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1. Inledning 
De flesta i dagens samhälle känner en ensamstående mamma. Det är nästan lika vanligt med 

barn som har en ensamstående mamma som med barn som har två närvarande föräldrar. Stora 

delar av dessa mödrar kan dock uppleva svårigheter t.ex. att få det att gå ihop ekonomiskt 

eller frånvarande fäder men deras position i dagens samhälle är bättre än den varit tidigare 

under historien. Det talas inte längre om ”oäktingar” och utomäktenskapliga barn på samma 

sätt som det gjordes tidigare. För bara 50 år sedan var detta ord som hörde till vardagsspråket 

och som hade en negativ innebörd genom att barnet var fött utanför äktenskapet. Den 

ensamstående modern har på senare tid fått en mer accepterad plats i samhället och hon och 

hennes barn ses inte längre som något avvikande och fult. Det var dock inte så länge sedan 

som hon var socialt utsatt och går man långt tillbaka i historien så ansågs kvinnorna begå ett 

lagbrott då de födde utomäktenskapliga barn. 

På medeltiden var det straffbart att få utomäktenskapliga barn för män och på 1600-talet blev 

det straffbart även för kvinnan. Utomäktenskapliga förbindelser gick oftast endast att styrka 

om det fanns vittnen, en synlig graviditet eller barnafödande utan giftermål.
1
 Men även i 

nyare tider har utomäktenskapliga barn och ensamstående mödrar varit socialt utsatta och haft 

sämre rättigheter än inomäktenskapliga barn och gifta mödrar. Ett exempel på detta är att det 

inte var förrän på 1970-talet som utomäktenskapliga barn fick samma arvsrätt som 

inomäktenskapliga barn.
2
  

Utifrån ett klassperspektiv så hade kvinnor i arbetarklassen det svårare än kvinnor i medel-och 

överklassen. För ensamstående mödrar i arbetarklassen var livet ännu svårare. Deras ställning 

i samhället försämrades ofta när det kom fram att de väntade barn utanför äktenskapet. Långt 

in på 1900-talet förelåg det dessutom en risk för ensamstående mödrar att förlora jobbet när 

graviditeten upptäcktes.
3
 Då många av de ensamstående mödrarna kom från fattiga 

förhållanden eller arbetarhushåll så hade de inte råd att förlora sina jobb eftersom det var 

deras enda försörjningskälla. I förlängning betydde det många gånger att mödrarna inte 

klarade av att både ta hand om sina barn och sköta sina jobb vilket ledde till att det speciellt 

på 1800-talet men även under början av 1900-talet var vanligt att modern utackorderade sitt 

barn eller lämnade det till fosterföräldrar.  

Modern hade det således inte lätt. Men i debatten om ensamstående mödrar glöms ofta en stor 

del bort och blir inte lika belyst nämligen barnens fäder. Som tidigare nämnts så var det 

straffbart för män under medeltiden att få utomäktenskapliga barn.
4
 Det förväntades, i alla fall 

från och med 1800-talet, att mannen i den mån det gick skulle gifta sig med kvinnan som bar 

eller födde hans utomäktenskapliga barn. Var detta inte genomförbart ansågs mannen istället 

tvungen att se till att kvinnan kunde försörja sig och uppfostra barnet.
5
 Fädernas 

försörjningsansvar förelåg oavsett om de var gifta eller inte. I början av 1900-talet 

debatterades det flitigt i samhället angående ensamstående mödrar, deras försörjning och 

fädernas ansvar gentemot mödrarna och barnen.   

I den följande uppsatsen kommer ensamstående mödrar och de betalande fäderna i Örebro 

stad att undersökas under perioden 1916-1931. Även om ensamstående mödrar idag är ett 

                                                 
1 Ohlander, Ann-Sofie & Strömberg, Ulla-Britt (2008) Tusen svenska kvinnoår. Svensk kvinnohistoria från 

vikingatid till nutid, s. 119.    
2
 Ericson, Susanna (2012) Oäkta barn och ogifta mödrar i Sverige. Kyrkans och samhällets officiella syn på 

konsekvensen av utomäktenskapliga förbindelser, s. 36.  
3 Frykman, Jonas (1993) Horan i bondesamhället, s. 160. 
4
 Ohlander, Ann-Sofie & Strömberg, Ulla-Britt (2008), s. 119.    

5
  Frykman, Jonas (1993) s. 174.  
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vanligt och accepterat fenomen var dessa kvinnor och barn länge stigmatiserade i samhället. 

Flertalet undersökningar har gjorts inom området med olika infallsvinklar men under den 

inledande litteratursökningen till denna uppsats återfanns ingen undersökning som behandlade 

Örebro. Detta tillsammans med att uppsatsen skrivs i Örebro gjorde att denna infallsvinkel 

kändes naturlig. Uppsatsen ämnar i slutändan till att säga något om situationen för 

ensamstående mödrar under den valda tidsperioden i Örebro och vilken roll fäderna spelade i 

detta.   

2. Bakgrund  

2.1 Örebro stad - En kort historisk överblick. 
Redan 1285 ansågs Örebro ha en stadskaraktär. Under historiens gång har Örebro spelat en 

stor roll under t.ex. Vasatiden var staden en viktig mötesplats för olika typer av politiska 

möten. Örebro växte och blev under 1800-talet en betydelsefull industristad i Sverige.
6
 En av 

de största industrierna i staden var skotillverkningen med ca tiotal skofabriker i staden som år 

1912 hade ca 30 000 invånare Men även andra industrier var viktiga i staden så som 

kexfabriken, centralverkstäderna som reparerade tåglok och pappersbruket.
7
 Ungefär en 

tredjedel av invånarna jobbade inom någon av de många industrierna och det var en viktig del 

av näringslivet i Örebro. Ända fram till 1960-talet var Örebro känt som ”skostaden” som 

sysselsatte många invånare men sedan tog importen från andra länder över och skoindustrin i 

hela Sverige försvann i princip några år in på 1960-talet.
8
 Men redan efter andra världskriget 

ändrade staden sin inriktning, och än idag kan Örebro klassas som en servicestad med viktiga 

inrättningar såsom universitet och universitetssjukhus och staden Örebro spelar även en viktig 

roll som residensstad i länet (en stad där lanshövding och länsstyrelse har sin hemvist
9
).

10
  

2.2 Fattigvården 
Fattigvården i Sverige präglades under stora delar av historien av uppfattningen om att det 

fanns rätta och orätta fattiga i samhället. De rätta fattiga var dem som inte kunde försörja sig 

på grund av yttre omständigheter så som änkor eller soldater. De orätta fattiga var dem som 

ansågs ha sig själv att skylla för sina problem och det var dessa som fattigvården skulle 

”vårda”.
11

 Ensamstående mödrar har visats sig vara den grupp som var mest utsatt även inom 

fattigvården då dessa mödrar ofta mötte en väldigt kall attityd och jämfört med t.ex. änkor 

fick de ofta mindre understöd.
12

 Men det fanns även en tendens till att se kvinnor som 

beroende vilket ledde till att de klassades som ”rätta” fattiga, speciellt mödrar med barn 

eftersom samhället ansåg att mannen skulle försörja barnet och modern.
13

 Fattigvården har 

genom hela sin historia styrts av förordningar. Den fattigvårdsförordning som kom 1871 var 

restriktivare än innan och lade ansvaret för fattigvården helt på kommunerna och hjälpen som 

                                                 
6 http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%B6rebro-(t%C3%A4tort-

%C3%B6rebro-kommun)  hämtad 2015-04-23 
7 Blohm, Christer (1988) Från småstad till storstad. Närsamhället. Örebros Historia, s. 12 ff. 
8 Waldén, Katja (1977) Boken om Örebro, s.188 ff.  
9 http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/residensstad  hämtad 2015-04-23 
10

 http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%B6rebro-(t%C3%A4tort-

%C3%B6rebro-kommun)  hämtad 5015-04-23 
11 Rosén, Ulla (2002) ”Moral och myndighet. Fattigvårdens syn på understödstagare 1830-1939” i Andersson, 

Irene, Johansson, Kenneth & Lindstedt Cronberg, Marie (red.) Tid och tillit. En vänbok till Eva Österberg, s. 167 

ff.  
12

 Plymouth, Birgitta (1999) ” Familjeförsörjande kvinnor och fattigvård. Om möjligheter och egenansvar under 

sent 1800-tal” i Berge, Anders, Korpi, Walter, Palme, Joakim, Stenberg, Sten-Åke & Åmark, Klas (red.) 

Välfärdsstat i brytningstid: historisk-samhällsvetenskapliga studier om genus och klass, ojämlikhet och 

fattigdom, s. 194. 
13

 Plymouth, Birgitta (1999), s. 195.  

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%B6rebro-(t%C3%A4tort-%C3%B6rebro-kommun)
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%B6rebro-(t%C3%A4tort-%C3%B6rebro-kommun)
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/residensstad
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%B6rebro-(t%C3%A4tort-%C3%B6rebro-kommun)
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%B6rebro-(t%C3%A4tort-%C3%B6rebro-kommun)
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utgick skulle vara så knapp som möjligt. Kommunerna ville helst inte gå in och hjälpa förrän 

alla andra försörjningsmöjligheter var uteslutna, vilket ledde till att de ofta kontaktade 

släktingar och försökte övertala dem att ta sig an den fattiga innan de beslutade om de skulle 

gå in och hjälpa. Det gjorde även att de hellre tog sig an dem som hade något att erbjuda i 

utbyte jämfört med de som var helt utblottade.
14

 Fattigvårdslagen som kom 1918 var mildare 

och nu skulle istället fattigvården vara mer generös, även om det fortfarande var de mest 

utsatta i samhället som fick störst hjälp. Nu kunde även arbetslösa innefattas av lagen och 

fattigvårdsinspektörer som arbetade för staten infördes.
15

  

2.3 Ensamstående mödrar – en historisk överblick från 1700-talet fram till 
idag. 
År 1830 avrättades den sista kvinnan som blivit dömd för barnmord i Sverige. Detta var ett 

vanligt brott bland kvinnor under 1800-talet men även tidigare under historien. Den vetskap 

som följde med ett oäkta barn om skam och svår ekonomisk situation ledde till att många 

kvinnor antingen tog livet av sig själva eller det barn de precis fött.
16

 Detta var ett problem 

redan på 1700-talet och det gjorde att Gustav III instiftade ett barnamordsplakat på 1770-talet 

för att kvinnor skulle kunna föda sina barn anonymt och på så sätt minska antalet barnamord 

och på lång sikt minska antalet kvinnor som blev dömda för detta brott.
17

 En ensamstående 

moder riskerade att förlora sin anställning när hon fött ett oäkta barn, men det har även visat 

sig att många av de ensamstående mödrarna så småningom gifte sig och då oftast med en 

annan man än barnets fader.
18

 Men en kvinna som förblev ogift hade det ofta svårt även in på 

1900-talet då hon saknade många samhälleliga rättigheter och detta drabbade i förlängningen 

även barnet. Detta resulterade i hög dödlighet bland barnen födda utanför äktenskap under 

deras första levnadsår under 1800-talet. Mödrarna var tvungna att ta de arbeten de kunde få 

och således brast ofta deras omvårdnad om barnen medan de försökte försörja sig.
19

 Under 

1930-talet infördes flertalet reformer som skulle underlätta för ensamstående mödrar och 

deras barn. En av de viktigaste var att staten nu gick in och garanterade understöd och det 

gjorde att kvinnorna inte längre behövde vänta på att fadern till barnet betalade in underhållet. 

Det kvarstår dock än idag år 2015 svårigheter för mödrarna, främst fortfarande ekonomiska då 

normen i dagens samhälle är att det finns två försörjare inom en familj.
20

 

3. Forskningsläge 
Forskningsfältet kring ensamstående mödrar är stort och spretar åt många olika håll. Det har 

forskats om allt ifrån hur ensamstående mödrar behandlades på arbetsmarknaden till vilka 

svårigheter de haft att ta hand om sina barn. Även forskning kring fäderna har genomförts 

men den är dock mer homogen och det stora fokuset inom den forskningen har legat på det 

ekonomiska ansvar fäderna hade på grund av sin betalningsskyldighet. Relevant forskning för 

uppsatsen kommer här att gås igenom tematiskt för att visa vad forskningen hittills har 

kommit fram till inom ämnet gällande ensamstående mödrar och fäder. Även förändringar 

kring städer och sexualitet kommer att behandlas då detta bidrar till förståelse i ämnet.  

                                                 
14 Rosén, Ulla (2002), s. 170 ff.  
15 http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fattigv%C3%A5rd hämtad 2015-05-04 
16 Ohlander, Ann-Sofie & Strömberg, Ulla-Britt (2008), s.117. 
17 Ohlander, Ann-Sofie & Strömberg, Ulla-Britt (2008), s.120. 
18 Ohlander, Ann-Sofie & Strömberg, Ulla-Britt (2008), s.122.  
19

 Ohlander, Ann-Sofie & Strömberg, Ulla-Britt (2008), s.124 f.  
20 Socialstyrelsen (2013) Barn och unga – deras roll och betydelse förr och nu Underlagsrapport till Barns och 

ungas hälsa, vård och omsorg 2013, s. 13 ff.  

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fattigv%C3%A5rd
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3.1 Ensamstående mödrar 
En av anledningarna till att ensamstående mödrar har varit socialt och ekonomiskt utsatta 

genom historien är bilden av familjen som länge varit dominerande. Birgitta Plymouth har i 

sin artikel ”Fattigvård och familjeideal under tidigt 1900-tal” undersökt 27 familjer i 

Norrköping med syftet att undersöka hur fattigvården förhöll sig till individens ansvar utifrån 

kön och ålder i början av 1900-talet. Hon menar på att fattigvården ofta såg ensamstående 

mödrar som mindre ordentliga och detta kunde leda till social utsatthet och stigma. Dessa 

mödrar var tvungna att jobba för att försörja sig och sina barn, något som gick emot den 

rådande normen om den manliga familjeförsörjaren, och för de mödrar som inte hade något 

socialt skyddsnät ledde det ofta till fosterhemsplacering av barnen. Det har även visats sig 

vara störst barnadödlighet under 1800-och tidigt 1900-tal bland de barn som hade en ogift 

moder.
21

  

Redan på 1970-talet började det forskas mycket inom området ensamstående mödrar och en 

hel del forskning publicerades i ämnet och stora delar av den senare forskningen som den 

ovanstående av Birgitta Plymouth gjort bygger i olika grad på denna. En av de avhandlingar 

som publicerades under 1970-talet och som lagt en del av grunden till forskningen inom detta 

ämne var Jonas Frykmans avhandling Horan i bondesamhället. I denna avhandling 

undersöker Frykman hur utbredd den utomäktenskapliga fertiliteten och den sociala 

kontrollen var på den svenska landsbygden under 1800-talet. Han menar på att kvinnor på 

landsbygden som födde utomäktenskapliga barn ofta fick en horstämpel på sig för att de fick 

barn utanför äktenskapet. De riskerade även straff för sitt utomäktenskapliga umgänge genom 

att förlora arbetet och stämplas av samhället som mindre värd.
22

 Även barnen ansågs vara 

mindre värda i samhället. Bilden Frykman målar upp i sin avhandling är mörk och den ger 

sken av att kvinnorna inte hade en chans att bli accepterade igen efter att ha fått ett oäkta barn. 

Denna bild blev dock utmanad redan när Frykmans avhandling gavs ut. Ann-Sofie Kälvemark 

(numera Ohlander) professor i historia gav 1978 ut en artikel i historisk tidskrift med namnet 

”Hotet mot familjen. Den ogifta modern i Sverige i historisk perspektiv” där hon menar på att 

Jonas Frykmans mörka bild är hans egen uppfattning av det samhälle som dessa kvinnor levde 

i och att denna uppfattning kommer från alla de citat som han använder sig av. Dessa citat 

behöver dock inte visa det faktiska beteendet utan kan istället skildra de normer som fanns då. 

Kälvemark menar på att ett bevis för att denna mörka bild inte stämmer är det faktum att 

många av de kvinnor som fick barn utanför äktenskapet på slutet av 1800-talet och början av 

1900-talet faktiskt gifte sig. Dessutom gifte de sig ofta med en annan man än fadern till 

barnet, detta visar då att de inte blev så socialt stigmatiserade som Frykman vill påskina.
23

   

Efter 1970-talet har forskningen fortsatt inom området och flertalet nya verk har publicerats 

och nya infallsvinklar i ämnet har undersökts. Två frågor som undersökts på senare tid är 

statens stöd till de ensamstående mödrarna och instiftandet av barnavårdsmannainstitutioner. I 

början av 1900-talet var det en stor fråga för staten hur ensamstående mödrar skulle klara sig 

ekonomiskt. Peter Johansson skriver i sin artikel ”Moderskapspolitiken och den manlige 

familjeförsörjaren” om hur den politiska diskussionen såg ut gällande ekonomiskt understöd 

till nyblivna mödrar som pågick innan lagen om moderskapsunderstöd kom år 1931. I början 

av 1900-talet var det tal om att staten skulle gå in och understödja ensamstående mödrar när 

                                                 
21 Plymouth, Birgitta (2002) ”Fattigvård och familjeideal under tidigt 1900-tal” i i Bergman, Helena & 

Johansson, Peter (red.) Familjeangelägenheter. Modern historisk forskning om välfärdsstat, genus och politik, s. 

157 f. 
22

 Frykman, Jonas (1977)  s. 159 ff.  
23

 Kälvemark, Ann-Sofie (1978) ”Hotet mot familjen. Den ogifta modern i historiskt perspektiv” i Historisk 

tidskrift, s. 89 ff.  
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alla andra försörjningsmöjligheter var förbrukade.
24

 1931 kom en lag angående 

moderskapsunderstöd som gav kvinnor ekonomiskt stöd i samband med förlossning. I arbetet 

med att ta fram denna lag var det många politiker som ville ha en regressrätt med i lagen, 

detta betydde att staten skulle ha rätt att kräva tillbaka pengarna de betalade ut till modern av 

barnets far eftersom fadern ansågs försörjningsskyldig.
25

 Detta visar tydligt på att de 

ensamstående mödrarnas försörjning hela tiden sammankopplas med idealet om mannen som 

den manliga försörjaren. Johansson menar att när lagen kom till 1931 hade politikerna 

kompromissat och lyckats behålla iden om den manliga familjeförsörjaren genom att plikten 

att försörja sin familj fortfarande gällde genom äktenskap och lagen om barn utom äktenskap 

samtidigt som det nu ansågs berättigat att betala ut understöd till mödrar då barnafödande 

ansågs viktigt för samhället.
26

  

Underhållet från fäder och statens utbetalningar till ensamstående mödrar hänger även ihop 

med de barnavårdsmän som jobbade inom statlig tjänst för att se till att utomäktenskapliga 

barns rättigheter togs till vara och att de inte for illa. Helena Bergman har i sin avhandling Att 

fostra till föräldraskap. Barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat 1900-1950 undersökt 

hur kön konstrueras utifrån yrken, politik och lagar och även hur samhällets tankesätt om kön 

påverkar dessa tre mellan åren 1900-1950. Det hon kom fram till var att ensamstående mödrar 

satt i en väldigt besvärlig situation eftersom staten såg till att kvinnor var underordnade 

männen genom att kvinnor inte gavs samma möjligheter till jobb och samhälleligt inflytande 

som männen samtidigt som staten gick in och hjälpte ensamstående mödrar ekonomiskt. 

Dessutom visades det genom lagar t.ex. arvsrätt att deras barn inte var lika mycket värda i 

samhällets ögon som inomäktenskapliga.
27

 På 1800-talet var det vanligt att ensamstående 

mödrar adopterade bort eller placerade sina barn i fosterhem för att de inte klarade av att 

försörja dem eller ta hand om dem. Men under 1900-talet började detta sakta att förändras. Nu 

insåg staten och barnavårdsmännen värdet av att behålla bandet mellan modern och barnet 

utifrån bådas välmående. Bergman menar att genom att staten gick in och hjälpte modern 

ekonomiskt så hjälpte de henne i längden att uppfylla sin modersroll. Modern skulle ansvara 

för barnets omsorg och uppfostran enligt dåtidens normer men det ansågs även att det var 

viktigt att inte allt ansvar för barnet lades på modern. Även fadern skulle ta sitt ansvar som då 

främst var ekonomiskt.
28

  

3.2 Fäder 
Forskningen angående fäderna i relationen till de ensamstående mödrarna har vuxit fram 

senare som en utveckling i forskningsområdet om ensamstående mödrar. För att kunna 

förklara området ordentligt krävs även forskning angående fäderna och denna forskning har 

på senare tid, speciellt under 2000-talet, fått mer utrymme. Det har lett fram till nya 

forskningsingångar så som fadersideal, försörjningsansvar och faderns sociala position efter 

födseln av oäkta barn.  

Flertalet forskare visar på att det fanns ett speciellt ideal för mannen under 1800-talet och 

början av 1900-talet. Birgitta Plymouth menar i sin tidigare nämnda artikel ”Fattigvård och 

familjeideal under tidigt 1900-tal” att idén om den manliga familjeförsörjaren ersatte 

                                                 
24

 Johansson, Peter (2002) ”Moderskapspolitiken och den manlige familjeförsörjaren. Politik, administration och 

synen på kvinnors rätt till ersättning vid födsel 1924-1931” i Bergman, Helena & Johansson, Peter (red.) 

Familjeangelägenheter. Modern historisk forskning om välfärdsstat, genus och politik, s. 22 f.  
25

 Johansson, Peter (2002), s. 23.  
26

 Johansson, Peter (2002), s. 45 ff.  
27

 Bergman, Helena (2003) Att fostra till föräldraskap. Barnavårdsmön, genuspolitik och välfärdstat 1900-1950, 

s. 15 ff.  
28 Bergman, Helena (2003), s. 53 f.   
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husbonden som företrädare för familjen. Fadern ansågs vara försörjare för hela familjen och 

då även de utomäktenskapliga barn han kunde tänkas ha. Om fadern inte kunde försörja sina 

barn föll detta ansvar på modern.
29

 Denna teori berörs även av Tomas Berglund i hans bok 

Det goda faderskapet i svenskt 1800-tal. Berglund menar på att forskare så som Robert 

Griswold och John Gillis anser att fäderna under 1800-talet blev reducerade till försörjare. 

Mannen hade rollen som försörjare för hela familjen och behövde således arbeta och mödrar 

fick ta hand om barnens uppfostran och omsorg. Försörjningen av sina barn var den viktigaste 

uppgiften fäderna hade gällande faderskapet.
30

   

Peter Johansson har också i sin tidigare nämnda artikel tagit upp teorin om mannen som 

familjens försörjare. Han visar på att männen enligt lag var tvungna att betala tillbaka pengar 

till fattigvårdsstyrelsen om deras hustru vid något tillfälle varit tvungen att motta ekonomisk 

hjälp därifrån. En man med utomäktenskapliga barn var tvungen att ge kvinnan underhåll 

under totalt 12 veckor före och efter förlossningen.
31

 Det var också utifrån denna teori som 

politikerna inför 1931 års lag om moderskapsunderstöd ville ha en regressrätt inkluderad för 

att kunna kräva tillbaka den ersättning staten betalat ut till de ensamstående mödrarna av de 

ansvariga fäderna. Detta kan kopplas ihop med de barnavårdsmannainstitutioner som staten 

upprättade eftersom de ansåg det viktigt att skärpa föräldrarnas ansvar gentemot sina barn och 

som Helena Bergman påpekar i sin tidigare nämnda avhandling så fanns det en upprördhet i 

samhället över de män som var ansvarslösa och inte tog hand om sina barn.
32

 

Barnavårdsmännens uppgift var att se till barnets bästa och försörjningen av barnen var en av 

de viktigaste frågorna. För att se till att fäderna betalade för sina barn var det 

barnavårdsmännens uppgift med hjälp av sina maktbefogenheter att få fäderna att betala.
33

   

En aspekt som fäderna ofta slapp som de ensamstående mödrarna ofta fick utstå var det 

sociala stigmat. Jonas Frykman menar i sin avhandling att männen trots att de avlat ett 

utomäktenskapligt barn ofta kunde behålla sina arbeten och den hor-stämpel som kvinnorna 

fick utstå drabbade sällan männen.
34

 Den konsekvens som fäderna fick utstå var till största 

delen försörjningsansvaret. Bevisandet av faderskap skedde vid denna tid genom erkännande 

av fadern, vittnen eller fysiska bevis så som t.ex. brev efter att modern angett faderns namn. 

Det enda som behövdes bevisas var att fadern haft samlag med kvinnan vid tidpunkt för 

befruktning för att han skulle bli listad som fader.
35

 Blev mannen listad som fader blev han 

försörjningsskyldig enligt 1917 års lag om utomäktenskapliga barn: 

”I 21 § lagen den H juni 1917 om barn utom äktenskap stadgades, att talan 

om faderskap till sådant barn skulle anhängiggöras genom stämning å 

mannen. Enligt 26 § samma lag skulle svaranden, om det blivit utrett, att 

han haft samlag med modern å tid, då barnet kunde hava avlats, anses 

såsom fader, där ej uppenbart var, att barnet ej avlats vid samlaget.”
36

 

3.3 Förändrad syn på sexualitet och stadskulturens förändring 
En hel del forskning har gjorts angående varför antalet ensamstående mödrar och oäkta barn 

ökade i takt med att städerna växte och inflyttningen från landsbygden ökade. Tanya Evans 

                                                 
29 Plymouth, Birgitta (2002) s. 143 ff.  
30

 Berglund, Tomas (2007) Det goda faderskapet. I svenskt 1800-tal, s.118.  
31

 Johansson, Peter (2002), s. 25.  
32

 Bergman, Helena (2003), s. 67 ff.  
33

 Bergman, Helena (2003), s. 82. 
34

 Frykman, Jonas (1993), s. 173 ff.  
35

 Rosqvist, Anna (2004) Rätt att bli förälder eller rätt till föräldrar? – en belysning av rättsligt föräldraskap, s. 

26.  
36

 Justitiedepartementet (1965) Fastställande av faderskap till barn utom äktenskap, s. 14.  
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har i sin bok Unfortunate Objects. Lone mothers in Eighteenth-Century London som kom ut i 

början av 2000-talet undersökt hur det såg ut för ensamstående mödrar i London under 1700-

talet gällande barnafödande, filantropin kring detta och vilka plikter de hade.  Hon menar på 

att de flesta ensamstående mödrarna vid denna tid jobbade som tjänare på olika sätt och de 

hade flyttat till London för att få arbete. Anledningen till den stora andelen oäkta barn 

berodde enligt Evans främst på två orsaker: den första var det faktum att ekonomin och deras 

yrken gjorde det svårare att gifta sig och detta ledde till en ökning i samlag utanför 

äktenskapet. Den andra anledningen var att de som migrerade in till London i sökandet efter 

arbete lämnade familjen och föräldrarnas sociala kontroll över dem kvar där hemma.
37

 Detta 

kan även kopplas ihop med svenska förhållanden med den skillnaden att industrialiseringen 

skedde senare i Sverige vilket nästa stycke visar på.  

Redan tidigare har det dock genomförts forskning som den som Tanya Evans gjort angående 

svenska förhållanden. Iréne Arteus undersöker i sin avhandling Kvinnorna som blev över. 

Ensamstående stadskvinnor under 1800-talets första hälft – fallet Västerås som kom ut i 

början av 1990-talet hur svenska kvinnors livsvillkor såg ut under början av 1800-talet i 

svenska städer utifrån iden att kvinnor levde på andra premisser än män i samhället. Hon 

menar på att den stora inflyttningen från landsbygd till stad gav chansen till stor social 

mobilitet speciellt för kvinnor eftersom det var främst ogifta unga kvinnor som flyttade in till 

städerna.
38

 När det gällde orsakerna till den stora inflyttningen från landsbygden till städerna 

så berodde den till stora delar på den befolkningsökning som skedde under 1800-talet och 

som fick försörjningsmöjligheterna på landsbygden att minska.
39

 Många av de som inte ägde 

jord flyttade in till städerna och sällade sig till arbetarklassen. Den andel av befolkningen som 

tillhörde arbetarklassen ökade således och det var vanligt med lågavlönade yrken så som 

industriarbete bland dessa människor. Ett exempel på detta är Örebro där ca en tredjedel av 

den arbetsföra befolkningen arbetade i industrier under början av 1900-talet.
40

  Genom denna 

förändring som ledde fram till lönearbete som den förhärskande ekonomin i samhället 

medföljde nya idéer och regler för samlevnad och familj. Kvinnan började dessutom frigöra 

sig vid ungefär samma tidpunkt och detta ledde till att födelsetalen steg både gällande 

legitima och illegitima barn. Detta berodde också enligt Arteus på att den sociala kontrollen 

som utövades på landsbygden inte nådde människorna i städerna på samma sätt. De äldre 

förväntningarna som levde kvar på landsbygden fick motsatt effekt när inflyttningen till 

städerna skedde och gruppen med outbildade och egendomslösa arbetare stegrade vilket ledde 

till att antalet oäkta barn ökade.  Arteus menar även att den industriella utvecklingen som 

skedde gjorde att fäderna lättare kunde undkomma sitt ansvar då de blev mer rörliga gällande 

både arbete och vistelseort och under 1800-talet ändrades attityderna kring sexualitet vilket 

istället gjorde kvinnan skyldig vid födandet av utomäktenskapliga barn istället för mannen.
41

  

Yvonne Svanström som forskat mycket om svensk och nordisk prostitution under 1800- och 

början av 1900-talet skriver i sin bok Offentliga kvinnor. Prostitution i Sverige 1812-1918 att 

den förändrade synen på sexualitet också går att skönja genom att det så kallade 

Stockholmsäktenskapet
42

 förekom och att det var relativt accepterat i samhället. Denna typ av 

                                                 
37 Evans, Tanya (2005) Unfortunate Objects. Lone mothers in Eighteenth-Century London, s. 2 f.  
38 Arteus, Iréne (1992) Kvinnorna som blev över. Ensamstående stadskvinnor under 1800-talets första hälft – 

fallet Västerås, s. 80.  
39 Granininger Göran, Modie Peter, Moen Jan & Tägil, Sven (1971) Emigranter – en bok om den stora 

utvandringen till Amerika, s. 6. 
40

 Waldén, Katja (1977), s. 188 f.  
41

 Arteus, Iréne (1992), s. 118. 
42 Sammanboende utan att vara gifta. Källa: http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=1822 hämtad 

2015-05-12 

http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=1822
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sammanboende förekom även hos eliten även om detta inte var lika accepterat som det var 

hos den vanliga befolkningen.
43

 Dock måste det kommas ihåg att även om 

Stockholmsäktenskap och andelen oäkta barn ökade så var mödrar med oäkta barn fortfarande 

stigmatisera i samhället och speciellt stigmatiserade var de om de var ensamstående.  

3.4 Sammanfattning 
Som forskningen visar så var ensamstående mödrar en speciellt utsatt grupp under tidigt 

1900-tal som hade det svårt ekonomiskt och som även var beroende av ersättningen från 

barnets fader fram till 1931 när lagen om moderskapsunderstöd kom. Samhället kunde vara 

fördömande mot kvinnan och i förlängning kunde detta leda till stigmatisering. De 

ensamstående mödrarna hade det ofta svårt att försörja sig och fick jobba hårt för att klara sig 

vilket ofta blev på bekostnad av barnets omsorg. Vid 1900-talets start började staten arbeta 

med ett lagförslag för att ekonomiskt stödja de ensamstående mödrarna så att de både kunde 

arbeta och etablera en bra relation till sina barn. Det instiftades även 

barnavårdsmannainstitutioner för att tillvarata barnens rättigheter och se till att fadern tog sitt 

ekonomiska ansvar. Vid denna tid förhärskade bilden av den manliga familjeförsörjaen och 

faderns viktigaste föräldrafunktion ansågs vara försörjningen av sina barn oavsett om de var 

äkta eller oäkta. Det var dock så att även om de var försörjningsskyldiga så slapp de ofta det 

sociala stigma som de ensamstående mödrarna utsattes för. Den ökning av oäkta barn som 

skedde under 1800-och 1900-talet anses bero på den industriella revolutionen och lönearbetes 

intåg i samhället eftersom många då flyttade in från landsbygden till städerna. I städerna fanns 

inte samma sociala kontroll vilket ledde till att antalet oäkta barn ökade stadigt i gruppen av 

outbildade lönearbetare. Det måste här även påpekas att det i den forskning som tagits upp här 

så är det arbetarklassens mödrar och fäder som är synliga eftersom det är den gruppen som får 

hjälp av fattigvården och de anses också ligga bakom ökningen av oäkta barn. Ensamstående 

mödrar i medel-och överklassen saknas då ingen forskning angående detta har hittats men det 

måste anses orimligt att detta inte skulle existera även i de övre samhällsklasserna. I följande 

uppsats kommer ensamstående mödrar i Örebro stad under början av 1900-talet att 

undersökas med fokus på hur mödrarnas ekonomiska ersättning och vilka åtgärder som togs 

mot fäderna angående deras försörjningsplikt.  

4. Problem och frågeställningar 
Området ensamstående mödrar är relativt outforskat när det gäller specifikt Örebro och 

därmed valdes detta som ämne för undersökningen i denna uppsats för att ge en ny 

infallsvinkel till forskningen. Uppsatsen har ett tudelat syfte. Detta är dels att undersöka i 

vilken utsträckning ensamstående mödrar fick hjälp av fattigvården gällande ekonomisk 

ersättning för sina utomäktenskapliga barn mellan åren 1916-1931 i Örebro stad och dels 

vilka åtgärder som togs mot fäderna för att deras försörjningsplikt skulle upprätthållas. Då 

tidigare forskning visat att det främst är arbetarklassen som undersöks i liknande 

undersökningar har även yrken hos männen och kvinnorna att undersökts och kvinnans 

civilstånd behandlas också för att se om detta har någon relevans för kommande ersättning. 

4.1 Frågeställningar 
Uppsatsen frågeställningar är: 

 Hur många kvinnor, män och barn figurerar i materialet? 

 Vilka yrken hade kvinnorna och männen? 

 Stämmer mödrarnas ersättning överens med pengarna fäderna betalade? Under hur 
lång period fick mödrarna ersättning?  

                                                 
43 Svanström, Yvonne (2006) Offentliga kvinnor. Prostitution i Sverige 1812-1918, s. 31.  
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 Vilka åtgärder togs mot fäderna för att upprätthålla deras betalningsskyldighet? Vilken 

blev utgången av dessa? 

 Hur bevisades faderskapet? 

5. Material, källkritik, metod och avgränsningar  

5.1  Material och källkritik 
Material består av en liggare (en bok där anteckningar förs löpande) på Örebro stadsarkiv 

över ensamstående mödrar som fattigvårdsstyrelsen
44

 sammansatt mellan åren 1916-1931. I 

liggaren finns det nedtecknat information om modern, moderns ersättning, barnet, fadern, 

åtgärderna mot fadern, faderns betalning och hur faderskapet bevisats.   

Då materialet är nedtecknat av personer arbetandes inom fattigvården i början av 1900-talet 

måste det tas i beaktande att viss subjektivitet kan förekomma. Mycket av informationen i 

materialet är av ren faktakaraktär så som namn, födelsedatum, orter, rättsutslag och in-och 

utbetalningar. Dock förekommer det ett fåtal bedömningar av moder och faders karaktär 

utförda av fattigvården eller uppgiftslämnaren. Dessa måste anses vara subjektiva och därmed 

mindre pålitliga. Det förekommer även många vittnesmål gällande faderskapen och dessa 

måste också ses subjektiva då de är minnesbilder som vittnena beskrivit i rätten eller hos 

fattigvården. Därmed måste det vid undersökning, analys, resultatskrivande och vid dragandet 

av slutsatser tas i beaktande att delar av materialet består av subjektiva bedömningar och 

vittnesmål.   

5.2 Metod och avgränsningar 
I denna uppsats kommer perioden 1916-1931 att undersökas då det materialet som används 

täcker denna tidsperiod vilket gav en naturlig tidsmässig avgränsning. Den geografiska 

avgränsningen gällande Örebro valdes för att uppsatsen skrivs i Örebro och för att det efter en 

genomförd litteratursökning inte återfanns någon litteratur angående ensamstående mödrar i 

Örebro stad och därmed ges en ny infallsvinkel i ämnet.  

Undersökningen kommer bestå av en kvantitativ del och en kvalitativ del. Den kvantitativa 

delen används för att beräkna hur många kvinnor, män och barn som figurerar i materialet, 

vilka yrken männen och kvinnorna hade och hur mycket pengar kvinnorna fick utbetalt och 

männen betalade. Dessa delar behandlades genom att noggranna anteckningar togs av 

materialet och sedan räknades förekomsten av varje fråga ihop var för sig innan de 

sammanställdes i diagram. Användandet av diagram motiveras genom att det gör de 

kvantitativa resultaten enklas att utläsa och förstå för läsaren.
45

 Den kvalitativa delen kommer 

bestå av en textanalys som används för att analysera vilka åtgärder fattigvårdsstyrelsen tog 

mot fäderna och vilken utgången av dessa blev samt hur faderskapet bevisades. Även i denna 

del togs noggranna anteckningar och dessa djuplästet sedan för att utläsa vilka mönster som 

gick att se utifrån frågeställningarna och sedan redovisades dessa i citat och förklarande text.
46

   

5.3 Etiska aspekter 
Då forskare alltid måste förhålla sig till etiska principer vid forskning så fanns det även i 

denna undersökning etiska överväganden. I undersökningen där citat med namn framkommer 

                                                 
44 Det organ i samhället som ansvarade för fattigvården i varje svensk kommun. De lydde under 

kommunalfullmäktige och är föregångare till dagens socialtjänst. Källa: 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fattigv%C3%A5rd hämtad 2015-05-04 
45 Bryman, Alan (2008) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 150 ff.  
46 Bryman (2008), s. 505 ff.  

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fattigv%C3%A5rd
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har endast initialerna redovisats. Detta val har gjorts utifrån bakgrunden att dessa individer 

själva vid tidpunkten för nedtecknande inte kunde veta att deras namn och därmed deras 

historia skulle komma att användas i historisk forskning även om handlingarna nu är 

offentliga. Genom att endast redovisa initialser så skyddas individerna och deras efterlevande 

familjer.  

6. Undersökning 
Denna undersökningsdel kommer att vara uppdelad i två delar. Den första delen (punkt 6.1–

6.3) kommer att redovisa de kvantitativa delarna av undersökningen angående antal personer i 

materialet, deras yrken och pengarna som utgick i ersättning. Den andra delen (punkt 6.3–6.5) 

kommer att redovisa de kvalitativa delarna angående vilka åtgärder som togs mot fäderna och 

hur faderskapet bevisades.  

6.1 Hur många kvinnor, män och barn figurerar i materialet?  
Materialet innehåller 82 fall. Totalt behandlar materialet 81 kvinnor, 82 män och 67 barn. 

Diskrepansen mellan antalet män och kvinnor beror på att det i ett av fallen endast finns 

noterat namn på fadern och den ersättning han betalade men ingen notering om modern eller 

hur mycket ersättning hon fick. I kategorin barn i diagrammet är endast de barnen med namn 

nedtecknade i materialet medräknade. I ett av fallen hade kvinnan flera barn men inga namn 

eller antal för dessa barn finns nedtecknat. Dessutom fanns det 14 fall där inget barn alls fanns 

nedtecknat och i dessa fall går det således inte att räkna med några barn då det inte finns 

någon information angående hur många barn dessa kvinnor hade.  Då kriteriet för att klassa 

som ensamstående moder är att kvinnan fött barn måste det dock förutsättas att dessa kvinnor 

hade barn som de fick ersättning för även om barnen inte nedtecknas av fattigvården och 

därför redovisas även barnen.  

Diagram 1. Antal kvinnor, män och barn i materialet.  

 

Källa: Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1.    

6.2 Vilka yrken innehade kvinnorna och männen? 
Här nedan kommer yrken för männen och kvinnorna att redovisas i diagram och med 

förklarande text.  
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6.2.1 Kvinnornas yrken 
Bland kvinnorna fanns det nio olika yrken antecknade. Det fanns en kvinna där det uttryckligt 

stod antecknat att hon var utan anstallning men i 55 av 81 fall fanns det inget antecknat alls 

angående yrke. Av de kvinnor som hade ett yrke listat var alla utom en ogifta vid tidpunkten 

för nedtecknandet i materialet. Det vanligaste yrket för de kvinnor vars yrke var antecknat var 

skofabriksarbeterska, sedan tjänsteanställning och sedan fanns det ett flertal yrken så som 

sömmerska och olika typer av andra fabriksjobb som endast innehades av enstaka kvinnor.  

Diagram 2. De tre största kategorierna gällande kvinnor och deras yrken. Stapel nr 4 är en ihopslagning av de 

övriga yrkena.  

 

Källa: Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1. 

 

När det kommer till de kvinnor vars yrken inte fanns nedtecknade så fanns det i en del fall 

anteckningar om kvinnans civilstånd vilket ses i tabellen nedan. Även om majoriteten av 

fallen inte hade någon anteckning om civilstånd går det ändå att se att en del av kvinnorna vid 

tiden för nedteckningen antingen var gifta eller hade varit det tidigare.   

Tabell 1. Civilstånd gällande de kvinnor som ej hade något yrke nedtecknat. 

Anteckning Antal 

Gift 9 

- Med barnets fader 6 

- Ej med barnets fader 3 

Skild 1 

Änka 2 

Hemmaboende 1 

Avliden 1 

Anteckning saknas 38 

Källa: Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1. 

6.2.2 Männens yrken 
Totalt fanns det 41 olika yrken nedtecknat gällande männen och när det gäller 28 av dessa 

yrken innehades de endast av en man i materialet. I tre av fallen gick det inte att utläsa vad 

männen arbetade med och denna kategori redovisas inte. Gällande de resterande 12 yrkena 

innehades de av mer än man ur materialet. Dessa yrken redovisas i diagrammet nedan.  
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Diagram 3. Yrken bland männen som innehades av minst två män i materialet.  

 
Källa: Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1. 

6.3 Stämmer mödrarnas ersättning överens med pengarna fäderna 
betalade?  

Mödrarna fick ersättning för barnen. Denna utgick oftast från fadern även om det finns en del 

fall i materialet som visar på bidrag från fattigvården. I 20 av 82 fall i materialet finns det inga 

anteckningar om hur mycket pengar modern fått eller hur mycket fadern betalat. I största 

delen av fallen stämmer moderns ersättning överens med vad fadern betalat. Sedan finns det 

också ett antal fall där ersättning och betalning inte överensstämmer, i vissa fall har fadern 

betalat mer än modern fått i ersättning och i andra fall har fadern betalat mindre än modern 

fått i ersättning.  

Diagram 4. Moderns ersättning i förhållande till faders betalning.  

47
 

Källa: Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1. 

                                                 
47 I materialet förekommer det två fall där ersättningen avslutas på grund av giftermål. I det enda fallet gifter sig 

kvinnan och väljer att avstå från vidare ersättning av fadern och i det andra fallet gifte sig fadern och fattigvården 

har då gjort en anteckning om att han som gift troligtvis inte kan betala mer.  
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För att tyddliggöra de fall där ersättningen inte överensstämmer kommer det här att tas upp 

enskilda fall för att visa på hur ersättningen kunde skilja sig åt. I stapeln med fall som inte 

överensstämmer så ingår de fall där fattigvården gått in och hjälp modern eller fadern för att 

rätt ersättning skulle betalas ut och där summan fadern betalat på något sätt inte 

överensstämmer med ersättningen modern fått. I ett av fallen har modern skickat ett brev till 

barnavårdsmannen i Örebro för att få hjälp att övertala barnets fader att erlägga en 

klumpsumma om 300 kr för att fosterföräldrarna som pojken nu befann sig hos ville adoptera 

honom: 
 

”Stockholm 7/1 1918. Jag undrar om jag ej skall kunna få 300 kr av V i ett för allt och 

jag själv lägger ut 200 kr så tar de gossen de som har honom. Då är vi ju av med det 

båda två för alltid”
48

 

Det finns en anteckning om att fadern i januari skall ha betalat 300 kr men ingen vidare 

anteckning om vad dessa pengar har gått till och det finns inte heller någon anteckning 

angående om modern betalat de 200 kr hon säger sig villig att betala i brevet.  

I ett annat fall har fattigvården gått in och hjälp kvinnan med ersättning genom att de betalat 

ut pengar som skall gå till uppfostringsbidrag: 

”Härmed erkänner, att jag af Fattigvårdsstyrelsen i Örebro erhållit etthundratjugofem 

kronor, utgörande uppfostringsbidrag till min son, … Örebro den 26 april 1917. I H. 

Bevittnat…”
49

 

Det finns även en del fall där faderns inbetalningar inte stämmer överens med moderns 

ersättning. Ibland är inbetalningarna mindre än ersättningen och ibland större. I ett av dessa 

går det att utläsa att modern fått ersättning mellan åren 1916-1927 men fader började betala 

ersättning först år 1918. Mellan åren 1916-1918 fick modern 302 kr i ersättning men faderns 

första inbetalning år 1918 består av 200 kr vilket visar på en diskrepans på 102 kr. Pengar 

som modern då antagligen fått utbetalt av fattigvården istället.
50

I ett mer sällsynt fall går det 

att utläsa att fadern betalat in mer pengar än modern fått. I detta fall fick modern under år 

1919 totalt 225 kr i ersättning men fadern betalade under detta år in 776,54 kr.
51

 Vilket leder 

till en diskrepans på över 500 kr. Det finns inga anteckningar i materialet som kan förklara 

vad detta beror på.  

Generellt så går det att säga att de flesta kvinnornas ersättning stämde överens med fädernas 

betalning men att det fanns undantag där fattigvården hjälpte till. Detta berodde oftast på att 

fadern inte hade tillräckligt med pengar att betala med eller att fadern inte börjat betalat in 

pengar än. Det finns även undantag där fadern betalade mer än modern fick ut i ersättning. 

Någon förklaring till detta går dock inte att finna i materialet.  

6.4 Under hur lång period fick mödrarna ersättning? 
Mödrarna i materialet fick ersättning under olika långa tidsperioder. Vissa mödrar fick 

engångsummor på större eller mindre belopp. Vissa fick ersättning under ett års tid. Den 

största gruppen på 38 stycken fick ersättning mellan tre till fem år. Det fanns dock även en 

grupp mödrar som fick ersättning under längre period, vilket här klassas som fem år eller 

längre. Den kvinnan som fick ersättning längst fick det kontinuerligt under en period av 14 år.  

                                                 
48 Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1, s. 11.   
49 Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1, s. 31.  
50 Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1, s. 47. 
51 Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1, s. 97. 

 



15 

 

 
Diagram 5. Tidsperioder för mödrarnas ersättning. 

 

Källa: Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1.  

 

För att förklara nyanserna kommer det här tas upp enskilda fall för att visa på varför 

tidsperioden för ersättningen såg så olika ut för kvinnorna i materialet. En del av de kvinnor 

som nämns i materialet fick endast engångsummor varav vissa var stora och andra var små. 

Till exempel så fanns det ett fall där kvinnan fick en engångsumma av fadern på 3 kr.
52

 I ett 

annat fall fick kvinnan en större engångsumma av fadern på 200 kr.
53

 Den vanligaste 

tidsperioden för ersättning var mellan 2 till 5 år vilket resulterade i att många av mödrarna 

fick ersättning för barnen fram till dess att de började skolan. En del av kvinnorna fick dock 

hjälp under längre tid. I ett av dessa fall hade modern avlidit och barnets morföräldrar tog 

efter detta över vårdnaden om barnet och det var även de som fick ta emot ersättningen från 

fadern som började betalats ut efter moderns död.
54

 Det finns även ett fall där parterna varit 

gifta men separerat och efter det har modern börjat ta emot ersättning för barnen från fadern 

antagligen för att kunna försörja sig och barnen. Det finns dock inga explicita förklaringar till 

hur längden till ersättningen bestämts förutom i ett fall: 

”Till fröken W C betalar undertecknad såsom uppfostringsbidrag för vår den 1 

december 1915 födde son, B H, ett belopp af 15 kr i månaden att betalas förskottsvis 

den 14 i hvarje månad till dess gossen fyllt 15 år eller kan sig själf försörja. Örebro den 

2 december 1916. H N. Bevittnat.”
55

 

Åtgärder mot fäderna togs vilket redovisas under nästa punkt men när det kommer till hur 

länge t.ex. ersättning skulle betalas ut finns det bara en enda anteckning om detta i hela 

materialet och det är den som redovisas i citatet ovan.  Därmed går det inte att utläsa några 

generella mönster angående längden på mödrarnas ersättning då det verkar ha varit baserat 

individuellt på varje kvinnas behov. Det går heller inte att se hur kvinnornas yrken spelade in 

på ersättningen då över hälften av kvinnorna inte hade något yrke antecknat.  

                                                 
52 Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1, s. 16. 
53 Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1, s. 114.  
54 Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1, s. 42. 
55 Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1, s. 54. 
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6.5 Vilka åtgärder togs mot fäderna för att upprätthålla deras 
betalningsskyldighet? Vilken blev utgången av dessa? 
I materialet finns det 23 fall där antingen åtgärder eller utgången eller båda av dessa gällande 

fäderna redovisas. I åtta av fallen finns det antecknat att männen varit i rätten antingen 

rådhusrätten eller häradsrätten. I samtliga av dessa fall har fadern blivit ålagd med 

betalningsskyldighet gentemot kvinna. Fattigvården har i dessa fall antecknat när fadern varit 

i rätten, ”Inlämnat till … häradsrätt genom utslag den 25/11 1915 förpliktigades till 

ersättningsskyldighet.”
56

 Här går det tydligt att se både åtgärder i form av besök i rätten och 

utgången som blev ersättningsskyldighet 

I fyra av fallen har männen blivit förekallade, vilket tros betyda att de blivit kallade till 

fattigvårdsstyrelsen, och i två av dessa fall har de blivit förelagda att betala. I de andra två 

fallen har ingen utgång antecknats. Ibland har modern utvecklat stämning mot fäderna för att 

få ersättning. I vissa fall ville mödrarna ha ersättning för något speciellt som i följande fall 

”Stämning utvecklad till rätten i Örebro, som genom utslag den 15 september 1915 förpliktat 

barnafadern att med tio kronor i månaden bidraga till barnets vård.”
57

 . I specifikt detta fall 

ville modern ville ha ersättningen för att kunna ge vård till sitt sjuka barn. I två av fallen där 

stämning har angetts finns det anteckningar om att fäderna blivit ålagda med 

betalningsskyldighet medan det i de resterande två inte finns några anteckningar om utgång. 

Detta beror antagligen på att ingen utgång ännu nåtts vid nedtecknandet. 

Vissa åtgärder finns bara nedtecknade i vissa fall. I ett fall har utmätning skett mot fadern och 

i ett annat fall anses fadern inte ha fullföljt sina plikter. I fattigvårdens anteckningar hittades 

följande ”K, förekallad för ombudsmannen, han undergifvit att taga vård om barnen”.
58

 I de 

sista fyra fallen finns det endast antecknat att fäderna har betalningsskyldighet till modern för 

barnet.  

Generellt när det gäller åtgärder och utgångarna av dessa i detta material så ligger fokuset på 

att fastställa någon typ av betalningsskyldighet gentemot fäderna. Alla åtgärder syftar till att 

på ett eller annat sätt ålägga fadern skyldighet att betala för sitt eller sina oäkta barn.   

6.6 Hur bevisades faderskapet? 
Faderskapet till barnen bevisades på flertalet olika sätt. I material fanns det i 26 fall antecknat 

information angående hur faderskapet bevisats. Av dessa 26 fall är det endast ett fall där 

mannen som listats som fader helt bestrider att han skulle vara fader. Han säger sig ha 

information om att kvinnan skall ha haft umgänge med en annan man vid samma tidpunkt och 

han kan således inte vara säker på att han är fadern, så som följande citat visar:  

”[…]Jag skulle helst vilja slippa tala om det för er men som ni för ögonblicket tycks ha 

saken om hand så är jag nödskakad … för att ni skall förstå hvilken orsak jag vägrar att 

erkänna hennes barn. Det var någon tid innan påsk som hon blef bekant med … och hon 

har enligt hans berättelse stått i intimt förhållande till honom […]”
59

 

I fem av de 26 fallen gick fäderna själva till fattigvården och erkände sitt faderskap, vissa 

hade med vittnen som betygade detta medan andra hade ombudsmannen hos fattigvården som 

betygade att uppgifterna hade lämnats. Följande citat är exempel på ett sådant erkännande:  

                                                 
56 Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1, s. 1.  
57 Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1, s. 18. 
58 Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1, s. 40. 
59 Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1, s. 85. 
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”Härmed erkänner jag mig vara fader till anstående barn G A född af ogifta A L i 

Örebro. Örebro 10.8.1917 N D. Bevittnat.”
60

  

I tre av de 26 fallen hade lysning
61

 mellan kvinna och mannen ägt rum men inget giftermål 

hade skett mellan något av paren vid nedteckningen av uppgifterna. I ett av dessa fall har 

fattigvården skrivit att ”Lysning till äktenskap har under augusti 1915 äger rum tre gånger. 

Mannen kan enligt kvinnans uppgift vara så elak, att hon ej kan sammanbo med honom 

vidare.”
62

 I detta fall har modern valt att inte längre bo kvar med mannen och han börjar efter 

det betala ersättning. 

I ett av fallen hade barnet blivit till under äktenskapslöfte när kvinnan var på besök hos sina 

föräldrar. Fattigvården skrev om just detta fall att ”Barnet afladt … under moderns vistelse i 

föräldrahemmet […]. Barnet afladt under äktenskapslöfte. Bevis finnes genom bref.”
63

. Detta 

är det enda fall i materialet där fysisk bevisning i form av brev finns gällande faderskapet.  

I fyra av fallen var parterna gifta, hade tidigare varit gifta eller så sammanbodde de med 

varandra. Ett par hade enligt fattigvårdsstyrelsen länge varit gifta trots svårigheter ” Hafva 

under längre tid lefvat kvar i äktenskap förenade. Illsämja och åtskilliga stridigheter dem 

emellan sedmera uppkomma så att de separerat.”
64

Gällande paret som sammanbodde så hade 

mannen lovat kvinnan giftermål även om lysning inte hade uttalats. I dessa fall står mannen 

listad som fader.  

I sex av fallen hade männen erkänt att de haft samlag med kvinnan. I några fall är dock 

männen osäkra på faderskapet då de inte kan ange den exakta tiden för samlag. En man anger 

hos fattigvårdsstyrelsen att ” att han haft coitus
65

 med I H natten mellan den 30 april och 1 

maj 1912.”
66

 Han blev sedan antecknad som fader. Vissa män står dock antecknade som fäder 

i materialet trots att de tvekar till faderskapet. En man kommer till fattigvården i början av 

1915 och ”bestrider att han haft samlag med henne å sådom tid, att han kan vara far till barnet. 

Medger nu, att han haft samlag men kan ej angivfa tiden.”
67

. 

I de resterande sex fallen har vittnen åberopats som på olika sätt uppmärksammat parterna 

tillsammans. Vissa har endast sett parterna på gatan tillsammans i närheten av den enas 

bostad. Andra har dock sett parterna tillsammans i den ena partens lägenhet vid enstaka eller 

flertal tillfällen. I vissa fall antyds det att parterna kan ha haft intimt umgänge utifrån 

vittnenas beskrivningar, ett sådant fall är när fattigvården antecknat följande ”till vittnen 

åberopas [..] sadelmakaren M R … som sett honom hos henne den 10/1 1916 på kvällen å 

sedan kvar på morgonen. Därefter också par gånger sett honom hos henne”
68

 Här ligger 

antydan till intimt umgänge i vittnet sett mannen på kvällen och sedan även på morgonen. 

                                                 
60 Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1, s. 86.  
61 Inför giftermål genomförs ett offentlig uttalande om att en man och kvinna skall ingå äktenskap för att se att 

inga hinder föreligger det stundande äktenskapet. Källa: 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lysning hämtad 2015-06-05 
62 Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1, s. 45.  
63 Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1, s. 85.  
64 Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1, s. 40. 
65 Samlag. Källa: http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/coitus hämtad 2015-05-

01 
66 Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1, s. 31.  
67 Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1, s. 30.  
68 Liggare över ensamstående mödrar, D2 Volym 1, s. 70.  

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lysning
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/coitus
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Det går generellt att säga att när det kommer till bevisningen av faderskapet var det viktigt att 

det finns någon typ av bevis för alla parterna. För modern för att hon skall bedömas som 

tillförlitlig och kunna få ut ersättning och för fäderna för att inte betala för barn som inte är 

deras. Det är även av vikt för fattigvårdsstyrelsen att de inte kräver pengar av fel man och 

därmed är det viktigt att det finns bevis de kan förlita sig på.  

7. Resultat, diskussion och slutsatser 

7.1 Resultat  
Resultatet av undersökningen visar att det totalt figurerade 81 kvinnor, 82 män och 67 barn i 

materialet. Undersökningen visade således att totalt 81 mödrar blev införda som 

ensamstående mödrar av fattigvården under perioden 1915-1931 i Örebro stad. Av dessa 

mödrar var det 29 stycken som hade ett yrke nedtecknat som de arbetade med vid 

inskrivningen hos fattigvården. Bland dessa yrken var det skofabriksarbeterska som var met 

frekvent, sedan tjänsteanställning och det fanns även nio yrken som bara innehades av en 

kvinna. Undersökningen visade även att av de 52 kvinnor som inte hade något yrke antecknat 

så var det nio stycken som var gifta vid tiden för nedteckning. En tredjedel av dessa kvinnor 

var dock inte gifta med barnets fader. Två stycken var änkor och hade vid nedtecknandet barn 

med en annan man än deras avlidna make. När det gäller männen fanns det 82 män 

nedtecknade som fäder i materialet. Gällande diskrepansen mellan män och kvinnor så beror 

detta på att det i ett av fallet fanns en man nedtecknad som far som betalat ersättning men det 

fanns ingen anteckning om vare sig moder eller barn. Av de män som var nedtecknade som 

fäder var det 62 stycken som hade ett yrke nedtecknat. Det yrke som hade flest utövare var 

skofabriksarbetare precis som i fallet med kvinnorna. Totalt fanns det 41 olika yrken 

antecknade för männen men 31 av dessa hade endast en utövare. Det gemensamma bland 

både männen och kvinnornas yrken var att de var arbetaryrken med låg inflytelsegrad i 

samhället. Det undantag som finns från detta skulle kunna vara polisyrket då en av männen i 

den gruppen innehade en kommissarietjänst. 

Det framkom även av undersökningen att den ersättning mödrarna fick utbetalt för sina barn i 

över hälften av fallen stämde överens med den ersättning fäderna betalade in, här var alltså 

fattigvården endast en mellanhand mellan parterna. I de övriga fallen hade modern antingen 

fått mindre ersättning än fäderna betalat in eller så hade mödrarna fått mer ersättning än 

fäderna betalat in. I några fall gick fattigvården in och betalade delar av de pengar som fadern 

inte var i stånd att betala. Utebliven betalning berodde oftast på att mannen inte hade 

tillräckligt mycket pengar för att betala ersättningen han blivit ålagd. Nästan hälften av 

mödrarna fick ersättning av fäderna mellan 2-5 år. Flertalet av de kvinnor som ingår i 

kategorin 0-1 år fick större summor pengar vid ett tillfälle istället för kontinuerlig ersättning. 

Det fanns även en del kvinnor som fick ersättning under längre tid än fem år. Den kvinna som 

fick ersättning under längst tid fick det kontinuerligt under 14 år. 

Undersökningen visade att det fanns fem olika åtgärder och utgångar antecknade för fäderna i 

materialet. Det gick även att utläsa av materialet att i princip alla åtgärder gick ut på att fadern 

skulle betala för barnet. Den största delen av de antecknade åtgärderna handlade om att fadern 

blivit kallad till rätten och där blivit erlagd betalningsskyldighet gentemot modern för deras 

gemensamma barn. Även stämningar mot fadern som utmynnade i betalningsskyldighet eller 

endast anteckningar om betalningsskyldighet var vanliga i materialet. I en del av fallen var 

fadern förekallad, vilket tros betyda att fadern skall inställa sig hos fattigvårdsstyrelsen där 

åtgärd och utgång av fallet skulle bestämmas, i två av dessa fall finns det nedtecknat att fadern 

vid inställande hos fattigvårdsstyrelsen ansågs betalningsskyldig till modern för deras 

gemensamma barn.  
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När det gäller bevisandet av faderskapet så visade undersökningen att det fanns sju olika typer 

av bevisning nedtecknat. I endast ett av fallen bestrider den nedtecknade mannen faderskapet 

genom att ge information om att kvinnan haft intimt umgänge med en annan man vid samma 

tidpunkt. I flera av fallen gick fäderna själv till fattigvården och erkände sitt faderskap. Det 

fanns även några fall där modern och fadern haft lysning till äktenskap men ännu inte ingått 

äktenskap och vissa fall där parterna var gifta eller sammanboende och detta räknades då som 

bevis för faderskapet. I fler av de fall där parterna var gifta så var skilsmässa förestående eller 

så bodde parterna inte längre tillsammans. Om fäderna erkände samlag med kvinnan runt 

tiden för konception blev de också listade som fäder av fattigvårdsstyrelsen. Kvinnorna 

använde sig oftast av vittnen för att bevisa faderskapet. Vittnen uppgav då t.ex. att de sett 

parterna ihop i samma lägenhet eller hört dem haft samlag. I detta material fanns det endast ett 

fall där det förelåg fysiska bevis för faderskapet. Det gäller en kvinna som blivit gravid under 

en vistelse i sitt föräldrahem som sedan har lagt fram bevarade brev till fattigvårdsstyrelsen 

som använts som bevis för faderskapet  

7.2 Diskussion 
Syftet med denna uppsats var dels att undersöka hur många ensamstående mödrar som med 

hjälp av fattigvården fick ekonomisk ersättning för sina utomäktenskapliga barn mellan åren 

1916-1931 i Örebro stad och dels vilka åtgärder som togs mot fäderna för att deras 

försörjningsplikt skulle upprätthållas. Resultatet av undersökningen visade att det figurerade 

81 kvinnor, 82 män och 67 barn i materialet. Att det vanligaste yrket för både männen och 

kvinnorna var att arbeta i skofabrik och att ersättningen som modern fick och fadern betalade 

överenstämde i mer än hälften av fallen. De flesta kvinnor fick ersättning mellan 2-5 år medan 

andra fick engångssummor eller betydligt längre ersättning. Resultaten väcker en hel del 

intressanta diskussionspunkter.  

Tidigare forskning av bland annat Birgitta Plymouth och Jonas Frykman har visat på att 

ensamstående mödrar ofta fick det svårt ekonomiskt efter födseln av sina barn, mycket på 

grund av risken för avsked och bristen på socialt skyddsnät. Därmed är det intressant att se 

hur olika ersättningen såg ut för kvinnorna i detta material. De kvinnor som fick ersättning 

under lång tid var antagligen mer beroende av ersättningen för att överleva ekonomiskt än de 

kvinnor som endast fick småsummor vid enstaka tillfällen. Detta kan bero på flertalet saker 

men ett litet eller obefintligt socialt skyddsnät skulle kunna vara en förklaring. Ett intressant 

och något oväntat resultat var att de kvinnor som fortfarande var gifta med barnets fader men 

inte längre var sammaboende med honom också fick ersättning av honom för barnet eller 

barnen i princip direkt efter att de flyttat isär vilket tyder på att fattigvården måste ha kopplats 

in snabb efter att parterna gått isär för att etablera ersättningen från fadern till modern. Det 

fanns även de parter som var sammanboende men inte gifta och änkor i materialet som fick 

barn. Att sammanboende par fick barn utanför äktenskapet skulle kunna vara ett tecken på den 

förändring av synen på sexualitet som startade i början av 1900-talet.  

Tidigare forskning gjord av Iréne Arteus har visat att när stadskulturen förändrades i och med 

industrialiseringen så började även synen på sexualitet förändras genom att t.ex. 

Stockholmsäktenskap blev mer accepterat och att antalet oäkta barn ökade när den sociala 

kontrollen från familjen minskade. Det är möjligt att det även i Örebro vid denna tid skedde 

en sådan utveckling och det kan ha lett till mindre fördömande av samhället när 

sammanlevande par fick barn. När det gäller änkorna som fick barn efter makens bortgång så 

finns det antydningar till att de kunde försörja sig någorlunda bra ekonomiskt eftersom de 

endast fick ersättning för det oäkta barnet och inte barnen de hade sen innan. Detta är dock 

svårt att utläsa ur materialet eftersom det inte går att se om de kvinnor som är listade får hjälp 

av fattigvården på flera plan under samma period som de erhåller ersättning av fäderna.    
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Materialet visade som tidigare nämnts att fattigvården gick in och betalade ut ersättningen till 

mödrarna i vissa fall. Detta tros kunna bero på två saker. Dels är det möjligt att fadern inte 

hade medel för att betala den ersättning han var ålagd och således gick fattigvården in och 

betalade ut ersättning till modern. Det kan dock även vara så att diskrepansen mellan moderns 

ersättning och faderns betalning beror på att fadern inväntade besked angående vilken åtgärd 

han skulle åläggas efter stämning eller rättsutslag och att fattigvården gick in och betalade ut 

ersättning till mödrarna under tiden denna process pågick. 

Ett resultat som var mera väntat var den totalt bristen på ensamstående mödrar från högre 

klasser i samhället. Alla mödrar och även fäder som nämns i detta material är från 

arbetarklassen. Denna tendens visar även tidigare forskning inom ämnet ensamstående mödrar 

och det går även att se i forskningsläget i denna uppsats. Detta kan bero på ett flertal 

anledningar. Det bör ha funnits ensamstående mödrar i medel-och överklassen precis som i 

arbetarklassen men speciellt överklasskvinnor skulle i en sådan situation antagligen inte 

behövt ta hjälp av någon annan än sin familj när det gäller försörjning. Ett annat väldigt 

tänkbart scenario till deras frånvaro är det faktum att det vid denna tidpunkt fanns en idé hos 

överklassen om att inte visa utåt om något skamligt försiggicks i familjen. Att en borgerlig 

eller adlig kvinna fick barn utanför äktenskapet var i princip otänkbart vid denna tidpunkt och 

när det skedde tystades det ner med alla medel. Mycket möjligt är att detta skedde genom att 

modern även här adopterade bort, fosterhemsplacerade eller utackorderade sitt oäkta barn för 

att slippa dömas av samhället och skämma ut sin familj. Dessa oäkta barn till högre stående 

kvinnor lär således inte finnas antecknade i samma utsträckning, och definitivt inte i 

fattigvårdsstyrelsens bevarade material. Även de yrken som männen och kvinnorna i 

materialet innehade kan kopplas till ett klassperspektiv då i princip alla nedtecknade yrken var 

arbetarklass yrken med litet samhälleligt inflytande.  Att arbete i skofabriker var mest 

frekvent bland dessa arbetarklassmän- och kvinnor är dock naturligt då Örebro under stora 

delar av 1900-talet var känt som skostaden tack vare de många skofabrikerna som var 

förlagda här.  

Materialet visade även att det fanns en del kvinnor som var gifta vid nedtecknandet hos 

fattigvårdsstyrelsen och vissa av dessa var inte gifta med barnets fader. De hade således trots 

sitt eller sina oäkta barn lyckats gifta sig. Detta bekräftar således till viss del Ann-Sofie 

Kälvemarks tes om att kvinnor som födde oäkta barn inte blev så stigmatiserade i samhället 

som t.ex. Jonas Frykman vill påskina i sin forskning om oäkta barn. Anledningen till att dessa 

kvinnor är nedtecknade i materialet är att de trots att de är gifta får ersättning av deras oäkta 

barns fäder för dessa barn. Detta visar på att faderns ansvar för sitt barn kvarstod även om 

modern träffade en annan man som kunde försörja familjen. Endast ett undantag för detta gick 

att finna i materialet där kvinnan vid giftermål med en annan man valde att avsäga sig fortsatt 

ersättning från fadern till sitt oäkta barn. Möjligen går det att dra slutsatsen att faderns 

ekonomiska ansvar för sitt barn förelåg oavsett hur den ekonomiska situationen såg ut för 

modern. Dessutom kan det vara så att även om kvinnan senare gifte sig kunde det vara 

avgörande för den framtida ekonomin att ersättningen från fadern till barnet fortsatte 

inkasseras. En intressant reflektion är att det finns ett fall där mannen som är listad som fader 

gifter sig med en annan kvinna och det finns då en anteckning från fattigvården där de skrivit 

att nu när fadern är gift finns det kanske ingen möjlighet för honom att fortsätta betala 

ersättning för sitt oäkta barn. Berodde detta på att han gift sig eller att det blev för stor 

ekonomisk börda för honom att försörja både sin familj och sitt oäkta barn från innan 

äktenskapet?  

Tidigare forskning så som den gjord av Peter Johansson, Tomas Berglund och Birgitta 

Plymouth visar att när det kommer till fäderna till oäkta barn har fokuset nästan exklusivt 
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legat på teorin om den manliga familjeförsörjaren och mannens ekonomiska ansvar gentemot 

familjen och barnen. Denna tendens är väldigt tydlig även i detta material. Fokuset när det 

kommer till fäderna låg på pengar och bevisande av faderskap. Alla åtgärder och utgångar 

gentemot fäderna handlade om pengar och deras betalningsskyldighet gentemot mödrarna och 

barnen. Det går därmed tydligt att koppla ihop fattigvårdsstyrelsens material med den syn på 

fadern som familjeförsörjare som existerade i samhället vid denna tid. Materialet visar dock 

också att det fanns en vilja att se till att faderskapet bevisades med något mer än moderns ord 

på vem fadern var. I nästan alla fall där det finns anteckningar om hur faderskapet bevisades 

finns det någon mer bevisning än bara moderns ord. Det kan vara vittnen, brev eller att fadern 

bekräftar samlag eller faderskap. Antagligen beror detta på att fattigvården inte enbart kunde 

förlita sig på kvinnans ord på vem som var fadern för att ålägga honom med betalningsansvar 

utan det behövdes mer bevisning för att kunna göra det.  

7.3 Slutsatser  
Det går utifrån resultaten av denna undersökning att dra en del slutsatser. Den tydligaste 

slutsatsen som kan dras är att det är tydligt att det i början av 1900-talet fanns ensamstående 

mödrar i Örebro stad som behövde hjälp av fattigvården för att se till att de fick ersättning av 

barnens fäder för att kunna försörja sina barn. Det går även att se att fattigvården ansåg det 

viktigt att ha någon typ av bevisning för faderskapet antingen genom erkännande, fysiska 

bevis, vittnen eller någon typ av etablerad relation mellan parterna för att de skulle kunna 

kräva pengarna av fadern. Det går även att dra slutsatsen att fattigvårdens nedtecknande av 

summan fäderna betalade antagligen berodde på att det skulle gå att kontrollera om fadern 

betalade och även bevisa bristen på betalningar om det blev aktuellt. Därmed ligger resultaten 

för denna undersökning i linje med tidigare forskning gjord av Birgitta Plymouth, Peter 

Johansson och Tomas Berglund gällande teorin om den manliga familjeförsörjaren och 

därmed mannens ansvar för att försörja alla sina barn oavsett äkthet. Försörjningen var 

faderns viktigaste uppgift. Det går även att se i åtgärderna som togs mot fäderna att deras 

ekonomiska ansvar var det viktiga i och med att nästan alla nedtecknade åtgärder och 

utgångar av dessa handlade om att fadern blivit ålagd betalningsskyldighet gentemot modern 

för deras oäkta barn och även för de parter som varit gifta och gått skilda vägar var mannen 

nästan direkt tvungen att betala ersättning till modern för barnen.  

När det gäller nedtecknandet av ersättning så går det förutom att kontrollera faderns betalning 

också att kontrollera när modern fått ersättning och hur mycket. Fattigvårdsstyrelsen fick 

således en ekonomisk kontroll både över de ensamstående mödrarna och också fäderna 

genom att de hade uppsikt över hur mycket pengar som betalades in av fadern, hur mycket 

pengar modern fick i ersättning och när detta skedde. Även om de många gånger agerade som 

mellanhand mellan modern och fadern så kunde de även se till att mödrarna inte fick mer 

pengar än hon hade rätt till samtidigt som de kontrollerade att pengar kom in och delades ut 

som de skulle.  

En av de mest väntade slutsatser utifrån detta material är det faktum att det vanligaste 

antecknade arbete för både män och kvinnor var skofabriksarbetare, med tanke på att Örebro i 

början av 1900-talet hade ett flertal skofabriker och var känt runt om i landet som skostaden. 

Det anses också vara väntat att i princip alla yrken nämnda i materialet var arbetarklass yrken 

då det som tidigare diskuterats helt saknas personer från de över samhällskikten både i denna 

undersökning och i forskningslitteraturen angående detta ämne. Det vore således intressant i 

fortsatt forskning att undersöka förekomsten av ensamstående mödrar och även oäkta barn i 

medel-och överklassen i Sverige och då t.ex. titta på om det finns beröringspunkter gällande 

detta som gäller oavsett vilken klass kvinnan kommer ifrån.  
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8. Sammanfattning  
Uppsatsen hade ett tudelat syfte. Detta var dels att undersöka i vilken utsträckning 

ensamstående mödrar fick hjälp av fattigvården gällande ekonomisk ersättning för sina 

utomäktenskapliga barn mellan åren 1916-1931 i Örebro stad och dels vilka åtgärder som togs 

mot fäderna för att deras försörjningsplikt skulle upprätthållas.  

Materialet som användes var en liggare lokaliserad på Örebro stadsarkiv som behandlar 

ensamstående mödrar i Örebro stad under perioden 1916-1931. Tidigare forskning har lagt 

fokus på vilka svårigheter de ensamstående mödrarna stötte på, hur samhället behandlade 

dem, vilket ansvar staten skulle ta för dem och hur de skulle försörja sig. När det gäller 

tidigare forskning angående fäderna så har fokuset legat på deras försörjningsansvar gentemot 

sina barn oavsett om barnen var äkta eller oäkta. Då ingen tidigare forskning gällande 

specifikt Örebro stad hittats ansågs det vara en bra infallsvinkel till denna uppsats. Uppsatsen 

frågeställningar behandlade antalet personer i materialet, vilka yrken som förekom, den 

ekonomiska ersättningen till modern, åtgärderna mot fadern och hur faderskapet bevisades. 

För att besvara dessa användes både kvantitativ och kvalitativ metod. För att beräkna antal 

person, yrken och ersättning användes kvantitativ metod och för att undersöka åtgärderna mot 

fäderna och hur faderskapet bevisades användes en kvalitativ textanalys. De kvantitativa 

resultaten redovisades sedan i diagram och förklarande text medan de kvalitativa resultaten 

redovisades med citat och förklarande text.  

Resultaten av undersökningen visade att det förekom 81 kvinnor, 82 män och 67 barn i 

materialet och att det vanligaste yrket för både män och kvinnor var arbete i skofabrik. När 

det gällde mödrarnas ersättning så stämde den i över hälften av fallen överens med den 

betalning fäderna gjort även om det fanns fall där fattigvården gick dock in och hjälpte 

modern med ersättningen. Undersökningen visade också att i princip alla åtgärder mot fadern 

handlade om att de skulle betala ersättning till modern i form av t.ex. uppfostringsbidrag för 

sina barn. Faderskapet bevisades dessutom alltid genom någon form av bevisning utöver 

moderns uppgifter om vem som var fadern. Bevisningen skedde då genom t.ex. brev, vittnen, 

erkännande av faderskap eller genom att parterna tidigare varit gifta eller sammanbott. 

Resultatet angående yrkena var väntat då Örebro under stora delar av 1900-talet var känt som 

skostaden runt om i landet. Det var också relativt väntat att endast arbetarklassen var 

representerat i undersökningen då högre klasser i samhället antagligen inte behövde 

fattigvårdens hjälp och den gruppen har även visat sig vara frånvarande i tidigare forskning i 

ämnet. Bevisningen av faderskapet och åläggandet av betalningsansvar gentemot fäderna i 

nästan alla fall i materialet ligger i linje med tidigare forskning angående fädernas 

betalningsansvar gentemot sina barn då det visat sig att den viktigaste uppgiften fadern hade 

gentemot sina barn i början av 1900-talet vara att försörja dem oavsett om de var äkta eller 

oäkta.  

Slutsatserna i denna uppsats blev således att det fanns ensamstående mödrar i Örebro stad 

under början av 1900-talet som behövde hjälp av fattigvården, att fäderna hölls 

betalningsskyldiga gällande sina barn och att fattigvården genom den hjälp de erbjöd kunde 

kontrollera både mödrarna och fäderna. Då ensamstående mödrar från högre samhällsklasser 

saknas både i denna undersökning och i tidigare forskning så drogs även slutsatsen att det vid 

fortsatt forskning inom ämnet vore intressant om företeelsen ensamstående mödrar 

undersöktes även i de högre samhällsklasserna.  
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