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Abstract
The aim of this essay is to examine the view on children with disability´s in the end of the 19 Th
to the beginning of the 20 Th. We will examine the children that lived in Eugeniahememt but we
will also examnie the view the society had on the children who lived on Egueniahemmet. In our
essay there are four questions that we are going to answer.

-

Who took the initive to start Eugeniahemmet and how did it affect the activity?

-

Which view had the society on the children who lived on Eugeniahemmet?

-

How did the work with the children look like?

-

Which view had the staff, in Eugeniahemmet, on the children?

The method that is being used in this essay is trying to analyses what the material tells us about
the view on the children and how the work with the children lookt liked in Eugeniahemmet.

The theory that we use is about Michel Focaults look on madness. Focault says that a person who
is mad dosen’t have a connection between body and soul and that creates hallucinations witch
leeds to madness. We also use a gender theory by Yvonne Hirdman who explains that women
and men have diffrent roles in the society. Womens role is to be responsible for their home and
the mens role is to be responsible for the public business.

The main conclusion is that the view on children with disability in the society made it hard for
Eugeniahememt staff to work whit the home´s activity. The view of the children in the society
was that they were more a burden on the society than good citizen. These children was learned
fast, but if the children who did´t learned fast were called idiot´s. Another coclusion is that in the
beginning of Eugeniahemmet activity they accepted everyone even the children who consider be
impossible to be educate. But in the beginning of the 20 Th they started to exlude the children
who were impossible to educate, because they were idiot´s.
Title: “The home of Eugenia, The view on the children in Eugenia” qreaters Sara Albornoz and
Therese Hellman. Keywords: disabled, protége, free intelligence, institution, idiot.
Examiner:
Instructor:
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1. Inledning
Eugeniahemmet grundades av prinsessan Eugenia som efter en svår sjukdom blev handikappad.
Handikappet innebar att hon hade svårt att röra sig utan hjälp. Under sin barndom upptäckte hon
hur svårt det var att leva med ett handikapp i samhället där den rätta hjälpen inte gick att få.
Dessutom ansåg samhället att vanföra barn var en belastning och inte bildbara. Vid vuxen ålder
skapades en stark känsla för vanföra barn hos prinsessan Eugenia, framförallt de barn som levde
under fattigdom. Dessa barn levde i de fattigstugor som fanns runt om i landet.
Levnadsförhållandena var dåliga och barnen fick inte den hjälp av sin omgivning som de
behövde. Eugenia berördes av en ung pojkes öde, hans enda nöje i världen var att släpa sig på
rygg uppför trappan för att komma ut en stund. Denna pojke hade tidigare blivit utskriven från
Lovisas vårdanstalt och ansågs vara obotlig. Historien väckte en idé hos Eugenia om att starta ett
hem för vanföra barn. Hon ville att det skulle organiseras som ett hem då en institution var en
plats där patienterna stängdes in i rum och inte fick den trygghet och hjälp som krävdes för att
kunna bli självförsörjande. Det var viktigt att verksamheten uppfattades som ett hem så vid sidan
av sin verksamhet fick Eugeniahemmet bevisa för samhället att de inte var ytterligare en
institution utan ett hem. Eugeniahemmet kallade barnen för skyddslingar vilket innebar att de
skulle skyddas från världens råhet och fostras till goda medborgare. Ute i samhället ansågs
barnen vara till en belastning snarare än goda medborgare. 1

Syftet med vår studie är att se vilken syn som fanns på barn med handikapp vid Eugenia hemmets
start för att få en uppfattning om hur arbetet med dessa barn såg ut. Vi har valt att studera detta
område för att få en djupare förståelse kring hur synen på barn med handikapp var förr.

1.1 Historisk bakgrund
Under 1800- talet var det svenska skolväsendet segregerat mellan fattiga, rika och barn med
speciella behov. Debatten om en demokratisk och jämlik skola hade förts länge. 2 Under denna
tidsperiod fanns en utbredd fattigdom och inga sociala skyddsnät för dem som föddes och
oförmögna att försörja sig. Under1800-talet växte det fram en vilja att hjälpa människor. Den
1
2
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svenska överklassen ville hjälpa barn som befann sig i svåra situationer. De skulle bli ”goda”
medborgare och avstå från tiggeri. När det inte orkade ta hand om sina ”vanföra” barn, skickade
dem till fattigstugor, ålderdomshem eller institutioner Människor som var oförmögna till arbete
ansågs ofta som sluga och mindervärdiga och inte minst som ondskan själv. 3

De högre samhällsklasserna reagerade mot den svåra situationen som fanns bland fattiga, vanföra
barn. De ville ge dem skolundervisning och ett yrke som de kunde försörja sig på. En stadga för
införandet av en folkskola kom till, men den gällde ej barn som inte kunde ta sig till skolan
själva. Denna skolstadga innebar en skyldighet för kommunerna att erbjuda skolgång åt alla barn.
Fortfarande blev det svårt för funktionshindrade barn att ta sig till skolan och många stannande
kvar hemma. Därför bildades vanförevårdsföreningar i slutet av 1800- talet. De erbjöd
skolundervisning som läsning och räkning. Detta skedde på enskilt initiativ och om ekonomin
inte räckte till stängdes en del skolor. 4

Utvecklingen av institutioner för vanföra barn i Skandinavien fick inspiration från utlandet. Det
började med att Pastor Knudsen, efter att ha arbetat som missionär, tog intryck av en liten flicka
han mötte i Köpenhamn som med svårighet tog sig fram på kryckor. Händelsen inspirerade
honom till att ta initiativ till att driva en institution för vanföra barn. Han startade 1872 en
insamling för att få medel till verksamheten och 1873 startade den första kliniken i
Danmark.

I Sverige tog läkaren Gustav Neuman initiativet till att starta en institution efter att besökt
kliniken i Köpenhamn. Stiftelsen Eugeniahemmet hade kungahuset som grundare. I styrelserna
för vaneföreanstalterna satt adelsmän, höga tjänsteman i stat och kommuner, läkare och deras
fruar. 5

Idén kring ett hem för barn med särskilda behov växte fram via prinsessan Eugénie. Hon föddes
1830 och var dotter till kung Oscar I och drottning Josefina. Hon hade fyra bröder och två blev
kungar, Karl XV och Oscar II. Eugénie fick titeln Prinsessa av Sverige och Norge. Hon hade en
3
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konstnärlig begåvning och blev känd som tecknare, målare, skulptör och som hedersledamot i
Konstakademien. Hon drabbades i ung ålder av sjukdom. Under sin sjukdomsperiod, besökte hon
ett hem som hette Högklint. Hennes egen sjukdom fick henne att inse vikten av att hjälpa
människor med funktionshinder. Hon fick en stor förståelse kring barn i liknande situationer. 6

Arbetet kring hemmets start blev en verklighet efter att Eugenia hört berättelsen om åtta obotligt
sjuka barn som hade blivit utskrivna från kronprinsessan Lovisas vårdanstalt, ett barnsjukhus.
Hon fastnade speciellt för en åttaårig pojke som ansågs vara obotlig och därför blev utskriven
från hemmet och kom till en fattigstuga där förhållandena var hemska. Pojkens enda
sysselsättning var att släpa sig ned för trappan för att sitta en stund i det fria. Hon beskrev att
även om människor hade svåra funktionshinder ansåg hon att de var lika mycket värda som alla
andra. Tanken om mänskliga rättigheter och hennes egen sjukdom låg till grund för hennes
intresse att hjälpa människor med funktionshinder och inte låta de utlämnas åt ödet. 7 ”Var det
rätt att sörja för det sjuka endast så länge som man kunde förvänta deras tillfrisknande men att
lämna dem åt sitt öde om det troddes obotliga. Även om man inte kunde av dem skapa
arbetsdugliga människor, hade det väl dock sitt människovärde i behåll” .8 Grundtanken kring
hemmets skapande var att ordna ett hem för barn som inte kunde bli friska från sina kroppsliga
hinder och skapa ett hem där de kunde leva ett fullvärdigt liv. Prinsessan kunde förstå barnens
situation och därmed kunde hon också hjälpa barnen. Utifrån dessa tankar så valde man att kalla
dessa barn för skyddslingar. På så sätt blev hemmet mer ett hem än en institution.
Helldin beskriver i sin bok hur uppmärksamheten riktat mot samhällets ”avvikelser” gradvis
ökade. Flera länder i Europa tillsatte kommissioner för att räkna antalet ”vansinniga” i samhället.
Det anordnades konferenser och kurser runt om i Europa för att ta hand om samhällets ”idioter”.
De menade att om ”dessa barn” lämnades till gatulivet så skulle de leva som djur. 9
Eugeniahemmet delade inte den syn som fanns i samhället på barn i behov av stöd och hjälp. De
menade att denna syn på barn i behov av stöd och hjälp skapade institutioner och inte hem.
”Trots att mer än 40 år förflutit sedan denna period av hemmets verksamhet, finnes på många
6
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håll i vårt land den uppfattningen fast inrotad, att Eugeniahemmet är en inrättning för
sinneslösa barn, en uppfattning som vid mer än ett tillfälle varit hemmet till förfång ” (Marcus Isaac sid 97) .
10

Prinsessan Eugénie ville med hela sitt hjärta hjälpa barn med särskilda behov. Hon startade ett
hem så att barnen kunde utveckla sin fulla potential. Hon startade inte hemmet för att separera
barnen från den resterande världen eller för att rädda barnen från att bli, i deras ögon, ”djur”.
Prinsessan menade att barn med funktionshinder inte var ”onda” eller ”själslösa”, de var
människor precis som vilka människor som helst och exakt lika mycket värda. Eugénie ansåg inte
att barn med funktionshinder var, enligt Foucault och den gängse samhällssynen, vansinniga.

Detta berodde på att hon själv under sin uppväxt insjuknat och var medveten om att detta inte
hade något med vansinne att göra, hon ansåg att människan fortfarande var lika mycket värd
oavsett handikapp eller inte. Enligt henne var rätten att kunna få vård, omsorg och skolning
densamma för alla barn.

2. Tidigare forskning
Det finns en hel del forskning som berör vår undersökning. Rolf Heldin universitetslektor i
specialpedagogik har kommit ut med boken ” Specialpedagogisk kunskap som ett socialt
problem. En historisk analys av avvikelse och segregation”. Han ville med hjälp av en historisk
ansats påvisa nödvändigheten av ett engagemang för de elever som hade en svår
undervisningssituation. Med detta ville han visa att de specialpedagogiska kunskapsfrågorna är
vikigt för att förhindra social utslagning. 11 Han har valt att koncentrera sig till 1900- talets början
fram till 1930. Vidare kopplar han sina resonemang till liberalismen och menar att i ett liberalt
och konkurrenskraftigt samhälle måste det svagas position bevakas. Han menar att så länge det
finns förnuftiga människor med god vilja som styr sina egna handlingar och skapar konkurrens i
samhället så är det den goda viljan som hjälper de svaga i samhället. På så vis blev de svaga i
samhället beroende av dessa förnuftiga människor med god vilja.

10
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Denna bok är relevant för

våra studier då den skildrar tankemönster och kopplingar kring att hjälpa människor som är
utsatta i samhället.

Erving Goffman professor i antropologi och sociologi vid universitetet i Pennsylvania kom ut
med boken ” Totala Institutioner Fyra essäer om anstaltslivet sociala villkor” som belyser synen
på hur de intagnas situation såg ut inom en institution. Författaren vill beskriva de intagnas värld
och hur de upplevde denna värld, inte personalens perspektiv på de olika institutionerna. Bokens
huvudsakliga uppgift var att undersöka olika synsätt på personlighetsstrukturer ur ett sociologiskt
perspektiv. Varje essä hade en särskild sociologisk infallsvinkel och var oberoende av varandra.13
Författaren menar att institutioner är till för människor som på något vis orsakat någon typ av
besvär i samhällslivet. Människor som behöver avskiljas från det resterande samhället.
Institutioner är enligt honom ett medel som används för att besvara brott mot samhällets
anständighet. Han vill visa att det finns ett synsätt som berättar att personalen ser de intagna som
problem och inte som människor som behöver hjälp och stöd. 14

Detta perspektiv på institutioner är relevant för oss för att se hur människor som lever i
institutioner upplever sin egen vardag. Med denna bok kan kopplingar göras med vilken syn som
fanns kring barnen i Eugéniehemmet. Denna bok kom ut på 1970 talet så det är en annan
tidsperiod än våran som berör åren 1886 till 1910. Vi anser dock att synen på människor är
relevant för att skildra olika typer av synsätt på människor som på något vis behöver extra hjälp
för att klara sig i livet. Det fanns under vår undersökande period liknande institutioner som så
kallade ”idiotbarn” hamnade på och som inte fick komma på hem så som Eugeniahemmet. Vi
använder oss av denna litteratur för att kunna göra jämförelser mellan en institution och ett hem.

En annan man som kommit ut med en liknande studie är Cleas Levin som är legitimerad
psykolog

och

forskare

vid

Lunds

universitet.

Han

har

kommit

ut

med

boken

”Uppfostringsanstalten; om tvång i föräldrars ställe” vilket är hans doktorsavhandling.
Avhandlingen analyserar uppfostringsanstalter som sociala institutioner. Den bygger på
empiriska studier. Han inriktar sig på vård av unga och hur detta arbete utförts ur ett kritiskt

13
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perspektiv. Vidare skriver han att personalen såg patienterna mer som objekt än människor vilket
ledde till att de blev behandlade som objekt. Patienterna blev fråntagna sina mänskliga
rättigheter. Detta menar han bidrog till att de intagna inte utvecklades till det bättre utan snarare
till det sämre. 15

Levins slutsatser av sin undersökning är att institutioner kan använda sig av dåliga behandlingar
och få fram dåliga rehabiliteringsresultat och ändå fortleva och utvecklas. Orsaken är att
organisationen inte behöver producera något bestämt där framgången mäts i effektivitet.
Institutionens kriterier grundar sig bara på samhällets förväntningar på verksamheten. På grund
av detta så kunde personalen bedriva verksamheten efter eget tycke vilket ledde till att det inte
gick att kvalitetssäkra verksamhetens arbete. 16 Denna bok är nödvändig för oss då vi får ta del av
författarens syn på institutioner. Hemmet jämfördes med institutioner av denna karaktär som
Levin beskriver. Detta kan vi se i stadgar kring hanteringen av de intagna. Levin ger en
beskrivning av institutioner medan vi kommer att se en skildring av vilken kamp som fördes för
att ändra samhällsbilden kring Eugéniehemmet. Personalen menade att Eugeniahemmet var ett
hem och inte den institution som samhället syn påvisade.
Wilhelm Ekensteen är en man som själv är handikappad som kommit ut med boken ”Från
subjekt i sitt eget liv” en bok som belyser hur hans liv som handikappad har sett ut. Ekensteen
menade att den dominerande bilden av personer med funktionshinder under en längre tid var
negativ. Viktiga inslag i samhället var att människor ville donera pengar till verksamheter som
arbetade för att ta hand om funktionshindrade. Idag däremot ses funktionshindrade mer som
självständiga personer som har rätt att delta i samhället. Förändringen som skett beror enligt
Ekensteen på att synen ändrats. Samhället har slutat se dessa individer som vårdobjekt och mer
som självständiga individer. Han förklarade att så länge som samhället ser funktionshindrade som
vårdobjekt skapades inga lösningar. Exempel på lösning kunde vara att införa en hiss vilket inte
skulle ha inrättats om den rullstolsbundne sågs som ett vårdobjekt. Däremot om personen
bedömdes som kapabel att klara sig själv skulle en hiss inrättas. Det är denna förändring i synsätt
på handikappade som samhället har gått igenom från den tid då de ansågs som vårdobjekt och

15
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inte som självständiga individer.17 Denna bok är relevant för vår studie när det kommer till
förståelsen för hur funktionshindrade sågs förr i förhållande till idag. Synen på barnen inom
Eugéniehemmet liknade den syn som enligt Ekensteen beskrevs som vårdobjekt där barnen inte
ansågs vara självständiga utan objekt för vård. Vården var nödvändig för att dessa barn skulle
klara sig.
Anthony Giddens kom ut med boken ”Modernitet och självständighet” som även gav oss en bild
av hur synen på människor som avvek från samhällets normer såg ut. Han gav oss en annan bild
än den Ekensteen beskrev i sin bok. Giddens är en av Storbritanniens mest kända sociologer och
samhällsforskare. Han är mest känd för sin struktureringsteori och holistiska världssyn. Han
menar i sin bok att människor med en kronisk sjukdom i det förindustriella samhället oftast fick
dö i sina hem tillsammans med sina anhöriga. I det senmoderna samhället gömdes dessa personer
undan i form av olika sjukhus och institutioner. Där fick de den vård som de ansågs behöva. De
vårdintagna fick inte ta del av samhället utan ansågs höra hemma på olika institutioner.
Förändringen som kommer senare i historien handlar om att ta bort dessa institutioner och
anstalter för personer som ansågs vara en belastning för samhället.18 En viktig del i den
förändring som skedde orsakades av ekonomiska skäl då det kostade en hel del för samhället att
upprätthålla anstalter för personer som man ansåg skulle gömmas. En annan viktig förändring
enligt Giddens var att samhället började se inspärrningen av funktionshindrade som moraliskt fel.
Det var moraliskt fel att skilja avvikarna från normala medborgare i samhället. Inspärrningen
skapade istället en norm i samhället för vad som ansågs vara normalt och inte normalt beteende.
19

Denna bok är viktig för vår undersökning när det kommer till att öka förståelsen kring vilken

bild som fanns på funktionshindrade i vårt samhälle. Dessa personer ansågs vara människor som
skulle gömmas från omgivningen och bli en norm för vad som ansågs vara normalt och inte
normalt. Det är även en syn som präglade de barn som bodde på Eugéniehemmet. Fast denna bok
skrevs 1991 och behandlar en annan tidsperiod än den vi undersöker.
Michel Foucault har även bidragit med sin bok ” Övervakning och straff” en förståelse kring hur
synen på människor med avvikande såg ut i samhället. Foucault var en fransk filosof och
17
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idéhistoriker som främst intresserade sig för psykologi och sociologi. Han var även politiskt
aktiv. Foucault ville med sin bok visa hur institutioner för utvecklingsstörda och
förståndshandikappade skapades för att upprätthålla makt. Genom att skapa anstalter och
institutioner för funktionshindrade fick samhället kontroll över personer som inte ansågs kapabla
att bli goda medborgare. Vidare beskrev han att det under 1600- och 1700-talet skapades en
disciplin för hur kroppen skulle bete sig. Det vill säga vad som ansågs vara ett rätt beteende.
Samhället skapade slutna miljöer där de placerade individer med avvikande kroppsbeteende för
att studera deras kroppsuttryck. Personalen bestraffade de intagna när ett felaktigt beteende
visades upp.

Institutionerna studerade även de funktionshindrades kroppskoordination.

Institutionerna ville att de skulle lära sig rytmer så att de lättare skulle kunna hantera sina
kroppar. Denna nya disciplin spred sig inom industri, sjukvård och skolor. På så sätt skapades en
norm för vad som ansågs vara normalt. Intagna som inte kunde kontrollera sina kroppar avvek
från det som ansågs vara normalt i samhället.

20

Denna bok är viktig för vår studie när det

kommer till förståelsen för hur ens persons förhållningssätt till sin kropp blev en modell för vad
som ansågs vara normalt och inte normalt. Barn som ansågs vara vanföra var inte normala
medborgare utan behövde hjälp för att klara sig själva. Denna hjälp fick de genom inrättningarna
av olika institutioner och anstalter.

2.1 Syfte
Vi vill undersöka vilken syn som fanns på barnen som var intagna på Eugéniehemmet, mellan
åren 1886-1910.

2.2 Frågeställningar
-

Vilka var initiativtagarna och hur påverkade de verksamheten?

-

Vilken samhällssyn fanns på Eugéniehemmets barn?

-

Hur såg arbetet med barnen ut på Eugéniehemmet?

-

Hur skildrar intagningen, personalens syn på barnen?

20
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2.2.1 Motivering av frågeställning
Vi har i vårt arbete valt dessa frågor för att skapa en förståelse kring hur synen på barnen såg ut.
För att kunna få en förståelse krävs det en frågeställning som belyser både hur initiativtagarna på
hemmet hade för syn på barnen men även vad personal samt samhället hade för syn på barnen.
Utifrån ett utbildningsvetenskapligt perspektiv anser vi att det är viktigt att ha förförståelse kring
hur synen på barnen såg ut då för att förstå hur synen kan se ut idag. Men även förstå framväxten
av särskolor då Eugeniahemmet var Sveriges första särskola. Därför har vi valt dessa frågor i vårt
arbete.

2.3 Teori
Foucault- Vansinnets historia & Yvonne Hirdmans Genussystem
Genom historien har begreppet vansinne använts för att beskriva personer som avviker från den
rådande normen i samhället. Begreppet bygger på en uppdelning mellan kropp och själ.
Människor som inte hade en koppling mellan kroppen och själen hade inget förnuft och därmed
diagnostiserades de som vansinniga.21

Dialogen mellan vad som var förnuft och icke förnuft var beroende på vilken samhällsnorm som
fanns

under

olika tidsperioder.

Under

1400-talet

ansågs

kätterskor,

återfallsyndare,

trolldomsanvändare och avfälling vara vansinniga och på 1700 talet kunde självmord och
misshandel klassas som vansinne. 22

Foucault beskriver att människor genom historien ansågs vansinniga om de på något sätt i sitt
beteende liknade djur eller hysteriska människor. Han beskriver hysterin som en värme som
sprider ett brus, som att känslorna kokar och bubblar igenom hela kroppen. Detta ger sig i uttryck
i form av spasmer.23 Vi kommer att använda oss av Foucault teori för att kunna skapa oss en
21

Foucault, Michel (1992) sid. 9
Foucault, Michel (1992) sid. 77f
23
Foucault, Michel (1992) sid. 154f
22
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förståelse kring vilken syn som rådde kring barnen i Eugeniahemmet. Vi vill undersöka med
hjälp av denna teori om synen på barnen var densamma som på barn utan funktionshinder eller
om synen på de intagna stämmer överens med Foucault teori om vansinniga. Eftersom barn med
funktionshinder kopplades och liknades till djur är denna teori användbar i vår undersökning.24

Hirdman beskriver att kvinnan i historien har varit frånvarande i det offentliga livet. Hon är lika
viktig som ett djur, alltså inte viktig alls. Hirdman fortsätter att beskriva att kvinnan sågs som en
sämre variant av mannen med hjälp av en illustration som säger att kvinnan skapades med hjälp
av mannens revben. ”Mannina”25 ska hon heta. På grund av detta tilldelades hon bara vissa
arbetsområden. Kvinnans plats var i hemmet för att ta hand om barnen medan mannen var ute i
det offentliga livet. Avslutningsvis tar Hirdman upp att upprätthållandet av genusordningen
skedde genom en särhållning mellan könen. Mannen ansågs vara den kraftfulla och kvinnan den
svaga. 26

Med hjälp av Hirdmans genusteori vill vi undersöka om synen på barnen i Eugeniahemmet
ändrades då män tillträdde i Eugeniahemmets verksamhet. Fanns det någon skillnad på synen på
barnen bland männen respektive kvinnorna i verksamheten? Vi vill undersöka huruvida
personalen delade den samhällssyn som rådde kring Eugeniahemmets barn eller om kvinnorna
respektive männen hade en annorlunda syn på barnen.

2.4 Tes
Vår tes är att behandlingen och synen på barnen i Eugeniahemmet ändrades då män kom in i
beslutsfattande position, i Sällskapets Eugeniahemmet styrelse. Vår hypotes är att könens olika
roller i samhället får betydelse vid barnens intagning.

3. Metod
Vi kommer i vårt arbete göra en kvalitativ textanalys av det källmaterial vi har. Det innebär
djupstudier av källmaterialet vilket är bra för vår uppsats då dessa olika texter hjälper oss få
kunskaper kring den syn som fanns på barnen. Viktigt att tänka på vid en sådan analys är att ställa

24

Hirdman, Yvonne (2004) sid. 27ff
Hirdman, Yvonne (2004) sid. 27ff
26
Hirdman, Yvonne (2004) sid. 27ff
25
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sig utanför sina egna erfarenheter och ställningstagande för att göra en så objektiv bedömning
som möjligt. Detta kommer vi att ha i åtanke när vi granskar texterna 27.

När vi använder oss av en kvalitativ textanalys krävs det att vi läser texten fler gånger för att en
korrekt tolkning ska kunna göras av texten. Bergström och Boreus beskriver användningen av
tolkning och använder sig av hermeneutiken. Hermeneutiken innebär att du som läsare måste ha
en förförståelse innan du kan tolka en text. Vi präglas av våra egna erfarenheter, värderingar,
normer och vårt språk när vi ska tolka eller analysera en text. Då är det enligt Borgström och
Boreus viktigt att reflektera över texten ett flertal gånger. 28 Detta är viktigt för oss att tänka på när
vi ska analysera de texter som finns om Eugeniahemmet för att söka om det finns olika synsätt.
Därför har vi läst och diskuterat texterna flera gånger innan vi använt oss utav källorna i vår
undersökning.

Vi började med att undersöka vilket källmaterial som fanns kring ämnet, då framförallt
källmaterialet skulle besvara våra frågeställningar. Vi har valt att studera Eugeniahemmet från
1886 fram till 1910 där det gick att se den förändring som skedde när kapitalförvaltarna klev in i
styrelsen. Arkivmaterialet var svårläst då det mesta av materialet var handskrivet. De ansökningar
som kom in 1889 var handskrivna och även de som inkom från 1894 och framåt. Först på 1900talets början skrevs ansökningarna på skrivmaskin. Detta har lett till att av de ansökningar vi gått
igenom var det 30 stycken från 1889 och framåt som var så pass läsliga att det gick att se vad
som stod. Från 1894 och framåt valde vi ut 40 stycken ansökningar och 40 stycken från 1910 och
framåt. Vi valde då specifikt ut de ansökningar där det fanns fullständiga svar på de läkarintyg
som infördes då. Vi valde att främst titta på arkivmaterialet som fanns kring ansökningar för att
titta på hur barnen har presenterats och vilka ord de valt att använda när de beskrev barnen. Detta
i sin tur har lett till att vi valt att titta på i vilket sammanhang begrepp som idiot, sinnesslös,
vanför och skyddsling dök upp i texterna. Detta gjordes för att se vilken syn som fanns på barnen
men även vilka barn som kännetecknades som idiot, vanför, sinnesslös och skyddsling. Detta
hjälper oss att förstå vilken syn som fanns på dessa barn.

27
28

Bergström, Göran Boreus, Kristina (2008 sid 25ff)
Bergström, Göran Boreus, Kristina (2008 sid 25ff)
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Vi granskade texterna genom att använda oss av nodalpunkte r29 där vi försökte hitta laddningar
i ord, till exempel om det fanns en negativ eller positiv ton när vissa ord användes. Vi försökte
alltså urskilja ord som var dominerande för sammanhanget. Vilka barn kunde förknippas med
begrepp som idiot, vanför, sinnesslös och skyddsling?

30

Fanns det några speciella egenskaper

som gjorde att vissa barn tillhörde vissa begrepp? En annan metod vi använde oss av var teman
där vi undersökte i vilka sammanhang nodalpunkterna kom upp. Genom att granska texterna på
detta sätt gick det att få en bild av den syn som fanns på barnen som bodde på Eugeniahemmet
och i samhälle.31 Vi har valt att inleda och avsluta uppsatsen ihop för att på bästa möjliga vis
tydliggöra uppsatsens struktur.

3.1 Avgränsning
Vi har i vårt arbete valt att se på framväxten av Eugeniahemmet och hur arbetet med barnen såg
ut vid begynnelsen. Detta har lett till att vi koncentrerat arbetet till åren 1886-1910, eftersom
utifrån våra källor gick det att se en förändring mellan åren 1886-1910.

3.1.1 Motivering av avgränsning
Vi har som tidigare nämnt valt att avgränsa vårt arbete mellan åren 1886-1910. Detta för att vid
första analysen av vårt källmaterial fann vi en skillnad på synen mellan åren 1886 till 1910. Då
väcktes en tanke om att undersöka vad denna förändring kunde bero på men även hur
förändringen såg ut. Det första vi märkte var att ansökningarna såg olika ut beroende på vilket år
det var ifrån. Därför valde vi i vårt arbete att begränsa oss till åren 1886-1910. Vi har då inte tagit
i akt vilken religion eller statsskick som rådde i Sverige under denna tidsperiod utan valt att titta
på hur barnen framställdes i ansökningarna. Vilka ord som fanns med och i vilken kontext orden
förekom.

29

Föreläsning (2007-03-16) Madeleine Hurd Teori och metod: Södertörns Högskola
Föreläsning (2007-03-16) Madeleine Hurd Teori och metod: Södertörns Högskola
31
Föreläsning (2007-03-16) Madeleine Hurd Teori och metod: Södertörns Högskola
30
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3.2 Källor
Vår första källa är en artikel som kom ut år 1884 och beskriver författarens besök på hemmet, en
journalist vid namnet Wirsen, AF C.D. Källan beskriv hur hemmet såg ut, vilka som arbetade där
och hur barnen levde där. Han tog även upp barnens problematik och hur fantastiskt Wirsen
tyckte det var att se hur barnen kunde bli självständiga i förhållande till sina funktionshinder.
Artikeln är viktig för vår uppsats då vi får tydliga beskrivningar av hur arbetet såg ut, vilken syn
samhället hade på barnen och hur den synen skiljer sig från hur livet verkligen var på hemmet.

Vår andra källa är en minnesskrift som berör åren 1879-1929 av författaren Marcus Isacc.
Minnesskriften tar i början upp om hur Eugeniahemmet kom till för att sedan gå igenom hemmets
stadgar. Därefter ges en beskrivning över hur arbetet såg ut och vilka metoder som användes för
att utveckla barnen till att bli självständiga medborgare. Barnen fick skolundervisning. Detta är
viktig information för vår del då vi vill åskådliggöra personalens syn på barnen och den
verksamhet de utformade.

Vår tredje källa är en bok av Nils Wallin som tog upp hur arbetet med att göra skyddslingarna till
medborgare såg ut. I boken fanns Eugeniahemmet representerad som en organisation som
skapades för vanföra barn. Boken gav en bra beskrivning om hemmets uppkomst och vilka som
satt i styrelsen, den gav en god redogörelse för hur hemmet var organiserat . Sedan fanns även
ansökningarna till hemmet beskrivna och svaren som hemmets läkare gav. Detta gav oss en bild
över den syn som fanns på barnen och vilka som ansågs tillhöra kategorin vanföra barn och vilka
kriterier som skilde ett barn från att vara ett vanfört barn från ett barn som kvalificerats som
idiotbarn.

Vår fjärde, femte och sjätte källa är tre böcker. En bok om uppkomsten kring hemmet som var
tryckt av kungliga boktryckeriet där ingen författare är given. Den andra boken är
minnesanteckningar om Eugeniahemmet och dess verksamhet. Den var tryckt av Dagens
Nyheters Grafiska skolor och ingen författare var given. Sedan har vi även en bok skriven av
Asplund Gustav som skrivit en återblick av verksamheten mellan åren 1886 till 1936.
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Sedan har vi även ett arkivmaterial där alla ansökningar mellan åren 1886-1910 fanns. Materialet
bestod av ett antal ansökningar där barnens namn och födelseår fanns på framsidan av varje
ansökning. Ansökningarna såg ut som journaler där barnen fanns beskrivna. I ansökningarna
fanns även de brev där föräldrar bad Eugeniahemmet att ta hand om deras barn. Bland de
ansökningar som kom in mellan åren 1893 fram till 1910 fanns även de läkarintyg som blev ett
måste för den ansökande att ha med vid sin intagning.

Vi har även ett arkivmaterial som bestod utav återberättelser. Årsberättelserna är uppbyggda så
att de beskriver verksamhetsåret på Eugeniahemmet. Där beskrivs vilka aktiviteter och vilken
skolverksamhet Eugeniahemmet hade. Vi har också använt oss av skolans reglemente och stadgar
för att se strukturen i Eugeniahemmets verksamhet. Där beskriver de hur dagarna såg ut, från
morgon till kväll och vilka regler som gällde.

3.3 Källkritik
Vid granskningen av våra källor kommer vi hela tiden ha i åtanke för vem den var skriven för,
varför den var skriven och vad dess syfte var. En skribent har oftast ett syfte med sitt arbete där vi
som läsare ska få en viss uppfattning om hur materialet ska tolkas. Detta är viktigt att tänka på
när vi kommer att analysera våra källor.

Vår första källa är som tidigare nämnt en artikel som beskriver ett besök som gjorts på hemmet
Viktigt här är att tänka på att journalisten präglas av dåtidens värderingar vilket gör att han inte
kan göra en objektiv bedömning av hemmet. Inställningen till hem för barn med nedsatt
funktionshinder var under denna tidsperiod negativ. Dessa värderingar tar han med sig vid sitt
besök vilket gör att han inte kan göra en rättvis bedömning av verksamheten. Däremot är källan
av intresse då det vi vill undersöka lättare går att se då skribenten skildrar hemmet.

Denna problematik med källans verkliga syfte finner vi återigen i vår andra källa som är en
minnesskrift som berör åren 1879-1929. Denna källas syfte kan ha varit att förstärka det positiva
med Eugeniahemmet snarare än att beskriva dess brister. Källan skapar en bild av att hemmet
verkligen arbetade för barnen och att verksamheten ständigt utvecklades till det bättre. Barnen
16

fick ta del av undervisning och olika verkstäder skapades för att göra dessa barn självförsörjande
och självständiga. Men återigen måste vi som läsare ställa oss frågan om verkligheten såg ut så.
Vi vet att verksamheten ansågs vara ytterligare en institution för barn som ansågs vara själslösa
vilket gör att Eugénie måste belysa och förstärka det positiva med verksamheten snarare än det
negativa. Därför kan inte de som skrivit minnesskriften vara objektiva.

Vår tredje källa är en bok som tar upp om hur samhället arbetade för att göra skyddslingar till
medborgare. Här belyses Eugeniahemmet utifrån en annan persons ögon. Denna person har tagit
del av det material som finns kring Eugenia för att skapa en bild av hur hemmet arbetade för
barnen. Detta gör att det är skribentens egna tolkningar av materialet som vi får ta del av.
Återigen så kommer vi in på syftet. Syftet med arbetet för skribeten är att skapa en bild av hur
samhället arbetade för att göra dessa barn till medborgare i samhället. Det bidrar till att han
plockar ut material som belyser just det han vill få ut med sitt arbete.

3.4 Urval av källor
När vi valde våra källor hade vi i åtanke vad det var vi ville undersöka. Vi ville försöka
undersöka vilken syn som fanns på barnen inom Eugeniahemmet. För att kunna undersöka just
det området valde vi att koncentrera oss på att titta på minnesanteckningar och återberättelser.
Återberättelser och minnesanteckningarna gav en bra bild över hur arbetet med barnen såg ut
men även vilken syn som fanns. Sedan valde vi även att titta på artiklar som var skrivna om
hemmet för att få en bild av hur samhället skildrade hemmet. Vilket även bidrog till en djupare
kunskap kring synen på barnen ute i samhället under den tidsperioden. Arkivmaterialets urval
berodde helt på vår frågeställning samt syfte med arbetet. Därför valde vi att titta på
ansökningarna men även stadgar och återberättelser. Vid granskningen av ansökningarna såg vi
att utformningen av ansökningarna såg annorlunda ut beroende på vilket år barnen blev intagna.
Där väcktes tankar om att titta på vilka skillnaderna var, vilket bidrog till att vi valde att studera
ansökningarna inkomna mellan åren 1886 till 1910.
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4. Begreppsförklaring
Skyddslingar
Skyddslingar innebar att barnen inte ansågs som patienter, myndlingar, klienter utan som
fosterbarn. Barn skulle skyddas från världens råhet. Barnen skulle fostras till goda hantverkare
efter var och ens förmåga. 32

Vanföra
Vanföra barn ansågs vara en belastning för samhället och deras familjer. 33 Vanföra innebar även
att barnen inte behövde ha ett fysiskt handikapp. De kunde också vara människor som ansågs
vara en belastning för samhället eftersom de inte kunde ta hand om sig själva. Deras livsvillkor
var skapade av dålig uppfostran. Vanföra barn kunde bli friska och klara sig själva i samhället
och därför skapades olika typer av hem som gick under betäckningen uppfostringsanstalter. 34
Vanföra förknippades med människor som var lemlästade och lama av olika slag. 35

När Eugeniahemmet talade om vanföra barn gick det att se vilka dessa var i de intagnas
ansökningar. Barnen kunde då vara döva, blinda, ha problem med ryggraden, vara lama och ha
förtvinade muskler. Eugeniahemmet lade stor vikt vid barnens renlighet och huruvida de kunde
äta själva och hur de kunde upprätthålla en kroppslig hygien.

36

Idioti
Under tidsperioden 1886 till 1910 förknippades uttrycket med en själslig skada som inte innebar
ett fysiskt handikapp.37 Idioti ansågs vara en obotlig sjukdom som människor inte under några
omständigheter kunde bli frisk från. Vid Eugeniahemmets start tog det emot barn som ansågs ha
sjukdomen idioti. 38

32

Wallin, Nils (1993) sid.7
Wallin, Nils (1993) sid.
34
Cleas, Levin (1998) sid. 80f
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Boström, Gert (1999) sid 2
36
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37
Wallin, Nils (1993) sid. 37
38
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När Eugeniahemmet började särskilja på barn med idioti och vanföra barn kunde vi se i
ansökningarna att det hade relevans om barnen hade nerv eller muskelproblematik om de skulle
anses som idioter eller inte. Läkarna preciserade barnens intelligens utifrån bland annat deras
förmåga att svara på frågor och om barnen fäste blicken på läkarna och hur välutvecklat minnet
var. Även om barnen kände igen sina föräldrar och om det var möjligt att uppfostra barnen så
kunde barnen fortfarande utifrån ovan nämnda kriterier kvalificeras som idioter. 39

Fri intelligens
Utifrån ansökningarna får vi fram att fri intelligens innebar att en person är mottaglig för
kunskap. Fri intelligens innebar även att en person kunde föra en dialog med andra och
någorlunda kunna urskilja rätt och fel.

Institution
En institution beskrevs som en plats att bo och arbeta på där en grupp människor med liknande
livssituationer levde ett instängt och administrerat liv. Människor inom institutionen levde en
lång tid tillsammans och var avskärmade från samhället.40

5. Analys; Eugeniahemmet, ett hem för vanföra barn men ej för ”idiotbarn”
5.1 Vilka var initiativtagarna och på vilket sätt påverkade det verksamheten? Sara
Albornoz
Initiativtagarna och de första styrelsemedlemmarna förutom Eugenia för Eugeniahemmet var
kvinnor som tillsammans bildade föreningen ”Sällskapet Eugeniahemmet” år 1882. Alla var
valda från hovkretsen. Vice ordförande hette fru Fredrika Limnell och en styrelsemedlem hette
Friherrinnan Sofie Reuterskiöld. Alla var från den kungliga börden och hade resurserna att skapa
denna verksamhet. Det skulle också vara en kvinna som skulle vara föreståndare då det ansågs att
kvinnor bäst kunde förstå sig på barnen. Kvinnan ansågs också vara lämpligast till att uppfostra
barn till goda kristna, välartade och arbetsamma medborgare41

Ursprungstanken kring hemmets verksamhet var att ta in barn och bereda dem bostad, vård och
underhåll. Dessa barn var fattiga, obotligt sjuka vanföra barn från hela landet. De skulle vårdas så
39
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ömt och så omsorgsfullt att de inte skulle sakna föräldrahemmet.42 År 1891 gjordes ändringar i
stadgarna som ledde till att Eugeniahemmets ekonomi som tidigare hade förvaltas av
skattemästare och tre utomstående personer nu skulle förvaltas av kapitalförvaltare som tillsattes i
styrelsen.43 Med hjälp av en överblick över styrelsens medlemmar kan vi se hur denna övergång
gick till väga.44 Kapitalförvaltarna hade lika mycket makt som styrelsen. De ville inte bereda en
verksamhet för barn behäftade med idioti. Den ursprungliga tanken var att hemmet inte skulle
göra någon skillnad på barnen utan vara ett hem för alla obotliga sjuka barn. Hemmet tog in både
vanföra barn och såkallade idiotbarn. Männen hänvisade till resonemanget att hemmet skulle
belastas av asylvård vilket inte var önskvärt eftersom idioti inte var en botlig sjukdom. De ville
skapa ett hem för barn som kunde bli friska från sin sjukdom och därmed bli självständiga
människor. Men sällskapets kvinnor förlitade sig på att människor skulle förstå deras verksamhet
och ge dem gåvor så att verksamheten kunde fortsätta för alla obotliga sjuka barn. 45
Fortsättningsvis ansåg kapitalförvaltarna att det inte var lämpligt att ha en gemensam verksamhet
för både idiotbarn och vanföra barn. Detta på grund av att idiotbarnen skulle störa de andra
barnens utveckling. Det var det första steget att lyfta ur idiotbarnen ur verksamheten. Till att
börja med lyckades de se till att dessa fick ett eget hus att vistas i.46 Initiativtagarna till detta
menade att vårdnaden för idiotbarn och barn med funktionshinder inte kunde skötas tillsammans.
Man menade att barn med idioti skulle vårdas på särskilda instanser för sinneslösa och idioter
och på så sätt inte inskränka på de andra barnens utveckling. 47 År 1892.48 lyckades
kapitalförvaltarna ändra verksamhetens stadgar vilket innebar att man inte längre tog emot barn
med idioti. ”Det ingick inte i sällskapets ändamål att vårda barn behäftade med idioti” (Wallin
Nils 1993 sid 29). 49 Året efter att kapitalförvaltare hade tillsatts i styrelsen så kan vi se hur
verksamhetsinriktningen ändrades. Från att ha varit en verksamhet för alla obotligt sjuka och
vanföra barn till att vara en verksamhet för barn som var botligt sjuka. I detta inkluderades att
såkallade idiotbarn inte kunde få ta del av Eugeniahemmets utbildning.

42
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Utifrån detta tycker vi oss se att det blev en förändring när det kom in män i styrelsen, Kanske
kvinnorna hade större empati för barnen? Kvinnorna ifrågasatte kapitalförvaltarna resonemang
att inte ta emot obotligt sjuka barn, i detta fall idiotbarn. Detta skildrar enligt oss tydligt hur
männen och kvinnorna under denna tidsperiod såg på hemmets barn och på obotligt sjuka barn.
Sällskapets kvinnor ville driva en verksamhet för alla obotligt sjuka och vanföra barn och
förlitade sig på att verksamhetens ekonomi skulle gå bra med hjälp av välgörenhet. Under denna
tidsperiod fanns det tydliga könsroller. Detta kan vi koppla till Hirdmans teori om hur kvinnan
inte ansågs vara viktig nog att ansvara eller ta hand om frågor som handlar om något annat än
kvinnofrågor.50 Detta innebar att kvinnorna inte själva kunde förvalta hemmets ekonomi och man
anställde män som skulle sköta denna. De utformade då verksamheten efter deras tycke och
ändrade på de ursprungliga stadgarna. Kvinnorna skapade ett hem för alla obotligt sjuka barn och
gjorde ingen skillnad på barnen. Men när männen kom med i verksamheten och skulle förvalta
ekonomin planerade de verksamheten efter ekonomin. De barn som inte ansågs lika viktiga fick
genast ge plast för barn som kunde bli friska. Kvinnorna däremot fokuserade verksamheten på
barnen och deras behov och menade att de självklart skulle hjälpa alla barn oavsett problematik.
De såg inte ekonomin som ett hinder för att utveckla verksamheten eller för att kunna ha en
verksamhet för alla sjuka barn som behövde vård. Detta kopplar vi till Foucault teori kring
begreppet vansinne. Kvinnorna som startade verksamheten menade att även om dessa barn var
oförnuftiga och därmed vansinniga skulle de fortfarande ha rätten att få den vård som de
behövde. Kvinnorna under denna tidsperiod var de som arbetade hårt för att ändra den
samhällssyn som fanns kring barn med funktionshinder. Vi kan se hur de började konfronteras
med frågor som handlade om allas rätt till omsorg.
”Var det rätt att sörja för det sjuka endast så länge som man kunde förvänta deras tillfrisknande
men att lämna dem åt sitt öde om de troddes obotliga. Även om man inte kunde av dem skapa
arbetsdugliga människor hade de väl dock sitt människovärde i behåll?” 51 Sällskapets kvinnor
ville fortsätta deras verksamhet med alla barn som var sjuka. Här tydliggörs vilken skillnad som
kapitalförvaltarna gjorde på barn. Här åskådliggörs också vilken skillnad, i synen, som fanns på
sjuka barn. Kapitalförvaltarna ansåg inte att obotligt sjuka barn skulle få vård emedan sällskapets
kvinnor inte ville lämna barnen åt sitt öde.
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På grund av männens agerade i denna fråga ansåg man att barn med idioti inte hade en koppling
mellan kroppen och själ och därmed var oförnuftiga. Kvinnorna såg inte dessa barn som
oförnuftiga utan ville hjälpa dem. Alla obotligt sjuka barn skulle få en ömsint omvårdad.
Männen såg dessa barn som oförnuftiga och därmed inte värda att få vård.

Detta fenomen går även att se i Levins beskrivning av institutioner och Eugeniahemmets
verksamhet. Eugeniahemmet var ett hem där barnen fick utbildning, vård och alla förutsättningar
för att utvecklas. De barn som kallades idiotbarn fick inte samma förutsättningar då de
separerades från de övriga barnen i hemmet. Denna kan vi se i Levins skildring där de intagna
inte fick den omsorg och skolning som de behövde. De skulle spärras in och separeras från
samhället. De intagna i institutioner fick inte redskap för att utvecklas utifrån deras egna
förutsättningar utan skulle enbart vara där för att separeras från den övriga världen. 52 Denna syn
kunde vi se hos kapitalförvaltarna som ansåg att det var olämpligt att bedriva verksamhet med
obotligt sjuka barn. De ansåg att de skulle separeras från den resterande världen.

Eugeniahemmets ekonomi grundade sig mest på donationer som gavs till hemmet och en avgift
från föräldrarna. Kunde inte föräldrarna betala, vilket var fallet för de flesta, så gick landsting och
kommun in och betalade. Hemmet anordnade 1882 en basar för att samla in pengar till sin
verksamhet:

”Svenska mödrar, svenska kvinnor! Vilket kvinnligt hjärta är väl så kallt, att det
ej ömmar vid åsynen av ett lidande barn? Och var och en, som erfarit, hur litet även
den största kärlek förmår, då en tärande sjukdom lagt sin hand på den späda, skall
och säkert med glädje omfatta tillfället att med en gåva, av vad slag som helst,
bidraga till möjliggörandet av en vidgad verksamhet med avseende å varden av
sådana sjuka eller vanföra, vilka sakna god föräldravård, på det att dessa små
antingen må bliva med huldhet skötta, tills de dö eller ock återföras till ett friskare
och nyttigare liv. - Men det finnes ett stort antal övergivna varelser, som äro
hemsökta av sjukdomens och fattigdomens förenade elände, på ett sätt, som
pennan ej förmår skildra, och vilka med omsorgsfull vård skulle kunna bliva till
glädje och välsignelse, om de toges om hand. En sorglig erfarenhet är, att
det även gives föräldrar, vilka ockra på sina barns sjukdom eller vanförhet för
52
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att därigenom röra människor till allmosegivande. Så väl insikt som omdöme behöves
53
därför vid valet av föremålet för föreningen”

Insamlingen från basaren resulterade i att hemmet fick in 30,000 kronor. Donationer av sådana
slag var viktiga för ekonomin. Även fast donationer var av stor betydelse så täckte de inte
hemmets kostnader vilket bidrog till att ekonomin inte gick runt.54 Det intressanta med detta är
att yttrandet i citatet ovan inledningsvis vänder sig till kvinnan. Kvinnans hjärta klarar inte, enligt
åroparen, att se ett lidande barn. Enligt Hirdman var detta kvinnans roll i samhället. Man visste
att om man vädjar till kvinnorna så kommer de att handla på basaren och på så sätt se hjälpa till
att finansiera verksamheten. När männen fick dominans i styrelsen ökade ansökningar om
statsbidrag för Eugeniahemmets verksamhet. Detta var dock inte så enkelt vilket vi kan se när
Eugenia ansökte om ett bidrag på 25,000 kronor men fick avslag med motiveringen att det inte
fanns pengar i statskassan som täckte detta. Då vända sig Eugeniahemmet till samhället och
livnärde sig mest på donationer som gavs, bland annat genom ovan nämnda basar. Arbetet med
donationer har varit en stor del av Eugeniahemmets finansiering. Kvinnorna förlitade sig på att
de skulle få donationer. I samband med den ekonomiska situationen så infördes det tydligare
läkarintyg som preciserade barnens sjukdomsbild. 55

Det går att se en skillnad på männens syn och kvinnans syn på barnen utifrån de förändringar som
skedde. Vid hemmets början lades mer pengar på barnen. Deras behov lades i centrum vilket
bidrog till att verksamhetens ekonomi kom på andra plats när flest kvinnor satt i styrelsen. När de
tillsattes kapitalförvaltare sattes ekonomin först och barnens behov på andra plats. Flera
ansökningar om bidrag ökade. Tydligare läkarintyg begärdes för att lättare kunna urskilja barnens
problematik från kostnaderna. Barnens levnadsförhållanden i samband med deras handikapp fick
större betydelse vid intagningarna. Eftersom barn med för svårt handikapp kostade mer.56

Yvonne Hirdman beskrev i sin genusteori segregationen mellan könen. Genus upprätthålls och
skapas genom I-särhållandet av könen. Denna I-särhållning gör att kvinnor och män har helt olika
uppgifter i livet på grund av könens olika egenskaper. Enligt Hirdman är kvinnas uppgift att
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vårda och ta hand om hemmet och inte lägga stor vikt vid offentliga angelägenheter, som till
exempel ekonomi. Därför är det lättare för mannen att se till verksamhetens bästa utifrån den
ekonomiska bilden. 57 Männen och kvinnornas olika roller leder till att vi kan se två olika syn på
barnen, en syn utifrån kvinnan och en utifrån mannen. Kvinnans roll i samhället som moder går
att finna i de stadgar som fanns i hemmet. I stadgarna stod det att föreståndarinnans roll var:
”Föreståndarinnan anställs av styrelsen tillsvidare mot en ömsesidig uppsägningstid på tre
månader. För att antagas som föreståndarinna fodras utbildning. Föreståndarinnan åligger
att ägna hemmets skyddslingar moderlig tillsyn och vård, i övrigt efter bästa förmåga söka
befrämjande hemmets syfte, övervaka ordningen och snygghet. Inom detsamma och dess
område samt hos förvaltningsutskottet anmäla vad hon finne nödvändigt för av hemmets
bästa.” 58

I stadgarna och reglementena stod det tydligt att föreståndaren skulle vara en kvinna som
moderligt ska vårda barnen och hålla ordningen i hemmet. Hon skulle fostra barnen till goda
medborgare. På grund av de olika könrollerna skapades de också olika verksamhetsinriktningar
beroende på vilka som hade makten i sällskapets verksamhet.

5.2 Vilken samhällssyn fanns på verksamheten? Therese Hellman
Den samhällssyn som fanns kring Eugeniahemmet var att det var ytterligare en institution för
vanföra barn. Dessa barn ansågs vara oförmögna till arbete, de var en belastning för familjen och
samhället.59 Synen på barn som var funktionshindrade under denna tid var negativ då de ansågs
vara vårdobjekt. Innebörden av att vara ett vårdobjekt var att funktionshindrade inte klarade att ta
hand om sig själva. 60 En kvinnogrupp hävdade bestämt efter att ha hört en ledamot i
vanföreorganisationen att Eugeniahemmet förvarade människor med ”hästhuvuden” 61. Detta trots
att medlemmar från sällskapet Eugeniahemmet motsatte sig denna syn och förklarade hur det
egentligen såg ut. Eugeniahemmet blev en anstalt för vanföra barn istället för ett hem för vård
och omsorg av barn som behövde extra resurser. Denna syn ledde till att hemmet blev en sluten

57

Hirdman, Yvonne (2004) sid. 35f
Eugeniahemmets arkiv, seriebruk stadgar och återberättelser, signum B3 volym 1 1889-1970
59
Wallin, Nils (1993) sid 11
60
Ekenstam, Wilhelm 2002
61
Wallin Nils (1993) sid. 11
58

24

värld där endast personalen kring barnen visste hur verksamheten egentligen såg ut.62 I en artikel
från Dagens Nyheter år 1970 beskrivs hemmet så här:
”Mitt emot stallmästargården finns en port, tidigare med järngrindar, med trädgrindar,
upp till försedda med namnet Eugeniahemmet. Många människor som promenerade förbi
tittade väl undrande in genom prostens spjälor. Det var därinne som det fanns underliga
barn, sådana som lär vara mellanting mellan djur och människor. Vinterdagar kunde man
se skymten av kälkåkande barn därinne. Naturligtvis var det de bästa som fick gå ut, de
värsta hade man väl instängda däruppe i särskilda rum, som ingen fick se in i. 63

Artikeln visade på att Eugeniahemmet, på grund av samhällets inställning, blev en sluten värld
där utomstående inte kunde veta hur barnen hade det eller hur de mådde. Foucault beskriver hur
synen på funktionshindrade under 1600 talet och 1700 talet handlade om hur de klarade av att
hantera sina kroppar. Kunde en person inte hantera sin kropp ansågs de avvika från samhället
och borde därför spärras in. Denna bild spred sig sedan till sjukhus och skolpersonal vilket
bidrog till att olika institutioner bildades efter denna norm. 64 Det var denna syn som fanns i
samhället då Eugeniahemmet bildades. Detta bidrog till att samhällets syn på Eugeniahemmet
redan från början var negativt. Eugeniahemmet blev ytterligare en institution som skulle ta hand
om personer som avvek från samhällets normer. Det visades tydligt i artikeln från Dagens
nyheter enligt oss där de betecknade hemmets barn som ett ”mellanting mellan djur och
människor” .

65

Dessa barn eller människor menar Foucault ska separeras från de övriga

samhället, precis som brottslingar 66.
5.2.1 Artikeln av Therese Hellman
Artikeln från 1184 skriven av Wiersen AF C D inleds med:
”En färd om hösten ut till det numera resignerade Sundbyberg, som för några år sedan
hade stora förhoppningar om sig sjelf, är i och för sig föga lockande. Men dagen är
vacker och tåget som ilar fram mellan bjertgröna, solbysta gärden, för oss fort till målet.
En liten bit från stationen leder en nyanlagd väg mellan i sin första uppkomst varande
planteringar fram till en hemtrevlig villa, och strax bredvid denna synses en lika
inbjudande byggnad, på hvars framsida läses i hög gyllene skrift Eugeniahemmet.
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Det är denna menniskovänliga stiftelse, om vilken de flesta torde ega endast en
ofullkomlig eller alls ingen kännedom som är färdens slutpunkt.” 67

Första intrycket som beskrevs av hemmet var att besökaren inte fick en känsla av instängdhet
utan snarare en luftig miljö. Miljön beskrevs som öppen där vinden fläktade in mellan
krukväxterna utan att rummen förlorar sin naturliga värme. Den bild som fanns kring hem för
sinnesjuka barn var en instängd miljö där barnen låstes in i sina rum. Under denna tid menade
författaren Goffman att bilden av en institution som en ”plats att bo och arbeta på, där stort antal
människor i en likartad situation lever ett instängt och formellt administrativt liv tillsammans
under en längre tid, avskurna från samhället utanför”.( Erwing Goffman, 1973 sid 7)68 Därmed
förväntades de besökande kliva in i en miljö som liknade en institution, för det var den bild som
förknippades med Eugeniahemmet. Men personalen ville snarare skapa ett hem med en trivsam
miljö för de barn som levde där. 69

En trappa upp fanns en matsal där journalisten fick ta del av en måltid. Nio små barn med glatt
humör klev in i matsalen och satte sig på sina platser. Tyst och lugnt inväntade de sin mat och en
trivsam miljö tycktes synas.
”Men de göra intet väsen oaktadt den milda ledningen, under hvilken de stå, ej lägger
några strama tyglar på dem, och alla hålla skickliga sina platser. Och dertill hafva de
noga sina skäl; icke en ibland dem är de som ej har sådana kroppsliga lyten, att hvilan
helt naturlgt föredrages framför ras och skoj. Det är sorgligt nog att se en liten stackare
med en missbildad ryggrad mödosamt släpa sig fram på krycka, men hvad är detta mot de
spår som kroppsligt lidande lemnat efter sig i dessa små vanskapede gestalter!” 70

Vidare beskrev han det fantastiska i att se hur en flicka som led av dubbelsidig höftsjuka tog sig
fram själv utan hjälp från personalen. Vidare beskrev skribenten:
”Det lägehaveri deras lemmar befinna sig bibehålla de tills någon flyttar
dem. Att hos sådana lefvande lik intelligensen ej kan vara högt utvecklad, är
ju naturligt, men de blickar som rigats på de besökande vittna dock långt
ifrån någon idiotism.”71
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Efter sin vistelse vid lunchen ville journalisten titta vidare på hemmet. Han gick vidare till andra
sidan av hemmet som enligt honom skulle dölja ett lidande som inte gick att föreställa sig men
när han väl kom dit beskrev han:
”Men äfven der möta oss samma frid och tålamod under pröfningen, som
nästan övfveraskades oss i början. Knot och klagan brukar man ju finna sig
vid ibland dem som lider; men här förspörjes deraf intet, tvärtom ser man
72
glädje och tacksamhet stråla ur hvarje öga”

Vidare beskrev han att besökaren förväntade sig träffa barn som var oförmögna att klara sig
själva. Istället möttes han av en beundran för barnens egen förmåga att klara sig själv, där en bild
av att dessa barn skulle ha haft det bättre hemma bland sina familjer ersattes nu av en bild där de
hade det bra på hemmet. När han nu besökte Eugeniahemmet så såg han att barnen trivdes och
tyckte om den vård de blev erbjudna. Skribenten beskrev även att dessa barn var vana att komma
från hem som hade svåra ekonomiska förutsättningar, att tiden i hemmet skänkte dessa barn mer
trygghet än hos sina ursprungliga familjer73.

I början av artikeln gick det att spegla att skribeten präglades av samhällets inställning till idioter
och hade en nedvärderande ton när han skrev om dessa barn enligt oss. Vistelsen på hemmet
gjorde att det gick att se en ändrad uppfattning kring barnen enligt oss.
” I rummet till venster dväljas idioterna. Med den skumma blicken oafvändt
rigtad uppåt, och öfverkroppen i en ständigt vaggande rörelse, tillbringar en
flicka om 7 år från Mogata socken i Östergötland, sina dagar, hennes enda nöje
är att vända en tennbägare mellan stängslet från den öfriga verlden, hvari detta
arma barn vis kan man antaga, att hos en så vanlottad varelse skulle hafva sin
rot i jemförelser, hvilken bristen på yttre sinnen gör omöjliga att verkställa.”74

Wiersen fortsatte att måla upp en bild för läsaren om hemskheter och förskräckelse ju längre in i
hemmet han kom. Skribenten beskrev om upptäckten av en åtta årig flicka som hade ett stort
huvud där ögonen satt långt ifrån näsan. Hon var fast i en stor säng och tittade med sorgsna ögon
på honom. Kroppen, enligt honom, såg ut som ett jobbigt bihang för flickan men ändå fanns
tecken på trivsamhet och glädje hos henne. Dessa barn som fanns på hemmet valde journalisten
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att kalla de olyckliga. Han beskrev ett av dessa barn så här vid tiden innan han kom till
Eugeniahemmet och tiden efter75:

”Der han för 5 till 6 år sedan först såg ljuset eller rättare sökte undvika att se det, var
hans hår mörkt, hans ansigte såg ut som en skosula och han – hade inga öron. Den lukt
han utbredde omkring sig var sådan, att han på en half timma förpestade hela tredje
klassens väntsal vid centralstationen. Men nu är ju gossen som smultron och mjölk

i ansigtet, öronen synliga och ofvan de röda ögonen ser man ett hvitt, silkeslent
hår. Metamorfosen beror derpå att han – blifvit tvättad.” 76
Förvandlingen denna pojke gick igenom var enligt Wiersen helt otroligt. Pojken beskrevs till en
början vara helt oförmögen att klara sig själv till att vid 17 års ålder kunna få ett arbete som
skomakare på ”Vermdön”. Det framgick att en längre vistelsen på hemmet väcker sympati för
barnen. Detta gick att se när Wiersen skrev ” Det bjuder emot att beskrivfa hans elände, och då vi
lemna honom, kunna vi endast önska att de svårigheter, som lifvet för honom utgör, måtte tagna
ett snart slut”(sid 3).77 Hans vistelse på Eugeniahemmet gav honom en inblick i dessa barns liv,
där bilden av barnen inte nödvändigtvis stämde överens med den syn som samhället hade. Det
gick att se i skribentens användning av begrepp som idiot, olyckliga och missbildad att även han
präglades av den syn som rådde i samhället enligt oss.

Senare ställdes den bild i fokus då journalisten väl kom till hemmet och möttes av barn som gjort
otroliga framsteg. Barn som tidigare inte kunde röra sig själva kunde nu efter en tid i hemmet gå
själva. Vissa utav dessa barn hade till och med lyckats efter sin utskrivning få ett självförsörjande
arbete78. Barn som ansågs vara vanföra eller idioter skulle enligt samhället inte klara av att bli
självförsörjande utan de ansågs mer som en belastning 79. Med hjälp av hemmet lärde sig barnen
att använda hjälpmedel för att underlätta vardagen80. Vidare beskrevs dessa barn som hemska och
olyckliga vilket framkommer när journalisten använder sig av ord som olycklig och hemska men
bilden förändrades när han stötte på barn med ett leende på läpparna enligt oss. Miljön målades
upp som varm och trevlig där barnen trivdes och hade en förmåga att agera som vanligt folk
75
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utifrån det som beskrivs i artikeln enligt oss. De klarade av att äta en måltid som folk och de
klarade av att agera på ett sätt som samhället ansåg vara rätt enligt oss utifrån beskrivningar från
artikeln.

Journalisten visade tydligt sin syn på hemmets barn. Vi såg i hans artikel att han mötte ett annat
hem än vad han hade förväntat sig. Han såg att dessa barn hade förmågor han inte kunde tänka
sig. Vi kunde se på hans förvåning i artikeln att dessa barn ändå inte behövde vara, enligt
Foucalts benämning, ”vansinniga”

81

. Vi kan se att motsatsen av Foucault begrepp till

”vansinniga” beskrevs av journalisten. Den sociala normen att personer med funktionshinder inte
skulle ha en sammankoppling mellan kropp och själ, stämmer inte alls överrens med den
verklighet som journalisten mötte vid sitt besök 82. Han såg barn som kunde ha en
sammankoppling mellan kropp och själ. Han säger att intelligensen inte är densamma som hos
andra barn, men det betydde inte att barnen skulle betecknas som idiotbarn.
5.2.2 Remissen
En läkare vid namn Svensson Fritz skriver i ett remissyttrande till vanförevårdssakunnige
följande.
”Hemmet ger vård åt kroniskt sjuka barn men ej är en vanföreanstalt i egentlig
mening. Det har emellertid visat sig att de inträdesskande i huvudsak- och
särskilt vid de stora barnförlamningsepidimierna- kommit att just omhänderta
fattiga vanföra barn och bereda dem sådan vård som just hör samman med ett
verkligt hem. Anstaltens härliga belägenhet och bostadshygieniska resurser ger
dem all den omvårdnad och fostran. Som en erfaren förståndarinna och
vårdpersonal kan erbjuda. På senare år har hemmet utökas med kirurgisk vård
som gör anstalten speciellt vuxen för sin uppgift. Inom hemmet finns vanlig
småskola och fullständig folkskola ledd av examinerade folkskollärare, varjämte
meddelas så långt Hemmets resurser så tillåter yrkesutbildningar i bokbinderi,
skomakeri och träslöjd.” 83

Enligt remissyttrandet till vanföravårdssakunnige framgick det att samhället hade en bild av
hemmet som en plats att bevara barn som var vanföra enligt oss. Eugeniahemmet tillskrivs de
egenskaper som vanföra hade. Vi har tidigare nämnt att barn som ansågs vara en belastning för
samhället och sina familjer faller inom begreppet vanföra. Denna bild vill inte Eugeniahemmet
81
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förknippas med. De ville vara ett hem som ger barnen goda förutsättningar för ett självständigt
liv.84

Utifrån artiklarna och remissyttrandet gick det att se en syn på barnen som både var negativ och
positiv. Användningen av begrepp som idiot, sinnesslös och vanföra förekommer vid
beskrivningen utav dessa barn. Idioter var de barn som inte kunde klara sig själva och hade
kroppsliga skador som gjorde det svårt att röra sig, vilket bidrog till att de inte var självständiga
och som klarade sig själva. Idioter var även de barn vars kroppar inte såg ut som en frisk persons
kropp enligt oss. Vilket vi kan se på den beskrivning som ges av en flicka vars ögon inte satt på
rätt plats och där skribenten använde ordet idiot. Vanföra barn utifrån artiklarna var de barn som
hade ett handikapp där de med hjälp klarade av att vara självständiga enligt oss, vilket framkom i
beskrivningen då Wiersen besökte lunchrummet där han stötte på barn som betedde sig normalt.

Artikeln från 1884 gav en känsla av en positiv inställning till barnen trots den rådande synen i
samhället enligt oss. Denna känsla beskrivs i artikeln när skribenten besökte hemmet och mötte
barn som var glada och fullt kapabla till att klara sig själva. Genom att läsa remissen så ser vi att
samhället var negativt inställt till barnen.
5.3 Hur såg arbetet med barnen ut i Eugeniahemmet? Sara Albornoz
Till en början fick inte barnen på hemmet så mycket undervisningstid men när väl mer material,
till exempel tyg till att sy kläder, blev tillänglig gavs mer tid till undervisning. Efter 1890 var det
hela 90 barn som fördelades på fem klasser som fick undervisning. För det mindre barnen
skapades en kindergarten som kan jämföras med dagens förskolor. För de äldre barnen på
hemmet skapades år 1926 en fortsättningsskola för de äldre barnen. De fick de undervisning i
svenska, bokföring, medborgarkunskap, fysik, astronomi och allmän historia. Eleverna fick även
ta del av sånglektioner efter 1896. När skolan utvecklades utökades även lärarkåren. Vid skolans
start vågade man endast undervisa barnen inom de enkla yrkesgrenar, så som borstbinderi,
korgarbeten, rottings och halmflätning och hatsömnad med mera. Senare kom även utbildning
inom vävnad, vanlig slöjd, skomakeri och skrädderi. Arbetet med barnen beskrivs som att de gav
en glädje hos personalen när de klarade sina uppgifter trots deras funktionshinder. Där till
exempel vissa elever använde sig av sina fötter för att klara uppgifterna. Året 1889 deltog skolan
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kring de yrken eleverna fick lära sig kunde vara skräddare, skomakare, tjänarinnor,
folkskolelärare, sömmerskor, trikåstickerskor, bokbindare, borstbindare, eldare, lantbruks och
trädgårdsarbetare, fabriksarbetare, affärsanställda. 86 Siffrorna som visas i bilagan visar vilken
bedrift som bedrevs av Sällskapet som lyckades med att majoriteten av eleverna blev
självförsörjda.

I reglementet står det tydligt vad som händer när ett barn kom till hemmet. Barnet skulle ödmjukt
omhändertas av personalen, barnet skulle tvättas och få rena kläder. När barnet väl hade vilat
skulle alla barnen vid halv tio ha tvättats och sängarna skulle vara bäddade. Frukost skulle barnen
äta klockan 7 på morgonen, middag serverades klockan 2 på eftermiddagen och kvällsspisning
klockan halv 7 på kvällen. Mellan dessa tider ska eleverna undervisas i diverse undervisning. 87

Inom hemmet upptäckte personalen att det också fanns barn med begåvning för konst. Vilket
resulterade i att många barn vid sin utskrivning kunde få arbete hos Stille i Stockholm. Stille var
ett företag som arbetade med bandage utveckling. En av patienterna på hemmet fick en tjänst som
föreståndare på Stille. Många barn på hemmet var även intresserade av blommor och plantering
där hemmet har upplåtit ett blomsterland åt dem. Detta resulterade i att det kom in stora
inkomster till hemmet tack vare barnens skicklighet88. Detta även fast den fanns en samhällsnorm
att hemmets barn var som Foucault begrepp ”vansinnga”. Men barnen var alltså inte
”vansinniga” utan hade förmågor att vara självständiga människor.

Trots den rådande samhällsnormen måste engagemanget hos personalen ha varit så stort att de
lyckades skapa bra förutsättningar för barnen att klara sig själva. Vilket går att se av hemmets
utökande av antalet utbildningar barnen kunde få ta del av. Där allt fler utbildningar skapades
och intresset för att hjälpa barnen växte. Trots den rådande samhällsnormen, så trodde personalen
på att barnen hade full potential till att bli goda samhällsmedborgare.
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Vid hemmets början var erfarenheterna hos personalen med arbete kring barn med särskilda
behov inte stor. Det fanns många barn som under denna tidsperiod kvalificerades som
“idiotbarn” vilket var en stor utmaning för personalen. Den uppfattningen fanns landet runt att
Eugeniahemmet var till för att ta hand om obotligt sjuka barn. Samhället såg inte Eugeniahemmet
som en anstalt att hjälpa barnen så att de kunde få ett någorlunda värdigt liv. Verksamheten
bildades inte för att utöka en till sinneslösanstalt, utan hemmet skapades främst för fattiga med
funktionshinder. Eugeniahemmet utvecklade olika metoder i sitt arbete kring barnen. Dels fanns
skolan men även olika gymnastik och massagebehandlingar.

Sedan utvecklades även en

bandageverkstad där barn med funktionshinder fick lära sig att använda bandage som redskap för
att förflytta sig. Bandaget användes som en hjälpande hand för att kunna transportera sig. Arbetet
kring verkstaden utvecklades och år 1927 tillverkades åt hemmet olika sorters bandage och
skenor för barnen. Barnen erbjöds även tandläkarvård vilket resulterades i att år 1926 hade
hemmet en egen tandklinik som barnen kunde gå till. Doktor Amudsson skänkte år 1925 en
röntgenanläggning vilket underlättade arbetet kring barn med svårt funktionshinder.
Utvecklingen av behandlingarna tillsammans med skolundervisningen ledde till att många barn
kunde skrivas ut och bli självförsörjande som vuxna. 89 Flickorna på skolan fick ägna sig åt
slöjdverksamhet där allt arbete som producerades kunde användas i verksamhet. De sydde kläder
till sig själva och personalen, överskottet sålde de och hemmet fick inkomster. De fick även lära
sig trädgårdsarbete, som de senare i livet skulle försörja sig på. Avkastningen från
trädgårdsarbetet låg på 2000 kr, som var nödvändigt för hemmets överlevnad. Verkstädernas
inkomster årligen var omkring 9000 kr då man beräknar skrädderi., skomakeri, bandage och
syverksamhet.90

Barnen delades in i avdelningar beroende på kön. De delades in i klasser och hemmet skaffade en
handlingsplan kring deras undervisning. Det fanns en folkskolelärare och två folkskollärarinnor
samt två småskolelärarinnor. Barnen hade en skomakareverksamhet, där hemmets skor
tillverkades och under skräddarverksamheten fick alla manliga skyddslingar kläder. Pojkarna fick
även övning i borstbinderi. Flickorna fick arbeta med olika grenar av slöjd. År 1892 fick
flickorna som arbetade med slöjdverksamheten vara med i Stockholms slöjdutställning och då
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fick de mycket uppmärksamhet.91 Pojkarna uppfann något som kallades för ”kajkpinnar” som var
två korta käppar med hällor upptill och borrar nedtill. Eleverna satt på kälkar och ”kajkade” sig
fram. Pojkar som annars hade det svårt att transportera sig kunde nu lätt ta sig fram. Flickorna
anordnade ett eget olympiskt spel, där de anordnade friidrottstävlingar. När julen närmade sig
började eleverna tillverka jullyktor av papp. Eleverna kalkylerade julmotiv på pappret och satte
på motiven på silkespapper på lyktornas sidor. På det sättet blev det transparenta bilder. 92
Eleverna på Eugeniahemmet var inte bara skickliga i de yrken de blev undervisade i, utan också
duktiga och engagerade idrottare och mångsysslare.

Julen på Eugeniahemmet var en av hemmets högtider. Lykttillverkningen var första tecknet på
julen stod om hörnet. Första advent fick alla elever som var med i kören, sjunga julsånger på alla
avdelningar. Pojkarna valde då att vakna innan sången drog igång och stod lyste upp rummen
med deras tillverkade lyktor. På själva julafton hade personalen anordnat julgranar på varje
avdelning, dekorerat med karameller som barnen själva hade gjort. På eftermiddagen var det
julbön, följt av sång från kören. På juldagen kom de utskrivna eleverna och de anordnades en stor
middag. Första söndagen varje månad anordnades också öppet hus för alla gamla elever. 93

Efter årens lopp kunde vissa barn också konfirmeras, den första konfirmationen ägde rum 1889.
Då konfirmerades fyra barn, några år senare kunde 20 barn konfirmeras. Religionsläraren
ansvarade för nattvarden som ägde rum på skolan varje söndag då eleverna inte kunde ta sig till
en kyrka.

Det pågick en stor verksamhet i hemmet men fortfarande fanns det frågetecken kring vad som
skulle hända med barnen som inte kunde ta hand om sig själva, efter 18 års ålder, då det skulle bli
utskrivna ur hemmet. Styrelsen ändrade på stadgarna 1892 och nu fanns det möjlighet för
hemmet att även bereda vård åt äldre skyddslingar, med kristlig barmhärtighet. 94
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År 1896 upptäckte en folkskollärarinna att många elever var musikaliskt begåvade och genast
startade hon en sångverksamhet. Hon skaffade blåsinstrument för de pojkar som var begåvande
med instrument. De spelade för alla i hemmet och speciellt vid högtiderna, så som gudstjänster
eller jul. Denna folkskollärarinna var också med och anordnade spel till barnen, schackspel och
läroböcker avsedda för att hjälpa barnens utveckling. De var också hon som hjälpte till och
anordnade alla sportevenemang.95

Eugeniahemmet utvecklade även en lekstuga som de kallade lillstugan. Syftet med lillestugan
var att ge barnen glädje och utveckla deras praktiska anlag. Lek förenades med allvar framförallt
hos flickorna på hemmet. Personalen kunde förena lek med undervisning inom huslig ekonomi
vilket skapade en trivsam miljö för flickorna att lära sig i. Genom leken fick de lära sig hur det är
att hantera ett hushåll. De flickor som deltog i denna verksamhet visade sig bli bra kokerskor.
Detta tack vare att personalen lät flickorna anordna provmiddagar när det lekte vad vi idag skulle
kalla mamma, pappa och barn. Här kan vi se vilken kvinnosyn, enligt Hirdmans genusteori, som
rådde i hemmet. Flickorna på hemmet fick lära sig att laga mat och ta hand om hemmet vilket
gjorde

att

den

kvinnliga

personalen

upprätthöll

könsordningen.

Detta

separerade

könsarbetsordningen, vilket gör att kvinnan blev utestängd från andra arbetsområden. De fick till
exempel inte lära sig skomakeri eller andra manliga yrkesområden. Vilket upprätthöll
segregationen mellan manligt och kvinnligt, alltså det Hirdman talar om i-särhållandet av könen.
En annan viktig funktion med lillestugan var att här gavs möjligheten till uppfostran. Genom
lekarna fick barnen lära sig vad som ansågs vara rätt eller fel. Lillstugans lekar bidrog även till att
ett gäng unga anordnade egna sportaktiviteter. Framförallt under vintertid då de anordnade
kälkbacksåkningar. På somrarna brukade dessa grupper även organisera besök på skansen. En
resa till skansen anordnades oftast med buss och alla barnen skulle ta del av utflykten. Väl
ombord på bussen brukade hemmets musikkår få i uppgift att skapa en fridfull stämning. Lugn
och ro skulle råda samtidigt som en god stämning byggdes upp för besöket. Barnen på hemmet
brukade oftast prata om dessa utflykter långt efter att de har skett. Utflykterna blev en uppskattad
aktivitet som skapade glädje hos barnen. På julen brukade dock samtalsämnet ändras bland
barnen och mer energi gavs åt julklappar och fester. Många barn som blev utskrivna från hemmet
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brukar minnas dessa händelser som trevliga och roliga. Dessa minnen ledde även till att många
barn efter sin utskrivning besökte hemmet. 96

Här tydliggörs i och med arbetet med barnen att personalen inte hade en nedvärderande syn på
barnen. Goffman tar upp hur personalen, på andra hem för barn med särskilda behov, som
trångsynta, förtegna och opålitliga.97 I och med denna syn på barnen så skiljde sig arbetet med
barnen också olika. Den bild som Goffman ger på institutioner för barn med särskilda behov är
att de har till uppgift att separera barnen från den resterande världen. Därmed finns det ingen
särskild arbetsordning, så att barnen kan utveckla sig själva, utan de blir istället förnedrade och
kränkta.

Eugeniahemmet påpekade ständigt att det var ett hem och inte en institution. Ända fram till 1930talet bibehöll Eugeniahemmet sin utgångspunkt att vara ett hem. Eleverna tillbringade hela sin
uppväxt på hemmet. De utbildades för att sedan skickas ut i det verkliga livet för att arbeta, precis
som vilken annan skola som helst. 98
5.4 Hur skildrar intagningen personalens syn på barnen? Therese Hellman
Ansökningarna som kom in till Eugeniahemmet kom med tiden att ändra karaktär och form. De
första ansökningarna som kom in till hemmet såg helt annorlunda ut i förhållande till hur
ansökningarna såg ut i början på 1900- talet. År 1889 krävdes det inte så mycket utav den
ansökande. Det räckte med ett brev om barnets skador och levnadsförhållanden . I slutet av 1800talet kom det att krävas tydligare ansökningar där hemmets egna läkare krävde ett mer utformat
läkarintyg som måste skickas med i ansökan. Under 1900- talets början kom läkarintyget att bestå
av flera sidor av frågor som krävdes för att avgöra om barnet skulle bli intaget eller ej.
Tyngdpunkten lades vid barnens intelligens snarare än barnets kroppsliga skada. Det gick att se
via ansökningarna att en förändring skedde när kapitalförvaltarna klev in styrelsen. De kom få en
större roll i styrelsen under 1800- talets senare del och framåt. De åren då flest kvinnor satt i
syrelsen hade ansökningarna den karaktären att ett brev räckte för att få en plats i hemmet. Då
fler män klev in i styrelsen kom läkarintygen med specifika frågor att bli avgörande. Yvonne
Hirdman förklarade att i samhället hade könen olika roller och uppgifter under denna tid.
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Männens roll var att få ekonomin inom en familj att gå runt medan kvinnornas roll var att
ansvarade för familjen. Den ekonomiska betydelsen för vilka barn som blev intagna fick större
betydelse under kapitalförvaltarnas ledning än under den ledning då flest kvinnor satt i styrelsen.
Detta kan förklaras genom Yvonne Hirdmans genusteori där könens olika roller i samhället bidrar
till att könen såg på saker olika. Männen såg mer de ekonomiska konsekvenserna av att ta in barn
behäftade med idioti medan kvinnorna uteslöt ekonomin och såg till barnet eftersom vi tänker
olika. Ansökningarnas förändringar bidrog även till att hemmets syn på barnen förändrades. Den
ändrade synen bidrog till att alla barnen inte var välkomna.
5.4.1 Ansökningar inkomna år 1889. Skriven av Therese Hellman
De ansökningar som kom in under denna tid, innan kapitalförvaltarna kom in i styrelsen såg
annorlunda ut till formen. Ansökningarna såg ut som journaler där barnets namn och födelseår
fanns skrivet på framsidan. När vi öppnade upp journalerna fanns det handskrivna brev av
barnens föräldrar där de vädjade med sin kärlek för sitt barn till Eugeniahemmet.
Bakgrundsinformationen handlade mer om barnens levnadsförhållanden än deras handikapp.
Ansökningarna kunde se ut som följer.

Ansökan nummer 104, inkom den 24 mars 1889
En pojke vid namn Rasmus ansökte om intagning. Ansökan beskrev att pojken var obotligt blind
på grund av en skada på hornhinnan. Han hade dock en normal kroppsutveckling men var inte
lika intelligent som andra barn i samma ålder. Pojken hade en stor familj med flera syskon vilket
bidrog till att hans familj inte kunde ta hand om honom. De levde i en av de många fattigstugor
som fanns runt om i landet. Modern bad i sitt brev genom kärlek om att pojken skulle få en plats i
hemmet. Pojken intogs den 3 maj samma år.

Ansökan nummer 105, inkom den 1 maj 1889
En ung man vid namn Carl Johan ansökte om plats i hemmet den 1 maj år 1889. Ansökan
beskrev att pojken hade problem med ryggraden och hade svårt att röra sig. Vidare beskrev
ansökan pojkens bakgrund då han levde under svår fattigdom med en familj som bestod av fem
barn. Familjen hade ingen möjlighet att kunna ta hand om sin handikappade son. De bad via sin
kärlek om att få en plats åt sin son där de var oförmögna att ge honom ett värdigt liv. Han intogs
den 25 juli år 1889.
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Ansökan nummer 106 inkom 11 maj 1889
En ung flicka vid namn Olga Fredrika ansökte om intagning. Hon hittades livlös vid 8 månaders
ålder. Detta ledde till att hon inte kunde gå, höra och hade problem med synen. Familjen kunde
inte ta hand om flickan och bad nu till styrelsen om att få en plats på hemmet. Återigen fanns ett
långt brev skriven av modern om att flickan skulle få en plats i hemmet. Flickan blev intagen
samma månad.

Ansökan nummer 107, inkom den 2 september år 1889
En pojke vid namn August Augustsson ansökte om en plats. Familjen levde i en av de många
fattigstugor som fanns runt om i landet. Han var underutvecklad och hade problem att röra sig
utan hjälp. Hans familj klarade inte längre av att ta hand om honom utan modern ber i sitt brev att
pojken ska få en plats i hemmet. Pojken intogs senare samma månad. 99

Av de många ansökningar som inkom under 1889 så blev de flesta intagna med hjälp utav ett
brev där föräldrarna via sin kärlek för sina barn vädjade om att få en plats i hemmet. Utav de 30
ansökningar som gicks igenom blev 26 stycken antagna till hemmet. Det behövdes inte mer
information om barnet än så. Detta kan vi tolka som att ansökningarna skrevs för att väcka
känslor för barnen då kvinnorna satt i styrelsen, anmärkningar om ”idioti” och god intelligens
förekommer inte lika ofta i ansökningarna som kom in i hemmets tidiga skede än när
kapitalförvaltarna kom in. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv så var det inte lönsamt för hemmet
att ta in alla barn eftersom det krävdes mycket arbete med att få in pengar genom att vädja till
allmänheten. Ett exempel på det var basaren år 1882 när det vädjades till samhället att bidra till
verksamhetens arbete. Resultatet blev en förtjänst på 30 000 kronor100. Donationer blev viktiga
för att få ekonomin att gå runt. Eftersom ansökningarna inte tog upp barnens intelligens eller om
de var idioter så gick det genom ansökningarna att tolka att det inte var viktigt om barnen ansågs
vara idioter eller inte. Utav de 30 ansökningar som jag tog del av från 1889 förekom ordet idiot
endast i en ansökan och även han blev intagen. Barnen var välkomna oavsett handikapp eller om
de var behäftade med idioti.
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5.4.2 Ansökningar inkomna 1894-1896 av Therese Hellman
Under denna tid kom breven som fanns med i ansökningarna att bytas ut till ett läkarintyg. Detta
läkarintyg har Eugenias överläkare arbetat fram. Läkarintyget bestod av frågor som berörde
barnets kroppsliga skada men även om barnet hade en god intelligens eller inte. Läkarintyget såg
ut som följer:
1. Den sökandes namn?
2. Lider den sökande af medfödda eller förvarfad sinneslöshet eller är intelligensen fri?
3. Kan den sökande gå tala, sjelf föra maten till munnen?
4. Äro den sökande extremiteter eller ryggrad krympta eller missbildade?
5. Är förhållandet med sinnesorganen och deras förättningar?
6. Förhållandet med lungor, hjärta, kärl, matsmältningskanalen och dessa organens
förrättningar?
7. Finns det någon medfödd eller förvärtad sjukdom eller missbildning?
8. Är sökande renlig eller osnygg? 101

Utifrån frågorna gick det att se en tendens till att synen på barnen var under förändring. Nu var
det inte längre viktigt med familjens bakgrund utan frågor kring barnets handikapp och sjukdom
hade större betydelse än barnens bakgrund. Det var fortfarande viktigt att barnen kom från en
miljö där de levde under svåra levnadsförhållanden men det nämns i form av föräldrarnas
inkomster. Av de barn som blev intagna gick det att se ett mönster för vikten av ett fysiskt
handikapp i samband med god intelligens och renlighet. Utifrån 40 ansökningar som kommit in
till hemmet mellan åren 1894-1896 såg svaren ut som följer:
Fråga två svarade trettiosex av fyrtio ja med svaret att intelligensen är fri. Två
av fyrtio varade att det fanns en tendens till sinnesslöhet och fri intelligens.
Två av fyrtio svarade nej
Fråga tre svarade trettio av fyrtio att barnen kunde gå och tala dock i vissa fall
krävdes det hjälp för att barnet skulle kunna gå.
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Fråga fyra svarade tjugosex av fyrtio att barnen hade problem med ryggraden
och att fjorton av fyrtio hade problem att gå.
Fråga fem svarade fyrtio av fyrtio nej.
Fråga sex svarade fyrtio av fyrtio nej.
Fråga sju svarade tjugosex av fyrtio att barnen hade problem med ryggraden.
Åtta av fyrtio hade problem med förlamning. Fyra av fyrtio hade problem med
förtvinade muskler och två av fyrtio hade problem med kroppsutvecklingen.
Fråga åtta svarade trettioåtta av fyrtio att barnet var renligt och två av fyrtio
svarade att barnet var osnygg.102
Resultatet utifrån ansökningarna var att de flesta barnen vid sin intagning hade fri intelligens
vilket innebar att barnet var mottaglig för kunskap. Alla barn hade någon form av fysiskt
handikapp, då framförallt i ryggraden men de allra flesta kunde tala och gå. Barnen hade inga
problem med lungorna, matsmältningen eller dåliga förhållanden till sina sinnesorgan. I
intagningen kunde vi se att barn som inte hade förmågan till att tala, se, höra, organ som inte
fungerade eller inte var mottagliga till kunskap var inte välkomna till hemmet. De blev nekade
och hemmet kunde inte ta emot barn med dessa svårigheter. Barnen som inte hade kontroll på
sina sinnen går att koppla till Foculats teori om vansinnet. Foculat menade att vansinne
upprätthålls när kroppen och själen inte har en sammankoppling, där barn som inte ansågs ha
kontroll på signa sinnen eller organ blev uteslutna ur hemmet och klassade som idioter och
därmed fanns en tendens till vansinne. Vid de tidigare ansökningarna anspelades det på de
moderliga känslorna som en kvinna ansågs ha och då gjordes ingen skillnad på barnen. Det hade
ingen betydelse på samma sätt om barnet var intelligent eller inte. Levde barnen under svår
fattigdom och hade en fysisk skada var barnet välkommet. Närmare sekelskiftet hade det större
betydelse om barnet var intelligent eller inte och formen av det fysiska handikappet än tidigare.
Utifrån ansökningarna kunde vi se att tendensen till ett mer ekonomiskt tänkande fanns. Barn
behäftade med idioti och med för svåra handikapp blev uteslutna ur hemmet eftersom det utifrån
ett ekonomiskt perspektiv inte var lönsamt att ha barn med den problematiken vilket går att tyda i
ansökningarna. Detta var den förändring som skedde när kapitalförvaltarna klev in i styrelsen.
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5.4.3 Ansökningar inkomna 1910 av Therese Hellman
Under denna tid kommer läkarintygen att utvecklas mer och fler frågor fanns kring barnens
intelligens och kroppsliga skada. Läkarintygen vid denna period kom nu att bestå av en A sida
och en B sida. Frågorna på A sidan var:
1. Barnets namn?
2. Är det bekant inom barnets familj och förekommit fall av
ärftliga sjukdomar i sådant fall vilka?
3. Vilka sjukdomar har barnet genomgått?
4. Barnets tillstånd vid undersökningen? A) kroppsstorlek och
utveckling i förhållande till åldern: fett muskulatur, hudfärg
(blek, röd cyagnoisk). B) huvudets form och storlek,
ansiktsbildning, struma? C9 Bröstkorgens beskaffenhet,
ryggraden, lungorna och hjärtat, bukens storlek och
underlivets organ? D) extremiteternas utveckling? Leder och
ledgångar? E) fistlar eller svulster? F) sinnesorganens
tillstånd? G) finnas sjukliga symtom från nerv eller
muskelsystem i krampryckningar och darrningar? H)
Intelligensen: kan barnet

utsäga satser och berätta?

Uppfattningsförmågan att fästa uppmärksamheten omdömet
och minne?
5. Lider barnet av smittosam sjukdom av akuta eller kroniska
sinnesjukdom?
6. Finnes beträffande barnets hälsotillstånd något övrigt att
anmärka?103
Frågorna på B sidan var:
1. När började sjukdomen?
2. Hur har sjukdomen utvecklats
3. Har någon behandling för sjukdomen försökts?
4. Har barnet lätt att gå och tala?
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5. Känner den igen föräldrar eller anhöriga?
6. Kan den läsa och räkna?
7. Hur är barnets lynne?
8. Renlig, osnygg?
9. Finns det något övrigt? 104

Det gjordes en skillnad på frågorna för att urskilja de olika egenskaperna hos barnen. Detta
framkom av frågorna i läkarintyg via frågor rörande förmågan att uttala satser, räkna, skriva och
om barnet kände igen sina anhöriga. Dessa barn ansågs vara behäftade med idioti och borde inte
beblandas med de övriga barnen i hemmet. Det går att koppla Foucaults teori om vansinne till
läkarintygen där det hade betydelse om barnen hade någon form av nervsjukdom,
krampryckningar och darrningar. Foucaults menade att människor som hade spasmer och
ryckningar i kroppen ansågs vara vansinniga. Återigen gick det att se en tendens till ändrad syn
där vissa barn ansågs mindre värda. Det blev även tydligare att se att barnens intelligens och
handikapp fick större betydelse vid intagningarna än tidigare. I och med detta blev det svårare att
komma in på hemmet. Återigen utav fyrtio ansökningar såg svaren ut som följer på a sidan:
Fråga 2. Fyrtio av fyrtio svarade ja och så fanns en beskrivning om vilka sjukdomar som
kunde vara ärftliga.
Fråga 3. Av de fyrtio ansökningar som kom in hade de flesta barn haft många
barnsjukdomar som fanns under denna tidsperiod.
Fråga 4 här fanns det i samtliga ansökningar en tydlig beskrivning över hur barnens
kroppar såg ut. De flesta barn hade någon form av ryggskada men kunde ändå med hjälp
gå och röra sig.
Fråga 5. Här svarade trettioåtta av fyrtio nej.
Fråga 6. På trettiosex av fyrtio ansökningar fanns övriga anmärkningar. De anmärkningar
som fanns handlade om barnets förmåga att kunna röra sig och hänga med i tal.
På b sidan såg svaren ut som följer:
Fråga 1-3 fanns det en beskrivning över barnens sjukdomshistoria. Vilka sjukdomar
barnen haft och hur deras rådande hälsotillstånd var. De flesta barnen hade fått sina
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handikapp efter epidemier som gått eller fel som uppstått efter födsel. Viktigt var om det
rådande hälsotillståndet påverkade barnens förmåga till att uppfatta och förstå det som
hände runt omkring dem.
Fråga 4. Tjugofem av fyrtio ja och femton av fyrtio nej
Fråga 5. Fyrtio av fyrtio svarade ja.
Fråga 6. Femton av fyrtio svarade ja och tjugofem av fyrtio svarade ja
Fråga 7. Trettiotvå av fyrtio svarade bra
Fråga 8 . De flesta svarade att barnen var så pass renliga som de kunde med tanke på sin
miljö.
Fråga 9 där svarade alla nej. 105
Återigen gick det att se utifrån svaren att barnens förmåga att kunna uttala satser, vara renliga och
ha god intelligens var viktig. Även att barnens handikapp inte var för svåra för att hemmet skulle
kunna ta hand om barnen. Genom att större krav genom läkarintygen infördes gick det att tolka
att det var viktig för hemmet att inte vilka barn som helst blev intagna. Ekonomin tillät inte
hemmet att ta in vilka barn som helst eftersom barn med för svår problematik innebar ökade
kostnader. Kapitalförvaltarnas roll var att få ekonomin att gå runt och eftersom ekonomin låg i
fokus krävdes de tydligare ramar för vilka barn som kunde bli intagna. Ekonomins betydelse låg i
mannens natur att ta hänsyn till enligt Hirdmans genusteori. De olika rollerna på könen innebar
att mannen inte i första hand såg till barnet utan till ekonomin. Utifrån ansökningarnas tydligare
ramar går det att tolka betydelsen av ekonomin vid intagningen av barnen.
5.5 Hemmets stadgar av Therese Hellman
Att det fanns olika synsätt att se på barnen inom Eugeniahemmet beroende på om kvinnor satt i
styrelsen eller om det fanns flest män går att se i verksamhetens stadgar och reglement. I de första
stadgarna som kom ut år 1889 står det ”Sällskapet hava till ändamål att bereda vård och underhåll
åt fattiga obotligt sjuka och vanföra barn såväl huvudstaden som det övriga Sverige”

106

Fortsättningsvis står det från år 1889 ”De intagna, skola vårdas ömt och omsorgsfullt, så att de så
litet som möjligt sakna modersvården i föräldrahemmet”107 I de nya stadgarna från den 3 juni
1901 står det ”till vård av Eugeniahemmet mottagas fattiga obotligt sjuka och vanföra, men icke
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sinneslösa eller barn behäftad med idioti. Barn behäftade med lungtuberkulos eller annan smitta
mottages ej.”108 I stadgarna från 1901 står det:
”Hemmets skyddslingar skola beredas bostad och underhåll, omsorgsfullt, ömt och
kristligt vård, erforderliga ortopedisk- kirurgisk och medicinsk behandling,
uppfostran skolundervisning samt yrkesutbildning. Om intagen skyddsling
insjuknar i smittosam sjukdom, skall skyddslingen snarast möjligen överföras till
epidemi sjukhus.”109

Vid hemmets begynnelse när de första stadgarna kom ut år 1889 då flest kvinnor hade den
beslutande makten stod det i stadgarna att vanföra obotligt sjuka var välkomna i hemmet.
Stadgarna specificeras inte med om barnet var behäftad med idioti, sinnesslös eller om barnet
hade någon annan sjukdom. I stadgarna skrivna från 1901 då kapitalförvaltarna var de som hade
den beslutande makten stod det att barn behäftade med idioti eller andra smittosamma sjukdomar
inte var välkomna i hemmet utan de skulle till samhällets institutioner. De stadgar från 1901 sade
att alla barn skulle få omsorgsfull vård till skillnad från stadgarna år 1889, där det stod att barnen
skulle få så pass mycket kärlek och vård att de inte saknar sitt föräldrahem. I 1901 års stadgar var
det viktigt att barnen fick en god uppfostran och vårdas inom kristlig anda och få en bra
utbildning. Det stod inget om att skapa den kärlek så att dem inte saknade sina föräldrar.
Inriktningen inom verksamheten gav en tydlig förändring i och med att kapitalförvaltarna kom
med i styrelsen. När kvinnorna hade makten över verksamheten var syftet med verksamheten att
vårda alla obotligt, sjuka och vanföra barn. I och med kapitalförvaltarnas inträde ändrades
inriktning och nu var inte syftet att ta hand om alla obotligt sjuka och vanföra barn utan nu skulle
bara barn som kunde bli botade vara välkomna vilket vi kan tyda i de olika stadgarna.
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6. Slutsatser och sammanfattning
Eugeniahemmet grundades av prinsessan Eugénie. Hon grundade en verksamhet vars uppgift
blev att ta hand om fattigt vanföra barn. Eugénies målsättning var att skapa ett hem som gav
barnen kärlek men även en möjlighet till en utbildning. Genom att utbilda barnen skulle de bli
goda medborgare i samhället som kunde klara sig själva. Inom hemmet upprättades olika
verkstäder. Dessa verkstäder utbildade barnen inom skrädderi, skomakeri, lantbrukare, eldare,
trädgårdsarbetare, tjänarinnor, sömmerskor och folkskolelärare. Hemmet hade även sin egen
bandageverksamhet där barnen tränades på att via bandagens hjälp kunna förflytta sig. Många
utav de barn som utbildades inom hemmets olika verkstäder fick arbete när de lämnade hemmet.
Verkstäderna hade en annan funktion förutom utbildning och det var att dra in pengar till
verksamheten. Varje år genererade dessa verkstäder en inkomst på 9000 kronor som blev
avgörande för verksamhetens överlevnad. Donationer från samhället var även viktiga inslag för
att få ekonomin att gå runt.

Ekonomin bidrog till att vilka barn som blev intagna på hemmet kommer med tiden att se olika ut
beroende på vilket år som studeras. När flest kvinnor satt i styrelsen år 1889 räckte det med att
föräldrarna skrev ett vädjande brev så blev de flesta intagna. När kapitalförvaltarna klev in i
styrelsen åren mellan 1894 och framåt kommer ansökningarna styrkas med ett läkarintyg.
Läkarintygen bestod utav fler frågor där barns förmåga till att kunna uttala satser och gå fick
betydelse för dess intagning. Vi har i vårt arbete fört en tes om att beroende på om det var män
eller kvinnor i styrelsen såg intagningarna av barnen olika ut vilket kan kopplas ihop med
hemmets ekonomi.

Förmågan att kunna utbilda barnen verkade vara viktigt för hemmet när det kommer till vilka
barn som blev intagna. Barn som inte kunde gå, tala, uttala satser eller visa på förmåga att tänka
var inte välkomna in i hemmet. Kapitalförvaltarna ansåg att vård och utbildning skulle främst ges
till botliga barn, medan kvinnorna i styrelsen ansåg att alla obotligt sjuka och vanföra barn skulle
få den omsorg de behövde. Vi kan också med hjälp av verksamhetsberättelse se hur denna
förändring sker. För att kunna dra slutsatser av detta tog vi hjälp av Hirdmans teori om kön där
hon menar på att könen i samhället har olika roller. Mannens roll i samhället var att ta hand om
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ekonomin och kvinnans främsta uppgift var att se till att hemmet fungerade. Genom vårt
källmaterial anser vi att det går att se könens olika roller i samhället hade betydelse för vilka barn
som fick bli intagna i hemmet. Barn som ansågs vara behäftade med idiot var inte välkomna utan
barnen var tvungna att ha en god intelligens. Även att deras kroppsliga skada inte fick vara för
stor. Hemmets ekonomi grundade sig på donationer men även på det arbete som fördes i
hemmets olika verkstäder. Barn som hade idioti eller för svårt handikapp kunde inte bidra till att
förbättra hemmets ekonomi vilket var en viktig del av verksamhetens överlevnad. Utifrån detta
går det att ha en tes om att könens olika roller i samhället hade betydelse för vilka barn som var
välkomna. Däremot kan vi inte påstå att just för att de var män eller just för att de var kvinnor.
Men däremot på grund av samhällets förväntningar på könen och vad som anses vara kvinnligt
samt manligt får betydelse för intagningarna och synen på barnen.

Genom att barn behäftad med idioti inte var välkomna i hemmet så innebar det även att de inte
var dugliga till att kunna arbeta i hemmets olika verkstäder. Kunde de inte arbeta inom
verkstäderna bidrog de inte till att förbättra hemmets ekonomi. Så beroende på de ekonomiska
förutsättningar och vilka som satt i styrelsen kommer det få en betydelse för vilka barn som blev
intagna. Då går det att skåda en syn på barnen utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Om barnen inte
var bildbara ansågs det nödvändigt att utesluta dessa från hemmets verksamhet.

Ett annat arbete som hemmet arbeta med var att inte bli sedd som en ytterligare institution i
samhället. I samhället fanns det en bild om att vanföra barn var en belastning för samhället och
dess föräldrar. Utifrån våra källor kunde vi se att Eugeniahemmet ständigt försvarade sin
verksamhet. Sällskapets kvinnor brottades med att inte kallas institution, utan ett hem.
Eugeniahemmets verksamhet var inriktad på att utveckla barnens förmågor och kompetenser. De
skulle få en yrkesutbildning för att sedan vara självständiga medborgare. En institution var
snarare en verksamhet där människor blev placerade utan något hopp om utveckling. Tidigare
forskning inom området visar på en bild av att hem som skapades för barn behäftad med idiot
eller funktionshinder var en institution. En plats där patienter bodde tillsammans i trista mörka
rum avskärmade från samhället. De ansågs vara en börda och belastningen och hörde hemma
inom en institution. Erving Goffman förklarade att en institution är en plats där människor
förvaras som orsakat ett besvär i samhällslivet. Vidare förklarar han att personalen inom en

45

institution ser de intagna som ett problem och inte som människor som behöver hjälp och stöd.
Denna bild är det som personalen och hemmets initiativtagare vill motverka och resultatet i vår
undersökning visar på att Eugeniahemmet verkligen var ett hem och inte en ytterligare institution.
Besöket av Wiersen påvisar snarare en bild där besökaren möts av värme och ljus. En plats där
barnen trivs och tillsammans kan ha kul tillsammans. Samhället däremot såg dessa barn som
odugliga medborgare som inte kunde ta hand om sig själva. Utifrån artikeln ersattes bilden av
dessa barn som obildbara och idioter till en positiv syn på barnen. Inställningen till hemmet var
även att de kanske hade det bättre hemma eftersom en institution ansågs vara en instängd miljö.
Men besöket ledde till att skribenten fick en annan bild av hemmet. Barnen kunde med hjälp av
hemmets verksamhet, utbildningsmässigt och med hjälp av läkarvård, utvecklas till självständiga
och självförsörjande medborgare och därmed leva ett frisk och harmoniskt liv.

Wilhelm Ekensteen förklarar att samhället tidigare såg handikappade som ett vårdobjekt som inte
var kapabla till att klara sig själva. Vilket även samhället gjorde under denna period
Eugeniahemmet grundades. Anthony Giddens förklarar att i det senmoderna samhället gömdes
personer undan inom olika institutioner om de avvek från samhällets normer. Det vill säga om de
hade ett beteende som ansågs vara avvikande. Inom Eugeniahemmets verksamhet visades snarare
barnen upp. Framförallt inom de olika verkstäderna men även inom konst och musik. Hemmet
ville visa upp sina barn snarare än att stänga in dem inom hemmets ramar. Verksamheten åkte ut
på utflykter tillsammans och på vintrarna kunde folk som gick förbi att se lekande barn som åkte
kälke på gårdens backar. Så det går att skåda en syn på barnen som var positiv. Synen på barnen
hos personalen var positiv där de ansågs kunna bli goda medborgare som kan klara sig själva en
dag.

Däremot så gjordes en skillnad på barnen inom hemmets verksamhet. De skilde på barn som var
bildbara och barn som inte var det. Vanföra barn eller de barn som gick under kategorin
skyddsling verkade vara de barn som kunde gå någorlunda, tala, kunna uttala satser och ha någon
form av ryggradsskada eller förlamning. Deras intelligens var fri och mottalglig för bildning och
barnen kunde så småningom klara sig själva. Dessa barn ansågs vara mer värda en barn behäftad
med idioti. Personalens syn på barnen ändras efter intagningarna. Som tidigare nämnt kommer
intagningarna se olika ut beroende på vilka som satt i styrelsen. Detta påverkar naturligtvis
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personalen inom hemmet. Till en början sågs det ingen skillnad på barnen men efter en tid så
uteslöts barn med idioti från hemmet. Vilket ledde till att synen på barnen hos personalen
ändrades där det gjordes en skillnad på barn som var vanföra och barn som var idioter.
Avslutningsvis går det att se olika synsätt på barnen. Vi har ett synsätt utifrån initiativtagarna där
de beroende på år har en ekonomisk syn på barnen. Synen beror på om barnen ansågs vara
vanföra eller idioter. Sedan har vi samhällets syn på barnen som ansåg dessa barn som en
belastning för samhället och inte som värdiga medborgare.

6.2 Framtida forskning
Med vår uppsats hjälp kan vi bidra till framtida forskning kring hur arbetet med barn med
funktionshinder ser ut idag. Om arbetet och synen på barnen ser annorlunda ut i idag.
Eugeniahemmet var Sveriges första särskola där barn med funktionshinder och annan
problematik fick tillgång till utbildning. Genom vårt ämne kan framtida forskning kring hur
särskolor bedrivs idag ser ut i förhållande till då. Lever några synsätt kvar än idag och hur
skolverksamheten ser på barn med funktionshinder.

Vi märkte även i vår uppsats att renlighet hade betydelse för barnens intagning eller inte. Detta är
även ett intressant område som kan bidra till framtida forskning. Ett intressant forskningsområde
kan vara att undersöka och relatera vilken betydelse renlighet har i dag för att bli intagen på
särskolor. Vilken betydelse har renligheten på synen på barn med funktionshinder. Det skulle
vara intressant att göra en jämförande studie kring renlighetens betydelse, då och nu.
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