11% 18 9% 13 11% 38 

I c 2 3% 1 1% 0 0% 3 

II a 3 5% 18 9% 12 10% 33 

II b 6 9% 38 18% 17 15% 61 

III 35 56% 108 52% 59 51% 202 

IV 6 9% 11 5% 5 4% 22 

V a 1 2% 3 1% 4 3% 8 

V b 0 0% 2 1% 2 2% 4 

Summa: 63 100% 207 100% 117 100% 387 

 

Källa: ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DI:1, DIII:5, E: 1-3. 

 

 

Socialgrupp III – bönder, brukare och arrendatorer är den grupp som verkligen sticker ut. Här 

var den största yrkesgruppen lantbrukare följt av hemmansägare. Anmälare tillhörande 

socialgrupp III kom att vara den största socialgruppen även över tid. Andra socialgrupper som 

utmärker sig något var I b – högre tjänstemän och akademiker, II a – Småföretagare inom 

industri, handel och åkerinäring, hantverkare med mästartitel samt II b – Lägre tjänstemän, 

affärsanställda och arbetsledare. Anmälare tillhörande socialgrupp I c – Adel, IV – Hantverkare 

utan mästartitel och kvalificerade yrkesarbetare, V a – Okvalificerade arbetare inom industri och 

stads- och fiskerinäring samt V b – Jordbruksarbetare och anställda inom husligt arbete förekom 

sällan vid anmälare där ett önskemål fanns med.163  

Likt vid könet på en anmälare var det inte nödvändigtvis så att en specifik grupp eller person 

i större utsträckning angav ett önskemål utan att det berodde på anmälningarna i stort. Anmälare 

som kan kategoriseras in i socialgrupp III, var den största gruppen och utgjorde hälften av de 

studerade fallen, av de anmälare där en yrkestillhörighet fanns med.  

                                                      
163 För en förteckning över vilka yrken som tillhörde vilken socialgrupp se tabell 5 i bilagor. 
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Önskemål om flickor eller pojkar 

Önskemål avseende barnets kön är ett av de mest framträdande i materialet och fanns med i 533 

av 635 anmälningar. De flesta önskemål rörde det mer grundläggande, önskemål om antingen 

flickor eller pojkar, men kunde även handla om det mer specifika där anmälaren redogjorde för 

vilken sorts flicka eller pojke de ville ha. Ett exempel på det sistnämnda var önskemål om ett barn 

med visst utseende och/eller sätt. Detta var dock ett ovanligt önskemål och gjordes endast i fem 

anmälningar, samtliga gällde önskemål om flickor. En av dessa anmälare önskade sig en ”frisk” 

flicka medan en annan önskade en ”lugn” flicka. Ett par, en man och en kvinna, önskade sig en 

”frisk och rar” flicka. Två anmälare gick lite längre där den ena önskade sig både en ”frisk och 

helst ljus” - troligen med ljust hår - flicka och den andra en flicka som var ”mycket söt och 

rar”.164 

Liknande önskemål om pojkars utseende och sätt saknas i anmälningarna, vilket sannorlikt 

säger något om de skilda pojk- och flickidealen. Önskemål om friska flickor återkommer i två av 

anmälningarna och skulle kunna handla om en rädsla och/eller ovilja att ta emot ett sjukt barn 

beroende på de eventuella sjukdomar som skulle kunna spridas i det blivande fosterhemmet. De 

övriga önskemålen visar på en idealbild av flickor; de skulle vara lugna, söta, rara och ha ljust hår. 

Av de 533 anmälningarna önskade sig de flesta av anmälarna en flicka. Ser man översiktligt 

på anmälningar från 1941, 1942 och 1944 framträder dominansen av önskemål om en flicka 

tydligt.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
164 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. D:1, Alz S (Rasbo); ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie 
I, E:2, brev till Hanna Boëthius, avsändare Greta Hedin (Enköping), gäller (förnamn saknas) Bob 
(Enköping), daterat 1/2 1942; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, E:3, brev till Hjälpkommittén för 
Finlands barn i Uppsala län, avsändare I Wal (Apelle gård, Bålsta), odaterat men ankom 13/2 1944; ULA, 
U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, E:3 brev till Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala län, avsändare 
El Karl (Enköping), daterat 18/6 1944. Paret som önskade sig en rar flicka gör detta både i två personliga 
brev, se ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, E:2, brev till Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala 
län, avsändare F & A Par (Östanås, Orreskog), daterat 15/1 1942 och daterat 22/1 1942, och i en 
tidningsurklipp där bara fruns namn finns med, se ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, Vol. E:2, 
tidningsurklipp för fosterhem åt ett finskt barn, i Jordbrukarnas föreningsblad, gjord av F Par (Östanås, 
Orreskog), daterat 16/1 1942.   
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Diagram 2: Önskemål om kön på barnet 1941, 1942 och 1944 

 

 

 

Källa: Se tabell 9 i bilagor 

Anm: Önskemål om två barn av samma kön ligger under respektive kön. Det är  

totalt sex önskemål från 1942, fyra rör önskemål om pojkar och två rör önskemål 

om flickor. 

 

 

Mer än hälften av alla anmälare 1941, 1942 och 1944 önskade sig en flicka. Önskemål om pojkar 

förekom visserligen men var betydligt färre. Önskemål om pojkar 1944 var till och med färre än 

de anmälare som endast önskat sig ett barn utan att specificera om det skulle vara flicka eller en 

pojke. Önskemål om flickor var alltså, precis som i Janfelts och Lomfors studier, klart vanligast 

och över tid höll sig de på liknande nivå, runt 60 procent av anmälningarna under de aktuella 

åren.  

Janfelts förklaring till varför flickor föredrogs framför pojkar var att de ansåg lyda bättre, att 

de blivande fosterföräldrarna hade avlagda flickkläder och att det var ett välkänt faktum att folk 

föredrog flickor framför pojkar. Delvis går dessa förklaringar att se i anmälningar om att ta emot 

ett finskt fosterbarn. Paret ovan som önskade sig en frisk och rar flicka förde även fram hur de 

ansåg att flickor var i allmänhet lugnare, hur de trivdes bättre inomhus och hur de hade kläder 
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som de kunde sy om för att passa en flicka. Att flickor trivdes bättre inomhus såg paret som 

något positivt då det då ”gick bättre att se efter dem”.165  

Parets anmälan visar på flera intressanta saker. För det första på föreställningar om flickans 

plats i hemmet. Det konstateras att det var önskvärt att se efter fosterbarnet inomhus och hur det 

då var något lämpligt med en flicka då de ansågs trivas bättre inomhus. För det andra på 

föreställningar om att flickor i allmänhet var lugnare, underförstått lugnare än pojkar.  

Det fanns vissa anmälningar som visar att föreställningar om barnets kön påverkade 

önskemålen men de är väldigt få. Dock är det troligt att anmälarna generellt påverkats av 

föreställningar om flickor och pojkar med tanke på att önskemål om kön var så vanliga. Det går 

emellertid inte att studera vidare på grund av hur materialet ser ut. Vad som däremot går att 

studera är i fall en bakomliggande orsak kunde varit att det rörde sig om anmälare från olika 

grupper, av olika kön, socialgruppstillhörighet och utifrån olika hemförhållanden och om detta i 

så fall påverkade deras önskemål. 

Önskemål om kön utifrån manliga och kvinnliga anmälare 

Jag ska börja med undersökningen av huruvida det finns skillnader i önskemålen utifrån 

anmälares kön. Totalt har 515 anmälningar studerats, fördelat på 379 respektive 136 anmälningar 

för manliga respektive kvinnliga anmälare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
165 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, E:2, brev till Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala län, 
avsändare F & A Par (Östanås, Orreskog), daterat 22/1 1942. 
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Diagram 3: Önskemål om kön 1941, 1942 och 1944 – manliga anmälare 

 

 
 

Källa: Se tabell 10 i bilagor. 

 

Diagram 4: Önskemål om kön 1941, 1942 och 1944 – kvinnliga anmälare 

 

 
 

Källa: Se tabell 10 i bilagor. 
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Anm: Önskemål om två barn av samma kön ligger under respektive kön. Det är totalt tre önskemål 

från 1942, två kvinnliga anmälare som önskade sig pojkar och en kvinnlig anmälare som önskade sig 

flickor. Från 1944 var en av anmälningarna gjord av två kvinnor. 

 

Manliga anmälare höll sig på en konstant nivå när det kom till önskemål om flickor, mellan 58 

och 67 procent, medan andelen kvinnor som önskade sig en flicka skiftade mer. Intressant här är 

de anmälningar av kvinnliga anmälare 1944, där flera önskade sig ett barn utan att specificera 

könet som de som önskade sig en pojke. Önskemål om pojkar var även det ganska konstant när 

det kom till manliga anmälare och låg på tretton till nitton procent. Kvinnliga anmälare utmärkte 

sig något genom att de önskade sig pojkar i olika stor utsträckning över åren. Med tanke på att 

det troligen i de flesta fall rör sig om familjer ska skillnaderna dock inte tillmätas allt för stor 

betydelse. 

Önskemål om kön utifrån anmälarnas socialgruppstillhörighet 

Önskemål om flickor respektive pojkar sett utifrån anmälares socialgruppstillhörighet visar även 

det på hur flickor oavsett socialgruppstillhörighet var de mest önskade. 

 

Tabell 2: Önskemål om kön utifrån socialgrupper 1941, 1942 och 1944 

 

 

Önskemål 

Flicka 

Önskemål 

Pojke 

Uppg. 

Saknas 

2 barn, olika 

kön 

 Grupp: Antal: Antal: Antal: Antal: Totalt 

I a 12 2 2 1 17 

I b 23 3 5 0 31 

I c 3 0 0 0 3 

II a 23 4 5 0 32 

II b 40 10 6 0 56 

III 138 33 26 5 202 

IV 16 4 2 0 22 

V a 7 1 0 0 8 

V b 3 1 0 0 4 

Totalt: 265 58 46 6 375 
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Källa: ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DI:1, DIII:5, E: 1-3. 

Anm: Önskemål om två barn av samma kön ligger under respektive kön. Är totalt  

Ett önskemål från 1942, en disponent (I a) som önskade sig två flickor. 

 

 

Av 375 anmälningar önskade sig majoriteten av anmälarna utifrån socialgruppstillhörighet en 

flicka. Den socialgrupp som utmärker sig är likt ovan anmälare tillhörande socialgrupp III. 

Utifrån deras önskemål går det att se att 68 procent av anmälarna önskade sig en flicka mot 

sexton procent som önskade sig en pojke. Tretton procent av anmälarna specificerade inte sitt 

önskemål om kön och två procent önskade sig barn av olika kön. Detta stämmer överens med 

det som tidigare konstaterats om önskemål av ålder överlag, vilket gör att det inte går att se några 

tendenser på att anmälares socialgruppstillhörighet spelade in på önskemålet. 

Önskemål om kön utifrån anmälare som hade egna barn respektive saknade egna barn 

Ett hemförhållande för anmälare som eventuellt kan ha påverkat önskemålet var ifall de hade 

egna barn eller inte och i så fall om de egna barnen var flickor eller pojkar. Totalt har 81 

anmälningar kunnat studeras utifrån anmälare som saknade egna barn. 
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Diagram 5: Anmälare utan egna barn 1941, 1942 och 1944 – önskemål om kön 

 

 
 

 Källa: Se tabell 11 i bilagor. 

Anm: Önskemål om två barn av samma kön ligger under respektive kön. Är totalt  

Ett önskemål från 1942, en anmälare som önskade sig två pojkar. 

 

Som framgår av diagrammet önskade sig majoriteten, i detta fall 69 procent mot de tjugo 

procent som önskade sig en pojke. Att avsaknande av egna barn skulle påverka önskemål om 

ålder verkar inte stämma vid dessa anmälningar utan, likt innan, önskades en flicka framför en 

pojke. 

I 79 anmälningar framgår det att anmälaren hade egna barn och om de var flickor eller 

pojkar. Av dessa hade 47 anmälare en flicka och 32 anmälare en pojke. De flesta av dessa 

önskade sig ett barn av samma kön som det egna barnet. Här fanns dock en viss skillnad 

beroende på om det egna barnet var en flicka eller en pojke.  
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Diagram 6: Anmälare med egna barn, flickor eller pojkar, 1941, 1942 och 1944 – önskemål 

om samma eller motsatt kön 

 

 
  

Källa: Se tabell 12 och tabell 13 i bilagor. 

 

Majoriteten av de som redan hade en egen flicka önskade sig ytterligare en flicka och även de som 

hade en pojke ville ha en flicka. Flickor var alltså mest önskade oavsett om anmälarnas egna barn 

var flickor eller pojkar, vilket tyder på att de egna barnens kön hade en liten påverkan på 

önskemålet och att de överlag följde samma mönster som ovan, att flickor föredrogs. 

Även om påverkan av eventuella barn hos anmälare på önskemålet tycks ha varit liten så 

finns det undantag och de handlade framförallt om de anmälare som angav ytterligare önskemål 

vid sin anmälan. Detta gällde önskemål om sällskap till sitt eller sina egna barn. Ett exempel var 

en man som önskade sig en flicka och framhöll att det borde vara en flicka därför att han själv 

endast hade ett barn, en dotter. Denna dotter skulle, som anmälare uttryckte det, bli som en 

syster för den finska flickan. En annan, denna gång en kvinna från Grillby, önskade sig en pojke 

till sällskap för sin son. En tredje, en man från Vansta, önskade sig en flicka som kamrat till sin 

dotter. Vissa önskade sig även sällskap till släktingar, såsom en man från Älvkarleby som ville ha 

en flicka som kamrat till sin dotterdotter som bodde på samma gård som anmälaren.166  

                                                      
166 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:1, brev till Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala 
län, avsändare Tors Lind (Ort saknas), 17/9 1941; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:2, brev 
till Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala län, avsändare T Spj (Grillby), odaterat; ULA, U. L. H. K. 
B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:5, Ols O (Vansta); ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:3, brev 
till Hanna Boëthius, avsändare Märta Hasselblad, gäller J Wes (Älvkarleby), daterat 25/2 1944.  
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Önskemål om sällskap visar på ytterligare aspekter av synen på barn. För det första säger det 

något om dessa anmälares syn på barn när det kom till vilka de egna barnen var tänkta att få 

sällskap av. Samtliga anmälare önskade sig ett fosterbarn av samma kön som sitt eget eller 

släktingens, vilket visar på en uppfattning om betydelsen av sällskap av ett barn av samma kön.  

För det andra visar det att fosterbarnet hade en funktion att fylla genom att de blev sällskap 

till de egna barnen. Till skillnad från tidigare undersökningsdel, där lekkamrater och sällskap 

behandlats utifrån det blivande fosterbarnets infallsvinkel, belyser här alltså utifrån de egna 

barnen eller släktingens infallsvinkel betydelsen av sällskap – även om det är troligt att även 

fosterbarnet kunde gynnas av sällskapet.  

Utfall på önskemål om kön 

Avslutningsvis ska jag se på om anmälarna i slutändan fick sina önskemål om flickor respektive 

pojkar uppfyllda. Av de 603 undersökta kortregisterkorten är det 159 stycken ansökningar som 

det går att undersöka utfallet på önskemålet om flickor eller pojkar.167  

 

Diagram 7: Utfall på önskemål om flickor och pojkar 

 

 
 

                                                      
167 Bortfallet av undersökningar beror på att kortregisterkorten saknar önskemål. Önskemål förekommer 
mer frekvent i anmälarnas ursprungliga anmälan och det är inte alltid att dessa sedan nertecknas på 
kortregisterkorten. 
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 Källa: Se tabell 14 i bilagor. 

 

 

Som tabellen visar fick de flesta anmälare sina önskemål uppfyllda. Detta både de anmälare som 

önskade sig en flicka och de som en pojke. 

 

Diagram 8: Utfall på önskemål om flicka 

 

 
  

Källa: Se tabell 15 i bilagor. 
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Diagram 9: Utfall på önskemål om pojke 

 

 
  

Källa: Se tabell 16 i bilagor. 

 

De anmälare som önskat sig en pojke fick i något större utsträckning sitt önskemål uppfyllt, 97 

procent, men även majoriteten av de som önskat sig en flicka, 77 procent, fick en sådan. Detta 

visar på två saker. För det första att önskemål om kön var ett önskemål som Hjälpkommittén för 

Finlands barn och dess länskommitté i Uppsala län ansåg vara rimligt att tillmötesgå. För det 

andra visar detta på vilken tyngd önskemålen kunde ha och hur det i sin tur påverkade vart och i 

vilka fosterfamiljer flickor respektive pojkar placerades. Dock ska kommas ihåg att detta var när 

väl barnen var i Sverige. Urvalet i Finland gjordes av Socialministeriets 

Barnöverflyttningskommitté, utifrån bland annat behov och hemförhållanden, och 

Hjälpkommittén för Finlands barn kunde därför inte på förhand veta vilka barn som skulle 

komma till Sverige.168  

Det kan finnas olika förklaringar till varför anmälare, i detta fall 27 stycken, inte fick den 

flicka eller pojke som de önskade sig. Tänkbart var att det hade att göra med att de barn som kom 

till Uppsala län inte gick att matcha mot med de önskemål som kunde finnas hos anmälare, att 

det därför inte fanns tillräckligt med flickor eller pojkar. Även om det i denna uppsats inte görs 

någon analys av totalt antal barn som placerade i Uppsala län kan man utifrån kortregistret 

DIII:2, och även från DIII:1, allmänt säga att inklusive de barn som blivit placerade på barnhem, 

för sjukvård och privatbarn att skillnaden mellan könen inte var så stor. För DIII:2 handlade det 

                                                      
168 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:1, brev till blivande fosterföräldrar, odaterat. 
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om 380 flickor mot 414 pojkar och för DIII:1 139 flickor mot 113 pojkar. Mer troliga 

förklaringar finns. För det första att anmälaren såg förbi önskemålet och tog ett barn som inte 

stämde överens med önskemålet. Viljan att ta emot ett barn låg på anmälaren själv och ansågs 

inte fosterhemmet olämpligt var det anmälarna som i slutändan bestämde huruvida barnet skulle 

placeras i fosterhemmet.  

Det kunde även det handla om att anmälaren både såg förbi önskemålet och att det berodde 

på en kombination av andra faktorer, till exempel att önskemål om kön inte var det enda 

önskemålet. Detta kunde gälla önskemål om mer än ett barn, vilket var fallet med en anmälare 

som önskade sig två flickor, men som fick ett syskonpar som var en flicka och en pojke. Andra 

önskemål kunde röra anmälare som ville dela barn med någon annan – i detta sammanhang avses 

inte att dela på vårdnaden av ett barn utan att dela på exempelvis ett syskonpar. Två bröder 

önskade båda sig en flicka. Bröderna tog emot ett syskonpar, en flicka och en pojke, vilket gjorde 

att enbart den en fick sitt önskemål uppfyllt. Det finns ytterligare en anmälare från Almunge som 

önskat sig att dela på ett syskonpar med sin bror som bodde på samma ort. Anmälaren önskade 

sig flicka men fick en pojke. Pojkens syster kom att placeras i anmälarens broders familj vars 

anmälan saknade önskemål om flicka eller pojke.169  

Önskemål om ålder 

Ett annat önskemål som visar på en anmälares syn på barn var de önskemål om ålder på det 

finska barnet de ville ta emot. Totalt har 359 anmälningar från åren 1941, 1942 och 1944 

studerats. Dessa anmälningar visar både på hur önskemål om ett finskt barn utifrån en viss 

ålderskategori skilde sig över tid och under det aktuella året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
169 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2, Ann H (Länna, fosterbarn Tou A R), Hell Ve 
(Vidväg), Hell Vi (Vidväg), Fern Sv (Grenby), Fern Si (Grenby).  
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Diagram 10: Önskemål om ålder 1941, 1942 och 1944 

 

 
 

 Källa: Se tabell 17 i bilagor. 

 

 

Anmälningarna från 1941 visar på att de flesta önskade ett barn som var tio år eller äldre, ett 

önskemål som knappt förekom 1942 men var näst störst 1944. I stället var önskemålet om ett 

barn i åldern fyra till sex år vanligast 1942 och 1944. Önskemål om barn i åldern ett till tre år 

förekom sällan men var som störst 1944.  

Att det var skillnad på önskemål om ålder över tid visar på en något annan bild än den 

Lomfors och Janfelt ger om det mest önskvärda barnet sett utifrån ålder. I deras fall handlade det 

om ett barn som var tio år eller äldre, något som i detta fall endast stämmer in på önskemål från 

1941 och inte från 1942 och 1944.  

Precis som vid önskemål avseende kön kan olika bakomliggande orsaker ha spelat in. Nedan 

analyseras betydelsen av anmälarnas kön, socialgruppstillhörighet samt förekomsten av egna barn. 

Önskemål om ålder utifrån manliga och kvinnliga anmälare 

310 anmälningar har studerats rörande önskemål om ålder av manliga och kvinnliga anmälare. Av 

dessa var 244 manliga och 65 kvinnliga. 
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Tabell 3: Önskemål om ålder - manliga anmälare 1941, 1942 och 1944 

 

 
1941 1942 1944 

 Önskemål Antal % Antal % Antal % Summa 
1-3 år 1 4% 20 11% 10 21% 31 
4-6 år 4 18% 113 65% 18 38% 135 
7-9 år 6 26% 37 21% 5 11% 48 
10 + 12 52% 4 2% 14 30% 30 
Summa: 23 100% 174 100% 47 100% 244 

 

Källa: ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DI:1, DIII:5, E: 1-3. 

 

 

Tabell 4: Önskemål om ålder – kvinnliga anmälare 1941, 1942 och 1944 

 

 
1941 1942 1944 

 Önskemål Antal % Antal % Antal % Summa 
1-3 år 1 0% 11 27% 5 25% 17 
4-6 år 1 33% 25 61% 6 30% 32 
7-9 år 2 67% 3 7% 4 20% 9 
10 + 0 0% 2 5% 5 25% 7 
Summa 4 100% 41 100% 20 100% 65 

 

 Källa: ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DI:1, DIII:5, E: 1-3. 

Anm: Önskemål om två barn ligger i respektive ålderspann. Är totalt två  

önskemål, båda i ålderspann fyra till sex år. 

 

Det år som hade flest åldersönskemål, 1942, går det att se att något färre kvinnliga än manliga 

anmälare önskade sig ett barn i åldern sju till nio år. Detsamma gällde ett barn i åldern ett till tre 

år där kvinnliga anmälare 1942 i högre grad önskade sig det. För år 1941 och 1944 är 

underlagetför kvinnliga anmälare så tunt att en jämförelse med den manliga motsvarigheten är 

svår. Som konsterats tidigare förklaras förmodligen de små skillnaderna av att det i huvudsak var 

familjer som ansökte, oavsett om det var en man eller som formellt stod för anmälan. 
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Önskemål om ålder utifrån anmälares socialgruppstillhörighet och utifrån ekonomiska skäl 

201 anmälningar har studerats rörande anmälares socialgruppstillhörighet i förhållande till 

önskemål om ålder. 

 

Tabell 5: Önskemål om ålder utifrån socialgrupper 1941, 1942 och 1944 

 

 

 
1-3 år 4-6 år 7-9 år 10 + 

 Grupp Antal Antal Antal Antal Totalt 
I a 0 1 1 1 3 
I b 3 12 5 2 22 
I c 0 0 0 0 0 
II a 2 6 4 6 18 
II b 4 21 3 0 28 
III 15 59 23 16 113 
IV 1 7 4 1 13 
V a 1 0 1 0 2 
V b 1 1 0 0 2 
Totalt: 27 107 41 26 201 

 

   

 

 Källa: ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DI:1, DIII:5, E: 1-3. 

 

För de flesta socialgrupper är underlaget för litet för att några större slutsatsen ska kunna dras. 

Den största gruppen här är precis som tidigare anmälare som tillhörde socialgrupp III – bönder, 

brukare och arrendatorer och bestod av totalt 113 önskemål om ålder. Majoriteten önskade ett 

barn i åldern fyra till sex år, 52 procent. Efter det önskade sig 20 procent ett barn i åldern sju till 

nio år. Vid önskemål om ett barn å åldern ett till tre respektive tio år eller äldre skilde det en 

anmälan.    

Även om yrkes- och socialgruppstillhörighet inte verkar ha haft någon större betydelse för 

önskemål om ålder fanns det enstaka fall där yrkestillhörigheten spelade in och det gällde för 

vissa förvärvsarbetande kvinnliga anmälare. En sådan var en lärarinna som önskade sig en flicka i 

åldern nio till tio år och även hade önskemålet en flicka som kunde vara med henne i skolan, då 

hon annars inte kunde utföra det jobb som hon åtagit sig. En annan var en manlig anmälare som 

önskade sig ett barn som inte skulle vara under åtta till nio år. Anledningen var att anmälarens 
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hustru arbetade på sjukhus till klockan 17 och barnet skulle behöva vara ensamt några timmar 

efter skolan då fostermodern arbetade.170  

Den sistnämnda anmälningen visar på samband mellan ålder och självständighet, det vill säga 

hur väl barn i olika åldrar ansågs kunna ta hand om sig själv, vilket även uppmärksammats i 

Janfelts studie. Anmälaren var tydlig med att barnet skulle få lov att vara ensam några timmar 

efter skolan och hur det då lämpade sig bättre med ett barn äldre än åtta år. Lärarinnans anmälan 

skulle kunna tolkas som om det handlade om idéer om hur ett äldre barn var mer självständigt 

och bättre lämpat att vara med henne i skolan då hon mer kunde ta vara på sig själv. En annan 

tolkning av lärarinnans anmälan är att önskemålet om att vara med henne i skolan skulle kunna 

handla om en vilja att flickan skulle hjälpa lärarinnan i hennes arbete och att det då var frågan om 

önskemål om arbetskraft. 

Arbetskraft skulle annars ha kunnat vara något som lockade exempelvis anmälare som 

tillhörde just socialgrupp III – bönder, brukare och arrendatorer, under kriget fanns ett stort 

behov av extra arbetskraft. Att då majoriteten önskade sig ett barn i åldern fyra till sex stämmer 

dåligt överens med att det i detta fall skulle handla om önskemål om ålder av ekonomiska skäl. 

Som Janfelt visat på i sin studie fanns det ett samband mellan önskemål om ålder och önskemål 

om en vilja att ta emot ett barn av ekonomiska skäl. Barn som var något äldre kunde i större 

utsträckning hjälpa till, göra mer krävande och tunga arbeten är ett barn som var yngre.  Janfelts 

resultat bekräftas alltså inte. 

Dock finns enstaka anmälningar, fyra stycken, samtliga från 1944 där det framfördes 

önskemål om att ta ett barn till hjälp. Samtliga anmälare önskades en flicka som var tio år eller 

äldre. I två av anmälningar, med önskemål om en flicka i åldern tretton till femton år respektive 

en flicka i åldern fjorton till femton år, specificeras inte i vad anmälaren ville ha hjälp med. I de 

två andra anmälningarna nämns explicit vilken hjälp anmälaren önskade. Den första av dessa 

önskade sig en flicka på femton år som skulle hjälpa till att ta hand om anmälarens femåriga 

tvillingpojkar, den andra önskade sig en flicka i åldern elva till tolv år som skulle få hjälpa till med 

disk, troligen på det skolhushåll som anmälaren hade.171 Här handlar det alltså uttalat om 

önskemål om arbetskraft och dessutom om kvinnlig sådan. 

Janfelt för även fram ett annat ekonomiskt skäl i relation till ålder och det gällde de anmälare 

som önskade sig yngre barn då de ansågs vara en mindre ekonomisk belastning för fosterfamiljen. 
                                                      
170 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:2, Samlad förteckning och fosterhem i Hållnäs, 
nedtecknat av Emma Larsson, gäller A Jan (Slada), daterat 21/1 1942; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 
Serie I, VOl. E:3, brev till Hanna Boëthius, avsändare Märta Lundvik, gäller Ei Karl (Rånäs), daterat 29/8 
1944. 
171 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:5, Ryd A (Vendel), And (förnamn saknas, Skölsta), 
Eri (förnamn saknas, Skeke), Thu K (Vaksala, Uppsala). 
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Detta skäl saknas i anmälningarna och var det så att en anmälare ville ha ekonomisk hjälp, eller 

bidrag till kläder eller liknade, så handlade det om den ekonomiska belastningen ett barn hade på 

en fosterfamilj överlag snarare än den belastning ett barn av en viss ålder kunde få för en 

fosterfamilj. Önskemålen sträckte sig nämligen i dessa anmälningar från ett år till omkring nio 

år.172  

Önskemål om ålder utifrån anmälare som hade eller saknade egna barn 

53 anmälare utan egna barn har studerats och deras önskemål om ålder. 

 

Diagram 11: Anmälare utan egna barn 1941, 1942 och 1944 – önskemål om ålder 

 

 
 

 Källa: Se tabell 18 i bilagor. 

 
                                                      
172 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:2, brev till Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala 
län, avsändare E L Car (Bålsta), daterat 3/1 1942; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:2, 
förteckning över hem i G:la (Gamla, min anm.) Uppsala, insamlad av Aina Carlsson, gäller E Eri (G:la 
Uppsala), daterat 29/1 1942; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:2, förteckning över hem i 
G:la (Gamla, min anm.) Uppsala, insamlad av Aina Carlsson, gäller G Lag (G:la Uppsala), daterat 29/1 
1942; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:2, brev till Hjälpkommittén för Finlands barn i 
Uppsala län, avsändare A Teg (Skärplinge), daterat 15/1 1942; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949, Serie I, 
VOl. E:2, brev till Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala län, avsändare Adolf Tegellund 
(Skärplinge), gäller O Pal (Valnäs), daterat 15/1 1942. 
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Majoriteten, 58 procent,  av de anmälare som saknade egna barn önskade sig ett barn i åldern fyra 

till sex år. Näst störst, 19 procent, var önskemål om ett barn i åldern ett till tre år. 15 procent 

önskade sig ett barn i åldern sju till nio år. Minst önskat, 8 procent, var ett barn i åldern tio år eller 

äldre. Detta stämmer överens med det som tidigare konstaterats om önskemål om ålder överlag. 

Det finns alltså inte heller här något som tyder på att avsaknanden av barn på grund av detta 

skulle leda till att anmälare önskade sig ett barn av en viss ålder.  

 

Diagram 12: Åldersönskemål 1941, 1942 och 1944 – relaterat till anmälares egna barn 

 

 
 

 Källa: Se tabell 19 i bilagor. 

 

Totalt rör det sig om 128 anmälningar gjorda av anmälare med egna barn. Majoriteten, 65 

procent, av dessa anmälare önskade sig ett barn som var yngre än de egna barnen. 29 procent 

önskade sig ett barn som var i samma ålder som de egna barnen medan sex procent ville ha ett 

barn som var äldre.  Önskemålen om äldre barn kan kopplas till förklaringarna ovan. De 

anmälare som önskade sig ett äldre barn, med undantag för en anmälan från 1944 som gällde att 

ta ett barn till hjälp,173 var anmälarnas egna barn ett till tre år.174 

                                                      
173 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:5, Eri (förnamn saknas, Skeke). 
174 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. D:I, Söd K H Å (Håbo Tibble); ULA, U. L. H. K. B. 
1939-1949 Serie I, VOl. E:2, Barn till Stavby, genom Margareta Stafling men nedtecknat av Ellen Jansson, 
gäller P Gus (Tunberg), odaterat; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:2, tidningsurklipp för 
fosterhem åt ett finskt barn, i Jordbrukarnas föreningsblad, gjord av Tore Lind (Sandhagen), daterat 15/1 
1942; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:2, listor över intresserade från Wänge, insamlat av 
fru Björkman, gäller (förnamn saknas) Kar (Wänge), odaterat; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, 
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Detta skulle kunna tyda på att anmälare överlag önskade sig ett barn som var yngre än de 

egna. Dock säger detta inte så mycket om man inte vet hur gamla de egna barn var. Sett utifrån 

de egna barnens ålder framgår att önskemål om yngre barn än det egna kunde ha sina praktiska 

förklaringar. Huvuddelen av de som önskade sig ett yngre barn har angivit att deras egna barn var 

vuxna eller halvvuxna.175 Det finska fosterbarnet blev då automatiskt yngre än det egna barnet 

eller barnen. 

Precis som vid önskemål om kön finns det exempel på att de egna barnen ändå hade en 

direkt påverkan på önskemålet och det gällde önskemål om sällskap till de egna barnen. Av de 

fyra anmälare som önskade sig barn som sällskap var det tre som det går att se önskat sig ett barn 

i samma eller liknade ålder då ålder på de egna barnen finns med i anmälan. Anmälaren vars 

dotter var sju år önskade sig en flicka i åldern sex till sju år. Kvinnan från Grillby som önskade 

sällskap till sin son på tolv år önskade sig en pojke på elva till fjorton år. Mannen från Vansta 

önskade sig en flicka på åtta år till sin dotter på åtta år. 176 Uppenbarligen finns här en 

föreställning om att lika barn leka bäst. 

Det har tidigare konstaterats att önskemål om sällskap kan visa på idéer om vilka de egna 

barnen borde umgås med, i dessa fall ett barn av samma kön. Vid önskemål om ålder visar dessa 

anmälningar även på idéer om det lämpliga i att de egna barnen fick ett sällskap i ungefär liknande 

ålder.  

Till skillnad från önskemål avseende kön var det inte bara vid önskemål om sällskap till de 

egna barnen som de kunde spela in utan önskemålet kunde påverkas av den familjesituation som 

de egna barnens ålder innebar. Ett exempel erbjuder en anmälare från 1942 som önskade sig en 

flicka i ålder sex till sju år. Anledningen var att familjen inte kunde ta emot ett barn som var yngre 

än sex år på grund av de egna barnen som var tre stycken och i åldern ett och ett halv till sex år.177 

Även om anmälaren inte går in närmare på vilket sätt de egna önskemålen påverkade 

önskemålet ger användingen av kunde (kan) en indikation på att det var något mer än bara en 
                                                                                                                                                                      
VOl. E:2, brev till Hanna Boëthius, avsändare Erik Fransson (Almunge), gäller H Wen (Rosenberg); ULA, 
U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:3, brev till Hanna Boëthius, avsändare Astrid (efternamn saknas), 
gäller I Hil (Skärplinge), daterat 27/3 1944; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:5, Joh G 
(Östesta), Tal R (Irsta). 
175 Fördelar på år: 5 av 8 (1941), 42 av 57 (1942), 10 av 17 (1944). Med halvvuxna åsyftas en person som 
inte uppnått vuxen ålder, se ex http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, sökord halvvuxen (besökt 130207), av 
sammanhanget gäller det en person som var tonåring.  
176 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:1, brev till Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala 
län, avsändare Tors Lind (ort saknas), daterat 17/9 1941; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. 
E:2, brev till Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala län, avsändare T Spj (Grillby), odaterat; ULA, 
U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:5, Ols O (Vansta). 
177 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:2, tidningsurklipp för fosterhem åt ett finskt barn, i 
Jordbrukarnas föreningsblad, gjord av gjord av G Tor (Uppsala), daterat 13/1 1942. 
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vilja att ta emot barn som var något äldre än de egna. En trolig förklaring kan ligga i att det 

handlade om de möjligheter och den tid som anmälare hade för sitt/sina fosterbarn beroende på 

de egna barnens behov.  

Utfall på önskemål om ålder 

Avslutningsvis ska jag beröra utfallet på önskemål om ålder och i hur stor grad en anmälare fick 

sitt önskemål uppfyllt. I de totalt 603 kortregisterkort går det att i 111 anmälningar se utfallet på 

ett önskemål om ålder. 

 

Diagram 13: Utfall på önskemål om ålder 

 

 
 

 Källa: Se tabell 20 i bilagor 

 

Även om inte alla anmälare fick det önskemål om ålder som de ville fick ändå det flesta, 72 

procent, fick det. Detta visar åter på den tyngd ett önskemål kunde ha på var och i vilka 

fosterfamiljer som de finska barnen placerade och att önskemål om ålder var rimliga att 

tillmötesgå, precis som vid fallet i önskemålen om kön. 

Förklaringarna till varför en anmälare inte fick sitt önskemål uppfyllt var liksom vid önskemål 

om kön att anmälarna tog emot ett barn som inte stämde överens med önskemålet. Detta går 

bland annat att se hos de anmälare som önskat sig mer än ett barn eller de som ville dela barn 
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med någon på samma ort. En anmälare som önskat sig två pojkar i åldern fyra till fem år men fick 

ett syskonpar där den ena av pojkarna var runt sju år. En annan anmälare, en man och en kvinna, 

önskade sig att dela ett barn med en annan anmälare på samma ort. Barnet de fick var del av ett 

syskonpar och var istället för det önskade fyra till sex år runt åtta år. 178 

Önskemål om barnens bakgrund  

I föregående kapitel har berörts hur synen på barn och på det idealiska fosterbarnet kunde ha en 

könsaspekt och en åldersaspekt. Önskemålen kunde även gälla barn av en viss bakgrund. Två 

linjer fanns och den första handlade om barnets bakgrund utifrån hemförhållanden och den 

andra rörde barnets etniska tillhörighet. 

Jag ska börja med de önskemål som rörde barnets bakgrund utifrån dess hemförhållande. I 

dessa fanns fokusering både på hemmet i sig och på barnets föräldrar. Fem anmälare önskade sig 

ett föräldralöst barn.179 Hos två av dessa specificerades önskemålet genom att de önskade sig ett 

föräldralöst barn som de kunde få adoptera.180  

Att önska sig ett föräldralöst barn att få adoptera visar på att det även fanns ett emotionellt 

motiv i en vilja att få ett barn vilket också framhölls i Epäilys studie. Det visar även på en annan 

inställning till mottagandet än att enbart hjälpa Finland och hur inställningen går emot idéerna 

om ett tillfälligt översändande av barnen. Samtidigt finns det en annan sida; inte alla som önskat 

ett föräldralöst barn ville behålla det och alla de som ville adoptera ett barn inte nämner att det 

skulle vara föräldralöst.181  

                                                      
178 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2, Erik Os (Kärva), Edl B & G (Kjettsta). 
179 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:2 brev till Hanna Boëthius, avsändare Hanna Johansson 
(Västland), gäller K Söd (Västland), daterat 31/12 1941. OBS ligger fel då brevet är från 1941 och inte från 
1942 eller 1943; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:2, brev till Hanna Boëthius, avsändare 
Greta Hedin (Enköping), gäller (förnamn saknas) Bob (Enköping), daterat 1/2 1942; ULA, U. L. H. K. B. 
1939-1949 Serie I, VOl. E:2, brev till Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala län, avsändare Or Erik 
(ort saknas), odaterat; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:2, brev till Hanna Boëthius, 
avsändare Ingeborg Bogren (Älvkarleby), gäller G Lan (Söderfors), daterat 24/1 1942; ULA, U. L. H. K. 
B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:3, brev till Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala län, avsändare Joh 
(Veckholm), daterat 13/2 1944. 
180 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:2, brev till Hanna Boëthius, avsändare Greta Hedin 
(Enköping), (förnamn saknas) Bob (Enköping), daterat 1/2 1942; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, 
VOl. E:3, brev till Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala län, avsändare K Joh (Veckholm), daterat 
13/2 1944. 
181 Se, ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:1, brev till Hjälpkommittén för Finlands barn i 
Uppsala län, avsändare M Kar (Bålsta), daterat 23/9 1941. 
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Även om det var möjligt att de som önskade sig ett föräldralöst barn ville adoptera det, men 

att denna önskan inte framgick i deras anmälan, finns det också andra tolkningar. En tolkning 

handlar om hur det i dessa anmälningar ändå framkommer en syn på det ideala föräldralösa 

fosterbarnet, hur detta var det önskvärda och något som skilde sig i en jämförelse av barn 

överlag. Det kan vara svårt att riktigt veta bakgrunden till det önskvärda med ett föräldralöst barn 

då detta inte berörs i anmälningarna men det var tänkbart att det fanns olika föreställningar om 

föräldralösa barn. Kanske angås det har en extra utsatt situation i Finland och då verkligen hade 

behovet att få stabilitet och trygghet i Sverige. 

Andra önskemål som handlade om barnets hemförhållande rörde barn av god familj, av goda 

föräldrar och från ett bildat hem. Detta finns med i sex anmälningar. 182 Vad som menas med ett 

barn från bildat hem framgår inte men innebar troligen ett barn som antingen kom från ett hem 

där föräldrarna hade någon form av utbildning eller, som är mer troligt med tanke på att det 

centrala i önskemålen inte är föräldrarna utan barnen, att det hade att göra med ett barn som 

hade fått en god uppfostran och på så sätt kunde föra sig väl i det blivande fosterhemmet. Det 

sistnämnda visar i så fall på betydelsen av uppfostran och hur det spela in på synen av det ideala 

fosterbarnet. 

Slutligen kunde önskemål om barnets hemförhållande handla om barn vars föräldrar tillhörde 

en viss yrkesgrupp eller social kontext. Dessa gick från att uttryckligen nämna föräldrarnas 

yrkesgrupp till att tala mer om allmänna social indelningar. I tre anmälningar går det att finna 

önskemål om ett barn vars föräldrar tillhörde en viss yrkesgrupp. Två av dessa önskade sig barn 

från en likande yrkesbakgrund som sig själv. En kyrkoherde önskade sig en flicka som helst skulle 

vara en prästdotter och en lantbrukare önskade sig två barn, en flicka och en pojke, som helst 

skulle komma från ett lantbrukshem. Den tredje anmälaren önskade sig ett barn som inte stämde 

överens med vederbördande yrkesbakgrund. Detta var en kantor som önskade sig en flicka som 

om helst skulle komma från en lärarfamilj.183  

Det två förstanämnda stämmer väl överens med vas Epäilys kallar ett kollegialt motiv, att ta 

emot ett barn vars föräldrar tillhörde samma yrkesgrupp som en själv. Anmälan från kantorn 

                                                      
182 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DI:1, Söd K H Å (Håbo Tibble), Ess v. C (Håtuna), Hai 
G (Häggeby), Vin H (Bro); ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:5, Hed (förnamn saknas, 
Uppsala), Str S (Uppsala). 
183 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:1, brev till Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala 
län, avsändare Tors Lind (ort saknas), daterat 17/9 1941; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. 
E:2, tidningsurklipp för fosterhem åt ett finskt barn, i Jordbrukarnas föreningsblad, gjord av J Mol 
(Eskesta), daterat 13/1 1942; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:2; Förteckning över villiga att 
mottaga ett finskt barn i Lagga, nedtecknat av Anna Östling (ort saknas), gäller D Eri (Lagga), daterat 7/1 
1942. 
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visar dock på att önskemål inte alltid hade att göra med att anmälaren ville hjälpa ett barn ur den 

egna yrkesgruppen. Vad som gjorde att kantorn ville ha en flicka från en lärarfamilj framgår dock 

inte i anmälan. 

Två anmälare önskade sig ett barn vars föräldrar tillhörde en viss social kontext. Den första 

av dem var en handlare som önskade sig en flicka från ett arbetarhem och den andra var en 

änkeman som önskade sig en flicka från borgarfamilj. Änkemannen berörde även anledning till 

önskemålet och menade att ett barn från en borgarfamilj lättare kunde anpassa sig till sin blivande 

hemmiljö, ett hem som var en större villa på sju rum och kök.184 Änkemannens anledning visar på 

att önskemålet även kunde göras av anpassningsskäl, att det fanns föreställning om att barn från 

en hemmiljö liknande anmälarens förväntades lättare kunde anpassa sig än ett som hade en annan 

hemmiljö.  

Jag ska nu gå över på de önskemål som handlade om barnets bakgrund kopplat till deras 

etniska tillhörighet. Dessa handlade om önskemål av barn med svenskt tal eller svenska barn, av 

svensk härkomst, som kom från Finland. Totalt handlade det om sexton anmälningar.  

 

Tabell 6: Önskemål om svenska barn, svensk härkomst eller svenskt tal 

 

Önskemål Antal 
Svenskt barn/svensk härkomst 3 
Svenskt tal 13 

Summa 16 
 

 Källa: ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, Vol, DI:1, E: 2-3, DIII:5. 

 

Av dessa var önskemål om svenskt tal vanligast och stod för tretton av sexton anmälningar. 

Önskemål om ett barn med svenskt tal handlade troligen om praktiska skäl, att underlätta i 

kommunikationen mellan anmälaren och barnet. Vid önskemål om ett svenskt barn, ett barn av 

svensk härkomst, kunde de bakomliggande orsakerna vara etnisk. I två av tre anmälningar 

framkommer att båda anmälarna kunde finska men ändå önskat sig ett svenskt barn. En av 

                                                      
184 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:5, Sun G (Knutby); ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 
Serie I, VOl. E:2, brev till Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala län, avsändare H Nys (ort saknas), 
daterat 7/1 1942 (OBS! feladresserat till Rädda Barnen). 
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anmälarna, en kvinna från Uppsala, menade även att det inte gjorde så mycket om barnet var 

finsktalande men att det skulle vara av svensk härkomst. 185  

Betydelsen av barnets etnicitet och viljan att hjälpa är något som uppmärksammats mycket i 

tidigare forskning. Mottagningen av barn från Finland har mycket kretsat kring den samhörighet 

och gemenskap som kändes med det finska folket och hur detta motiverade ett deltagande för 

Finlands sak. Dessa önskemål om svenska barn från Finland visar dock på en annan infallsvinkel 

när det kom till betydelsen av barnets etnicitet, nämligen på idéer om att hjälpa ”svenskarna” i 

Finland och inte nödvändigtvis den finska befolkningen i sig i Finland. 

Sammanfattningsvis blir idealbilden av fosterbarn något annorlunda än vid önskemål 

avseende barnets kön och ålder. Till de föreställningar som finns om barn utifrån deras bakgrund 

läggs även vikt vid vilka som ansågs i behov av hjälp, hur detta påverkade önskemålet och då i 

slutändan de barn som en anmälare ville ta emot.   

Avslutande diskussion 

 

Det finns i tidigare forskning en tydlig idealbild av det goda fosterhemmet och lämpliga 

fosterföräldrar. Ett gott fosterhem var ett hem där en kvinna var delaktig då hon var mest lämpad 

att se efter barnet. Det var en fördel om det i fosterhemmet inte fanns egna barn som i så fall 

skulle kunna konkurera om uppmärksamheten för fosterbarnet. Lämpliga fosterföräldrar var de 

som värnade om barnets bästa, ett begrepp som belyser det ansedda behovet av bland annat 

trygghet, mat och ett gott och väl bemötande av barnen och rätt till en god uppfostran. 

Olämpliga fosterföräldrar vad således de som inte kunde uppfylla dessa mål för barnen. Detta 

kunde både bero på begränsningar inom fosterfamiljen, såsom att sjukdom och ålder hindrade 

fosterföräldrars förmåga att ta hand om barnen på bästa sätt, och/eller att de styrdes av 

personliga intressen att exempelvis ta emot fosterbarnen som arbetskraft – fosterbarnet var det 

som skulle vara i centrum.  

Många av dessa ideal om det goda fosterhemmet och lämpliga fosterföräldrar går även att 

finna vid studiet av fosterfamiljer och fosterföräldrar som tog hand om ett finskt fosterbarn 

genom Hjälpkommittén för Finlands barn och dess länskommitté i Uppsala län. Kvinnan hade en 

                                                      
185 ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:2, brev till Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala 
län, avsändare T Spj (Grillby), odaterat; ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. E:2 brev till 
Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala län, avsändare E Ber (Uppsala), daterat 2/1 1942. Den tredje 
som önskade sig ett svenskt barn anger inget skäl till önskemålet och det saknas ytterligare kommentarer 
om anmälaren, se ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, DI:1, Alz S (Rasbo).  
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given roll i mottagandet av barnen och en avsaknad av en kvinna i fosterhemmet kunde tala emot 

fosterhemmets lämplighet, precis som sjukdom och ålder. Centralt var också existensen av idéer 

om barnets bästa och hur dessa skulle driva fosterföräldrarnas bemötande av barnen. 

Dock kan denna studie bidra med en ytterligare förståelse av ideal om det goda 

fosterhemmet och lämpliga fosterföräldrar genom att de går att nyansera. Ett sådant ideal är idéer 

om barnets bästa som drivande för en lämplig fosterförälder. Genom att både studera den 

officiella synen och på lokalnivå går det att se något olika tolkningar av innebörden av barnets 

bästa. Målet var visserligen detsamma, att det handlade om god vård under en begränsad tid och 

att barnen sedan skulle återvända till Finland, men vägen dit såg något olika ut. I den officiella 

synen läggs det vikt vid att inte ersätta de biologiska föräldrarna och hur viktigt det var att vara 

ärlig med vilken situation som barnen var i och att hålla kontakten med Finland. På lokalnivå 

saknas en fokusering på just dessa aspekter utan i stället läggs större vikt vid barnets uppehälle i 

fosterfamiljen just då. Barnets bästa blir här att inte bara komma till en fosterfamilj där de fick 

sina behov av mat och kläder uppfyllda utan där de även var efterlängtade och behandlades väl av 

fosterföräldrarna. 

Ett annat ideal som går att nyansera genom denna studie är betydelsen av egna barn i 

fosterhemmet. Som framförs ovan kunde det anses som en nackdel, och något som kunde tala 

emot fosterhemmets lämplighet, att fosterfamiljen hade egna barn som kunde konkurera om 

uppmärksamheten för fosterbarnet. I denna studie kunde avsaknaden av egna barn vara i sig 

olämpligt med motiveringen att det kunde påverka fosterföräldrarnas erfarenheter att ta hand om 

barn. De egna barnen får ytterligare en aspekt i denna studie genom att deras uppförande, i detta 

sammanhang i fall de var ouppfostrade, kunde påverka synen på en lämplig förälder då det visade 

på deras oförmåga att uppfostra barn. 

En fosterfamiljs ekonomiska förutsättningar kan även det nyanseras genom denna studie. I 

tidigare forskning har fosterfamiljens ekonomiska förutsättningar satts i relation till hur väl de 

kunde uppfylla barnets ansedda behov. Att inte ha råd att ta hand om barnet på bästa sätt blir då 

något som kan tala emot fosterföräldrarnas lämplighet. Vid studiet av de finska fosterhemmen 

framgår dels exempel på att det inte nödvändigtvis var fosterföräldern som behövde stå för 

kostnaderna utan det kunde utomstående göra, del på att en välbärgad likaväl som en mindre 

välbärgad kunde ses som olämplig. För en mindre välbärgad kunde exempelvis andra egenskaper 

hos fosterföräldern väga upp, såsom att de behandlade barnet väl. 

Slutligen kan denna studie nyansera det olämpliga hos fosterföräldrar vid att ta emot eller 

vilja ta emot barn som arbetskraft. Genom att visa på skillnaden i att arbeta, som i sig inte 
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behövde vara negativt utan förväntat, och i att arbeta för mycket eller för hårt, som var negativt 

och kunde göra att fosterföräldern ansågs olämplig.         

Tidigare forskning för även fram ideal om fosterbarn. Framförallt visas detta genom de 

föreställningar som finns om barn, ofta i kombination med speciella önskemål om vilket sorts 

barn en anmälare om fosterhem kunde ha och de skäl som anmälare hade för att ta emot ett barn. 

I tidigare forskning förekommer framförallt föreställningar om flickor och pojkar och om ålder. 

Flickor var de mest önskade och ansågs lugna och lättare att ta hand om. Framförallt äldre barn 

önskades av fosterföräldrarna och motivet kunde vara att de önskade sig arbetskraft.  

Genom min studie kan jag vidare visa på att flickor önskades mest även över tid, utifrån 

anmälares kön, socialgruppstillhörighet, om de hade egna barn eller ej samt att de flesta som 

önskade sig en flicka också fick det. Det sistnämnda visar på att önskemålet var rimligt att 

tillmötesgå enligt Hjälpkommittén för Finlands barn och dess länskommitté i Uppsala län genom 

att det bekräftades. Vid studiet av önskemål om ålder förändrades det över tid till skillnad från 

önskemål om kön och de flesta fick även här det önskemål som önskades. 

Synen på flickor nyanseras vidare genom att nya föreställningar förs fram. Det fanns 

föreställningar om att flickor skulle uppföra eller se ut på ett visst sätt, att flickor trivdes bättre 

inomhus och då var lättare att ta hand om. 

I studien belyses även hur synen på barn kunde påverkas av vad som ansågs vara ett lämpligt 

respektive olämpligt agerande och hur idéer om betydelsen av barnets bakgrund påverkade synen 

på barn. Ett sådant exempel är de önskemål som finns om svenska barn, barn av svensk 

härkomst. I tidigare forskning har etnicitet fått en speciell betydelse genom att det kan motivera 

vem eller vilka man ville hjälpa. Att hjälpa Finland genom att ta emot finska barn var en sådan. 

Önskemål om svenska barn visar på en annan vinkel, nämligen att hjälpa finska barn av svensk 

härkomst. 

Intresse för vidare studier kan vara ytterligare fördjupa förståelsen synen på barn och på 

flickor och pojkar genom att även inkludera de finska barn som blev placerade på barnhem och 

barnkolonier. Detta för att i sin tur kunna visa eller motbevisa påståendet att pojkar var svårare 

att placera i fosterhem som antytt av Janfelt och Lomfors.  
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Bilagor 

 
Tabell 6: över socialgrupper och yrkestillhörighet av ansökare om att bli fosterföräldrar i 

Uppsala län 1941, 1942 och 1944 – utifrån Hans Normans kategorisering 

 

I a) Storföretagare & godsägare 
 Disponent Godsägare 

Fabrikör Patronska 

  I b) Högre tjänstemän & 
akademiker 

 Agronom Löjtnant 
Apotekare Pastor 
Distriktlantmätare Predikant 
Docent Professor 
Doktor Rektor 
Ingenjör Tandläkare 
Kantor Veterinär 
Kyrkoherde Överstelöjtnant 

  I c) Adel 
 Baron Grevinna 

  II a) Småföretagare inom industri,  
 handel och åkerinäring, 

hantverkare  
 med mästartitel 
 Bagarmästare Köpman 

Bokhandlare Målarmästare 
Bussägare Skohandlare 
Byggmästare Smidesmästare 
Fiskhandlare Sågverksmästare 
Handlare Sågverksägare 
Järnhandlare Trädgårdsmästare 
Pensionatinnehavare/inna 

 
  II b) Lägre tjänstemän, 
affärsanställda,  

 arbetsledare 
 Affärschef Lärare 

Bankkamrer Lärarinna 
Barnmorska Läroverksadjunkt 
Banktjänsteman Magasinförman 
Befallningsman Musikfanjunkare 
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Distriktchef Musikstyrelsefanjunkare 
Distriktsjuksköterska Nämndeman 
Fanjunkare Redaktör 
Folkskolelärare Rättare 
Förrådsförvaltare Sergeant 
Förvaltare Skogsvaktare 
Handelsföreståndare Skollärare 
Järnvägstjänsteman Sjuksyster 
Kamrer Stationsföreståndare 
Landsfiskal Styckjunkare 
Linjeförman Verkmästare 

  III Bönder, brukare, arrendatorer 
 Arrendator Lägenhetsägare 

Hemmansägare Småbrukare 
Jordbrukare Äger ett jordbruk 
Lantbrukare 

 
  IV Hantverkare utan mästartitel,  

 kvalificerade yrkesarbetare 
 Bagare Mjölnare 

Chaufför Reparatör 
Eldare Skräddare 
Gårdskarl Snickare 
Mejerist Tapetserare 

  V a) Okvalificerad arbetare inom  
 industri och stads- och 

fiskerinäring 
 Byggnadsarbetare Fiskare 

Fabriksarbetare Sågverksarbetare 

  V b) Jordbruksarbetare, anställda inom  
husligt arbete 

 Fördräng Ladugårdskarl 
Jordbruksarbetare 

  

 Källa: ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DI:1, DIII:5, E: 1-3. 
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Tabell 7: Önskemål 

 

 
1941 1942 1944 

 Önskemål Antal: % Antal: % Antal: % Totalt: 
Ålder 48 32% 372 43% 121 47% 541 
Kön 65 44% 367 43% 101 39% 533 
Helst 14 9% 53 6% 4 2% 71 
Svenskt tal 4 3% 6 1% 3 1% 13 
Flera barn 3 2% 8 1% 1 0% 12 
Tidsbegränsad vistelse 0 0% 10 1% 2 1% 12 
Dela barn 1 1% 8 1% 2 1% 11 
Absolut 0 0% 2 0% 8 3% 10 
Från bildat hem/Av bildad familj 4 3% 0 0% 2 1% 6 
Permanent vistelse 2 1% 2 0% 2 1% 6 
Ekonomisk hjälp 0 0% 5 1% 0 0% 5 
Föräldralöst 1 1% 3 0% 1 0% 5 
Sällskap till son/dotter/dotterdotter 1 1% 1 0% 2 1% 4 
Till hjälp 0 0% 0 0% 4 2% 4 
Flera barn (syskon) 1 1% 2 0% 0 0% 3 
Hjälp med beklädnad 0 0% 3 0% 0 0% 3 
Svenskt barn/svensk härkomst 1 1% 2 0% 0 0% 3 
Vill adoptera 1 1% 1 0% 1 0% 3 
Yrkesbakgrund 1 1% 2 0% 0 0% 3 
Barn med mor/mor och barn 0 0% 1 0% 1 0% 2 
Friskt 0 0% 1 0% 1 0% 2 
Lång vistelse 0 0% 2 0% 0 0% 2 
Mottagning vid ett visst 
datum/månad 0 0% 1 0% 1 0% 2 
Rar 0 0% 1 0% 1 0% 2 
Socialbakgrund 1 1% 1 0% 0 0% 2 
Villkor/Krav 0 0% 2 0% 0 0% 2 
Av goda föräldrar 0 0% 1 0% 0 0% 1 
Kan vara med i skolan 0 0% 1 0% 0 0% 1 
Ljust barn 0 0% 0 0% 1 0% 1 
Lugnt 1 1% 0 0% 0 0% 1 
Söt 0 0% 0 0% 1 0% 1 
Van vid landet  0 0% 1 0% 0 0% 1 
Summa: 149 100% 859 100% 260 100% 1268 
 
 
 Källa: ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DI:I, DIII:5, E:1-3. 
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Tabell 8: Översikt över könet på anmälare 1941, 1942 och 1944 som angett ett 

önskemål vid sin anmälan 

 

 

1941 

 

1942 

 

1944 

  Kön: Antal % Antal % Antal % Totalt: 

Man 44 59% 248 63% 67 53% 359 

Kvinna 17 23% 77 20% 35 28% 128 

Kön oklart 13 17% 60 15% 22 18% 95 

Båda kön 1 1% 7 2% 1 1% 9 

Totalt: 75 100% 392 100% 125 100% 592 

 

 Källa: ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DI:1, DIII:5, E: 1-3.  

 

 

Tabell 9: Önskemål om kön på barnet 1941, 1942 och 1944 

 

 

1941 1942 1944 

 

 

Antal % Antal % Antal % Totalt: 

Flickor 51 64% 285 70% 83 60% 419 

Pojkar 10 13% 81 20% 18 13% 109 

Önskemål saknas 14 18% 39 10% 38 27% 91 

Båda kön (2 st 

barn) 4 5% 1 0% 0 0% 5 

Totalt: 79 100% 406 100% 139 100% 624 

 

 

Källa: ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DI:1, DIII:5, E: 1-3. 

Anm: Önskemål om två barn av samma kön ligger under respektive kön. Är  

totalt sex önskemål från 1942, fyra rör önskemål om pojkar och två rör  

önskemål om flickor. 
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Tabell 10: Önskemål om kön 1941, 1942 och 1944 – manliga (M) och kvinnliga (K) 

anmälare 

 

 

M (-41) K (-41) M (- 42) K ( - 42) M (-44) K (-44) 

 

 

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Totalt 

Flicka 28 59% 15 88% 186 72% 45 57% 51 68% 19 47% 344 

Pojke 8 17% 1 6% 53 21% 17 22% 9 12% 5 13% 93 

Önskemål saknas 9 20% 1 6% 18 7% 17 22% 15 20% 16 40% 76 

2 barn (olika kön) 1 4% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 

Totalt: 46 100% 17 100% 258 100% 79 100% 75 100% 40 100% 515 

 

Källa: ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DI:1, DIII:5, E: 1-3. 

Anm: Önskemål om två barn av samma kön ligger under respektive kön. Det är totalt tre önskemål 

från 1942, två kvinnliga anmälare som önskade sig pojkar och en kvinnlig anmälare som önskade sig 

flickor. Från 1944 var en av anmälningarna gjord av två kvinnor. 

 

 

Tabell 11: Anmälare utan egna barn 1941, 1942 och 1944 – önskemål om kön 

 

 

1941 1942 1944 

 Önskemål Antal % Antal % Antal % Summa 

Flicka 2 40% 45 69% 9 82% 56 

Pojke 1 20% 14 22% 1 9% 16 

Önskemål 

saknas 2 40% 6 9% 1 9% 9 

Summa 5 100% 65 100% 11 100% 81 

 

 Källa: ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DI:1, DIII:5, E: 1-3. 

Anm: Önskemål om två barn av samma kön ligger under respektive kön. Är totalt  

Ett önskemål från 1942, en anmälare som önskade sig två pojkar. 
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Tabell 12: Anmälare vars egna barn var en flicka - önskemål om samma kön och 

motsatt kön 1941, 1942 och 1944 

 

 

1941 1942 1944 

 Önskemål Antal % Antal % Antal % Summa 

Samma kön 10 91% 17 77% 11 79% 38 

Motsatt kön 1 9% 5 23% 3 21% 9 

Summa 11 100% 22 100% 14 100% 47 

 

Källa: ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DI:1, DIII:5, E: 1-3. 

 

 

Tabell 13: Anmälare vars egna barn var en pojke - önskemål om samma kön och 

motsatt kön 1941, 1942 och 1944 

 

 

1941 1942 1944 

 Önskemål Antal % Antal % Antal % Summa 

Samma kön 4 67% 4 21% 0 0% 8 

Motsatt kön 2 33% 15 79% 7 100% 24 

Summa 6 100% 19 100% 7 100% 32 

 

Källa: ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DI:1, DIII:5, E: 2-3.  

 

 

Tabell 14: Utfall på önskemål om flickor eller pojkar 

 

 

Antal % 

Uppfyllt önskemål 131 82% 

Ej uppfyllt önskemål 28 18% 

Summa 159 100% 

 

           Källa: ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2. 
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Tabell 15: Utfall på önskemål om flicka 

 

 

Antal % 

Uppfyllt önskemål 92 77% 

Ej uppfyllt önskemål 27 23% 

Summa 119 100% 

 

 Källa: ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2. 

 

 

Tabell 16: Utfall på önskemål om pojke 

 

 

Antal % 

Uppfyllt önskemål 39 97% 

Ej uppfyllt önskemål 1 3% 

Summa 40 100% 

 

Källa: ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2. 

 
 
 

Tabell 17: Önskemål om ålder 1941, 1942 och 1944 

 

 

1941 1942 1944 

 

 

Antal % Antal % Antal % Summa 

1-3 år 2 6% 39 16% 17 22% 58 

4-6 år 8 25% 155 62% 29 38% 192 

7-9 år 9 28% 51 20% 13 17% 73 

10 +  13 41% 6 2% 17 22% 36 

Summa 32 100% 251 100% 76 100% 359 

 

 Källa: ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DI:1, DIII:5, E: 1-3. 

Anm: Önskemål om två barn ligger i respektive ålderspann. Är totalt tre  

önskemål från 1942, samtliga ligger under ålderspannet fyra till sex år. 
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Tabell 18: Anmälare utan egna barn 1941, 1942 och 1944 – önskemål om ålder 

 

 

1941 1942 1944 

 

 

Antal % Antal % Antal % Summa 

1-3 år 1 33% 5 12% 4 50% 10 

4-6 år 2 67% 27 64% 2 25% 31 

7-9 år 0 0% 8 19% 0 0% 8 

10+ 0 0% 2 5% 2 25% 4 

Summa 3 100% 42 100% 8 100% 53 

 

 Källa: ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DI:1, DIII:5, E: 1-3. 

 

 

Tabell 19: Åldersönskemål 1941, 1942 och 1944 – relaterat till anmälares egna barn 

 

 

1941 1942 1944 

 

 

Antal: % Antal: % Antal: % Summa 

Äldre 0 0% 4 5% 4 14% 8 

Liknande 

ålder 11 58% 18 22% 8 27% 37 

Yngre 8 42% 58 73% 17 59% 83 

Summa 19 100% 80 100% 29 100% 128 

 

 Källa: ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DI:1, DIII:5, E: 1-3. 
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Tabell 20: Utfall önskemål om ålder 

 

 

Antal % 

Uppfyllt 

önskemål 80 72% 

Ej uppfyllt 

önskemål 31 28% 

Totalt 111 100% 

 

           Källa: ULA, U. L. H. K. B. 1939-1949 Serie I, VOl. DIII:2. 
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