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ABSTRAKT 
 
Det övergripande syftet med vår uppsats har varit att titta på barnarbete samt barnens 

arbetsförhållanden i tre, för Sverige, viktiga branscher, det vill säga sågverksbranschen, 

skogsbranschen och gruvbranschen. Vi har framförallt tre problemområden som ska undersökas. 

Det första området är barnens sociala situation i hemmet och på arbetet. Det andra området 

innefattar Sveriges ekonomi och dess betydelse för antalet barnarbetare. Det tredje och sista 

problemområdet är lagarnas betydelse för barnens arbetssituation. För att granska dessa 

branscher har vi använt oss av tre minnesböcker utgivna av Nordiska museet, vilka vi har jämfört 

med varandra. Slutsatserna som kan dras är att barnen började tidigt arbeta i hemmen och även 

inom respektive branscher. Arbetsdagen för barnen var långa och många fick arbeta skift. I 

övrigt var barnens arbetssituation mycket tung. Vi hittade inget som tydde på att barnen skulle 

vara skyddade på arbetsplatsen och vidare var skolväsendet primitivt. Barnens sociala 

förhållanden visade sig vara mycket dåliga och det fanns inget socialt skyddsnät. De lagar och 

förordningar som uppkom under den här perioden hade ingen större positiv inverkan för barnen 

inom de tre branscherna. Anledningen till att barnarbetet upphörde är att lagar och förordningar 

försvårade för fabriksägarna att anställa minderåriga och även att fabrikerna mekaniserades.  
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1. Inledning 
 
Många tror att barnarbete uppstod i och med industrialiseringen. Den uppfattningen är fel, men 

barnarbete blev dock mycket uppmärksammad under den här perioden. Karl Marx beskrev hur 

barn utnyttjades i de engelska fabrikerna och detta observerades.1 Inom jordbruket har man i alla 

tider ansett det självklart att barnen ska delta i arbetet.2 

 

Under 1600-talet var det skillnad på barnens tillvaro beroende på klasstillhörighet. Adelns barn 

hade en helt annan tillvaro än exempelvis böndernas. Böndernas barn fick arbeta hårt hemma 

medan adelsbarnen inte ägnade sig åt fysiskt arbete. De fick istället lära sig en mängd olika 

färdigheter såsom teckning, musik, dans, ridning och främmande språk. Deras uppfostran var 

väldigt viktig. Oftast undervisades de i hemmen av en särskild lärare.3 

 

Tiggeri var en annan form av barnarbete. Ibland klarade sig inte familjen själv. Det fanns många 

tiggarbarn i Stockholm på 1600-talet. Det var förbjudet att tigga och därför var tiggarbarnen 

tvungna att akta sig. Annars kunde de bli satta på anstalter där de behandlades som fångar. Där 

fick de också arbeta väldigt hårt. Många av dessa barn flydde och många dog.4 

 

Under 1500-och 1600-talet var idealet att sätta barnen i arbete nästan från den ålder de började 

gå. Utbredandet av manufaktursystemet på 1700-talet gav stora möjligheter till detta. Även 

myndigheterna försökte främja barnarbete. År 1718 fick en strumpfabrikant i Malmö rätt att 

disponera över de barn som var intagna på stadens barnhus. Han hade också rätt ”att förfoga över 

kringstrykande, vanartiga barn för att dessa skulle hållas till gudsfruktan och vänjas vid 

strumpbinderi”.5 

 

Det fanns många fattiga människor i Sverige på 1800-talet och antalet ökade. Fattiga barn fick 

börja arbeta tidigt för att hjälpa till med försörjningen. Flera tusen barn i Norrland fick arbeta i 

                                                 
1 Bjurman, Olsson, Barnarbete och arbetarbarn. (1979). Sid. 10. 
2
 Den dolda historien – 27 uppsatser om vårt okända förflutna. (1984). Sid. 63. 

3 Bjurman, Barn förr. (1983). Sid. 8.  
4 Ibid. Sid. 16-17. 
5 Den dolda historien (1984). Sid. 63-64. 
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sågverken vid slutet av 1800-talet. Man tjänade bra på att anställa barn eftersom deras lön var 

betydligt lägre.6 

Redan år 1842 lades grunden för ett obligatoriskt skolväsende genom att införa obligatorisk 

folkskola för de grupper som tidigare inte haft möjlighet till undervisning, det vill säga 

böndernas och de fattigare samhällsklassernas barn.7 Ändå kan vi läsa om arbetande barn efter år 

1842. Det tog alltså ett tag innan samhället accepterade den obligatoriska skolgången. 

 

År 1881 kom en lag som förbjöd barn under 12 år att arbeta i fabriker. Sågverken samt gruvorna 

var dock undantagen.8 Sedan var det ingen garanti att lagstifta mot barnarbete. Man hade 

alltsedan 1700-talet försökt att reglera barnarbete inom manufakturer och hantverken men i 

verkligheten efterlevdes inte bestämmelserna.9 

 

Det kom en del lagar och förbud gällande barnarbete under 1800-talet. Man hade då, som skrevs 

i början av inledningen, uppmärksammat under vilka förhållanden barnen arbetade. Istället för 

att anställa arbetare med yrkesutbildning kunde man använda barn ”med livliga ögon och 

smidiga fingrar” i varutillverkningen.10 Man kan se genom det antalet annonser efter barn under 

1800-talets mitt att de var eftertraktade som billig arbetskraft. Det var inte alla barn som 

användes i den materiella produktionen. Småböndernas och jordbruksproletariatets barn arbetade 

inom jordbruket och arbetarklassens barn tvingades in i fabrikerna.11 Det var heller inte så att 

bara överklassen ansåg att arbetarklassens barn skulle arbeta. Många gånger var det självklart 

bland arbetarna själva.12 Barnarbete fanns i alla möjliga former, men det barnen hade gemensamt 

var att de utnyttjades som billig arbetskraft.  

 

Orsaken till barnarbetet är att Sverige under den här perioden var ett väldigt fattigt land. I takt 

med att barnarbetet avskaffades skedde en stor barnarbetslöshet i Sverige.13 

                                                 
6 Bjurman, Barn förr. (1983). Sid. 31 +36. 
7 Hammarström, Helgesson, Hedvall, Knuthammar, Wallin, Ideologi och Socialpolitik i 1800-talets Sverige. (1978). 
Sid. 375. 
8 Bjurman, Barn förr.(1983). Sid. 36. 
9 Bjurman, Olsson, Barnarbete och arbetarbarn. (1979). Sid. 17. 
10 Ibid. Sid.13.  
11 Ibid. Sid. 15. 
12 Ibid. Sid. 16. 
13 Barnhistoria – om barns villkor förr. (1979). Sid. 101. 
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Barnarbete uppstod alltså inte genom industrialiseringens uppkomst. Industrialiseringen 

möjliggjorde istället en inblick i barnens situation som arbetare. Barnens arbete blev mer synligt 

och uppmärksammat.  

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på barns olika arbetsförhållanden under mitten av 1860- 

talet till början av 1900-talet inom nämnda branscher. Detta ska vi göra genom att bland annat 

belysa tre, för Sverige viktiga branscher; skogsarbetarbranschen, gruvbranschen samt 

sågverksbranschen. Till hjälp har vi tre minnesböcker utgivna av Nordiska museet där olika 

personer, som arbetade med just dessa branscher, berättar om sina liv. Valet av 

undersökningsperiod avgörs av den period minnesböckerna behandlar, vilket är 1860-talet till 

början av1900-talet. Våra intentioner är att jämföra dessa böcker och se om det finns några 

likheter respektive avvikelser gällande barnens arbetssituation och liv. Detta kommer även att 

förankras i övrig litteratur så att vi får en bild över hur arbetsförhållanden, skolgången och den 

sociala situationen stämmer överens mellan minnesböcker och övrig litteratur. Vi kommer även 

med de olika förordningarna och lagstiftningarna gällande barnarbete se om det ledde till några 

förändringar för barnen. En annan faktor som vi har tittat på är hur Sveriges ekonomi såg ut 

under den här perioden och vad ekonomin hade för betydelse för antalet barnarbetare.  

 

1.3 Problemområden/frågeställningar 
 
Vi har framförallt tre problemområden som denna uppsats är koncentrerad till. Det första 

området är barnens sociala situation i hemmet och på arbetet. Det andra området innefattar 

Sveriges ekonomi och dess betydelse för antalet barnarbetare. Det tredje och sista 

problemområdet är lagarnas betydelse för barnens arbetssituation. Dessa problemområden 

kommer att granskas i de tre minnesböckerna, men även förankras i övrig litteratur så att man 

kan se hur bra de stämmer överens med varandra. 
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För att konkretisera dessa problemområden har vi använt oss av följande frågeställningar; 

 
• I vilken ålder började barnen arbeta? 

• Under vilka sociala förhållanden levde barnen?   

• Hur långa arbetsdagar hade barnen och hur såg arbetssituationen ut för dem? 

• Vem skyddade barnen på arbetsplatsen? 

• Hur gick det med skolgången? 

• I vilka av de tre branscherna var barnarbetet vanligast? 

• Vad hade Sveriges ekonomi för betydelse för antalet barnarbetare under den här 

perioden? 

• Vad innebar lagar och förordningar under den här perioden för barnen? 

• Varför upphörde barnarbetet? 

 

1.4 Avgränsning 
 
Vår uppsats har två avgränsningar. För det första har vi valt att avgränsa arbetet genom att 

använda oss av tre, för Sverige viktiga branscher, det vill säga skogsarbetarbranschen, 

gruvbranschen och sågverksbranschen. För det andra har vi valt perioden från mitten av 1860-

talet till en liten bit in på 1900-talet, vilket är en naturlig avgränsning när man studerar 

födelseåren på de minnestecknare som har deltagit (se bilaga 1). Detta medför dock att en exakt 

avgränsning inte går att ge.  

 

1.5 Definition  

 

Eftersom uppsatsen handlar om barnarbete måste vi definiera i vilken ålder vi menar med barn. 

Det vi avser som barn är upp till arton års ålder. Enligt 1881 års förordning betraktades barnen 

som minderåriga fram till denna ålder.  

 



 
Kathrine Berglund  
Linda Lundgren 

   
 
 

5 

1.6 Metod och material 
 
Vi kommer att göra en jämförelse mellan de tre olika branscherna. Vi använder oss till en viss 

del av en kvantitativ metod för att få samband mellan serier av data och till hjälp använder vi oss 

av statistik för att utforska dessa. Detta för att få en struktur på arbetet beträffande exempelvis 

årtal. Dessa redovisas i bilagor längst bak i uppsatsen. Men i högsta grad använder vi oss av en 

kvalitativ metod för att jämföra olika förhållanden och händelseförlopp. Vi läser böckerna, 

antecknar det viktigaste, sammanställer systematiskt för att slutligen jämföra resultaten.  

 

Vidare så analyserar vi sambanden mellan Sveriges ekonomi och antalet barnarbetare. Var det 

Sveriges dåliga ekonomi som gjorde att alla dessa barn var ute i förvärvsarbete? Dessutom 

ämnar vi titta på vad lagar och förordningar innebar för barnen. Detta gör vi genom att fördjupa 

oss i de olika minnesböckerna, titta på årtalen och urskilja lagarnas upprätthållelse.  

 

Nyckelpersoner inom det här området är Lars Olsson och Eva-Lis Bjurman som har skrivit 

många böcker som behandlar ämnet i fråga. Primärlitteraturen vi kommer att använda oss av är 

Sågverksminnen, Gruvarbetarminnen och Skogsarbetarminnen, alla utgivna av Nordiska museet. 

Dessa kommer hädanefter att benämnas som ”minnesböcker”, medan berättarna kommer att 

betecknas som ”minnestecknare”. Andra böcker vi kommer att använda oss av är Barn förr 

skriven av Eva-Lis Bjurman, Då barn var lönsamma av Lars Olsson, Barnarbete och 

arbetarbarn samt Barnhistoria som både Olsson och Bjurman har skrivit. En annan bok som har 

visat sig värdefull är Ideologi och Socialpolitik i 1800-talets Sverige, där fyra studier gjorts av 

fem olika författare, och där två av studierna är mest intressanta. Vi kommer även att jämföra 

resultaten vi får från minnesböckerna med resultaten från övrig litteratur.  

 

Fördelningen av minnestecknare är följande; det är sjutton berättare från Sågverksminnen, tretton 

från Gruvminnen respektive nio berättare från Skogsarbetarminnen.  Vidare när det gäller 

minnestecknarna har endast fyra kvinnor deltagit. Det är följaktligen främst pojkar som är 

representerade inom barnarbetet när vi jämför de olika branscherna. Flickorna nämns sporadiskt, 

men inte i samma omfattning som pojkarna. Eftersom det är mest pojkarnas arbete som är 
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representerat och minnestecknarna består till största delen av män så anser vi att flickorna måste 

få ett eget kapitel. 

 

1.7 Källkritik 

 

Primärlitteraturen som vi använder oss av är insamlingar av personliga berättelser från såg-, 

skog-, och gruvarbetarnas situation. Böckerna utgör ett urval av inkommet material. Precis som 

skrivs i förordet av böckerna så innebär det ett orimligt arbete att kontrollera riktigheten av alla 

uppgifter rörande personer, namn på platser, år, priser och löner. Materialet återges helt ur 

bidragsgivarens egen form. Detta gör naturligtvis att materialet blir presenterat ur författarens 

egen synvinkel, såsom de själv uppfattat det inträffade, men precis som Nordiska museet tycker 

vi att det är däri som berättelsernas största värde ligger. För att få en inblick i barnens värld och 

arbetssituation är det rimligt att gå direkt till källan såsom de har uppfattat situationen. Man får 

dock ha i beaktning att alla författare som har delgivit sin historia har individuella värderingar 

och upplevelser. Minnestecknarna fick färdiga frågeställningar att utgå från, trots detta har inte 

alla svarat på samtliga frågor och det får man ta i beaktning när man sammanställer resultaten.    

 

Vidare så förankrar vi resultaten i annan litteratur där Lars Olsson och Eva-Lis Bjurström står för 

mycket av forskningen i ämnet. Då kan man jämföra hur bra minnesböckerna stämmer överens 

med övrig litteratur och på så sätt fastställa likheter och avvikelser.  

 

För Nordiska museet var det angeläget att fylla en brist på kunskap om kroppsarbetarnas liv och 

detta var i mitten av 1940-talet. Före dessa minnesböcker fanns det inte så mycket material att 

tillgå gällande dessa arbetare. Värt att nämna är att Lars Olsson omtalar Nordiska Museet och 

dess materials värde i hans kapitel ” Barns arbete och arbetets barn” från boken Barn i tid och 

rum, och dessa minnesböcker används även i annan forskning där de anses vara en värdefull 

källa. 
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2. Barnarbete  
 

Hushållsarbete värderas inte på samma sätt som vanligt arbete. Detta eftersom hushållen 

betraktas mer som en konsumtionsenhet snarare än en produktionsenhet, det vill säga man 

förbrukar mer än man tillverkar. Vi måste då gå bort från tanken att ekonomisk nytta enbart kan 

åstadkommas vid produktivt arbete. Anledningen att barnens insatser i hushållsarbetet inte har 

värderats så högt är att deras insatser inte har dokumenterats lika bra som ekonomiskt produktiva 

insatser. Hushållssysslor och arbetet inom jordbruket kan inte värderas i pengar och har 

bortdefinierats. 14 Vi har valt att räkna det som arbete eftersom barnen indirekt bidrog till 

familjens ekonomi och överlevnad genom sina göromål.  

 

2.1 Arbetet i hemmet 

 

Barnarbetet hade stor betydelse i det förkapitalistiska bondesamhället. En påtaglig 

familjeplanering förekom, främst i jordbruksfamiljerna, eftersom arbetskraft behövdes på 

gården. Det förutsattes, som sagt, att barnen skulle delta i arbetet så fort som möjligt eftersom 

behovet av drängar och pigor var direktrelaterat med hur många barn som kunde arbeta på 

gården. Det var inte någon tillgång att få barn alltför tätt, utan det var en fördel med att få dem 

lite utspritt eftersom det fanns göromål av skiftande slag och svårhetsgrad.15 

 

Kvinnorna och barnen i jordbruks- och hushållsarbetet hade en nära relation eftersom det var 

kvinnorna som tog hand om de yngsta barnen som i sin tur befann sig i anslutning till hemmen. 

Barnens nyttiga insats i hemmet skedde också för det mesta gradvis och deras ansvarstagande 

trappades upp över tiden. Därtill begav sig barnet ofta från hemmet med det de hade i bagaget. 16  

 

Barnarbetets karaktär ändrades radikalt mellan det förkapitalistiska och det kapitalistiska 

samhället. Detta grundar sig på att barnen inskolades till ett självständigt lönande arbete, 

                                                 
14 Aronsson, Cederblad, Dahl, Olsson, Sandin, Barn i tid och rum. (1984). Sid. 128-129.  
15 Ibid. Sid. 148. 
16 Aronsson, Cederblad, Dahl, Olsson, Sandin, Barn i tid och rum.(1984). Sid. 131. 
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jordbruket, för att sedan utgöra det ”första ledet i ett livslångt lönarbete i någon annans regi”. 17 

Alltså böndernas barn hade ett oavlönat arbete, men i gengäld så skulle de antingen få överta 

gården eller en del av den. Barnens arbete i hemmet var en förberedelse för framtida 

arbetsuppgifter som skulle krävas av en bonde eller bondmora. 18  

 

2.1.1 Arbetet i hemmet enligt minnestecknarna 
 

Gemensamt för barnen som skildras i Sågverksminnen, Skogsarbetarminnen och Gruvminnen är 

att de alla fick börja arbeta i hemmet så tidigt som möjligt. Man kan alltså inte säga i vilken ålder 

barnen började. Barnen hjälpte till med det de hade förmågan till, för allas överlevnad och detta 

var en självklarhet. Samtliga hem var fattiga och alla var tvungna att hjälpa till och detta 

bekräftar även övrig litteratur. Många barn under den här tiden kom från jordbrukarfamiljer eller 

torparfamiljer där det fanns mycket jobb på gården eller hade föräldrar som arbetade åt någon 

bonde. Det var en ständig kamp att skaffa mat på bordet. De äldre syskonen fick hjälpa till med 

de yngre eftersom modern hade olika sysslor i hemmet att utföra. Många av minnestecknarna 

berättar om sin stora familj; ”Det var alltid så på den tiden, att den fattige arbetaren han skulle ha 

många barn, för det var den fattiges rikedom i barnen”.19  Man kan inte urskönja några 

avvikelser mellan barnens arbete i hemmet mellan de olika branscherna i de olika 

minnesböckerna. Anledningen till detta är nog den ekonomiska situation som Sverige befann sig 

i. Fattigdomen var utbredd i hela landet och alla hjälpte till. Man kan också läsa om väldigt stora 

familjer med syskon i alla möjliga åldrar. Detta verifierar även den familjeplanering som bland 

annat beskrivs i boken Barn i tid och rum. 

 

Vidare kan man läsa i minnesböckerna att barnen var inblandade i alla möjliga olika sysslor. De 

hjälpte till med alltifrån skördearbetet och höbärgningen till bärplockning för syltning och 

försäljning. Göromålen kunde variera väldigt mycket beroende på vad familjen hade för behov 

av hjälp.  

 

                                                 
17 Aronsson, Cederblad, Dahl, Olsson, Sandin, Barn i tid och rum.(1984). Sid. 150.  
18 Ibid. Sid. 128. 
19 Sågverksminnen, utgivet av Nordiska museet.(1948).  Sid. 64. 
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När barnen sedan sökte arbete utanför hemmet tog man det arbete som fanns tillgängligt för att 

bidra till hushållet. Dessa arbeten kunde även variera kraftigt. Någon blev lärling hos en 

skräddare, en annan blev målare, springpojke, dräng, barnpassare och så vidare. Det var också 

ofta förekommande att barnen fick arbete hos närliggande bönder.20   

 

2.2 Arbetssituationen för barnen i Sverige 

 

Barnen/ungdomarna lärde sig ett arbete under de vuxnas uppsikt. Genom det här lärlingssystemet 

hade även den fattige chansen att bli skicklig på sitt yrke och möjliggjorde kanske chansen att bli 

egen hantverkare under den förindustriella tiden. Detta ändrades dock genom fabrikssystemets 

framväxt och industrialiseringen. Den största skillnaden var att fabrikssystemet var oberoende av 

arbetarnas yrkesskicklighet. Istället handlade det om att maskinerna skulle skötas oavsett vilken 

yrkesskicklighet man hade. 21 

 

Väl från hemmet kunde den fattiga jordbruksunderklassen sälja sina barns arbetskraft. De 

välbärgade bönderna kunde även tvinga de fattiga barnen att arbeta åt dem, som de husbönder de 

var. Dessutom var den växande statarklassens barn en stor tillgång under 1800-talet. 

Kännetecknet för hela statarsystemet var just att familjen var underordnad jordägaren och skulle 

stå till hans förfogande under i stort sett hela dygnet. 22 

 

Arbetsdagen var i genomsnitt 12 timmar för 14-18-åringar, och för 12-14 åringar var den 11 

timmar. Det var dock många barn som arbetade mycket längre.  Många minderåriga fick arbeta 

mellan 14 och 16 timmar om dygnet. En till två timmar av arbetsdagen var rast. Rast var dock 

inget som arbetsgivaren var skyldig att tillåta. De var heller inte skyldiga att hålla med någon 

rastlokal. Arbetsveckan bestod av 6 dagar och ibland kunde arbetsdagen vara kortare på 

lördagen.  Det var också vanligt att barnen fick arbeta i skift och detta ledde till att de även fick 

arbeta på natten. På vissa ställen fick barnen arbeta många nätter i sträck. 23 

                                                 
20 Gruvminnen, (1960), Skogsarbetarminnen .(1949), Sågverksminnen, (1948). 
21 Bjurman, Olsson, Barnarbete och arbetarbarn. Sid. 12.  
22 Aronsson, Cederblad, Dahl, Olsson, Sandin, Barn I tid och rum. (1984). Sid. 149. 
23 Ibid. Sid. 31-33. 
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Olyckor var också vanligt förekommande speciellt på sågverken och järnbruken. År 1899 kan 

man läsa i Stockholmstidningen: 

 

Belysningen nattetid inne i såghusen är inte alltid den bästa. Att se 
de många små barnen, ofta i en ålder av 10-12 år sömniga och dåsiga  
vistas inne bland surrande sågklingor och remverk, deltagande i ett  
arbete som kräver ständig vakenhet, en sådan syn är för den ovane någonting 
hemskt. 24 

 

Arbetsgivarna var heller inte skyldiga att läkarundersköka barnen under 1890-talet. Det hände 

dock i vissa fall att barnen genomgick läkarundersökningar. Eftersom dessa undersökningar inte 

var obligatoriska så finns det ingen statistik över hälsotillstånden för barnen utan inte mer än 

enstaka uttalanden av hälsovårdsnämnder och provinsialläkare. Den bilden utgörs dock av bleka, 

småväxta och trötta barnarbetare. 25 

 

2.2.1 Barnens arbetssituation enligt minnestecknarna 
 

Det är lättare att urskilja vilka arbetstider barnen hade inom och mellan respektive branscher och 

i vilken ålder de började arbeta där eftersom det var en mer öppen och offentlig arbetsmarknad 

än det arbete som togs för givet i hemmet. Dessutom fick många lön för första gången, även om 

den var obefintlig, och det gör att det framgår mer fakta omkring arbetet och dess karaktär. 

Däremot nämner inte alla minnestecknare hur lång arbetsdag de hade.  

 

I tabellen (se bilaga 2) kan man se att genomsnittsåldern för barnen inom sågverks-, skogs-, och 

gruvbranschen började vid 11.5-, 12- respektive 13 års ålder. Skillnaderna i ålder är alltså inte så 

stora. Slutsatsen blir då att barnen började sin verksamma yrkeskarriär i väldigt tidig ålder.  

 

En arbetsdag låg på mellan 10 och 12 timmar. Detta gäller alla tre branscher. Det är dock fler 

som låg på 12 timmar än 10 timmar. Ett skift räknades ofta som 12 timmar, och många fick 

betalt per skift. Detta innebar även arbete nattetid för barnen inom sågverket och gruvan. Det 

finns dock inget som berättas om att barnen inom skogsarbetarbranschen arbetade nattetid. 

                                                 
24 Stockholms-Tidningen 12.8.1899. 
25 Bjurman, Olsson , Barnarbete och arbetarbarn. (1979). Sid. 37. 
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Förklaringen till det är av naturlig orsak eftersom det blir mörkt i skogen nattetid. Arbetstiderna 

för barnen inom respektive bransch stämmer bra med den arbetstid som nämns för övriga 

Sverige. I det avseendet påträffas inga större avvikelser.  

 

Angående lönen beträffande respektive bransch så kunde den variera kraftigt både inom 

branschen och mellan branscherna. Det man kan urskilja är att barnen inom 

skogsarbetarbranschen oftast fick betalt per stock eller utfört arbete. Barnen var beroende av att 

arbeta extra hårt eftersom de fick betalt beroende hur hårt och i vilken takt de arbetade. Detta 

utgjorde ett problem eftersom de arbetade på vintern. Detta gjorde att om vägarna var 

översnöade fick man börja ploga och då gick stor del av dagen till detta. Det innebar att man inte 

fick så stor lön den dagen. Vintrarna var svåra och oftast mycket snöiga. Man kan även läsa att 

barnen inom sågverksindustrin arbetade på ackord, men inte i samma utsträckning som barnen 

inom skogsarbetet.  

 

Det var en omöjlig uppgift att ta reda på precis hur mycket lön barnen fick eftersom lönen 

varierade kraftigt. Vidare kunde lönen gå upp respektive ned beroende på hur mycket arbetskraft 

som behövdes. Vissa fick betalt per dag och då spelade det ingen roll om man arbetade tolv 

timmar eller 15 timmar. Andra fick betalt per timme och som nämnts tidigare arbetade andra på 

ackord. Barnen fick dock mer betalt över tiden, men löneförhöjningarna gick sakta upp. Det man 

ändå kan urskönja är att barnen inte fick mycket betalt, inte inom någon bransch. Sedan var det 

ibland så att barnen inte fick någon lön alls. Arbetsgivaren kunde, i större utsträckning än med 

vuxna, vägra ge betalt för utfört arbete. Många minnestecknare från de tre branscherna berättar 

om någon situation då antingen det inte blev rätt lön eller då de inte blev betalda för utfört arbete 

överhuvudtaget. Barnen hade inte mycket att säga till om. Nedan kan man läsa om en pojke som 

inte fick betalt vid jul som bestämt; 
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Under julen funderade jag, hur jag skulle göra, och beslutet var fattat. Tredjedag 
jul på morgonen framställde jag krav på att få några pengar, men bonden sade sig 
tycka att så ung som jag var, var det nog med att jag fick maten. Jag framhöll 
att jag även måste ha kläder. Det blev en rätt häftig dispyt oss emellan, och  
resultatet blev, att jag packade mina små tillhörigheter och gick därifrån. 26 

 

Barnen arbetade sida vid sida med vuxna och detta kunde vara ett tungt arbete eftersom många 

av de äldre, erfarna arbetarna, inte tog hänsyn till barnen som var mindre och klenare. Inom alla 

tre branscherna fick barnen slita hårt. Det är dock svårt, nästintill omöjligt, att säga vid vilken 

bransch barnen hade det svårast. Samtliga minnestecknare berättar om ett ”hårt”, ”tungt”, 

”krävande”, och ”ansträngande” arbete. Det värkte ordentligt i kroppen efter ett hårt dags arbete.   

 

Det man kan urskönja om man jämför dessa branscher är dock att inom skogsarbetarbranschen 

skriver många att det var en ”glädjande och stor upplevelse” att få följa med på sitt första arbete. 

Det har med att göra att dessa barn fick följa med sin far, som oftast arbetade i skogen. Många 

minnestecknare från skogsarbetarbranschen berättar om att de tyckte dels att arbetet var roligt, 

men att den största upplevelsen dock var att de dög att arbeta jämsides med sin far och därmed 

kunde hjälpa till med uppehället. Den glädjen beskrivs inte i samma utsträckning av 

minnestecknarna inom sågverksbranschen eller gruvbranschen. Dessutom berättas inte något om 

att barnen gick ut på sitt första arbete med någon av föräldrarna inom sistnämnda branscher så 

detta kan vara orsaken till dessa avvikelser.  

 

Klimatet inom de olika branscherna varierade. Arbetet inom sågverket var oftast säsongsarbete 

och slutade oftast vid jul när den värsta kylan började. Inom skogsarbetet var vintern den årstid 

då man arbetade som hårdast. Detta gjorde att det var ordentligt kallt. Det berättas om en vinter 

då temperaturen låg nere vid femtiotvå minusgrader. Det snöade mycket och detta gjorde arbetet 

betydligt svårare och man fick en mindre förtjänst eftersom snön gjorde att arbetet blev lidande. I 

gruvan var det istället mörkt, kallt och väldigt smutsigt.  

 

Olyckor på arbetet var rätt vanliga. Inom gruvindustrin var det framförallt rasolyckor som var det 

största faran, men man kan även läsa att man kunde få stendammslunga där personen hostade 

                                                 
26 Skogsarbetarminnen, utgiven av Nordiska museet. (1949). Sid. 118. 
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och kräktes. Inom sågverksbranschen var det alla möjliga olyckor som förekom, vilket man kan 

läsa exempel om i Stockholms-Tidningen. Det berättas även i Sågverksminnen att det var få 

gamla sågverksarbetare som hade alla fingrar kvar. Klämskador och avsågade fingrar var vanligt 

förekommande. Axeländar och kugghjul var oskyddade och luffarsågen med sitt stora antal 

öppna klingor var direkt livsfarliga att beträda. Det fanns alltså dåligt med skyddsanordningar. 

Inom skogsarbetarbranschen berättas det om ett antal olyckor där barnen huggit sig i benet och 

så vidare, men det verkar inte vara lika vanligt förekommande som inom de andra två 

branscherna.  Sedan var det ju så att vissa arbetsmoment var mer riskfyllda än andra. Problemet 

låg även i att barn är mer orädda än vuxna. De har även leksinnet kvar och detta gjorde att de inte 

alltid var lika uppmärksamma på faror i arbetet.  

 

Stämningen i arbetslagen kunde variera inom och mellan branscherna. Det finns berättelser som 

vittnar om att man sjöng och skojade i vissa arbetslag medan det var dålig stämning i andra 

arbetslag. Det grälades och man kunde vara rent jävliga mot varandra. Det söps mycket under 

den här perioden. Sprit och öl var mycket billigt och det berättas om väldigt dåliga alkoholvanor. 

Detta ledde i sin tur till många konflikter. Arbetsledarna kunde vara ordentligt hårda i vissa fall, 

men det finns fina exempel på att även de var humana. Förhållandet mellan arbetare och befäl 

kunde, som sagt, vara mycket skiftande. Brist på arbete gjorde att man inte riskerade att bli 

avskedad lika lätt och då var arbetsklimatet trevligare. Inom speciellt sågverksbranschen berättas 

det om hyss mot arbetarna, även barnen. Hur detta uppfattades av barnen själva framgår dock 

inte. Vissa gånger fick även nykomlingarna genomgå ett prov men hur detta gick till framgår 

heller inte. En minnestecknare berättar att det var vanligt att slåss med barnen och ungdomarna 

som var där före. Efteråt blev de goda kamrater och hjälpte varandra att slåss med nästa som 

kom inflyttande.  

 

Inte någonstans i minnesböckerna kan man läsa att barnen fick några hälsokontroller som 

beskrivs i övrig litteratur eller vem som tog hand om dem på arbetet. 27 Det man kan läsa är dock 

att många barn som arbetade inom skogsarbetarbranschen arbetade med sin far, som såg efter 

dem. 

                                                 
27 Gruvminnen, (1960), Skogsarbetarminnen, (1949), Sågverksminnen,(1948). 
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2.3 Flickornas arbete 

 

Det är få minnestecknare som beskriver flickornas arbete eftersom det är till största delen män 

som skriver i dessa minnesböcker. När kvinnor eller flickor nämns i minnesböckerna berättas det 

dock om deras hårda arbete. I Sågverksminnen kan man läsa;  

 

Kvinnorna hade nog ett litet helsike den tiden. För det första fick en kvinna 
som gifte sig räkna med att få ett barn vartannat år. Någon födelsekontroll 
var ju inte att räkna med. Och i hemmet var arbetet hårt. Trävita skurgolv i 
bostäderna, långt till brunnen och slasken måste bäras ut. Svårt att få mjölk 
till barnen var det. Varannan vecka hade mannen nattskift och måste få 
vara ostörd några timmar åtminstone varje dag, så hon måste uppbjuda all 
sin skicklighet för att få ungarna att hålla sig tysta. 28 

 

Kvinnornas arbete var alltså till största delen förlagt till hemmen. De tog hand om alla barnen 

och hushållet. Flickorna fick börja tidigt att hjälpa modern i huset med samma sysslor. Man 

skulle se till att mat fanns på bordet, vilket inte alltid var så lätt med det som fanns att tillgå. 

Kvinnorna kunde även ha så kallade ”kostkarlar”, vilket beskrivs i både Sågverksminnen och 

Gruvminnen. ”Kostkarlar” var oftast ungkarlar som behövde ha någonstans att äta. Ibland kunde 

kvinnan ha flera ”kostkarlar” som i sin tur arbetade skift och då blev arbetsbördan stor eftersom 

kvinnorna då var tvungna att ha maten färdig dygnet runt.  

 

Man lappade även kläder, sydde och stickade för att barnen och mannen skulle ha kläder. Många 

gånger fick de göra arbeten utanför hemmet också får att få en extra inkomst och då var det upp 

till flickorna att ta hand om moderns sysslor. Det finns inga avvikelser beträffande flickornas 

arbete i hemmet inom eller mellan de olika branscherna. Flickorna utförde det arbete i hemmet 

som krävdes för att hjälpa till för familjens överlevnad. Ett vanligt förekommande arbete för 

flickorna var att bli anställd som piga vid någon bondgård. Det var ett hårt arbete där de skulle 

vara uppe före alla andra och sist i säng på kvällarna. I Skogsarbetarminnen kan man läsa att 

någon riktig lön fick inte flickorna första året, förutom något i klädväg. Det fanns också gott om 

pigor så det var viktigt att sköta arbetet så att man fick vara kvar. Flickorna var tvungen att 

uthärda det första året på samma plats eftersom det var ”skandal” att avbryta innan tiden var ute.  

 

                                                 
28 Sågverksminnen. (1948). Sid. 51. 
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Inom sågverksbranschen fanns det en hel del kvinnor. Man kan dock inte jämföra med antalet 

män. Flickorna fick sämre betalt än pojkarna och sattes på det sämsta arbetet. Ibland kunde det 

vara upp till 20 flickor och kvinnor per skift. Det var alltså vanligt förekommande med kvinnor 

inom sågverksbranschen. Inom skogsarbetarbranschen nämns knappt några kvinnor alls. De som 

nämns var där för att laga mat till arbetarna. Vid ett tillfälle nämns någon kvinna som arbetade 

inom skogen, men det var undantagsfall och de var ”hurtiga och kraftiga exemplar av 

släktet…”29 Inom skogsbranschen var arbetet väldigt fysiskt krävande och flickorna hade inte de 

fysiska förutsättningarna för att arbeta inom branschen i fråga.  

 

I Gruvminnen berättas det främst om att flickorna fick hjälpa sina mödrar med diverse 

hushållssysslor. Vid ett tillfälle nämns dock att flickor arbetade i gruvorna. I Sköttgruvan i 

Hagfors bruk arbetade på somrarna cirka 90 barn, flickor och pojkar från 8-9 år samt änkor och 

flickor som fått barn. Deras uppgift var att vaska vattenlårar och sortera malm i olika mått.30 

 

3. Skolgången                  
 

Under 1600-talet ville man ha kontroll över befolkningens religionskunskaper och byggde därför 

upp ett undervisningssystem som byggde på att föräldrarna skulle föra vidare ett visst religiöst 

synsätt. Genom 1686 års kyrkolag lade man ansvaret på undervisningen av tjänstefolk och barn 

på husbönderna och föräldrarna. Man kontrollerade att ansvaret uppfylldes genom de årliga 

husförhören där prästen förhörde hela församlingen på katekesen.31 Eftersom alla lärde sig 

samma saker så skapades en gemensam världsbild som kontrollerades av präster. Det var viktigt 

att barnen ledsagades in i samhällets värderingar och lärde sig att lyda överheten och  

föräldrarna. 32  

 

Under 1700-talet skildes människor från jorden och befolkningen fördubblades i Sverige. 

Plötsligt arbetade alla inte i hemmet och man var tvungen att flytta ofta vilket innebar att man 

                                                 
29 Skogsarbetarminnen, utgivet av Nordiska museet. (1949). Sid. 175. 
30 Gruvminnen, utgivet av Nordiska museet. (1960). Sid. 115. 
31 Bjurman, Olsson, Barnhistoria. (1981). Sid. 76. 
32 Ibid. Sid. 77. 
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inte kunde kontrollera allas kunskaper. Under 1700- och 1800-talen försvann möjligheten till 

detta. Prästerna började klaga över bristande kunskaper och det resulterade till att konfirmationen 

blev obligatorisk år 1811.33 

 

3.1 Folkskolorna 

 

I början av 1800-talet började folkskolor grundas på olika håll i landet. Myndigheterna började 

oroa sig över de fattiga barnens kunskaper och möjlighet till undervisning. För familjerna var det 

viktigare att barnen arbetade än att de gick i skolan. 34 De barn som gick i en vanlig folkskola var 

böndernas och arbetarnas barn. Barnen från de högre samhällsklasserna gick i särskilda skolor. 35 

 

Böndernas situation hade förbättrats alltmer under 1800-talet och dessa förändringar gjorde att 

man hade ett behov av en skola. Nu skulle man förhandla med banker och spannmålsuppköpare. 

Andra förändringar som nya odlingssätt, grödor och nya redskap gjorde det nödvändigt med nya 

kunskaper. I det sammanhanget blev folkundervisningen en viktig kunskapskälla för böndernas 

barn. 36 Vidare var skolan viktig för den nya industrin. Det var viktigt att barnen hade rätt attityd, 

arbetsmoral och att deras medvetande skulle präglas av klockan. Detta kunde skolan till en viss 

del bidra med. 37 

 

År 1842 lades grunden till ett ”obligatoriskt skolväsende” genom att man införde en obligatorisk 

folkskola för bönderna och barnen från fattigare samhällsklasser. Det hade tidigare inte fått 

någon undervisning. ( Det var dock inte förrän 1960 som alla barn i landet fick en riktig 

utbildning genom den nioåriga grundskolan.) 38 Det slutade med att 1842 års stadga gjorde att 

folkskolan blev en fattigskola där den viktigaste uppgiften var att förbereda inför 

konfirmationen. Folkskolereformen innebar att barn skulle ha undervisningsplikt under sex års 

tid, men barnen kunde sluta skolan när de uppnått vissa minimikunskaper. Barnen hade 

                                                 
33 Bjurman, Olsson, Barnhistoria. (1981).  Sid. 80. 
34 Ibid. Sid. 74 + 81. 
35 Bjurman, Barn förr. (1983). Sid. 59. 
36 Bjurman, Olsson, Barnhistoria.( 1981). Sid. 83. 
37 Aronsson, Cederblad, Dahl, Olsson, Sandin, Barn i tid och rum. (1979). Sid. 125.  
38 Wallin Bodil, ”Att forma en skolform”, Ideologi och socialpolitik. (1978). Sid. 375.  
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följaktligen ingen skolplikt utan undervisningsplikt. Det var sällsynt att barnen gick så långt som 

sex år i skolan.  

 

Det rådde en kamp mellan arbetet och skolan. Problemet låg i den dåliga ekonomi som rådde. 

Barnen som fick arbete fick även en torftig skolgång på grund av att man var tvungen att hjälpa 

till att bidra till familjens uppehälle. Vidare låg det både i företagarnas och i föräldrarnas intresse 

att barnen spenderade så lite tid som möjligt i skolan. Skolmyndigheterna försökte dock att få 

barnen till skolan.39 De barn som gick i skolan gick inte så många dagar om året som man gör 

idag. Dessutom slutade många barn efter bara någon termin.40 Ibland kunde inte barnen komma 

till skolan eftersom de saknade kläder eller skor och skolmyndigheterna klagade mycket över 

detta. Det resulterade till att fattigvården och skolväsendet fick en stark anknytning till varandra. 

Barnen fick kläder och skor i skolan och detta gjorde att dessa hinder undanröjdes för att barnen 

inte skulle dyka upp i skolan. Senare började fattigvården även att servera mat i skolan så att de 

fattiga barnen skulle få äta, detta övergick till att en stor del av barnen fick mat i skolan.41 

 

Folkskolans organisation var av dubbel natur. Ekonomiskt låg det på den kyrkliga församlingen 

att ett skolväsende uppstod och upprätthölls, men gällande folkskolestadgan var det staten som 

bestämde samt hade beslutanderätt. Ett annat problem var att stadgan gav kommunerna frihet att 

tolka föreskrifterna. Detta resulterade i att det kunde bli stora skillnader gällande 

undervisningens kvalitet och omfång i olika delar av landet. Staten hade heller ingen 

kontrollinstans så man kunde inte kolla om församlingarna uppfyllde minimikraven för 

utbildningen. Före stadgan år 1842 byggde folkskolan på äldre kyrkliga traditioner, och även 

efter stadgans uppkomst hade kyrkan undervisningar men även andra tankegångar förekom, men 

i grund och botten förblev den en ”fattigskola” till mångas förtret.42  

 

Resultatet av kommunal och statlig styrning innebar många konflikter. Kommunerna, eller 

församlingarna som man också kallade dem, klarade inte av att ekonomiskt bygga upp ett 

                                                 
39 Bjurman, Olsson, Barnhistoria. (1981). Sid. 83. 
40 Bjurman, Barn förr. (1983). Sid. 57. 
41 Aronsson, Cederblad, Dahl, Olsson, Sandin, Barn i tid och rum. (1979). Sid. 123. 
42 Wallin, Bodil, ”Att forma en skolform”, Ideologi och socialpolitik. (1978). Sid. 376. 
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skolväsende med föreliggande krav. Detta resulterade i en kommunalskatt, så kallad 

folkskoleavgift. Problemet var att sjuka och fattiga inte behövde betala denna avgift och under 

lågkonjunkturer ökade antalet som inte betalade och det ledde till att ekonomin kunde skifta 

mycket inom kommunerna. Staten gick då in med stödåtgärder eftersom de insåg att resurserna 

var otillräckliga, men det betydde inte att det blev en rättvis fördelning eftersom vissa kommuner 

hade lättare att prestera de villkor som ställts i ett riskdagsbeslut år 1863. En del kommuner blev 

helt utan bidrag. Genom 1871 års beslut kom skolväsendet att bli kommunalt, precis som idag, 

men att styras centralt, det vill säga via riksdagsbeslut, också som det styrs än idag. Men för 

varje bidrag som staten gav begränsades kommunens bestämmande och genom ett beslut 1871 

kom den att begränsas till nästan ingenting. 

 

Den största förändringen under den här perioden var dock införandet av en statlig kontrollinstans 

genom 1859/60 års riksdagsbeslut. Inspektörerna besökte skolorna och kontrollerade om det 

rådde missförhållanden och avlade rapporter om dessa. Genom detta beslut så fick man större 

koll om vad skolväsendet behövde och detta kom att få en mycket stor betydelse för 

skolväsendets enhetliga utformning i Sverige under den här perioden och även för framtida 

riksdagsbeslut. Någon organisatorisk förändring kom dock aldrig under 1800-talet. 43  

 

3.1.1 Barnen i skolan 
 

Barnen, stora som små, satt ofta i samma klassrum, vilken klass de än tillhörde. De hade även 

ofta samma lärare till alla klasser. Vad barnen lärde sig i skolan var mest grundläggande 

kunskaper som att räkna, läsa, skriva och så katekesen. Katekesen var en liten religionsbok som 

barnen skulle kunna utantill där stod det bland annat ”att man skulle vara lydig mot far och mor, 

mot Gud och Överheten”. Att vara lydig var en viktig egenskap, även att läsa läxorna. Hade man 

inte gjort läxorna eller gjorde rackartyg så blev man straffad genom att exempelvis få stå i 

skamvrån.  

                                                 
43 Wallin, Bodil, ”Att forma en skolform”, Ideologi och socialpolitik. (1978).  Sid. 377-383. 
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Barnen som gick längre i skolan fick lite ökade kunskaper. De kunde få lära sig naturkunskap, 

geografi, samt svensk och biblisk historia genom högläsning ur folkskolans läsebok. 44 Man 

försökte få barnen att stanna i skolan längre, bland annat genom att undervisningsplikten över 

tiden blev en skolplikt. Man ansåg det viktigt att barnen fick kunskaper, men samtidigt var det 

för att hålla dem från gatorna när det var svårt att få arbete. Skolan försökte också värva barn in i 

arbetslivet genom att kontakta olika företagare.45 

 

3.2 Minnestecknarnas skolgång 

 

Det är svårt att föra statistik över skolgången eftersom minnestecknarna inte är enhetliga när de 

berättar om denna. Det man dock kan konstatera är att minnestecknarna från alla tre branscher 

pratar om ett mycket primitivt skolväsen. En del fick sluta skolan eftersom familjen behövde 

inkomsten eller att familjen behövde hjälpen hemma, precis som man kan läsa i Barnhistoria av 

Lars Olsson. Minnestecknarna bekräftar även det man kan hitta i övrig litteratur, det vill säga att 

det både var i föräldrarnas och företagarnas intresse att barnen gick så lite i skolan som möjligt. 

Många uttrycker även att man inte hann lära sig så mycket. En del undervisades i hemmet och 

andra hade ingen skola att gå till. En minnestecknare berättar att skolan var stängd på grund av 

difteri, och en annan att skolan brann upp vilket resulterade i att det inte fanns någon annan skola 

att tillgå. Det kunde vara väldigt varierande. Somliga föräldrar kunde själv inte läsa och man kan 

också läsa att fadern i huset tyckte att arbetet skulle gå före skolan.  

 

Genom 1842 års stadga berättar Bodil Wallin i sin studie ”Att forma en skolform” att grunden 

till ett obligatoriskt skolväsende lades genom införandet av en obligatorisk folkskola. Vidare 

berättar Olsson att resultatet blev en fattigskola vars uppgift var att förbereda inför 

konfirmationen. Det rådde alltså ingen skolplikt utan en undervisningsplikt. Stadgan år 1842 må 

vara grunden till ett skolväsende, men enligt många minnestecknare var den dock under all 

kritik. En del gick i flyttbara skolor där skollokalen kunde vara allt från en gammal stuga till en 

                                                 
44 Bjurman, Eva-Lis, Barn förr. ( 1983). Sid. 58-59. 
45 Bjurman, Olsson, Barnhistoria. (1981). Sid. 85. 



 
Kathrine Berglund  
Linda Lundgren 

   
 
 

20 

bondgård. Man hade oftast en lärare till flera klasser, som för övrigt befann sig i samma lokal. I 

Skogsarbetarminnen (s. 55) berättas det; 

 

Någon skola fanns ej i Grythöglandet utan i Vimmervattnet, dit det var en halv mil.  
Ej heller där var någon skola i egentlig mening, utan den hölls i någon gammal stuga, 
som stod obebodd. Skolhuset växlade från år till år ibland. Det var lärarbrist även då,  
varför det ofta var någon person som varit i tillfälle att lära sig lite mer än andra, som  
fick tjänstgöra som lärare. Skoltiden varade från ”Helgamess” (1 nov.) till jul, och 
så många terminer, att prästen mottog dem för konfirmationsundervisning. Huvudämnet 
var, förutom läsa och skriva, katekes och biblisk historia. Allt i dessa böcker skulle 
läsas ordagrant utantill. 

 

Det som dock är genomgående för alla tre branscher är vikten av att konfirmera sig. Trots att 

många försakade sin skolgång så konfirmerades nästan samtliga. Konfirmationen blev 

obligatorisk år 1811. Kristendomslära verkar ha varit ett av de viktigare inslagen i skolan och 

katekesen nämns ofta.   

 

Barnen började i skolan i alla möjliga olika åldrar. De minnestecknare från gruvbranschen var 

emellertid tidigast att börja skolan. De gick även längst i skolan. Inom sågverks-, respektive 

skogsbranschen var de äldre än de i gruvbranschen när de började skolan och de spenderade även 

mindre tid i skolan på grund av att inkomsten från arbetet behövdes i hemmet. Skolterminerna 

var korta och man gick bara någon dag i veckan i skolan. Längden på terminerna och 

skoldagarna kunde variera inom och mellan branscherna. Efter det finns så stora variationer är 

det svårt att få ett enhetligt svar på hur skolgången såg ut i omfång. Kvalitén på undervisningen 

beskrivs inte mer än att den ofta var ”torftig”. Detta kan man ju även läsa om i övrig litteratur. På 

grund av att folkskolans ekonomi låg på församlingarna, eller kommunerna som man också 

kallade de, resulterade detta i regionala skillnader. Minnestecknarna från samtliga branscher kom 

från hela landet och därför kan man läsa om varierande skolgångar. Man kan läsa om allt från 

ingen skolgång till upp till sju års skolgång vilket var ovanligt. Minnestecknare nämner heller 

aldrig att de skulle ha fått kläder eller mat i skolan som nämns i övrig litteratur.  

 

Ingen av minnestecknarna nämner att deras kommun eller församling skulle ha fått något statligt 

bidrag av något slag som låg till grund för 1871 års beslut. Vidare så nämns heller ingen 
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kontrollinstans som var en stor förändring genom 1859/60 års riksdagsbeslut. Det berättas inte 

om några kontroller beträffande missförhållanden i skolan i någon av minnesböckerna. 

 

4.  Sveriges ekonomi  
 

Under 1800-talets mitt går Sverige alltmer från ett jordbrukssamhälle till ett industriellt samhälle. 

Det leder till att arbetskraften flyttas från jordbruket, ute på landsbygden in till städerna och 

industrierna där.46  

 

Det förkapitalistiska produktionssättet hade vid 1800-talets början förlorat sin starka ställning. 

Det gamla skattesystemet, som var baserat på jordinnehav samt godsägarsystemet hade övergått 

till att bli en del av manufakturkapitalismen. Under 1800-talets början skedde en hel del 

jordbruksreformer till följd av de förändringar i samhället som ägde rum. Det medförde, bland 

annat, att jordägarna blev färre men fick mer jordbruksmarker. I och med detta genererades och 

koncentrerades kapital. Detta medförde i sin tur att landsbygdens folk, socialt sett, delades upp 

på ett annat sätt än tidigare. Detta förstärktes med att befolkningen ökade under denna tid. En del 

kom att bli storbönder medan stora delar av befolkningen kom att helt sakna jordegendomar.  

 

Eftersom det blev en undertryckt samhällsklass fanns det gott om arbetskraft att tillgå.47 Från 

mitten av 1700-talet till mitten av 1800-talet ökade bondehushållen med 10 % medan 

egendomslösa på landsbygden mer än fyrdubblades.48 Böndernas barn blev inte bönder som 

vuxna utan de blev helt beroende av att sälja sig som arbetskraft till dem som behövde det. De 

som var bönder fick en starkare ställning och detta visade sig genom bland annat 

bondeprivilegierna år 1789, där bönderna fick rätt att anställa så många drängar de ville. I och 

med representationsreformen år 1866 slår den agrara kapitalismen igenom fullt ut eftersom den 

innebar ett politiskt genombrott för bönderna. Socialt visas förändringarna bland annat genom att 

drängar och pigor som tidigare bott i hushållen nu får flytta ut i stallet och in i pigkammaren.  

 

                                                 
46 Magnusson, Sveriges ekonomiska historia. (2002). Sid. 301 f. 
47 Olsson, Då barn var lönsamma.  (1980). Sid. 18 f. 
48 Magnusson, Sveriges ekonomiska historia. (2002). Sid. 211. 
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Det kapitalistiska produktionssättet ökade även inom andra områden. Bergsbruket och järnsmidet 

hade från början använt sig av fattiga bönder som arbetare men kom efterhand att använda sig av 

helt egendomslösa arbetare.49  

Ännu år 1850 bodde 90 % av befolkningen på landsbygden. Nu hade mekaniseringen av 

jordbruket börjat och efterhand fick allt fler egendomslösa söka sig till städerna för att få jobb. I 

städerna utgjorde de en välkommen arbetskraft för fabriksägarna och hantverkarna. Efter 1870 

satte en snabb industrialisering igång och den utvecklingen i Sverige var under de närmaste 

årtiondena troligen snabbare än i något europeiskt land vid denna tid. Industrins andel av 

bruttonationalprodukten blev vid 1900-talets början större än jordbrukets. En industriarbetarklass 

växte snabbt fram under 1900-talets början och dess andel kom att passera 

jordbruksbefolkningen omkring 1930-talet.50  

 

De låga lönerna var ett av de viktigaste kännetecknen på det framväxande svenska 

industrisamhället under 1800-talets senare del. Män som arbetade inom industrin 1875 fick 

mellan 10 och 20 kronor för en arbetsvecka som var mellan 70 och 80 timmar lång. För 

kvinnliga arbetare var motsvarande lön 5-10 kronor. Förutom detta kom en omfattande 

arbetslöshet som hängde som ett ständigt hot över de fattiga arbetarfamiljerna. Det här medförde 

att det var nödvändigt att låta barnen arbeta så snart de kunde. Det var främst arbetarklassens 

barn som arbetade i fabrikerna. Det var en självklarhet för både överklassen och underklassen att 

de fattigas barn skulle arbeta.51  

 

Industrialiseringen ägde rum i ett samhälle där konkurrensen mellan företagarna var stor. 

Varorna som skulle säljas på en marknad skulle hålla hög standard och det skulle säljas till 

förmånligt pris. Det gällde alltså för företagaren att ha en hög kvalité på sina varor, hålla nere 

priserna samt se till att varorna genererade en stor vinst. Företagarna kom därmed att anställa den 

arbetskraft som klarade av att utföra arbetsmomenten på ett tillfredsställande sätt och till bra pris. 

De billiga barnarbetarna blev därmed eftertraktade.52 Även de företagsägare som av en eller 

annan orsak var emot barnarbete kom att använda sig av det, eftersom de var så pass ekonomiskt 

                                                 
49 Olsson, Då barn var lönsamma. (1980). Sid. 19. 
50Ibid. Sid. 21 f. 
51 Bjurman, Olsson, Barnarbete och arbetarbarn.  (1979). Sid. 15 f. 
52 Ibid. Sid. 15. 
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lönsamt för företagen.53
 ”Den första förutsättningen för barnarbete inom industrin var att 

barnarbetarna var ekonomiskt vinstgivande för fabriksägarna.”54  

 

4.1 Ekonomin enligt minnesböckerna 

 

Precis som man kan läsa i den övriga litteraturen kan man urskönja i minnesböckerna hur 

befolkningen flyttade från landsbygden till städerna för att få arbete eftersom Sverige, i mitten av 

1800-talet går mer från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Många värmlänningar 

flyttade även upp till Norrland eftersom industrialiseringen kommit igång på allvar där.  

 

På grund av att många människor behövde arbete, som en följd av befolkningsökningen, kan 

man läsa i minnesböckerna att lönerna var låga, speciellt för kvinnor och barn. Arbetsgivarna 

hade många arbetare att välja mellan. Speciellt barnen var billiga att ha i produktionen och 

arbetsgivarna anställde därför många barn. Vi har redan konstaterat att barnen började arbeta vid 

mycket tidig ålder och det var ett resultat av att arbetarfamiljerna var fattiga. Detta har att göra 

med att de rika blev rikare och de fattiga blev fattigare. Många minnestecknare berättar hur de 

togs från skolan för att kunna arbeta och därmed försörja familjen.  

 

Samtliga minnestecknare inom sågverks- och skogsarbetarbranschen berättar om fattigdom och 

svåra tider. Det är några inom gruvbranschen som berättar att de hade bra och näringsrik mat och 

därmed kan man dra slutsatsen att de hade det bättre. Dessa minnestecknare är dock få och 

avviker sig. Årtalen de beskriver som goda är år 1885 och 1890-talet och motsvarande år 

beskrivs i de andra två branscherna som mycket svåra. Det finns heller ingen regional avvikelse 

som skulle styrka att minnestecknarna från gruvbranschen skulle ha haft det bättre av den 

anledningen.  

 

Ett år som speciellt sticker ut är året 1868, som beskrivs som ”nödens år” både i Sågverksminnen 

och i Skogsarbetarminnen. Två minnestecknare beskriver detta år och då svalt familjerna mer än 

                                                 
53 Ambjörnsson, Gaunt, Den dolda historien. (1984). Sid. 66. 
54 Bjurman, Olsson, Barnarbete och arbetarbarn.  (1979). Sid. 15. 
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vanligt. Bland annat så fick man leva på bröd blandat med barkmjöl och i Skogsarbetarminnen 

berättas det att en präst delade ut mjöl och även kom till undsättning för barnen i skolan där han 

serverade gröt.  

 

Maten var torftig och kläderna samt bostäderna likaså. De flesta minnestecknarna berättar om 

dåliga ekonomiska förhållanden där alla, både barn och vuxna, var tvungna att bidra till 

familjens ekonomi. Det finns följaktligen inga avvikelser gällande vare sig år eller region. 

Sverige var ett land där ekonomin började komma igång för fabriksägare och jordägare, däremot 

var situationen för övriga folket mindre gynnsamt och det vittnar minnesböckerna om. Det var 

även anledningen till att så många barn fick arbeta istället för att gå i skolan. Antalet 

barnarbetare var mycket stort under den här perioden och man kan inte se i minnesböckerna att 

antalet minskade med åren.  

 

5.Sociala förhållanden 
 

Det var, som tidigare nämnts, en mycket fattig period i dessa människors liv. Man hade inte så 

mycket tid över för annat än att arbeta, äta och sova. Det var besvärligast vintertid då familjerna 

led mest nöd. Familjerna var också stora eftersom det föddes barn var och vartannat år. Blev man 

sjuk fanns det liten eller ingen hjälp att få. Det var vanligt att barn avled i olika sjukdomar, bland 

annat nämns lungsot och difteri.  

 

Att det rådde en stor misär inom gruvsamhället råder det inget tvivel om. Det berättas om att det 

i Kiruna 1899 kom två stycken s.k. slumsystrar. Deras huvudsakliga uppgift var att besöka 

hemmen i de fattigaste kvarteren och hjälpa till att ta hand om barnen när föräldrarna var 

onyktra. De hjälpte även till att ta hand om, och vaka över, de sjuka. 55 Det var inte bara det 

hårda arbetet som gjorde att barnen hade det tufft inom gruvan. Det fanns även exempel på 

personer som inte gjorde det lättare för dem. I Gruvminnen går det att läsa om en man som 

                                                 
55 Gruvminnen, utgivet av Nordiska museet. (1960). Sid. 227. 
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gjorde livet surt för pojkarna. ”Det var en fullflätad gubbe av själva den ”onde”. Han narrade 

pojkarna att kasta ned helrena malmbitar i sin ”grop”, där han satt på en låda och ”skrädde kis”.56 

 

I Sågverksminnen kan man läsa om en kille som gick skola på annan ort. När han kom tillbaka 

hade fyra av hans syskon dött i lungsot. Fylleriet var en annan plåga som florerade eftersom 

spriten var billig och ibland uppstod slagsmål. Det finns många exempel på tragiska historier; 

 

Innan året efter min brors födelse gått till ända, inträffade en fruktansvärd sorglig 
händelse. Min bror blev sjuk och avled. Som det ej fanns hemortsrätt i Njurunda,  
skulle min bror begravas i Sköns kommun. Kista, hade far ej pengar till den döde.  
Nu var det för mor att ensam dra min döda bror på en kälke den två mil långa vägen 
till Skön för att få den döde jordfäst.57 

 

I Skogsarbetarminnen var situationen densamma som i de övriga böckerna. Fylleriet florerade 

och det fanns dåligt med mat. Vid sjukdom var det svårt att få tag på en läkare och därför kunde 

sjukdomen få en dödlig utgång.  

 

Man fick också en sträng uppfostran, men man aktade sig alltid för att klaga. Man gick även för 

det mesta till fots var man än skulle. Det finns inga större avvikelser när det gäller den sociala 

situationen, varken mellan eller inom branscherna. Fattigdomen tog sig många uttryck. Vissa 

hade det lite bättre än andra, men inte som är värt att nämna. Man kan inte se att dessa avviker 

när det gäller varken vilken bransch de arbetade inom, året de föddes eller vilken region de 

befann sig i och därför är det endast tillfällighet att några få hade det lite bättre än andra.  

 

5.1 Mat 

 

Mat var något som var hårdvaluta hos arbetarfamiljerna under den senare delen av 1800-talet. 

Det man mestadels åt var potatis och saltsill, även gröt, välling och ärtsoppa var vardagliga 

maträtter. Ibland kunde lingon förekomma till gröten, men sällan frukt och grönsaker. Det fanns 

                                                 
56 Gruvminnen, utgivet av Nordiska museet. (1960).  Sid. 131. 
57 Sågverksminnen utgivet av Nordiska museet. (1948). Sid. 112. 
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inte kiosker på den tiden, men ibland kunde barnen få köpa karameller på marknader som hölls. 

Som tuggummi använde man grankåda som barnen själva tog från träden.58  

 

När man läser vad minnestecknarna åt under sin barndom och yrkesår var det mycket bröd av 

alla de slag; ”ojäst bröd”, ”knäckebröd”, ”flottbröd”, ”pickebröd”, ”tunnbröd”, ”spisbröd”, och 

”kolbullar” för att nämna några brödsorter. Vidare så var strömming, gröt och potatis vanlig mat, 

precis som man kan läsa i Barn förr.  

 

Minnestecknarna från gruvbranschen uttrycker dock inte samma brist av tillgång på mat som de 

minnestecknare från såg-, och skogsarbetarindustrin. Fler minnestecknare från gruvbranschen än 

från de andra branscherna beskriver att de hade ”alltid mat på bordet”, ”ingen brist på mat”, 

vidare kan man även läsa om att maten var näringsrik och att de inte behövde svälta. Dock finns 

det exempel på att det fanns många fattiga barn från gruvindustrin. Flottbröd var något som man 

exempelvis skämdes att äta eftersom det visade hur dåligt man hade det. Minnestecknarna från 

Sågverksminnen och Skogsarbetarminnen beskriver alltså lite sämre förhållanden. I 

Skogsarbetarminne (s. 127) kan man läsa;  

 
Vårt enda bestående intresse genom barnaåren var längtan efter föda,  
längtan efter att få äta oss mätta på en så enkel kost som fisk och potatis. 
Bröd fanns ej alltid på bordet. Ibland eller ofta, när fisket slog fel, låg det 
salt i en träskål på bordet, som vi fick doppa den kokta potatisen i.  

 

Salt i vatten var en ofta förekommande lösning, som att spä ut annat i vatten, bland annat berättas 

det även om lingonvatten och sirapsvatten. Det var bättre än ingenting, lite smak låg i vattnet 

även om det inte fanns mycket till näring däri. Man kan också läsa i Skogsarbetarminnen att en 

del erbjöd sig att arbeta utan betalning, bara de fick mat för dagen. Man var noga med maten och 

hade koll på vad som konsumerades så att ingen skulle ta för mycket. Man kan även läsa att det 

blev bråk om någon tog för mycket mat eller tog mat i smyg. En pojke lämnade hemmet 

eftersom det blev bråk över att han tog en sockerbit för mycket till kaffet och styvfadern blev 

rasande. Pojken ansåg att han hade arbetat så hårt och så länge att han var värd den där extra 

sockerbiten, men det ansåg inte styvfadern. Pojken återvände aldrig mer till hemmet. 

 

                                                 
58 Bjurman, Barn förr. (1983). Sid. 60 f. 
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De familjer som hade djur på gården fick förstås mer kött eftersom det slaktades på gården. I 

högre grad än de andra hade minnestecknarna från Skogsarbetarminnen tillgång till kött. Det 

berättas att det idkades mycket jakt av vilda djur och de hade möjlighet att utnyttja skogarna på 

ett annat sätt. Dessutom fiskades det en del för de som hade nära till sjöar och det var förödande 

de åren då fisket slog fel. Man använde allt man hade att tillgå, även om det hade bildats mask på 

köttet eller benen så var det bara att skölja bort och sätta i grytan.  

 

Även om man kan urskilja avvikelser mellan branscherna gällande matsituationen så berättas det 

om skillnader inom branscherna. Minnestecknarna är ju födda olika år och detta måste också 

med i beräkningen eftersom vissa år led folket nöd i större utsträckning än andra.   

 

5.2 Kläder 

 

Då och då hände det att barnen var tvungen att stanna hemma från skolan på vintern eftersom de 

saknade skor och kläder som var varma nog. Man kan också se en bild där några pojkar 

fotograferades omkring år 1900 där deras kläder är trasiga och deras stövlar samt mössor är 

alldeles för stora.59  

 När man läser minnestecknarnas berättelser får man en bild av väldigt dåliga och lappade 

kläder. En del barn fick kläder som lön, speciellt om de behövde lite finare kläder till 

konfirmationen. Modern i familjen vävde stor del av de kläder som familjen behövde. Hon 

kardade, spann och stickade vantar och strumpor till familjen. Man kan även läsa i 

Skogsarbetarminnen att barnen ofta fick vara inne hela dagarna om vintern så att de inte skulle 

slita på kläder och skor så mycket. Klädsituationen verkar ha varit densamma i hela Sverige om 

man tittar på arbetarklassen. Det är heller ingen skillnad mellan branscherna utan de flesta barn 

hade lappade och för stora kläder.  

 

 

                                                 
59 Bjurman, Barn förr. (1983). Sid. 62. 
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5.3 Bostäder  

 

Den vanligaste boendeformen var ett torp, en stuga eller något liknande. Bostaden bestod i regel 

av ett enda rum, som var både kök och sovrum vilket användes på hösten samt vintern till att 

utföra en hel del arbete. Vintertid sov hela familjen i det stora rummet och man låg tätt intill 

varandra för att få värme. På sommaren kunde andra delar av huset öppnas upp, oftast var det 

dock bara ett rum utöver och det var kammaren. Vägglöss, kackerlackor och möss fanns ibland i 

hemmet. Sedan var det svårt att hålla familjen lusfri om någon i familjen fick löss eftersom man 

låg så tätt intill varandra. Familjerna som arbetade i städerna vid sågverken kunde bo i trånga 

lägenheter. 

 

Barnen, och de vuxna för den delen, som arbetade vid samtliga tre branscher bodde oftast i nära 

anslutning till arbetet. Inom gruvindustrin bodde arbetarna i kaserner vid gruvorna, där det överst 

var ett rum till varje familj och nedre våningen bestod av tvårumslägenheter. Det fanns andra 

typer av boenden också beroende om du var ungkarl eller hade familj.  

 

Skogsarbetarna bodde i kojor i skogen som de själv tillverkade gratis. Det var många personer i 

varje koja, och bostäderna i skogen var det enklaste tänkbara. Man var noga med att de som 

sökte anställning inte hade löss eftersom alla sov i kojan. I kojorna sov man på granris, men det 

berättas inte om hur bekvämt detta var.  

 

Sågverksarbetarna bodde i baracker och verkar ha haft de sämsta bostadsförhållanden av de tre 

branscherna. De bodde i baracker vid sågverket med många personer i varje rum, precis som 

skogsarbetarna. Ibland fick man dock ligga två i varje säng eftersom rummet var för litet. Det var 

nästintill omöjligt att hålla sig lusfri i barackerna vid sågverken, utan det var mycket ovanligt att 

någon var helt fri från löss. Detta kan man inte lägga märke till i bostäderna vid gruvan eller 

skogen. Hygienen i sågverksbarackerna var hemska. Kackerlackor, vägglöss och råttor fanns det 

gått om. Det berättas att barnen ibland var tvungen att ta sängkläderna och gå ut och lägga sig på 

marken på grund av att baracken var så full av ohyra. Gemensamt för alla tre typer av 

arbetsbostäder var dock att de var väldigt primitiva både på ut- och insidan.  
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5.4 Nöjen 

 

Det fanns framförallt tre olika nöjen som samtliga minnesteckningar berättar om. Det första är att 

man, oftast på sommaren, gick ut och dansade. Lokalen kunde variera alltifrån gamla lador till 

andra bondgårdsutrymmen. Danserna var ett mycket uppskattat nöje och hölls på lördags- eller 

söndagskvällarna; 

 

På sommaren fanns alltid en dansbana eller loge hos någon bonde, där det var  
lördags- och söndagsdans. Inträdesavgiften brukade vara 25 öre eller också gick någon 
med hatten och samlade in spelpengar, beroende på hur musiken var beskaffad.60 

 

Det andra nöjet som de höll på med var kortspel. Detta var på gott och ont eftersom många 

kunde spela bort sin lön, både unga och gamla. Det tredje och sista nöjet som beskrivs av 

minnestecknarna är superiet. Spriten och ölen var mycket billig. Barnen uppmuntrades tidigt att 

dricka, speciellt när de bodde borta vid arbete. Där flödade spriten och man ville inte verka feg 

eller tråkig utan barnen drack hellre. Tillslut blev det en del av livet. Det var inte helt ovanligt att 

kvinnor och barn drack alkohol.  

 

I Gruvminnen nämner en minnestecknare att det kom ett tivoli till staden med karuseller och 

eldslukare, men det hörde inte till det vanliga. Marknader kunde också förekomma, men det var 

allt i nöjesväg man kan läsa om i minnesböckerna. Det står inget om lekar i den tidiga 

barndomen även om det förmodligen förekom till en viss grad. Livet gick ut på att hjälpa till 

hemma, möjligen att gå skola för vissa, och sedan att arbeta för uppehället så någon egentlig 

barndom var det aldrig frågan om. 

 

6. Lagar och förordningar 
 

Redan i 1846 års fabriks- och hantverksordning lagstadgades det att inga barn under 12 år skulle 

arbeta i fabrik eller inom hantverk. Böter skulle komma att gälla om detta överträddes.61 

                                                 
60 Sågverksminnen, utgiven av Nordiska museet. (1948). Sid. 138. 
61 Hammarström, Helgesson, Hedvall, Knuthammar, Wallin, Ideologi och Socialpolitik i 1800-talets Sverige. 

(1978). Sid. 130 
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Fabriksägarna skulle se till att de anställda som var minderåriga, och vilka inte hade 

minimikunskaper enligt folkskolestadgan, fick den undervisning de behövde för att klara 

folkskolestadgans krav. Det var arbetsgivaren själv som fick avgöra om och när barnen skulle få 

undervisning.62  

 

Förbud mot nattarbetande barn trädde i kraft år 1852 och det skedde från initiativ av 

arbetsgivare. En fabriksförening vars uppgift var att verka för fabriksägarnas samt arbetarnas 

bästa grundades. En arbetsgrupp inrättades vilkas uppgift var att se om arbetet i Göteborgs 

fabriker bedrevs på ett sätt som gynnade inte bara fabriksägarna utan även arbetarna. De fick 

även i uppdrag att kolla huruvida fabriksägarna följde sina skyldigheter i enlighet med fabriks- 

och hantverksordningens bestämmelser. En läkare, H J Carlsson, fick i uppdrag att under en 

utlandsresa åka till England, Frankrike samt Belgien för att där studera fabriksförhållanden och 

arbetarskydd. Arbetsgruppen hade slumpvis valt ut sju fabriker att besöka. I samtliga arbetade 

barn under 12 år. De hade även kollat barns läskunnighet och den visade sig vara undermålig. 

Den vanligaste arbetstiden var 12 timmar, då även för barnen. 

 

Fabriksföreningen skrev till Kungen och berättade att deras beslut, efter att ha tagit del av 

rapporterna, var att barn som arbetar på natten tar skada av det. Man kunde även konstatera att 

fabriksordningens bestämmelser beträffande minimiålder samt skolundervisning inte efterlevdes. 

De befarade att nattarbete skulle medföra bristfällig hälsa och att dessa arbetare då skulle komma 

att hamna på en kriminell bana eller vara tvungna att söka sig till fattigvården. Fabriksföreningen 

ville att Kungen skulle införa ett förbud mot att arbeta från nio på kvällen till fem på morgonen 

för personer under 21 år. Samt att man inte skulle anställa någon utan skolbetyg och att barnen 

skulle ha uppnått 12 års ålder. Dessutom ville man att barnen skulle ha friskintyg som visade att 

de hade normal kroppsbyggnad samt lärarintyg som visade att de gått igenom den obligatoriska 

folkskoleundervisningen. Om detta överträddes ville man att fabriksägaren skulle straffas med 

lämpligt straff. Missförhållandena kunde inte avhjälpas utan statens ingripande, och då ville man 

i första hand se över en lagstiftning mot minderårigas nattarbete samt arbetstid.63  

                                                 
62  Hammarström, Helgesson, Hedvall, Knuthammar, Wallin, Ideologi och Socialpolitik i 1800-talets Sverige. 

(1978). Sid. 131. 
63 Ibid. Sid. 132. 
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Kungen förbjöd år 1852 bruket av barnarbetare nattetid från klockan nio på kvällen till klockan 

fem på morgonen från en ålder av 18 år, istället för 21 år som fabriksföreningen önskat. Vidare 

fick barn under 12 år inte användas i arbetet vid fabrikerna. Man lagstadgade böter om detta 

överträddes.64  

 

I och med 1881 års förordning blev anställningsvillkoren för arbetsgivarna fortfarande att barn 

under 12 år inte fick anställas. De skulle ha skaffat sig minimikunskaper från folkskolan samt ett 

läkarutlåtande som intygade att barnen inte skulle komma att överanstränga sig i arbetet. Barn 

mellan 12 och 14 år skulle få arbeta högst 6 timmar. Barn mellan 14 och 18 år skulle de få arbeta 

högst tio timmar. Bestämmelsen om förbud av nattarbete för barn kom att ändras till mellan 

klockan åtta på kvällen till klockan sex på morgonen65  Det blev förbjudet att anställa barn som 

inte gått ut folkskolan, men de fick arbeta under skollov. Detta medförde att skoltiden kunde vara 

ungefär fyra månader och resten av tiden var lov.66 Skolstyrelsen fick till ansvar att bestämma 

hur ofta och hur länge undervisningen skulle bedrivas för barnen. Man skulle då även få 

näringsidkarens godkännande att låta barnen studera. Detta eftersom man inte ville att 

undervisningen skulle störa arbetet vid fabrikerna. Undervisningen kom att medföra stora 

regionala skillnader för barnarbetarna.67  

 

Undantag för denna minderårighetsförordning fick järnbruk, gruvor, sågverk samt brädgårdar. 

Dessa näringsgrenar sysselsatte ungefär en tredjedel av landets barnarbetare.68 Sågverksrörelsen 

yrkade bl.a. på att barnen i arbetet där var ute i friska luften i motsats till barnen som arbetade i 

fabriker.69Man påpekade även familjernas redan ansträngda ekonomi och menade att den skulle 

försämras än mer.70 Bergshanteringen yrkade, även de, på att familjerna behövde dessa 

inkomster. Samt att arbetet i gruvorna inte innebar några hälsorisker. Det var ett varierande 

                                                 
64 Hammarström, Helgesson, Hedvall, Knuthammar, Wallin, Ideologi och Socialpolitik i 1800-talets Sverige. 

(1978). Sid. 136. 
65Ibid. Sid. 190. 
66 Bjurman, Olsson, Barnarbete och arbetarbarn. (1979). Sid. 33. 
67 Hammarström, Helgesson, Hedvall, Knuthammar, Wallin, Ideologi och Socialpolitik i 1800-talets Sverige. 

(1978). Sid. 191. 
68 Bjurman, Olsson, Barnarbete och arbetarbarn. (1979). Sid. 28. 
69 Hammarström, Helgesson, Hedvall, Knuthammar, Wallin, Ideologi och Socialpolitik i 1800-talets Sverige. 

(1978). Sid. 194. 
70Ibid. Sid. 190. 
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arbetssätt till skillnad från barnen som arbetade i fabriker.71 Resultatet blev att barn över 15 år 

fick arbeta 12 timmar per dygn. De fick även tillåtelse att arbeta nätter.72 Detta kom att gälla 

fram till år 1900, då det kom en ny lag som gällde barn och kvinnor i industrin.73  

 

En ny lag angående barnarbete kom år 1900 och den innebar vissa lättnader för industrin när det 

gällde användandet av barnarbetskraften. 13 åringarnas arbetstid förlängdes till 10 timmar, och 

fjortonåringarnas till 11 timmars arbetstid. Åldersgränsen kom fortfarande att bli 12 år, då 

fortfarande med undantag för järn- och träindustrin som fick anställa 11 åringar för ”lättare 

arbeten”.74 Fabriksägarna blev först i och med denna lag skyldiga att regelbundet låta 

läkarundersöka barnen som skulle arbeta. Före det var det endast en tredjedel av fabrikerna som 

gjorde det före en anställning och endast några få fabriker hade regelbundna 

läkarundersökningar.75  

 

I och med 1912 års arbetarskyddslag kom järn och träindustrin att få samma lagar angående 

barnarbete. Deras undantagstillstånd kom att helt slopas. Den åldersgräns som kom att gälla för 

arbete inom industrin blev 12 år för pojkar och 13 år för flickor. Arbetstiden kom att bli 

densamma som tidigare för barnen. Arbetstiden för 14-18 åringar kom att bli 12 timmar för 

gruvor, järn- och sågverk.76 

 

6.2 Lagar och förordningarnas efterföljelse enligt minnesböckerna  

 

Lagstiftningarna som kom under 1800-talet visade sig inte ha mycket betydelse för de barn som 

arbetade inom sågverks-, gruv-, och skogsbranschen. Lagen som kom år 1846 och som innebar 

att inga barn under 12 år skulle anställas, hjälpte kanske de barn som arbetade inom hantverket 

och i fabrikerna men hade ingen betydelse för de barn inom de branscher vi har granskat.  

 
                                                 
71 Hammarström, Helgesson, Hedvall, Knuthammar, Wallin, Ideologi och Socialpolitik i 1800-talets Sverige. 

(1978). Sid. 200.  
72 Ibid. Sid. 202. 
73 Ibid. Sid. 199. 
74 Ibid. Sid. 28. 
75 Bjurman, Olsson, Barnarbete och arbetarbarn. (1979). Sid. 37. 
76 Ibid. Sid. 30. 
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Vidare kom det, som man kan läsa ovan, ett förbud mot att barn skulle arbeta natt år 1852. Även 

om det blev konstaterat att barn tog skada av att arbeta nattetid så innefattade detta bara de barn 

som arbetade i fabrikerna. Inom gruvorna kan man läsa att var och vartannat barn arbetade skift. 

Arbetstiden inom gruvindustrin innefattade nästan bara skiftgång och det innebar att de arbetade 

både dagskift och nattskift. Minnestecknarna inom sågverksbranschen skriver också om 

nattarbete för barnen men inte i samma utsträckning som i gruvorna. Trots den lagstiftning som 

gjordes var det inget som barnen inom dessa sistnämnda branscher drog någon nytta av. De var 

undantagen.  

 

Med 1881 års förordning skulle barnen ha skaffat sig minimikunskaper från skolan, ha 

läkarutlåtanden, inte låta sig överanstränga sig och inte var under 12 år vid anställning. Än en 

gång stod dessa barn utanför lagens bestämmelser eftersom undantagen för denna förordning var 

bland annat gruvor och sågverk. Sågverksägarna fick igenom detta undantag eftersom de 

hävdade att barnen var ute i friska luften. Det kan väl stämma, men man kan läsa att många barn 

inte hade några minimikunskaper från skolan, och det står inget om några läkarutlåtande. Det var 

även ett väldigt tungt arbete. En minnestecknare från sågverket berättar att han var nära att ”duka 

under” av det tunga arbetet. Han skickades då iväg till en moster där han kunde vila upp sig och 

få ordentligt med mat. Det finns otaliga exempel på barn som överansträngde sig. Gruvindustrin 

hävdade att det inte innebar några risker för barnens hälsa och skulle därför inte innefattas i den 

nya förordningen. Men man kan läsa i Gruvminnen att rasolyckor var vanligt förekommande och 

sedan kunde man även få så kallad stendammslunga. Följaktligen stämmer detta påstående från 

gruvindustrin inte alls. Situationen för barnen inom skogsindustrin nämns inte, varken i lagarna 

eller i den övriga litteraturen, men enligt vad man kan läsa var arbetet i skogen väldigt isolerat. 

Det kan tänkas att inga kontroller gjordes för barnen i skogen eftersom det kunde vara svårt att 

veta var i skogen de arbetade. Vidare gjorde mörkret i skogen det omöjligt för dessa barn att 

arbeta natt och därmed skift. 

 

Lagarna som kom under 1800-talet innefattade alltså inte barnen inom de branscher vi har tittat 

på. Man kan dock läsa hur arbetsgivarna kringgick en lag som kom kring sekelskiftet; 

 

Omkring sekelskiftet fingo pojkarna arbeta hela skift som de stora, 
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men just vid det draget kom en ny lag, som föreskrev att pojkarna 
under 16 år inte fick arbeta mer än 8 timmar i sträck, då det gällde 
nattarbete. Nu infördes den ordningen , att pojkarna fingo skiftarbete 
av 8 timmars längd, men så ordnat, att de faktiskt aldrig fick sova ut 
ordentligt. De fingo arbete två 8-timmarsskift första dygnet, ett 8- 
timmarskift det andra dygnet, två 8-timmarsskift tredje dygnet o. s. v. 
Det blev som ett rent helsike för pojkarna. 77 

 

Barnen inom sågverks-, gruv- och skogsarbetarbranschen hade oddsen emot sig. Inte nog med att 

de stod utanför lagarna utan det var i föräldrarnas intresse att de arbetade på grund av den 

fattigdom som rådde i hela landet. Arbetsgivarna såg barnen som vinstgivande kapital och 

utnyttjade deras resurser till max.  

 

7. Vem skyddade barnen på arbetsplatsen?  
 

I många berättelser kan man läsa om att olika fackliga organisationer uppkom under den här 

perioden, men Skogsarbetarminnen avviker dock. Många minnestecknare nämner fackliga 

organisationer men hur framgångsrika de var varierade.  

 

I Gruvminnen kan man läsa att det fanns fackföreningar där möten hölls varje dag. Man kan även 

läsa om Storstrejken i Sundsvall som hölls år 1909 vilket nämns vid flera tillfällen. Hur mycket 

de fackliga organisationerna arbetade för barnens situation framgår dock inte. Barnen nämns 

aldrig i samband med det. Man får dock känslan att fackföreningar var vanligt förekommande 

inom gruvindustrin. 

 

 I Skogsarbetarminnen talas det om att den dåliga lönen ledde till ett stort missnöje men då 

organisationen helt saknades var en strejk omöjlig att genomföra. Man kan även läsa om en 

strejk då manskapet lade ned arbetet på grund av dålig betalning och resultatet blev en höjd lön, 

men det nämns inte om att strejken skulle ha varit fackligt organiserad. Slutsatsen är då att 

barnens rättigheter inte sågs igenom eftersom det inte nämns i boken om att skogsindustrin 

skulle ha fackliga organisationer. Det som var positivt för barnen inom skogsindustrin var dock 

                                                 
77 Sågverksminnen, utgivet av Nordiska museet,. (1948). Sid. 187. 
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att de ofta följde med sin far, som såg till att de hade det bra och inte utnyttjades. Eftersom dessa 

pojkar arbetade för familjens uppehälle var det i faderns intresse att de fick rätt betalning.  

 

Inom sågverksindustrin nämns fackföreningarna ofta men de var oftast dåligt organiserade och 

ledde ofta till konflikter mellan arbetarna. Det berättas att de som vägrade strejka, av rädsla att 

bli uppsagd, trakasserades och då även barn. Ofta vid strejker delades arbetarna upp i två läger, 

det vill säga, de som strejkade och de som fortsatte arbeta. Detta skapade endast konflikter. Man 

kan läsa att det var svårt att organisera sågverksarbetarna eftersom de var så många i antal. Det 

hände även att de som var fackligt organiserade blev avskedade. Fackliga möten hölls i 

hemlighet och om arbetsgivaren anade att någon var på väg att starta en facklig förening blev de 

förföljda eller ivägkörda.  

 

År 1895 var den första strejken vid Näs & Karlsfors, då hjälpsågarna 
strejkade för högre betalning, men strejken slogs snart ned. Strejk- 
brytare anskaffades, hjälpsågarna fick avsked. Det var inte nog med 
det, utan fem sågare som tog parti för hjälpsågarna och utpekades 
som skyldiga till att strejken kom till, avskedades. Den gamla  
arbetarmanna-fackföreningen somnade. Inga organisationer kunde 
intressera arbetarna, allt organisations-arbete låg i dvala, tills i början 
på 1900-talet då den moderna arbetarrörelsen gjorde sitt segertåg 
genom landet. 78 

 

De fackliga organisationerna inom sågverksbranschen var alltså för oorganiserad för att de skulle 

få någon större betydelse under den här perioden. Barnens rättigheter nämns därför inte 

någonstans och diskuterades troligen inte heller.  

 

Det enda som nämns som anledning till alla strejkerna inom alla branscher är den dåliga 

betalningen. Att barnens rättigheter skulle värnas om nämns inte i någon minnesbok och därför 

är det heller inte troligt att det låg som någon hög prioritet. De arbetade barnen hade alltså inga 

eller få rättigheter.  

 

8. Varför uppkom barnarbete 
 

                                                 
78 Sågverksminnen, utgiven av Nordiska museet. (1948). Sid. 136. 
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I det gamla bondesamhället fick barn ofta börja arbeta hemma redan vid 7-8 års ålder, som en 

naturlig del i bondefamiljens liv.79 Det fanns främst två syften med detta, för det första att de 

själva inte behövde använda sig av lejd arbetskraft och för det andra som ett led i förberedelserna 

för att själva ta över som jordbrukare.80  

 
Flest barnarbetare fanns det på sågverk, järnbruk, gruvor samt spinnerier och väverier.81 

För att fabrikanten skulle få ökad kontroll över sin produktion flyttade man den till 

fabrikslokaler. Från att tillverkningen tidigare hade skett i arbetarnas hem. Men det var så svårt 

att få tag på villig arbetskraft att företagarna ofta fick ta hjälp av länsman för att få tag på 

tillräckligt många arbetare. Följaktligen är det heller inte så märkligt att de nyttjade barn så 

mycket som möjligt i produktionen.82 . Det var barn från underklassen som utnyttjades till att 

arbeta inom manufakturindustrin.83 I jämförelse med vuxna var barn lättare att hålla ordning på.  

De var även mycket billigare än vuxna och de förväntades inte försörja sig själva utan de skulle 

bara bidra med familjernas försörjning. Det var den allmänt rådande uppfattningen att 

barnarbetare inte skulle ha tillräckligt i lön för att försörja sig själv.84 

Så här skrev Frans Suell, ägare av en tobaksfabrik, till fattigvårdsmyndigheterna 1808. 

 

Gossen Pehr Andersson har arbetat vid min fabrik i fyra år och har  
alltid uppfört sig troget och beskedligt. I hänseende till hans fattiga  
omständigheter och den ringa lön han billigtvis här vid fabriken kan  
få, vilken vida inte föreslår att livbärga honom, så får jag anhålla… 
att han må få bli delaktig i fattigmedel, vartill jag på det bästa  
rekommenderar honom.85  
 

Den fattigdom som rådde under 1700- och 1800-talet var en förutsättning för att barnarbetet 

kunde växa sig så stort. Fabriksägarna utnyttjade de fattiga familjerna mot mycket låg betalning. 

Barnen fick arbeta i fabrikerna under den tid de var billiga och unga. När de blev äldre och ville 

                                                 
79 Bjurman, Olsson, Persson, Sandin, Barnhistoria. (1981). Sid. 96. 
80 Olsson, Då barn var lönsamma. (1980). Sid. 159. 
81 Bjurman, Olsson, Barn och arbetarbarn. (1979). Sid. 31. 
82 Bjurman, Olsson, Persson, Sandin, Barnhistoria. (1981). Sid. 100. 
83  Olsson, Då barn var lönsamma. (1980). Sid. 96. 
84 Bjurman, Olsson, Persson, Sandin, Barnhistoria. (1981). Sid. 101 f. 
85 Ibid. Sid. 102. 
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ha mer betalt fick de sluta för att ersättas av andra barn.86 Undantag är inom glastillverkningen 

och cigarrtillverkningen där vissa moment syftade till att ge barnen ett yrkesutövande som 

vuxna. Det handlade då om ”mästerpojkar” dvs. barn som hade föräldrar som arbetade inom 

dessa tillverkningsområden.87. 

 

Familjer till barn som arbetade i fabriker under 1800-talet var ofta i behov av fattigvård, skulle 

de inte skicka sina barn till arbetet kunde myndigheterna dra in fattigvårdsbidraget. 

Fabriksarbetarna använde sig av arbetsdelning vilket innebar att man delade upp arbetet i olika 

moment. Dessa moment medförde att man bara behövde använda sig av vuxna män i de tunga 

arbetsmomenten, till de andra momenten använde man sig av kvinnor och barn.88 

Barnen skulle bistå familjen till deras försörjning och det hörde inte till den förkapitalistiska eran 

att barnen skulle försörja sina familjer genom tiggeri.89 En del fabriksägare menade att de var 

tvungna att använda sig av den billiga arbetskraften för att kunna konkurrera med andra 

utländska fabrikanter.90  

 

8.1 Varför upphörde barnarbetet 

 
 
Den kraftiga barnarbetsnedgången under 1800-talets senare del har många olika förklaringar. En 

av de vanligaste förklaringarna till det minskade antalet barn i arbete är 1881 års förordning. 

Enligt den fick inte barn under 12 år arbeta. Arbetstiden för barn mellan 12 och 14 år 

begränsades till 6 timmar per dag. Barn mellan 14 och 18 år fick arbeta 10 timmar per dag. 

Barnen var även tvungna att ha minimikunskaper från folkskolan. De fick heller inte vara så 

sjukliga så att men kunde uppstå genom arbetet. Detta kulle kollas genom att Hälsovårds- och 

kommunalnämnderna skulle göra besök inom de olika branscherna. Om man upptäckte 

överträdelser kunde inte bara fabriksägaren straffas med böter utan även föräldrarna.91 

Barnarbetet började minska samtidigt som man började mekanisera tillverkningen inom olika 

                                                 
86 Bjurman, Olsson, Persson, Sandin, Barnhistoria. (1981).  Sid. 103 f. 
87 Ibid. Sid. 110. 
88 Bjurman, Olsson, Persson, Sandin, Barnhistoria. (1981). Sid. 102 ff. 
89 Olsson, Då barn var lönsamma. (1980). Sid. 103. 
90 Ibid. Sid. 113. 
91 Olsson, Då barn var lönsamma. (1980). Sid. 108. 
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branscher. När fabrikanterna inte längre behövde eller kunde använda sig av den billiga 

arbetskraften avskaffades barnarbetet. 

 

 Maskinerna som började användas ersatte just barnens sysslor och dessa var ofta så 

tungarbetade att barn ändå inte kunde hantera dem. Barnarbetarna blev alltså ”överflödiga, 

oanvändbara eller olönsamma”. Barnarbetet avskaffades inte samtidigt inom alla branscher. Det 

avskaffades långt senare inom bruksindustrin och sågverken än inom tobaks och 

tändsticksindustrierna. 1900 års lag om barnarbete förbjöd eller relegerades barnarbetet inom de 

branscher där de inte längre behövdes. Först under 1900-talets början avskaffades barnarbetet 

inom alla branscher.92  I bilaga 3 kan man se att barnen blir äldre vid arbetsdebuten över tiden.  

 

9. Slutdiskussion 
 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på barns olika arbetsförhållanden genom att belysa tre 

branscher. Med hjälp av olika minnesböcker utgivna av Nordiska museet har 

skogsarbetarbranschen, gruvbranschen samt sågverksbranschen studerats. Detta förankrades i 

övrig litteratur för att på så sätt kunna jämföra liknelser samt avvikelser. Till hjälp hade vi 

dessutom frågeställningar som vi har utgått ifrån vilket har redovisats ovan.  

 

Vi har kommit fram till att barnen började arbeta i hemmet så tidigt som möjligt eftersom det 

behövdes för familjens överlevnad. Flickorna stannade i hemmet med modern medan pojkarna 

oftast följde med fadern. Barnens arbete i hemmet skedde oftast gradvis och deras ansvar ökade 

med tiden. Det fanns inga avvikelser när vi studerade minnesböckerna jämförelsevis med övrig 

litteratur eller mellan de olika branscherna beträffande när barnen började arbeta i hemmet. 

Genomsnittsåldern för när barnen trädde in i arbetslivet inom sågverks-, skogs-, och 

gruvbranschen var vid 11.5-, 12- respektive 13 års ålder, (se bilaga 2) så där fanns inga större 

avvikelser. Slutsatsen blir att barnen började sitt verksamma arbetsliv vid låg ålder och där 

barnen inom sågverksbranschen var yngst.  

                                                 
92Bjurman, Olsson, Persson, Sandin, Barnhistoria (1981) Sid. 113. 
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Arbetsdagen för barnen i Sverige enligt övrig litteratur var mellan 11 och 12 timmar, även om 

det var många barn som arbetade ännu längre. Arbetsdagen inom branscherna i minnesböckerna 

låg mellan 10 och 12 timmar och detta gäller för alla tre branscher. De flesta låg dock på 12 

timmar. Det fanns alltså inga avvikelser mellan branscherna gällande längden på arbetsdagen 

eller någon större skillnad med övrig litteratur.  

 

Barnen inom sågverksbranschen och gruvbranschen fick arbeta skift och därmed nattetid. Det 

förekom inte inom skogsarbetarbranschen av naturliga orsaker. Lönen inom samtliga branscher 

var mycket låga och det kan man även läsa om i övrig litteratur. I övrigt var barnens 

arbetssituation oftast mycket tung. Arbetet var ansträngande, men inom skogsarbetarbranschen 

kan man se att arbetet uppfattades med mer glädje och stolthet än i de övriga branscherna. Detta 

har nog med att dessa barn följde med sina fäder ut i skogen. Klimatet i de olika branscherna var 

hårda, men på olika sätt. I gruvan var det mörkt och kallt, i skogen var det snöigt och kallt medan 

arbetet slutade vintertid vid sågverken så där var klimatet bättre i jämförelse med övriga två.  

Vi hittade inget som tydde på att barnen skulle vara skyddade på arbetsplatsen. Det går inte att 

läsa någonstans i minnesböckerna att barnen genomgick någon hälsokontroll eller att någon tog 

hand om dem på arbetet. Det kan antas är att barnen inom skogsarbetarbranschen blev mest 

omhändertagna eftersom de arbetade med sina fäder. Ur minnesböckerna framgår att 

fackföreningarna började uppkomma under den här perioden, med undantag för 

Skogsarbetarminnen. Man kan dock inte läsa att dessa såg efter barnens behov på något sätt och 

kan därför dra slutsatsen att barnen var utelämnade på arbetsplatsen. Olyckor var även vanligt 

förekommande. Sågverket var den farligaste arbetsplatsen av dem alla, vilket tyder på att barnen 

inte hade någon speciell skyddstillsyn på arbetet.  

 

Det är svårt att säga exakt inom vilken av de tre branscherna barnarbetet var vanligast eftersom 

det inte finns några exakta siffror att gå efter. Det kan dock antas att flest barnarbetare fanns 

inom sågverksbranschen eftersom det fanns så många sågverk i Sverige. Flickor var mest 

förekommande inom sågverken, även om det var vanligt att de arbetade inom gruvan. Dock 

inom skogsarbetet var de nästintill osynliga. Inom skogsarbetarbranschen och gruvbranschen var 

det också vanligt med barnarbetare men man kan urskilja att det fanns flest barnarbetare per skift 

inom sågverksbranschen.  
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Minnestecknarna inom alla tre branscher talar om ett primitivt skolväsen. I minnesböckerna går 

det att läsa, som bekräftar informationen i övrig litteratur, att det var både i föräldrarnas och i 

företagarnas intresse att barnen gick så lite som möjligt i skolan på grund av ekonomiska skäl. 

Föräldrarna behövde inkomsten av barnens arbete och företagarna behövde billiga arbetare. 

Skolgången kunde variera kraftigt mellan och inom branscherna. Det kan dock konstateras att 

barnen från gruvbranschen var tidigast att börja skolan och gick även längre tid i skolan. Man 

kan inte lägga märke till någon skillnad mellan barnen inom skogsarbetarbranschen och 

sågverksbranschen, mer än att de var äldre och spenderade mindre tid i skolan än barnen inom 

gruvindustrin. Det går att läsa om mycket varierande skolgångar, alltifrån sju års skolgång till 

ingen skolgång alls. Kvalitén på undervisningen beskrivs som ”torftig” och detta kan man även 

läsa om i övrig litteratur.  

 

I mitten av 1800-talet går Sverige mer från ett jordbrukssamhälle mot ett industrisamhälle. 

Sveriges ekonomi började komma igång under den här perioden och det var positivt för de som 

redan hade pengar, det vill säga jordägarna och fabriksägarna. De rika blev rikare. Människorna 

flyttade från landsbygden till städerna eftersom det var där industrierna uppkom och arbetet 

fanns. Eftersom många människor behövde arbete kan man läsa om låga löner och då speciellt 

för kvinnor och barn som var billiga att ha i produktionen. Barnarbetet var en förutsättning för att 

Sveriges ekonomi fick en möjlighet att växa sig så stark. Sveriges ekonomi hade alltså på så sätt 

en inverkan på antalet barnarbetare då dessa var billig arbetskraft. 

 

Anledningen att barnarbetet tillsist upphörde har olika förklaringar. Lagar och förordningar 

försvårade för fabriksägaren att anställa minderåriga. En annan förklaring är att fabrikerna 

mekaniserades och därmed ersattes barnens arbete med maskiner. Barnen behövdes inte längre i 

samma utsträckning i produktionen och var inte längre lika lönsamma som de varit förut. Vidare 

var de nya maskinerna för tunga att hantera för barnen. Barnens insats i fabrikerna behövdes inte 

längre. Barnens ålder vid arbetsdebuten ökade dessutom över tiden.  

 

Barnens sociala förhållanden var mycket dåliga. Familjerna var fattiga och behövde barnens 

arbetskraft. Det fanns inget socialt skyddsnät för barnen vid exempelvis sjukdom. Barnen fick 

även dåligt med mat och de hade ofta lappade kläder. Bostäderna vid arbetsplatsen var under all 
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kritik och det var vanligt med ohyra. De nöjen som fanns att tillgå var enstaka danser på 

sommaren, kortspel och sedan så söp man en hel del. Många gånger hade man inte ork med 

nöjen utan barnen sov och arbetade.  

 

De lagar och förordningar som uppkom under den här perioden hade ingen större positiv 

inverkan för barnen inom de tre branscherna. Sågverket och gruvan stod utanför många av de 

lagar som uppkom. När det gäller skogsbranschen så kunde man heller inte urskilja att lagar och 

förordningar hjälpte barnens arbetssituation. Det var både i föräldrarnas och i fabriksägarnas 

intresse att barnen arbetade och det hade även en inverkan på att lagar och förordningar gällande 

barnarbete inte efterföljdes. 

9.1 Utvärdering av metod  
 
Den kvantitiva metoden vi tänkte använda oss av i början fick vi till en viss del frångå. Det var 

inte möjligt att föra statistik i den mån vi tänkte på grund av att minnestecknarna inte var 

enhetliga i sina svar. Trots detta har vi lyckats jämföra de olika minnesböckerna på ett 

tillfredsställande sätt. Den kvalitativa metoden, för jämförelse av förhållanden och 

händelseförlopp har alltså varit framgångsrik 
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Bilaga 1 
 
 
 
Tabell över födelseår 
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Här redovisas födelsetal över alla minnestecknare så att man kan få en överblick över när de 
föddes. Gruvbranschen har totalt tretton stycken minnestecknare, skogbranschen har nio och 
sågbranschen har sjutton. Av dessa är fyra kvinnor, en kvinna inom såg-, respektive 
skogsbranschen och två stycken inom gruvbranschen.  
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Bilaga 2 
 
Barnens ålder när de började arbeta inom respektive branscher 
 
 
Sågverksarbetarna Skogsarbetarna Gruvarbetarna 

 
14 12 10 
12 18 12 
15 11 12 
8 8 13 
11 14 12 
17 15 15 
9 10 13 
9 9 14 
14  14 
9  17 
12  13 
11   
11   
12   
11   
Genomsnittlig ålder: 11.5 år Genomsnittlig ålder: 12 år Genomsnittlig ålder: 13 år 
 
Enligt minnesböckerna kan man dra slutsatsen att barnen började vid sågen vid en genomsnittlig 
ålder av 11.5 år, tätt följt av skogsarbetarbarnen vid 12 års ålder och slutligen gruvarbetarbarnen 
vid 13 års ålder. Skillnaden är dock inte så stor mellan dessa. 
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Bilaga 3 
  
 

Arbetsdebutåldern mellan 1867-1910
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Vi har sammanställt åldern på barnen vid arbetsdebuten. År där fler än ett barn redovisas har en 
genomsnittsålder räknats ut. Linjen som visas är en trendlinje vilken visar att genomsnittsåldern 
på barnen tenderar att öka med åren.  
 


