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Härmed ger jag mitt tillstånd att föreliggande uppsats får spridas och att forskare och studerande 

får citera ur densamma. Uppgifter om uppsatsen får läggas ut på Internet.  
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Inledning 

 

Året är 1941. I Svenska Dagbladet skriver Wellander en artikel om 

ungdomsproblemet där ungdomarna målas fram som skränande flockar utan stil 

och hållning. Artikeln blir startskottet för en intensiv debatt i såväl media som i 

politiken. Kyrkan som redan hade börjat förlora sin maktställning i samhället, var 

inte sent att haka på. Det kraftigt svikande befolkningsunderlaget kunde direkt 

härledas till det moraliska förfall som inte minst dansbanorna gav upphov till. 

”Efter att ha fått känslorna till lagom temperatur genom den vidriga dansen och 

någon klunk sprit samt den demoraliserande negroida musiken går man till 

skrymslena kring nöjesplatsen och tillfredsställer där sina sexuella begär.”1 

Politikerna stod inför en ny utmaning. Urbanisering, demoralisering och 

bristande befolkningsunderlag med hotbiler om ”sotdöden” för konungariket 

Sverige. Fram träder de ”sociala ingenjörerna”, politiker utrustade med vetenskap, 

empirisk data och ett analytiskt förhållningssätt.  

  

                                                             

1 Frykman, Jonas. Dansbaneeländet. (Stockholm: Natur och kultur, 1988), 76. 
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Syfte och frågeställningar 

 

Under 1940 och -50 talet pågick en intensiv debatt i riksdagen och i media om de 

stora grupper ungdomar, som man menade på olika vis skapade oro i samhället. 

Riksdag och regering såg sig nödgade att genomföra utredningar och nya politiska 

åtgärder för att stävja detta förhållande.  

Syftet med denna uppsats är att analysera slutbetänkandet av 

ungdomskommitténs arbete för att komma närmre en förståelse för hur 

sexualpolitiken i Sverige utvecklats och varför. Då problemdefinitionen och 

åtgärdsprogrammen är omfattande i slutbetänkandet vill jag behandla den också 

till viss grad för att få en klarare bild av helhetsproblemet, med fokus på den 

sexualpolitiska debatten. Jag kommer också att försöka se vad kommittén inte tog 

upp i sitt betänkande, en svår men intressant vinkling för att förhoppningsvis 

ännu tydligare få syn på orsakerna till kommitténs förslag på åtgärder. 

1.       Varför fanns det ett behov att tillsätta en ungdomsvårdskommitté? 

2.       Vilka problem, socialt men framförallt sexuellt, såg kommittén med 

ungdomen?  

3.       Med vilka verktyg tänkte kommittén åtgärda de eventuella problem som 

ungdomen medförde? 
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Teori och metod 

Metod 

Det metodologiska verktyget jag valt att använda mig av är Carol Lee Bacchis 

”What´s the Problem? approach” eller ”Vad är problemet?”. Angreppssättet är en 

metod som används för att analysera politiska förslag och utredningar, men där 

man tittar på problemet i en större kontext. Olika ståndpunkter i politiska frågor 

beskrivs som olika tolkningar av problemet, som är grundade i olika värderingar 

och vissa självklara antaganden om till exempel kön, sexuell läggning eller ålder 

vilket styr vad man definierar som samhällsproblem och vilka lösningar som blir 

de naturliga och önskvärda. 

Bacchi menar att:  

Every issue affects the lives of women and a What´s the Problem? 

approach could be applied to any policy area. In addition, a What´s the 

Problem? approach offers a way to think beyond single issues, and 

questions the kind of separation implied by a listing of discrete policy 

areas. In contrast to many studies of policy, a What´s the Problem? 

approach encourages us to think about the interconnections between 

policy areas, and to reflect upon which issues remain unaddressed or 

undiscussed because of the ways certain ´problems´ are represented2 

 

Metoden går alltså kort och gott ut på att hur man uppfattar eller tänker kring ett 

problem påverkar vad som ska göras åt saken. Hur vissa frågor och 

problemformuleringar ställs, utifrån vilken värdegrund de är ställda påverkar 

vilka lösningar som man väljer att använda sig av. Problemformuleringarna och 

de politiska lösningsförslagen formar tillsammans vad Bacchi kallar problem 

representations, (problemrepresentationer). Metoden belyser problematiken som 

politiska analyser ofta brottas med: ”Politiska problem beskrivs istället oftast 

utifrån en tolkning av problemet som på så vis blir den enda riktiga och ”sanna” 

versionen i offentligheten.”3  Bacchi menar vidare att det finns en direkt koppling 

mellan ”governmentality and problematization”.4 ”Genom att strukturera problem 

så att de rekommenderade lösningarna – rättigheter och andra förmåner – tolkas 

som generösa, önskas individer som pekats ut som problematiska att styras till 
                                                             

2 Bacchi, Carol Lee. Women, Policy and Politics (Adelaide: Sage Publications Ltd, 1999), 3. 

3 Bersbo, Zara. Rätt för kvinnan att blifva människa – fullt och helt (Växjö : Linnaeus University Press, 
2011), 20. 

4 Bacchi, 47. 
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handlingar och beteenden som av en majoritet uppfattas som önskvärda.”5 D.v.s. 

som man frågar får man svar, vinklas problemet rätt så blir lösningen i var mans 

ögon logisk. 

Ett exempel på användningen av Baccis metod för att analysera sakkunnig 

utredning är Zara Bersbos avhandling ”Rätt för kvinnan att blifva människa –fullt 

och helt”.  Här använder Bersbo Bacchis metodologiska tillvägagångssätt och  

definierar hur man ska använda problemrepresentation analytiskt. Bersbo skriver: 

”Först och främst betraktas utredarna i de olika utredningarna som bärare av 

problemrepresentationer då de samtidigt kan ha varit aktiva i organisationer, 

föreningar och förbund som var engagerade i de problem som skulle utredas.”6 

Vidare tittar man på det som tidigare skrivits om problemet - ordval, syfte och 

statistik som lyfts fram förr kan ha påverkat lösningarna. Denna uppsats lyfter 

bl.a. fram den massmediala debatten som pågick och som med all sannolikhet 

påverkade debatten i riksdagen och även den grupp människor som utgjorde 

ungdomskommittén. För att arbeta med metoden Vad är Problemet? Ska man 

enligt Bacchi ställa en rad frågor som ska genomsyra analysen:  

1. What’s the ‘problem’ (for example, of ‘problem gamblers’, ‘drug use/abuse’, ‘gender 
inequality’, ‘domestic violence’, ‘global warming’, ‘sexual harassment’, 
etc.)represented to be in a specific policy or policy proposal? 

2. What presuppositions or assumptions underpin this representation of the 
‘problem’? 

3. How has this representation of the ‘problem’ come about? 

4. What is left unproblematic in this problem representation? Where are the silences? 
Can the ‘problem’ be thought about differently? 

5. What effects are produced by this representation of the ‘problem’? 

6. How/where has this representation of the ‘problem’ been produced, disseminated 
and defended? How has it been (or could it be) questioned, disrupted and replaced?7 

 

Syftet med frågorna är att titta på sådant som inte är så självklart när man läser 

betänkandet. Som Bacchi tydligt understryker kan metoden implementeras inom 

alla politika områden där diskussioner, förslag och beslut tas.  Frågorna som 

                                                             

5 Bersbo, 21. 

6 Bersbo, 25.  

7 Bacchi, Carol Lee. “Introducing the ‘What´s the Problem Represented to be?’ approach” i Engaging with 
Carol Bacchi – Strategic Interventions and Exchanges, eds Angelique Bletsas och Chris Beasley. (Adelaide: 
The university of Adelaide Press, 2012) 21. 
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metoden kräver omformuleras utifrån uppsatsens syfte och motsvarar då följande 

frågeställningar: 

 Vilka ”problem” ansågs ungdomar ha och vilka av dessa föreslogs det 

förändringar av i kommittéarbetet?  

 Vilka sexuella beteende beskrevs i kommittéarbetet, vilka ansågs 

problematiska och varför ansågs dessa sexuella beteenden vara ett problem 

för samhället och för staten? 

 Vilka sexuella beteenden skulle enligt utredarna åtgärdas och hur skulle 

dessa beteenden förändras? 

 Vad problematiseras inte av kommittén? 

Dessa frågor hjälper mig i min analys att tydligt definiera orsakerna bakom 

kommitténs förslag och hur de resonerade. Frågorna ger en inblick i vad det var 

som kommitténs medlemmar var bärare av och hur detta kan ha påverkat dem. 

Bacchis två sista frågor, som snarare behandlar de långtgående effekterna av 

kommitténs förslag och hur det har implementerats, ifrågasatt och ersatts ligger 

utanför denna uppsats syfte och dessa frågor väljer jag således att bortse ifrån. 

Ingen annan metod, mig veterligen, tar sig an politiska dokument på detta sätt så 

denna metod passar mina syften med uppsatsen bra. 

 

Teori 

Som teoretiskt ramverk lutar jag mig mot Foucaults Sexualitetens historia. I detta 

enorma verk från mitten av 1970-talet definierar och brottar Foucault ner 

mänsklighetens sexualitet. I del ett Viljan att veta menar han att sexualiteten inte 

är att betrakta som ett "ting" det vill säga att det inte finns i oss naturligt utan 

sexualiteten är skapad av yttre faktorer där kulturen och samhället står i centrum 

som skapare. Sexualitet kan med andra ord ses som en social konstruktion som 

förändras med tiden och samhället. Foucault anser att det inte går att tala om en 

sexualitet utan om sexualiteter där alla varianter av sexuellt beteende oavsett om 

de passar in i samhället eller inte, ingår. Alla varianter av sexuellt beteende anser 

han kan mätas, jämföras, analyseras och om så önskas regleras och betvingas.8 

Hanna-Karin Grensman skriver i sin magisterexamen Kroppar och sexualitet i 

                                                             

8 Foucault, Michel. Sexualitetens historia: 1 Viljan att veta, (Stockholm, Gidlunds 1980), 224. 
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staden, om Foucaults syn på relation mellan makt och sexualitet: "För Foucault 

existerar det dock varken kroppslig eller själslig frihet. Hans beskrivningar av 

kroppen och dess problematik rör därför i första hand makt och i viss mån 

motståndet till denna. Foucault driver alltså tesen om den "öppna" sexualiteten 

som en del av en dold maktstruktur: makten finns överallt, genomtränger allt."9 

Enligt min tolkning betyder det att min egentliga sexualitet styrs av yttre faktorer 

till att bli något annat. 

Foucault menar att det finns fyra huvudkategorier som upprätthåller den 

sociala kontrollen: Socialisationen som hanterar fortplantningen, hysteriseringen 

kring kvinnors kroppar, pedagogiseringen av barns sexualitet samt 

psykiatriseringen som behandlar det perversa begäret. I uppsatsen kommer fokus 

att ligga på socialiseringen, där inte minst Myrdals Kris i befolkningsfrågan är en 

viktig del. Pedagogiseringen där kommittén på olika proaktiva sätt försökte forma 

och skapa barnen till de "rätta" individerna, samt hur kommittén resonerade kring 

psykiatriseringen med de "missanpassade" individerna. Vad gäller 

hysteriseringen kring kvinnors kroppar, är detta ett ämne som förvisso är 

synnerligen intressant men som mitt källmaterial samt mitt syfte inte i närmare 

utsträckning behandlar.  

Att välja Foucault som teoretiskt ramverk är intressant eftersom det kan ge 

förklaringar till bakomliggande värderingar och uppfattningar som 

ungdomskommittén eventuellt bar på när de skrev Ungdomen möter samhället. 

Urval och källkritik 

 

Mitt källmaterial utgörs av ungdomskommitténs slutbetänkande Ungdomen 

möter samhället. Ungdomsvårdskommitténs betänkande lyfter fram en rad olika 

problem och möjliga åtgärder för att motverka de problem bland ungdomar som 

lyftes fram i den politiska debatten under 1930 och -40 talen. Jag har i första hand 

valt att fokusera på den sexualpolitiska debatten som betänkandet bearbetar.  

 

                                                             

9 Grensman, Hanna-Karin. ”Kroppar och sexualitet i staden -  En socialpsykologisk skildring av den rumsliga 
kontextens betydelse för sexualitetens konstruktion.” (Växjö: Växjö universitet, Institutionen för 
samhällsvetenskap, 2006.) 25. 
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Slutbetänkandets uppbyggnad 

 

Slutbetänkandet ”Ungdomen möter samhället” är uppbyggd som följer: 

1. En kartläggning över ungdomens levnadsförhållanden i vilken statistik 

kring ungdomen redovisas. Statistiken visar antal ungdomar och var de bor 

(ortstyper) och den visar också vilka samhällsklasser som utbildar sig, vad 

de har för inkomster och vilka slags bostäder de har. Denna del av SOU 

innehåller också kommitténs ståndpunkter och förslag kring bostadsfrågan. 

Vidare kan man läsa om ungdomens uppväxtförhållanden, hur stor del som 

är medlemar i föreningar och vad de har för hobbys. Ungdomens 

dansvanor är också redovisat utifrån olika perspektiv. 

2. I den andra delen av utredningen beskrivs kommitténs syn på 

"Ungdomsproblemet" där de tittat på ungdomen utifrån tre perspektiv, 

ungdomsårens psykologi, ungdomstidens sexualproblem samt den 

missanpassade ungdomen.  

3. Den sista delen i utredningen ger en redovisning av tidigare betänkanden i 

frågan samt denna kommittés synpunkter och förslag på hur ungdomens 

leverne ska underlättas och styras i en bättre riktning. 

4. Bifogat i utredningen finns det ett antal bilagor (A, B, C) 

Utgångspunkt i mitt analytiska förfaringssätt är SOU 1951:41 där 

ungdomskommissionen lade fram en rad olika åtgärder för att komma till bukt 

med ”ungdomsproblemet”, eller ”…ungdomens sociala missanpassning” som var 

kommitténs utredningsuppdrag. Kommitténs ledande tanke var att behandla 

problemet förebyggande. Att med hjälp att olika socialpolitiska åtgärder hindra 

beteenderubbningar innan de blivit ”…ingrodda karaktärsdrag…” /vilka/ ”…ofta 

lett till allvarliga konflikter med samhället”.10  

Bilaga A, Gustav Jonssons rapport ”Sexualvanor hos svensk ungdom”, är en 

sammanställning av frågeformulär till 1000 män och 300 kvinnor och behandlar, 

som titeln antyder, svenska folkets sexualvanor. I Bilaga B jämförs den svenska 

rapporten med Kinesy-rapporten. 

                                                             

10 SOU 1951:41. Ungdomsvårdskommittén. Ungdomen möter samhället: slutbetänkande. 117. 
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Materialet är omfattande då slutbetänkandet tar flera andra delbetänkande 

i beaktande. Totalt handlar det om sex olika delbetänkanden som alla på ett eller 

annat vis behandlar ungdomars liv. Jag har läst igenom delbetänkandena för att 

skapa mig en tydligare bild av hur och varför kommittén skrev som de gjorde och 

givetvis hänvisar och refererar slutbetänkandet till dessa delbetänkanden. Jag har 

försökt att fokusera min analys till de delar av betänkandet som i första hand 

berör de aspekter som min teoretiska utgångspunkt behandlar, det vill säga det 

sociala, pedagogiska och det psykologiska beteendet som kommittén ansåg att 

befolkningen hade och som kunde utgöra hinder för den utopiska 

samhällsdrömmen. Detta innebär även att delar som i första hand inte direkt är 

kopplade till syftet blir intressanta. Tex fritidsnöjen och bostadsproblematik. 

Precis som Bacchi skriver handlar metoden om att se problemet i en större 

kontext och för att detta ska vara möjligt behövs ett brett underlag. Detta medför 

såklart svårigheter. Bland annat är det svårt att på ett övergripande sätt veta vad 

som kan tänkas påverka kommittémedlemmarnas åsikter och värderingar. Ett 

annat problem med metoden i förhållande till källmaterialet är att precis som 

kommittémedlemmarna är bärare av värderingar från sin tid är vi bärare av våra 

värderingar idag, vilket, vare sig vi vill det eller inte, sannolikt påverkar valet av 

vilka delar som lyfts i undersökningen. Är det då möjligt att svara på mina 

frågeställningar utifrån valt källmaterial? Jag vågar tro det. Att studera ett 

omfattande riksdagstryck som innehåller sex olika delbetänkande ger en ganska 

bra bild av hur kommittén resonerade. Tillsammans med Frykmans 

Dansbaneeländet som behandlar den mediala aspekten av ungdomsdebatten 

skapas en bild av hur och på vilka grunder kommittén lämnade sina förslag. 

Valet av källmaterialet gjordes utifrån de stora förändringar som ägde rum 

under denna tid. En tid då ungdomen på allvar inträder i samhället, när den i 

bondesamhället så styrda sociala kontrollen uppluckras och när sexualiteten tar 

plats på den politiska och massmediala arenan.  

Tidigare forskning 

 

På senare tid har forskning kring sexualitet och sexualpolitik genomförts av ett 

antal personer och att det är idag ett mer rumsrent och öppet ämne att diskutera.  

Att det senast i dagarna kommit ut en samlingsvolym från RFSU ”Sexualpolitiska 
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nyckeltexter” tyder på att sexualpolitik inte endast är något som man i de djupaste 

kamrarna i politikernas avgränsade sfär disskuterar eller på en avlägsen plats på 

universiteten samtalar om, utan det är i högsta grad en populärvetenskap som 

både engagerar forskare, politiker som vardagsmänniskor. Det som man 

emellertid bör notera är att under de senaste 30 åren har skett en tydlig 

förändring inom forskningen. Definitionen av sexualitet har gått från en biologisk 

förklaringsmodell, där idén om sexualiteten var något givet och biologiskt bestämt 

mot ett mer dynamiskt synsätt där ”kvinnligt eller manligt, formas i specifika 

historiska, sociala och kulturella sammanhang”.11 Lennerhed beskriver även i 

avhandlingen ”Sex i folkhemmet” att det konstruktivistiska perspektivet utvecklas 

fortgående och en nyligen tillkommen teori är queerteorin, som kan sägas vara en 

samlingsbeteckning för en rad olika perspektiv men ”…med det gemensamma i 

avståndstagandet från att det skulle finnas fasta sexuella och könsidentiteter.” 

Queerteorin, fortsätter Lennerhed ”…har särskilt utmanat idén om 

heterosexualiteten som den naturliga och normala sexualiteten…”12  

Man bör också notera att Lennerhed i sin egen avhandling ”Frihet att 

njuta” från 1994 skriver att det är synnerligen begränsat med forskning på ämnet 

sexualdebatt, och att det generellt är dåligt med bakgrundsmaterial inom ämnets 

ramar. 13 Vilket också vittnar om att ämnet genomgått ett uppsving de senaste 20 

åren. 

Catrine Anderssons ”Hundra år av tvåsamhet” går noga igenom 

äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-2009, och belyser bland annat 

hur lagar och regler har förändrats under detta århundrade, men även hur 

rörelsen från äktenskap mot familj skedde och hur den har förändrats både för 

individ och samhälle. 

Detta är värt att nämna i bakgrunden för att ge en tydligare bild av hur 

situationen såg ut när betänkandet skrevs. Kommitténs underlag i forskning och 

den allmänna uppfattningen av sexuellt samliv var knaper. 

                                                             

11  Lennerhed, Lena. Frihet att njuta - Sexualdebatten i Sverige på 1960-talet. (Stockholm: Norsteds, 1994), 
40. 

12 Lennerhed, Lena. Sex i folkhemmet – RFSUs tidiga historia (Uppsala: Gidlunds förlag, 2002), 11. 

13 Lennerhed, Lena. Frihet att njuta - Sexualdebatten i Sverige på 1960-talet. (Stockholm: Norsteds, 1994), 
15. 
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Etnologen Jonas Frykmans Dansbaneeländet griper sig an den 

massmediala bilden som målades upp under 30 - och 40-talet, men som ger en 

god inblick och en ökad förståelse kring hur och varför den politiska debatten 

formades på det vis den gjordes. Frykman använder massmedia för att bättre 

förstå och, som han själv skriver ”ta temperaturen på upprördheten” i samhället:  

 

Pressen ger ett flödande rikt material för den vetgirige, den ger 

tidskoloriten. Här får läsaren inte bara information om vad som sägs, 

utan också hur detta presenteras. Hur stort utrymme bereds frågan? På 

vilka sidor debatteras den? Vem skriver och hur är skrivarten i jämförelse 

med andra ting som debatteras samtidigt? Här kan man så att säga ta 

temperaturen på upprördheten. 14 

 

Denna forskning belyser hur samhället såg på situationen kring ungdomarna, 

vilket är intressant utifrån den metod och teori jag valt att använda mig av. 

Foucault beskriver vikten av vad den sociala och kulturella fostran har för 

individen och Bacchi betonar vikten av att ifrågasätta bakomliggande orsaker och 

värderingar. Eftersom ungdomskommittén var människor som alla andra 

förutsätter jag att de också tog del av massmedia, normer och kulturella 

situationer och påverkades därefter. 

Bakgrund 

 

Som en bakgrund kommer en kortare historisk beskrivning av de demografiska 

och socioekonomiska förändringarna vilka ledde till en minskad social kontroll av 

arbetarbefolkningen och den ekonomiska omvandlingen under den snabba 

urbaniseringen 1930-1940. Jag vill försöka ge en beskrivning på urbaniseringen 

som orsakade att en ungdomskultur växte fram i städerna. I bakgrunden beskrivs 

också den sexualpolitiska diskussion som fördes fram till och under 

ungdomskommitténs arbete med betänkandet. Bakgrundens syfte är att belysa 

hur situationen såg ut i samhället och vad som ledde fram till att riksdagen 

                                                             

14 Frykman, 30. 
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tillsatte en kommitté för att titta på situationen. I bakgrunden hänvisas också till 

tidigare forskning kring samhällsutvecklingen som skedde under denna tid.  

Demografi och urbanisering och dess konsekvenser 

I början av 1900-talet präglas Sveriges samhällsutveckling av den politiska 

demokratiseringen, välfärdsstatens framväxt och jordbrukssamhällets övergång i 

industrisamhälle. Det första årtiondet präglas också av befolkningsökning, som 

förvisso redan börjat under 1800- talets senare hälft, men som under denna 

period kom att kallas ”den hastiga folkökningens tid”15. Den tekniska utvecklingen 

både i världen och i Sverige, tillsammans med fortsatt industrialisering, 

förändrade samhället och befolkningssammansättningen. Under en lång tid var 

Sverige ett av de minst urbaniserade länderna i Europa, men under första halva av 

1900-talet ökade urbaniseringen, för att under, vad stadshistorikern Lars Nilsson 

kallar fas 3 i den urbana transitionen , det vill säga 1920-1960 talet, verkligen ta 

fart.16  (Figur 1) 

Figur 1: Urbaniseringsgraden i Sverige 1860-1980. Procent.

Under 10-talet fortsatte de stora förändringarna som tagit fart under det första 

                                                             

15 Myrdal, Alva och Gunnar Myrdal. Kris i befolkningsfrågan, 6 (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1935), 
101. 

16 Nilsson, Hans och Lars-Göran Tedebrand. Familjer i växtande städer – Strukturer och strategier vid 
familjebildning i Sverige 1840-1940 (Umeå: Umeå universitet, Demografiska databasen, Rapport no. 27, 
2005), 48. 
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decenniet av 1900-talet. Politiska reformer planeras, utreds och genomförs, 

nämnas kan till exempel exportförbudet som genomfördes för att stärka 

folkhushållningen. Innovationer, tekniska lösningar och framsteg för effektivare 

produktion och bekvämare livsstil ökar. Trots svåra tider, framför allt under åren i 

anslutning till första världskriget, fortsätter befolkningen att öka. Denna 

folkökning under de två första årtiondena av 1900-talet kom att spela stor roll för 

de socialpolitiska åtgärdsprogrammen som började införas på bred front under 

1930 och 40-talen. Under samma period bidrog den kraftiga urbaniseringen till en 

ökad andel unga människor i städerna där bostads- och arbetsförhållandena var 

gynnsammare, eller där det åtminstone fanns det större möjligheter för 

framförallt män att kunna hitta ett arbete att försörja sig på. På landsbygden 

försökte de unga män som stannade kvar hitta sysselsättning trots tilltagande 

rationaliseringar inom jordbrukssektorn, till exempel: springschas, kolare och 

vägarbetare.17 Denna urbanisering, samt att arbetarbefolkningen växte i och med 

den, skapade den nya gruppen människor i samhället som tidigare inte funnits, 

ungdomar. Urbaniseringen ledde också till att den sociala kontrollen som på 

landsbygden varit stor, minskades. De kontrollerade förhållandena kring vem som 

träffade vem och vilka som skulle gifta sig fanns inte alls på samma sätt i städerna. 

Dubbelarbete av föräldrarna, tillsammans med trångboddhet, i små, få och inte 

helt sanitära bostäder ”tvingade” ungdomen ut utanför hemmets sfär. 

Det fanns en politisk önskan att öka jämlikheten mellan män och kvinnor 

och i denna strävan genomfördes en rad politiska förändringar som kan ses som 

ett steg bort från de patriarkaliska normerna samhället hittills byggts på. I 

avhandlingen Hundra år av tvåsamhet, som förvisso i första hand analyserar 

äktenskapet genom hundra år, visar Catrine Andersson på en mängd olika 

faktorer som påverkade dessa reformer och hur samhället kom att förändras. 

Införandet av behovsprövad moderskapspenning, försäljning av och upplysning 

om preventivmedel tillåts och inte minst lagförbudet mot att avskeda kvinnor som 

ingick äktenskap, trolovning eller blev gravida, visar tydligt på en modernisering 

och reformer mot ett jämställdare samhälle. Medborgarna kunde bland annat ingå 

civiläktenskap, alltså borgerlig vigsel, från 1908, vilket vittnar om kyrkans 

                                                             

17 Frykman, Jonas. Dansbaneeländet. (Stockholm: Natur och kultur, 1988) 26. 
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minskade inflytande och makt.18 Andra reformer som infördes under 1900-talets 

början var givetvis den allmänna rösträtten. För män infördes den 1909 och 1919 

för kvinnor. Detta var en ganska svår tid, deflation, enorma prisfall och en 

lågkonjunktur kom att prägla stora delar av samhället under många år. 1920-talet 

avslutas med en börskrasch i USA som fick efterdyningar över hela världen, med 

ökad arbetslöshet och stora ekonomiska konsekvenser. Sverige kom dock ganska 

lindrigt undan den industrialiserade världens depression. Dels på grund av att 

Sverige avskaffade kronans bindning till guldmyntfoten och dels för att 

hemmamarknadens köpkraft ökade kraftigt. Industrialiseringen intensifierades 

och 1936 kom industrin för första gången att sysselsätta fler yrkesverksamma än 

jordbruket.19 

Samtidigt som dessa ekonomiska förändringar äger rum minskar 

födelsetalen, vilket avslutar perioden av en kraftig befolkningsökning, där Sverige 

övergår från ett tillstånd med ökande antal invånare till en stagnering och en 

gryende oro inför nationens befolkningsframtid. (Figur 2) 

  

                                                             

18 Andersson, Catrine, Hundra år av tvåsamhet – Äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909-2009 
(Borås: Arkiv förlag, 2011), 66-68 

19 Nilsson, Tedebrand, 46. 
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Figur 2: Sveriges folkmängd år 1900 -1998 

 

Källa: SCB. 2018, Sveriges folkmängd från 1749 och fram till idag. SCB. http://www.scb.se/hitta-

statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningsutveckling/ (Hämtad 2018-02-28)  

 

Sammanställer vi bakgrundsförhållandena i Sverige ges det en bild av ett samhälle 

som kastas mellan hopp och förtvivlan. Höga nativitetstal, om än något fallande 

under första världskriget, leder till stora grupper individer som inträder 

ungdomsåren under -30 och 40-talen. Efter toppen 1920 börjar den fallande 

trenden och mot mitten av 30- talet står Sverige inför en ett sjunkande 

befolkningsantal, en "kris i befolkningsfrågan". Barnen som föddes under 00-20 

talen leder till en stor ungdomsgrupp som under 30- och 40- talet mer eller 

mindre frivilligt flyttade in till städerna. Denna omflyttning och, i förhållande, 

stora demografiska grupp vållade en rad utmaningar för politikerna att lösa. Den 

”oredliga” ungdomen som hängde i stadens hörn, utan föräldrars insyn och 

överblick vållade en stor samhällsdebatt, där massmedia presenterar 

”…skrämselbilder av fortgående upplösning och förfall.” av samhället20. Kulmen 

på denna massmediala ungdomsdebatt nåddes när Erik Wellander, i Svenska 

                                                             

20 Frykman, 9. 
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Dagbladet 1941 skriver artikeln ”Svensk ungdom och svensk livsstil”. Wellanders 

artikel fick snabbt medhåll av de intellektuella, inom de religiösa lägren och inom 

folkrörelserna. I sin artikel tydliggör Wellander tre olika argument: 

1: Grupperingen av den ”skränande flocken” eller i horder 

utan tillsyn och ledning, den ”erotiska” ungdomen, med en 

”nöjesbaserad livsstil” 

2: hemmets upplösning: eller bristen på ledarskap från 

hemmet, inte minst på grund av trångboddhet samt det 

moderna arbetet, där dubbelarbete hörde till vanligheterna. 

3: massmediala marknaden som arbetar mot ungdomen 

istället för att förbereda ungdomen för vuxenlivet21 

Denna artikel kom att utgöra startskottet på en debatt som till sist tvingade 

politikerna att utreda hur man skulle hantera ungdomen och en 

ungdomsvårdskommitté kom att tillsättas som flera år senare kom med sitt 

slutbetänkande Ungdomen möter samhället 1951.22 

De sociala ingenjörerna 

Den förändring mot ett rationellare och ett mer vetenskapligt förhållningssätt 

öppnade upp för en ny typ av politiker under 30-talet, de som har kallats ”sociala 

ingenjörer”, en benämning som de själva nästan explicit använde. Dessa ”sociala 

ingenjörer” arbetade på ett närmast kliniskt sätt med samhällsfrågor och hade ett 

närmast utopiskt förhållningssätt till hur samhället skulle formas.  Namn som 

nationalekonomerna Erik Lindahl, Nils Wohlin eller arkitekterna Sven Wallander, 

Uno Åhrén, med flera, som bland annat låg bakom Stockholmsutställningen, var 

alla på olika vis inblandade i att forma det nya samhället. Tillsammans med 

makarna Myrdal, vilka Hirdman i sin bok Att lägga livet tillrätta – studier i 

svensk folkhemspolitik, beskriver: ”…var helt rimligt, ”idealtyper”  för den svenska 

sociala ingenjörskonsten: intellektuella, radikala och ”moderna”.”23  Huvudtesen i 

boken är att ”- den politik som föreslogs var i grunden utopisk och långt ifrån 

                                                             

21 Frykman, 16-24. 

22 Frykman, 81. 

23 Hirdman, Yvonne, Att lägga livet tillrätta- studier i svensk folkhemspolitik, 3 (Stockholm: Carlssons 
bokförlag, 2000), 98. 
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”självklar” och därmed oproblematisk”24. Denna vardagsrevolution, fortsätter 

Hirdman, drevs i stor utsträckning av kvinnor och: 

Genom att framhäva både de utopiska och de genusformerande 

dragen, kan också en alldeles speciell maktproblematik 

blottläggas, ett slags systerproblematik till den mer traditionella 

rörande det revolutionära omdanandet av samhället och 

demokratin. Det handlar naturligtvis om relationen stat-

människor inom det s k privata området. 25 

 

Hirdman analyserar hur dessa ingenjörer arbetade för att förändra samhället mot 

ett sekulariserat, modernt och vetenskapligt belyst samhälle. Alva och Gunnar 

Myrdal Kris i befolkningsfrågan blev ett av många inflytelserika inslag. Den 

”gammalmodiga” politiken ledde till att nya kombinationer var nödvändiga. Fram 

träder dessa ”sociala ingenjörer” som med vetenskap, teknik, ekonomi och politik 

skapade en tro att det var möjligt att förändra.26 Myrdals skriver att givetvis ska 

fler barn födas, men framförallt var de intresserade av en samhällsomvandling 

som skulle påverka både produktion och reproduktion: ”Social planering under 

rationell kontroll” löd mottot. Man önskade en ny miljö, med nya hus, men också 

ett nytt innehåll i husen.27 Med en detaljplan, ända ner på minuten, beskriver 

Myrdals hur dessa ”hus” bör byggas och hur man på bästa vis formar:”…den 

frimodiga individen, inpassad och anpassad till det ”sociala”.”28 Myrdals utgör en 

form av urtyp av dessa ”sociala ingenjörer”. Deras bok Kris i befolkningsfrågan 

framgång kan bland annat förklaras med det nya sättet att tala om ”det där”, det 

vill säga tala klarspråk om njutning, fortplantning och sexualitet. Ännu tydligare 

blev det i 1936 års sexualutredning där Gunnar Myrdal överför sitt 

nationalekonomiska språk till det allra mest privata området, och skapar vad man 

skulle kunna beskriva som en ”statlig sexualmoral”.29 Kontentan av Kris i 

befolkningsfrågan var att Sverige skulle dö sotdöden, det vill säga, avfolkas, och 

med en rad reformer skulle detta kunna undvikas och ett stabilt samhälle med 

anpassade individer skulle kunna byggas. Detta går hand i hand med Foucaults 
                                                             

24 Hirdman, 13. 

25 Hirdman, 14. 

26 Hirdman, 99. 

27 Hirdman, 122. 

28 Hirdman, 125. 

29 Hirdman, 135. 



20 

 

teorier om tankarna kring att social och kulturell fostran leder till en individs 

sexuella läggning. De sociala ingenjörerna utformade teoretiska samhällen där alla 

individer blev stöpta i samma form och därmed också skulle få en av samhället 

accepterad sexuell läggning. I detta fall en heterosexuell läggning som i sin tur får 

barn som de fostrar enligt samma normer. 

Paret Myrdal står dock inte oemotsagda, Yvonne Hirdman ställer sig något 

frågande i boken Att lägga livet tillrätta till om huruvida Myrdals i sin mörka 

framtoning verkligen själva trodde på en sotdöd, eller om boken används i taktiskt 

syfte, för att försöka genomföra de närmast revolutionära socioekonomiska 

förändringarna som de önskade.30  

Det var inte bara i det översta politiska skiktet som dessa sociala ingenjörer 

arbetade. På gräsrotsnivå genomförde kommunalpolitiker de åtgärder som 

mejslats fram, anläggning av gator och vägar, utbyggnationer av vatten-och 

avloppssystem, och tog givetvis tag i problematiken kring de missförhållandena 

som rådde i bostadssituationen. Den politiske reportern Magnus Wrede drar det 

till sin spets i nättidningen Dagens Samhälle, där han skriver: ”Det var 

kommunpolitikerna som byggde och formade det socialdemokratiska folkhemmet. 

De utgjorde den viktigaste politiska kraften, de agerade som sociala ingenjörer.”31 

Även i befolkningsdelegationen från 1938 (SOU 1938:19) syns tydliga spår 

av Myrdals-mottot. Delegationen anser att äktenskapet är en av nycklarna för att 

främja de låga födelsetalen, där politiska åtgärder diskuteras för att främja 

äktenskapsfrekvensen och slutgiltigt barnafödandet. Men inte bara vilka 

äktenskap som helst, det var ”väl fungerande äktenskap” som var målet, Sverige 

skulle ha en ”högt stående äktenskapskultur”.32 

Parallellt gjorde kyrkan allt i sin makt för att behålla sin auktoritet och 

ansåg sig inte bara ha en moralisk rätt att guida ungdomen utan i 1936 års 

domkapitellag ska de vaka över ungdomen. "Det ålåg var kyrkoherde enskilt och 

                                                             

30 .Hirdman, 119. 

31 Wrede, Magnus. 2015. Sociala kohandlare i alla kommuner, förenen eder!.Dagens Samhälle. 27 November. 

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/sociala-kohandlare-i-alla-kommuner-foerenen-eder-20237 (Hämtad 

2018-04-04) 

32 Andersson, 70. 
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domkapitlen centralt att vaka över ungdomen i församlingen och inom stiftet."33 

Detta hindrar dock inte att kyrkan tappar mer och mer makt och massmedia ger 

andra budskap och därmed underminerar kyrkans möjligheter att nå fram. Vad 

som sades i offentligheten, i tidningar, i radio, på teatrar och biografer fick tyngd 

och trovärdighet. En jätte för kyrkan att strida emot. Som Frykman skriver, "...de 

som satsade på underhållning lutade sig naturligtvis emot den breda smaken - 

något som i vart fall inte kyrkan kan beskyllas för att förespråka."34 Tillslut känner 

sig domkapitlet nödgat att ingripa, då de låga födelsetalen kunde kopplas till 

”förflackningen” nöjeslivet innebar, vilket efterhand kom att visa sig i minskat 

intresse för hem och familj, sades det. Krisen i befolkningen skedde på grund av 

det moraliska förfallet och hellre än att spara till eget hem och familj lät man 

”penningarna rinna ner i nöjesprofitörernas börsar”.35 Som svar på kyrkan 

ställningstagande och till följd av det mer vetenskapliga och rationella 

sexualpolitiska synsättet svarade läkarna för den nya tidens ”auktoritet”. En 

undersökning skickades ut till landets tjänsteläkare som ombads i sina svar 

beskriva nöjeslivets kroppsliga konsekvenser. Nio av tio läkare ansåg att det 

moderna nöjeslivet skadade ungdomens moral, och dansbanorna i 

läkaruttalandena kunde liknas vid ”pesthärdar”. Som botemedel mot detta 

föreslog läkarna en rad olika åtgärder för att komma till rätta med problemet: 

 Hemmets renässans 

 Återinförandet av Luthers lilla i skolan 

 Återupprättande av föräldraauktoriteten 

 Och annan mobilisering av de ”Goda krafterna” 

 Censur av film och litteratur36   

I den offentliga rapporten var svaren entydiga och bestämda. Efter viss 

bearbetning och selektivt utvalda delar av läkarnas svar kunde man i media 

konstatera att nu var måttet rågat. Något måste göras åt denna 

ungdomsproblematik. Det som är intressant är att i de otryckta svaren från 

undersökningen framgår att läkarna var långt ifrån eniga. Tillgänglig statistik från 

                                                             

33 Frykman, 53. 

34 Frykman, 57. 

35 Frykman, 60. 
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perioden visar också att såväl könssjukdomar som kända aborter minskade dessa 

år, och en del läkare upplevde att sanningen kring ungdomen snarare var motsatt 

den av media uppmålade bilden: "Alltså talet om ungdomens förvildning är rena 

begreppsförvirringen. Nutida ungdom är intresserad, ansvarsmedveten och 

företagsam."37 

Sexualpolitisk debatt 

Den sexualpolitiska debatten var intensiv och det vetenskapliga och rationella 

tänkandet började på allvar ersätta den äldre och kristet färgade sexualmoralen. 

Några exempel på reformerna som genomfördes under perioden är bland annat 

avskaffandet av förbudet mot reklam för preventivmedel, steriliseringslagen av de 

”sinnesslöa” eller själsligt rubbade och en i viss mån ökad tillgång till legal abort. 

Under 30-talet avled drygt en kvinna i veckan efter en illegal abort, vilket också 

bidrog till en stor politisk debatt under perioden.38 Rätten till abort, tillsammans 

med en rad andra sexualpolitiska frågor drevs även av Elise Ottesen–Jensen, som 

1933 startade Riksförbundet för Sexuell Upplysning – RFSU.39  

När man talar om sexualpolitik under första halvan av 1900-talets är det 

ofrånkomligt att inte komma i kontakt med, det som i Sverige kom att kallas, 

Kinsey-rapporten. En ofantligt omfattande amerikansk undersökning om mäns 

sexuella vanor. Originaltiteln var Sexual Behavior in the Human Male (1948 USA) 

och var en 800 sidor lång kvalitativ undersökning där intervjuer med 12.000 

individer hade gjorts och målet var att på sikt utföra intervjuer om 100.000 

personer. Undersökningen och Kinsey i sig, är ett eget kapitel som inte kommer 

att behandlas närmare av mig men delar av Kinseys slutsatser är intressant att ta 

upp i bakgrunden40. En av de stora upptäckterna i Kinseyrapporten var att det 

manliga sexuella beteendet varierade.(Den kvinnliga delen av undersökningen 

utkom några år senare 1953, och ligger därför utanför Ungdomsvårdskommitténs 

slutbetänkande men i denna del bekräftades många av de slutsatser som dragit för 

                                                             

37 Frykman, 89. 

38 Lennerhed, Lena. "Folkhemstrubbel," i Sexualpolitiska nyckeltexter, eds Klara Arnberg, Pia Laskar och Fia 
Sundevall. (Stockholm: Leopard förlag,2015), 376. 

39 RFSU. 2009. RFSU:s historia. RFSU. 17 december. http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/RFSUs-historia/ 
(Hämtad 2018-03-14) 

40 Lennerhed, Lena. Frihet att njuta - Sexualdebatten i Sverige på 1960-talet. (Stockholm: Norsteds, 1994) 
40. 



23 

 

män, d.v.s. variationen är lika stor hos kvinnor, även om rapporten visade en 

något lägre frekvens.)41 Det sexuella beteendet varierar i intensitet, tekniker, och 

från individ till individ. Den skillnad som kunde utläsas var framförallt baserad på 

den sociala samhällsgrupp man tillhörde. I de lägre samhällsskikten fanns 

egentligen inga stränga tabun vad gäller föräktenskapligt samlag, medan i de 

högre skikten ansågs petting accepterat men att kvinnan skulle vara oskuld vid 

äktenskapets ingående. Kyrka, religion, generationstillhörighet och om individen 

levde på landet eller i staden, spelade bara en marginell roll i sammantaget. 

Vidare konstaterar Kinsey att homosexualiteten var betydligt mer vanligt 

förekommande än vad samhället tidigare hade trott. Siffran på män som någon 

gång haft homosexuell kontakt uppgick till 37% av befolkningen, vilket chockade 

samtiden.42  

Homosexualiteten avkriminaliserades i Sverige 1944, men lagen innebar 

inte att homosexualitet likställdes med heterosexualitet. Den 15 åriga 

skyddsåldersgränsen (18 år för personer i beroendeställning) för heterosexualitet, 

följde inte med i lagen utan åldersgränserna blev 18 respektive 21 år för 

homosexualitet. Trots denna lagändring gick debatten kring homosexualitet het 

under flera efterkommande år, vilket stärker teorin om att man trodde att 

sexualiteten var kulturellt betingat, vilket debatterades och utreddes i flera 

omgångar. Under åren kring 1950 utspelar sig Kejneaffären, som var en härva av 

allt från rättsröta till homosexuella handlingar, som till sist föranledde att 

regeringen tvingas tillsätta en kommission. Parallellt med denna händelse 

utspelar sig Haijbyaffären där återigen homosexuella aktiviteter står i centrum. 

Kurt Haijby ska under två decennier ska ha utpressat kung Gustav V för sina 

homosexuella relationer med densamme.43 Även om homosexualitet 

avkriminaliserats 1944 var det fortfarande sjukdomsförklarat fram till 1979. 44 

Sedan allmän skolplikt infördes i Sverige har läkare såväl som lärare 

propagerat för sexualundervisning i skolan. 1942 rekommenderar 

Skolöverstyrelsen att alla skolor ska ge undervisning i sexualkunskap och den 

                                                             

41 Lennerhed, 52. 

42 Lennerhed, 44-45. 
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första statligt producerade lärarhandledningen i ämnet publicerades några år 

därefter. Ämnet blev obligatoriskt 1955, 4 år efter ungdomskommitténs 

betänkande publicerats och därmed blev Sverige tidigast i världen med en sådan 

reform. 45 Även om obligatoriet i Sverige inte kom att skapa någon större debatt, 

vållade det starka reaktioner utomlands, och Sverige kom att anses som extremt 

sexual liberalt.46 

Dansbaneländet var en het fråga under närmast ett helt decennium och 

frågan debatterades redan i 1932 års riksdag, där blanda annat socialdemokraten 

Åkerman fått förfrågningar från oroade föräldrar som frågade ”Kan ingenting 

göras för att stävja dansen?”47 Genom fortsatta upprepade motioner både 1934 

och 1936 påpekades behovet av en utredning om nöjeslivet, och orden från 

motionärerna var inte milda. ”På landsbygden äro dansbanorna ofta moraliska 

pesthärdar…”48 och stegen på dansbanan målades fram att vara de första stegen 

mot moralens förfall och brottets väg.49 Trots dessa vassa ord och en massmedial 

press samlade utredarna in empiriskt material för att bilda sig en uppfattning 

kring problemet.  Det visade sig dock att de ungdomar som främst befann sig på 

dansbanorna var de ungdomar som var stadigt i förhållande och hade ett fast jobb. 

En enkel förklaring till detta skriver Forkby i. Youth policy and participation in 

Sweden: a historical perspective 50 är att de helt enkelt hade råd att gå på 

dansbanan. Forkby sammanfattar även hela denna period på ett ganska konkret 

vis: 

…state officials were involved in building a base of various arrangements 

in order to enhance young persons’ growth into responsible citizens. But 

                                                             

45 Lindgren, Anne-Li. "Vad ska barn veta om sexualitet?" i Sexualpolitiska nyckeltexter, eds Klara Arnberg, 
Pia Laskar och Fia Sundevall. (Stockholm: Leopard förlag,2015), 273. 

46  Lindgren, 279. 
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the state also acted as its own watchdog, withholding itself from being 

overly controlling of young people’s lives, especially their leisure.51 

 

Sammanfattning bakgrunden 

Det är viktigt att komma ihåg att vi under 1900-talets första två årtionden hade i 

Sverige en stor barngrupp som inträdde ungdomsåren under -30 och -40 talen. 

Urbaniseringen hade tagit fart på allvar och ungdomen ”flockades” på platser 

utom föräldrars kontroll och insyn. Tillsammans med hotet om 

befolkningsminskning, bostadsbrist och ekonomiska svårigheter, fanns inte några 

andra utvägar för politikerna än att utförligt forma ett program för att tämja 

situationen. 1939 tillsätts en Ungdomsvårdskommitté som får i uppdrag att finna 

lämpliga åtgärder mot det som uppfattades som ökande ungdomsbrottslighet, 

missförhållandena inom det offentliga nöjeslivet samt att föreslå eventuella 

åtgärder. Efter flera delbetänkanden kom så slutligen 1951 slutrapporten 

”Ungdomen möter samhället”. 
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Undersökning 

I inledningen av betänkandet vidgar kommittén sina frågeställningar till att 

innesluta en generellt förbättrad ungdomsvård, där alla aspekter skall tas i 

beaktande. Kommittén pekar på den ökade frestelsen inom samhället (bilar, 

automater mm) och definierar detta som ”lättåtkomliga byten” 52 samt den ökade 

rörligheten bland ungdomen och anpassningssvårigheterna vid övergången från 

skola till arbetsliv. Dessutom lyfts problematiken kring bristen på lämpliga 

sysselsättningar.  

Inledningsvis i betänkandet nämns också den problematik som jag brottats 

med för att kunna skapa en förståelse och en rättvis bild av åtgärder och 

problemdefinitioner. ”Först och främst är ungdomens situation i samhället så 

sammanvävd med hela samhällsstrukturen i övrigt, att man varken kan analysera 

den som ett isolerat fenomen eller med framgång förslå några radikala reformer, 

som kan skaffa ”ungdomsproblemet” ur världen”.53 Just denna mening sätter 

fingret på den komplexa problematik som man upplevde att ungdomsproblemet 

vållade för samhället. Förändringarna var så omfattande att en isolerad reform 

knappast skulle förändra något, varpå politikerna på olika sätt försökte genomföra 

samhällsövergripande stödpaket för att komma till rätta med den utmaning de 

stod inför. Kommittén arbetade under flera år med en rad betänkanden, totalt 

gjordes sex olika delbetänkande samt slutbetänkandet ”Ungdomen möter 

samhället”. Tre centrala huvudpunkter definieras i slutbetänkandet. 1: de centrala 

psykologiska anpassningsproblemen. 2: Fritidens gestaltning samt 3: Ungdomens 

arbetsliv. 

Vilka problem definierade kommittén? 

 

Bostäderna 

Som nämns i bakgrunden ser vi en stor ökning av antalet barn som inträder 

ungdomsåren under -30 och -40 talet. Detta tillsammans med faktumet att : ”I 
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såväl storstäderna som de övriga städerna utgjorde de där infödda ungdomarna i 

åldern 17-26 år en minoritet jämfört med de inflyttade”54 bidrog till en kraftigt 

ökad bostadsproblematik och en trångboddhet som politikerna inte hade några 

organiserade åtgärder mot. Kommittén varnar också för den psykologiska 

anpassningen vid miljöombyte där risker för mänsklig isolering, ökade 

kriminalitetsrisker och social urspårning var att beakta. Även om kommittén av 

olika orsaker väljer att inte på ett mera grundligt sätt behandla bostadsfrågan 

bearbetas den ändå i utredningen. I sammanfattningen konstaterar kommittén 

att: "Behovet av bostäder för ungdom torde komma att ökas starkt.”55 samt lämnar 

en rad förslag på tänkbara former för ungdomsbostäder. Förvisso skriver 

kommittén att de:”…inte har ansett sig kunna eller böra ta upp ungdomens 

bostadsfråga till mera grundlig behandling.” men understryker att :”Det är dock 

inte likgiltigt hur familjebostäderna utformas, om de också skall kunna tjäna som 

lämpliga ungdomsbostäder.”56 Bland annat önskar de uthyrningsrum, i de så 

kallade elastiska lägenheterna. Inackorderingshem för ungdomar 14-18 år och 

kollektiva bostadshus för äldre ungdom.  I förslaget förespråkar kommittén att 

trots att ungdomen behöver kunna avskärma sig och avskilja sig från andra är det 

ändå lämpligt att en viss kontakt med värdfamiljen sker för att få den sociala 

kontakten. I det kollektiva bostadshuset förespråkar kommittén att huset förestås 

av ett gift par som skapar hemkaraktär och en personlig tillsyn, men varnar för att 

skapa anstaltskaraktär på hemmet.57 

 

Yrke, trivsel och fritid 

Under kapitlet Yrke, trivsel och fritid behandlar kommittén ungdomarnas 

levnadsförhållanden. En för uppsatsen relevant fråga handlar om debatten om  

dansfrekvensen bland ungdomarna som sammankopplades med ett oetiskt 

leverne och sexuellt vulgärt beteende. Dansen sades ju vara de första stegen i 

moralets förfall. I runda slängar skulle man kunna beskriva dansfrekvensen att ca 

20% av ungdomen dansar aldrig och ca 10% dansar mer än en gång i veckan. 
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Skillnader mellan kön och bostadsförhållandena (det vill säga landsbygd eller 

stad) är förhållandevis små. Som även Forkby konstaterade i bakgrunden var det 

ju framförallt stadigvarande par med arbete som utgjorde majoriteten av 

besökarna. Det som framkommer tydligt var att personer med högre utbildning i 

mycket mindre utsträckning befann sig på dansbanan, istället var det som 

kommittén skriver ”arbetare och butikspersonal samt hotell- och restaurang 

folket” som utnyttjade dansbanan regelbundet.58 

 

Ungdomens psykologi 

Kommittén betonar att de kan väldigt lite om ungdomens psykologi, men hoppas 

att deras arbete ska fungera som ett frö för framtida den psykologiska och 

sociologiska forskningen. Men det lilla de vet om psykologin vill de ändå ta hänsyn 

till när de planerar åtgärderna. Kommittén förklarar ungdomsåren som en 

”övergång” som de kort försöker sammanfatta: ”För det första lösgör sig barnet 

från det starka beroendet av föräldrafamiljen; om processen lyckas leder den till 

vad man skulle kunna kalla en psykologisk självständighetsförklaring. För det 

andra sker en samtidig anpassning till det vuxna livets krav och förhållanden: den 

unga människans är på väg att finna sin plats och fylla sin roll – som vuxen sexual 

varelse, som medlem i en social grupp av vänner och bekanta, som yrkesmänniska 

på en arbetsplats, som försörjare för sig själv och snart nog kanske för en egen 

familj.” 59 Just aspekten ”medlem i en social grupp” lyfter kommittén åtskilliga 

gånger i betänkandet och framhåller vikten av att ge ungdomar ett meningsfullt 

fritids- och nöjesliv genom olika klubbar och föreningar. 

 

Ungdomens sexualproblem 

Den kanske mest känsloladdade och på olika vis utmanande delen att bearbeta för 

kommittén var frågan rörande ungdomars sexualitet och problem som man ansåg 

att denna sexualitet medförde för individen och samhället. Som nämnts i 

bakgrunden fanns en stor samhällsdebatt under 1940-talet, som delvis berörde 
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andra områden men som inte sällan kunde härledas till det som definierades som 

sexuella lösa förbindelser.  

Kommittén konstaterar omgående i kapitlet att: 

En persons hållning gent emot sexualiteten är ingen lös ”åsikt” 

som lätt kan ändras genom nya informationer, utan en central 

sida av själva personligheten. Det skulle därför vara orealistiskt 

att föreställa sig att man genom lagbud eller propaganda skulle 

kunna på kort tid och väsentlig utsträckning ändra de nämnda 

grupperna eller personernas sexualmoral eller sexuella 

beteende. 60 

 

Vidare konstaterar kommittén att de svenska lagarna på senare tid har blivit mer 

liberala, t.ex. har homosexualitet blivit legalt och det är inte längre olagligt att ha 

sex utanför äktenskapet. Skolan och kyrkan håller däremot fast vid den ”gamla” 

synen och inte hängt med i förändringarna. Förbuden som kvarstod gällde mest 

skydd för minderåriga och förbud mot könsumgänge mellan nära släktingar. 

Kommittén kartlägger även det sexuella beteendet, och konstaterar att de utförda 

undersökningarna visar att svenska folket i stor utsträckning behöll sin sed från 

gamla bondesamhället med föräktenskapligt könsumgänge. Den skillnad de 

noterade var framförallt i det lilla sociala överskiktet som fått en högre 

skolbildning som inte hade sex före äktenskapet i samma utsträckning. Denna 

iakttagelse går i linje med den stora amerikanska Kinsey-undersökningen som 

kommittén regelbundet hänvisar till. Kommittén konstaterar att 

överrensstämmelserna, där det är möjligt att jämföra med den svenska 

undersökningen, är påfallande.61 Rent lagligt fanns alltså det inget som hindrade 

ungdomen att ägna sig åt sexuella aktiviteter, och att dessa aktiviteter varken hade 

ökat eller påtagligt förändrats. I jämförelser med USA är det tvärtom påfallande 

lika utveckling.  

Kommittén konstaterar vidare att en ”viss skillnad i det sexuella beteendet 

bland manlig och kvinnlig ungdom föreligger otvivelaktigt.”62 och att samhället 

ska acceptera det faktum att sexualitet redan från den tidiga barndomen ger sig 

tillkänna och tar sig växlande uttryck. De skriver också ”Att det stora flertalet såväl 
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unga män som kvinnor har samlag som ogifta.” Kommittén understryker vikten av 

att klargöra hur det sexuella beteendet kan variera på det sexuella området utan 

att det ”hindrar vederbörande att leva och fungera som en normal social varelse.” 

Men, fortsätter kommittén, är det viktigt att understryka att de olika formerna av 

sexuella handlingar inte framställs som likvärdiga eller att uttala någon värdering 

kring detta. ”Att påpeka att homosexualitet och petting, t.ex. är vanligt 

förekommande beteenden (vilket vi för Sveriges del inte vet säkert) är naturligtvis 

inte detsamma som att rekommendera dessa aktiviteter.” 63Dock belyser 

kommittén att eftersom vi nu har denna kunskap är det vinningar att göra på två 

områden. Dels kan människor som arbetar inom områden som behandlar 

individer bemöta dessa med en humanare inställning, när de nu vet att det inte är 

en fråga om en ”märkvärdig avart av människosläktet utan bara ett exemplar som 

råkat bli upptäckt, tillhörande en mer eller mindre talrik grupp, som av 

socialpsykologiska skäl kommit att följa ett mönster som inte är officiellt 

godtaget”64. Till exempel inom barnavårdsnämnden och inom skolväsendet. Dels 

kan också individerna som led av skuldkänslor och ångest över att vara ”perversa” 

eller onormala när de haft någon sexuell erfarenhet som föll utanför de i deras 

krets accepterade moralreglerna, uppleva ett rättfärdigande.  Men kommittén 

skriver också att det är svårt att ändra åsikter hos människor, att värderingar folk 

har sedan barnsben inte går att ändra på så lätt: ”fasta värdeattityder till 

sexualiteten att dessa blott långsamt påverkas av vad vetenskapen lägger fram för 

material.”65 Kommittén anser också att man gör sig skyldig till en felsyn och en 

förenkling när man i debatten lyfter ut sexual problematiken hos ungdomar från 

den större livsföringsfrågan. ”De psykologiska betingelserna för hur en individ 

löser sitt sexualproblem skapas inte bara under ungdomstiden utan under hela 

den föregående uppväxten.”66I debatterna som förts handlar det antingen om 

avhållsamhet eller om sexuellt umgänge och kommittén understryker att denna 

förenkling om det en eller andra egentligen inte är intressant utan frågan bör 

istället ställas hur gestaltar sig detta sexual umgänge. Kommittén belyser 

problematiken att skapa både de inre och de yttre förutsättningarna för ungdomen 
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att gestalta sitt sexualliv så att det leder till individens mognad och lycka. Samt 

konstaterar att ”I ett kultursamhälle som vårt svenska skapar den långa 

tidsklyftan mellan ungdomens biologiska mognad och den sociala 

fullmyndigheten svårigheter som inte kan bortförklaras och inte heller – såvitt 

man nu kan skönja – kan lösas utan spänningar, risker och besvikelser för 

individerna.”67 

Kommittén är fullt medveten om att den nyvunna kunskap de har på det 

sexualpolitiska området måste föranleda en försiktigare bedömning: ”Man bör 

emellertid, anser ungdomsvårdskommittén, allvarligt fråga sig, om inte både de 

kunskaper om verkligheten som vi nu har och insikten om vår stora okunnighet på 

viktiga punkter måste tvinga till en mera försiktig bedömning av hela frågan”68 Vi 

kan alltså se att kommittén var medveten om sina egna förutfattade värdeattityder 

och sin egen brist på empirisk data, och att de hänvisar till nyare undersökningar 

för att ompröva sina inställningar. Detta blir tydligt när kommittén tar upp, vad de 

själva skriver vara, ett ganska begränsat problem, nämligen masturbationen. För 

det första anses självutlösning vara fullständigt oskadligt och för det andra är det 

bland unga män en fysiologisk omöjlighet att inte få någon form av utlösning. 

Vidare konstaterar de att: ”Den naturliga slutsatsen syntes vara, att såväl 

moraliskt fördömande som påståenden eller antydningar om medicinska vådor är 

föga på sin plats när det gäller masturbation bland ynglingar.”69 

Även när det gäller samlag i ungdomsåren lyfter kommittén ett varningens 

finger och manar till allvarlig eftertanke för de psykofysiska skadorna som kan bli 

följden av enbart fördömande inställning, och uppmuntrar istället till 

uppmärksamhet för de faror som unga utsätts för. Skolans sexualundervisning 

skulle kunna bjuda den mest effektiva vägen, där förnuft och sannfärdig 

undervisning samt saklig upplysning bör vara ledorden för undervisningen.70 

En fråga som kommittén vidare tar upp berör ämnet homosexualitet. Då de 

inledningsvis skriver att forskningen är begränsad och att de för Sveriges del inte 

har några hållpunkter när det gäller bedöma vanligheten, hindrar inte detta 
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kommittén att konstatera att det är ”…i småbarnsåldern som de livsavgörande 

inflytelserna når individen. (…) Om denna utveckling inte förlöper normalt 

uppstår en osäkerhet i fråga om könsidentifikationen…” och konstaterar att: ”…de 

i miljö och uppfostran verksamma faktorerna måste ha en mycket stor om inte 

helt avgörande betydelse.” för att få ”…den rätta könsrollen…”71  

Kommittén föreslår, att en samlad upplysningsskrift skall utfärdas som dels 

ger tips och råd kring hur ungdomen bör vara som medborgare, där ämnen som 

utbildning, arbete och ekonomi behandlas och dels en grundläggande 

sexualhygienisk orientering. I den senare delen behandlas könssjukdomar, 

preventivmedel, abort, samt sjukliga sexuella böjelser där homosexualiteten står i 

ensamt centrum.72  

 

Missanpassad ungdom 

 

Den ledande tanken i kommitténs behandling av problemet har varit att 

samhällsingripandena i första hand bör sikta till profylax. Planen om en 

landsomfattande organisation för psykisk hälsovård bland barn och 

ungdomar avser att störningar i personlighetsutvecklingen skall bli 

upptäckta och om möjligt botade på ett tidigt stadium.73 

 

Kommittén radar upp åtgärder och förslag på att utbilda, fortbilda och informera 

ungdomar och föräldrar. Allt från skolpsykologer, hjälpskolor och införande av 

eftervård genom bland annat kuratorer till informationsblad och broschyrer 

nämns. Allt för att i största möjliga mån kunna arbeta förebyggande mot 

”missanpassningar” och” beteenderubbningar”. 74Hur ställer sig då kommittén till 

de ungdomar som redan är ”missanpassade”? ”Tyvärr måste kommittén däremot 

lämna frågan olöst om samhällsåtgärder rörande de ungdomar, som på grund av 

grövre företeelser eller emedan de kommit upp i åldern över 15 år inte kan tas om 
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hand av den förebyggande vården ens när den en gång blir utbyggd.”75 Men, 

understryker också kommittén, den debatt som förts om ungdomsbrottslighet och 

den bristande anpassningen av ungdomar har också fått omotiverade 

proportioner. Jämfört men andra länder låg Sverige långt ner i brottsstatistiken, 

trots en svag stegring brotten under mellankrigstiden. Och kommittén ansåg att 

en svag ökning av framförallt egendomsbrott var ofrånkomlig i och med den 

ökade urbaniseringen. ”Frestelserna är där större och den sociala kontrollen över 

den enskildes livsföring mindre än på landet och i småorter. Det är dessutom 

svårare att klara sin livsföring i stadsmiljön, särskilt för dem som i unga år 

ensamma flyttar dit från uppväxtorter av annan struktur. Inte nog med att de ofta 

har ytterst svårt att klara sin ekonomi och sin bostadsfråga och att finna 

mänskliga kontakter i den ovan miljön.”(…) Om ingen tar hjälpsamt hand om dem 

kan de komma att driva omkring som i alla avseenden hemlösa främlingar i 

staden…”76 En av kommitténs lösningar på detta var att inrätta något som de 

kallade >>ungdomens hus>>. 

Två huvudgrupper med ”missanpassade ungdomar” identifierar 

kommittén. Dels de, som ovan nämnts, unga människor som tidigt söker sig från 

hemmet och hemorten och som abrupt förlorar ”…all gruppsamhörighet, och detta 

vid en tidpunkt när deras personlighetsutveckling bara är halvgången.”77 Den 

andra huvudgruppen som belyses är de som:”…är skadade i själva den 

grundläggande förmågan till social kontakt och realitetsanpassning.” (…)”Vilka 

orsakerna än må vara, måste samhället ta sig an dessa >>problemfall>>.”78 

Vilka åtgärder rekommenderade kommittén? 

Den tredje avdelningen av betänkandet handlar om de åtgärder kommittén 

förseslog skulle kunna hjälpa Sverige ur sin utmanande ställning. Den 

missanpassade ungdomen skulle, som vi tidigare sett, på ett förebyggande vis 

”uppfostras” till lämpliga och väl anpassade individer för samhället genom 

reformer och fysiska förändringar i samhället. 
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Vägarna att bota missanpassningen blir därför också två: att minska det 

yttre trycket, svårigheterna som lett till individens misslyckande, och att 

söka påverka själva personligheten och rucka på dess struktur. Det vill 

med andra ord säga: den sociala terapins och psykoterapins metoder.79 

 

Vilka var då de förslag och rekommendationer som ungdomsvårdskommittén lade 

fram för att ”minska det yttre trycket”? Och vilka var de reformer som föreslogs 

genomföras för att ”påverka själva personligheten”? Om vi börjar med den senare 

frågan, att tillrättalägga de psykologiska anpassningsproblemen, radar kommittén 

upp förlag med mer eller mindre ingående detaljstyrning. Att införa centraler för 

poliklinisk och klinisk behandling, anknutna till länslasarett, men även till städer 

där lasarett saknas, till skolmyndighet eller barnavårdsnämnd, var ett steg i denna 

riktning. Personal, med adekvat utbildning, kostnader och försöksperioder, allt 

listas i tur och ordning. Vidare föreslår kommittén att de stödåtgärder för 

utvecklingshämmade ungdomarna bör i första hand ske genom utbyggnad av 

hjälpskolan. Ordet hjälpklass, ringar illa i kommitténs öron och föreslår även en 

ändring till en neutralare benämning, nämligen B-klass.80 

”Yrkesvägledande >>eftervård>>” var ett annat medel som kunde med 

fördel användas för att anpassningen av ungdomsåren skulle bli så bra som 

möjligt. Kommittén understrycker dock att bristen på utbildad personal utgjorde 

ett stort problem under lång tid framöver men ansåg att de närmaste åren skulle 

en försöksperiod ändock ta form. >>Eftervården>> beskrivs återigen i detalj, där 

allt från vilka delar av kroppen som den somatiska undersökningen skall innehålla 

till hur kontakter med yrkesvägledare och arbetsgivarorganisationer skall ske.81  

Kommittén betonar vikten av att ”Utbildningsfrågorna måste oundgängligen 

lösas”  och föreslår:”…att en snar allsidig utredning igångsättes rörande 

utbildningen i praktisk psykologi i vårt land,…”82 samt att en provisorisk 

försöksutbildning anordnas för personer med tidigare erfarenheter inom 

yrkesvägledningsarbetet. Vidare ges förslag på att införa ”Ungdomskonsulenter” 
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för att, som en samordnande kraft, utröna behov och nytta för 

fritidsverksamheten. Samt att för denna verksamhet ge praktiska råd och 

upplysningar till kommuner. Inom idrotts- och föreningslivet föreslås även ledare 

ges möjlighet till olika kurser för att förkovra sig i uppgiften att ”… leda andlig och 

fysisk fostran”83 

Kommittén anser även att sexualundervisningen i skolan bör revideras. De 

konstaterar att den sannolikt förekommer i flertalet småskoler och folkskolor men 

kvalitetsmässigt är det stora skillnader. Lärarnas okunskap och bristen på 

lämpliga läroböcker är en del som kommittén vill ändra på, men även att 

sexualundervisningen fokuserar och lägger extra stor vikt vid sexualfrågans 

sociala, psykologiska och etiska sidor. Även upplysning om preventivmedel bör 

prioriteras.84 

Den psykologiska vården är i förslagen omfattande och inbegriper stora 

reformer, förslagen är på kronan uträknade och inget lämnas åt slumpen. Men de 

fysiska reformerna som kommittén föreslår är om möjligt ännu mer omfattande. 

Då materialet kring vilka åtgärder man ansågs behövas är vida omfattande väljer 

jag att sporadiskt göra nedslag i, för uppsatsen, mer adekvata områden. 

Det så kallade ”Ungdomens hus” fanns redan i Stockholm när betänkandet 

tog form. En rådgivningscentral med uppgift att bistå med råd och upplysningar 

som rörde alla de problem som kunde möta en ung ensamstående människa i 

storstaden. Kommittén ansåg att denna variant var en förebild som andra större 

städer med inflyttande ungdom borde kunna implementera.85 

De tre delbetänkandena kring ungdomens föreningsliv, fritidsverksamhet 

samt nöjesliv lider alla av samma problematik, fortsätter kommittén: Bristen på 

lokaler, och menar att det statliga anslaget till detta ändamål inte bara bör 

bibehållas utan även utökas. För att även lösa denna problematik föreslår 

kommittén att militärbaracker (som för försvarsmaktens del blivit övertaliga) 

skulle kunna reserveras till orter som inte kunde lösa lokaländamålsfrågan inom 

                                                             

83 SOU 1951:41, 146-147 

84 SOU 1951:41, 157-158. 

85 SOU 1951:41, 142-143. 
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överskådlig framtid. Men även att skolor skall vara skyldiga att upplåta sina 

lokaler till fritidsverksamhet.86 

I fråga om nöjeslivet skriver kommittén att: ”Samhället bör inte bara vara 

passivt genom ordningsföreskrifter utan aktivt genom egna positiva insatser 

främja tillkomsten av tilltalande och högklassiga nöjen. På åtskilliga håll i landet 

råder en direkt brist på lämpliga nöjesanordningar.(…) Det måste betraktas som 

en naturlig kommunal angelägenhet att tillse att tillräckliga och goda 

nöjesanordningar finns att tillgå.”87 Med dessa ord förslår kommittén en ökad 

möjlighet för invånarna att få högklassiga nöjen. För att detta skulle kunna ske, 

radar återigen kommittén upp en mängd olika insatser för att främja miljön vid 

dessa anordningar. Allt från en skärpning av ordningsstadgan kring vem som får 

anordna nöjestillställningar, till åldersgränser och skärpta krav på ordningsvakter. 

Den punkt som jag väljer att citera i sin helhet handlar emellertid om rusdrycker. 

Detta gör jag eftersom förslaget i betänkandet vid ett senare skede som handlar 

om ungdomen och nykterheten är i direkt motsägelse till det förra. 

e) Förbud mot förtäring av rusdrycker och pilsnerdricka vid offentliga 

nöjestillställningar, med undantag för de fall att förtäring sker i samband med 

tillåten utskänkning av alkoholhaltig dryck.88 

Under rubriken ”Ungdomen och nykterheten” konstaterar kommittén att: ”Det 

offentliga nöjeslivets hyfsning är i stor utsträckning en fråga om att tvinga tillbaka 

alkoholbruket.” 89 och föreslår bland annat följande:  

4. Rusdrycker och dans: upphävande av rättigheten för överlåthållarämbetet och 

länsstyrelserna att bevilja undantag från förbudet om utskänkning av rusdrycker i 

samband med offentlig dans. Spritrestaurang som anordnar offentlig dans skulle 

alltså under den tid dansen pågår ej utskänka rusdrycker.”90 

 

Med andra ord förespråkar kommittén både en begränsning av försäljning av 

rusdrycket, där tillstånd skall innehas, för att sedan upphäva rättigheterna för 

tillståndsmyndigheterna att ge tillstånd vid offentliga danser.  

                                                             

86 SOU 1951:41, 143-144. 

87 SOU 1951:41, 148 

88 SOU 1951:41, 149 

89 SOU 1951:41, 152 

90 SOU 1951:41, 152 
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Som nämns ovan var kommitténs arbete i första hand förebyggande och 

arbetade mot ”positiva insatser” och kommittén var tydliga med att inte bara 

införa förbud och reglementen för att stävja problematiken kring dansbanorna. De 

lyfte även fram de positiva åtgärderna som en höjning av nöjeslivet medförde och 

hur dessa positiva insatser skulle se ut. Lärarna skulle fortbildas i dansens ädla 

konst, skolradion skulle ha dansundervisning, anordnandet av kommunala danser 

och dansinstruktioner vid ungdomsgårdar. Allt för att främja denna del av 

nöjeslivet. Men nöjeslivet bestod inte enbart av dans. Teater, musik och film anser 

även kommittén skulle få ökade statliga anslag för att främja nöjeslivets utbud. 

Även uppluckringar av förbud, mot till exempel nedkopiering av smalfilm, samt 

extra stöd för produktion av barnfilm föreslås.91 

Sammafattning av undersökningen  

 

Med empiriskt underlag, diskuterar, formar och analyserar kommittén en rad 

förslag på reformer. Individers komplexa situationer sammanställs i diagram efter 

diagram där de kan mätas, jämföras och analyseras. Statistiken talar sitt tydliga 

språk. Reformer, åtgärder och förslag radas upp utifrån faktaunderlaget. Ett 

"samhälle" ska byggas, och de individer som faller utanför de sociala ramarna ska 

med alla medel, gärna i så tidig ålder som möjligt, formas att passa in i bygget. 

Problem efter problem diskuteras, och åtgärderna som föreslås är synnerligen 

detaljerade. På minuten och på öret föreslår kommittén hur man ska komma 

tillrätta med de utmaningar man ställts inför. Men kommittén visar även på en 

stor medvetenhet. Vid flera tillfällen understryker de att de saknar underlag för att 

egentligen föreslå någon typ av reform, vilket förvisso inte hindrar dem att ändå 

lämna förslag, Detta visar ändå på att kommittén bortsåg från den heta debatt 

som förts både i den politiska arenan och kanske, framförallt, den massmediala. 

De konstaterar att ungdomsproblemet som det har målats upp i media inte alls är 

det stora problem som det sades vara, men förstår även att det vetenskapliga 

"sanningarna" tar tid att implementera. 

                                                             

91 SOU 1951:41, 150-151 
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Diskussion 

Kommittén understryker, som nämnts, vid flera tillfällen vikten av att inte dra 

förhastade slutsatser. De erkänner att det inom flera områden har för lite 

empiriska data för att egentligen dra några säkra slutsatser och lämna förslag på 

reformer. Ändå genomsyrar ett, som vi idag kan tycka, icke-vetenskapligt tänk 

hela betänkandet, drömmen om ett utopiskt samhälle med "normala" individer 

som hade den "rätta" könsrollen, som alla fogade sig till de sociala normer man 

ansåg samhället skulle ha, måste beskrivas som just det, en utopisk dröm. På 

många vis var kommittén emellertid "före sin tid". De tankar och reformer som 

föreslås handlar väldigt mycket om att ge en "belöning för gott uppförande" 

istället för hot och bestraffande för "fel" individen gör. Att medvetandegöra "det 

rätta" blev kommitténs stora utmaning. En av vägarna var information, inte minst 

inom skolans väggar skulle elever fostras till de rätta samhällsmedborgarna. 

Sexualundervisningen inom skolan var ett exempel på en sådan väg. När Sverige 

införde obligatorisk sexualundervisning i skolan blev vi ett land som skapade 

känslor, ofta upprörda, i omvärlden. Kommitténs tanke med 

sexualundervisningen baserades på de kunskaper man hade då, det vill säga teorin 

om att sexuell läggning berodde på social och kulturell fostran. En annan väg var 

att på olika vis främja individen att tillhöra en social grupp, och många av 

reformerna som genomförs handlar just om att ge möjligheter för individen att få 

någon form av tillhörighet, att vara en del av samhället. I just den aspekten, att få 

medborgarna att tillhöra en social grupp, fanns redan flera verktyg för politikerna 

att arbeta med. Dansen, skolan, förenings- och idrottslivet, politiska grupperingar 

med mera, allt detta fanns redan, men behövde förfinas och möjliggöras i större 

utsträckning.  

Utifrån Bacchis metod kan man tydligt se att "det rätta" och "normalt" var 

inarbetade begrepp som tillhörde de för tiden rådande normerna. Det är tydligt att 

kommittén arbetade med "en morot" för att få igenom sina förslag och önskemål. 

De framställde sina förslag som generösa och välvilliga. Deras syfte var att 

förbättra situationen i det svenska samhället, utifrån vad de tyckte var bättre. 

Deras förslag genomsyras av den rådande vetenskapen som lösningen på allt, 

psykoanalysen var en stor del i lösningen kring de beteenden som inte var 
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önskvärda, utifrån kommitténs värderingar. I förebyggande syfte ville man strama 

åt barnens fostran så deras sexuella läggning inte skulle bli avvikande. 

 

Vilka problem ansågs ungdomar ha och vilka av dessa 
föreslogs det förändringar av i kommittéarbetet? 

 

När man läser betänkandet börjar man undra om problemet med ungdomars 

oetiska leverne överhuvudtaget fanns eller om problemet som skulle lösas var hur 

de skulle lugna ner övriga samhället i hetsen kring upplevelsen av 

ungdomsproblemet. Delar av betänkandet handlar om att ta ytterligare ett steg 

mot att normalisera sexualiteten och den nya gruppen människor som Sverige fått 

- ungdomar, inte till den syn vi i allmänhet har idag men ett steg närmare den. 

Under alla omständigheter påverkade den massmediala debatten politiken och i 

symbios med utvecklandet av de ”sociala ingenjörerna” formades en ny politisk 

arena vilka sökte styra invånarna mot en närmast utopisk framtidsmiljö. I 

kommitténs betänkande betonas vikten av att hålla värderingar utanför, nästan 

som en käftsmäll mot den mediala, något snedvridna debatten skriver de ”Den 

primära diskussionen måste ju gå ut på att söka fastställa vissa empiriska data. 

Först därefter kan dessa empiriskt fastställda fenomen diskuteras med hänsyn till 

deras önskvärdhet eller förkastlighet (…)” 92 Som politiker och medlem i en 

kommitté som ska ta beslut som påverkar många människor är det önskvärt att ha 

denna inställning. Vad som är önskvärt eller förkastligt avgörs sedan av 

värderingar. Att ha empirisk data betyder inte att värderingarna är borttagna, 

bara att värderingarna kan stöttas eller ruckas av något. Hur den empiriska datan 

tolkas var i detta fallet kommitténs jobb, hens värderingar och politisk ideologi 

styrde mer än insikt i den enskildes levnadsförhållande, empati för detta leverne 

och ifrågasättande av "det rätta". I detta fallet är det svårt att förstå hur problemet 

utifrån uppsatsens syfte ska tacklas, Bacchi skriver om värderingarna bakom 

besluten och kommittén skriver om att hålla värderingar utanför. Jag väljer att, 

utifrån Foucaults teorier, se det som att kommittén inte såg "det rätta" och "det 

förkastliga" som värderingar utan de såg det som sanningar. En sanning 

ifrågasätts inte, inte heller värderas den. 
                                                             

92 SOU 1951:41, 160. 
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Det finns många exempel på när kommittén gör skillnad på värderingar 

och sanningar. I tidigare betänkanden föreslogs åtgärder för att strukturera upp 

nöjeslivet genom att skärpa ordningsstadgan gällande dansarrangemang. 

Dansbanorna/lokalerna skulle hållas i bra skick, ordningsvakter skulle finnas på 

plats, utskänkningstillstånd skulle utfärdas endast till de seriösa arrangörerna och 

förbud mot utskänkning till personer under 21 införas. Åldersgränser på inträde 

till dansen skulle sättas. Detta kan ses som åtgärder till att dämpa ner den hätska 

debatten kring dansbaneeländet. I samma betänkande finns också uppmuntrande 

insatser till ungdomars intresse kring att förlusta sig på dansbanan, t.ex. skulle 

dans ingå i undervisningen i skolan och danskurser skulle ges genom radio. 

Betänkandet berör också annat nöjesliv såsom t.ex. ”åtgärder för att höja 

standarden på den film som ungdomen ser” bl.a. genom att tillsätta fler 

granskningsmän (varav hälften skulle vara psykologer eller barnpsykiater) vars 

uppgift skulle vara att avgöra lämpligheten samt eventuellt censurera filmer. 

Skolan skulle stå till tjänst med ”skolning av filmsmaken”. Värderingen ligger i att 

debatten kring dansbaneeländet och den dåliga standarden på film måste få ett 

stopp, att rensa upp och göra fint och tillföra ordningsregler stoppar eländet. 

Sanningarna kommittén bar på var att psykologer och barnpsykiater sitter på 

kunskapen kring vad som är "rätt" film, utbildning ger ungdomar som dansar på 

rätt sätt och ordningsregler och vakter ger ungdomar som beter sig på rätt sätt. 

Detta "rätta" grundade sig i den då gällande vetenskapen. 

När debatten hettade till, på såväl den politiska arena som i massmedia om 

dansbaneeländet och hur detta moraliska förfall skulle hanteras, tog politikerna 

vetenskapen till hjälp. Inte, som de själva tyckte, genom att förhasta sig och 

fördöma, utan genom empiriska undersökningar ta reda på statistiska fakta innan 

man fattade beslut. Detta vetenskapliga tillvägagångssätt markerar de sociala 

ingenjörernas styrka. Att inte falla in i debattens hetta och ovetenskapligt fatta 

några beslut utan utifrån empiriska data analysera och konkretisera de åtgärder 

som behövdes införas. Medvetenheten kring bristande underlag för beslut belyser 

också kommittén, hur skulle de kunna fatta de riktiga besluten utan tydliga 

empiriska data? De manar till försiktighet i besluten, men är ändå fast beslutna 

om fostran från samhälle, skola och förälder är synnerligen viktiga för att barnet 

ska få den rätta könsrollen. Den socialt anpassade invånaren i samhället hade 

alltså en bestämd könsroll som kunde och skulle formas i de tidiga åren. Om 



41 

 

föräldrarna misslyckades, skulle det finnas statliga möjligheter att återupprätta 

och förstärka den önskvärda sociala kontrollen och fostran av 

samhällsmedborgaren. Regelbunden kontroll av barn och ungdom skulle 

genomföras för att, i ett så tidigt stadium som möjligt, hindra att invånaren föll 

utanför de socialt accepterade ramarna. Denna ståndpunkt grundades i den då 

rådande synen på hur människor utvecklas och formas till väl fungerande 

medborgare, det vill säga i mångt och mycket gick de i psykoanalysens fotspår.  

Förenklar vi problemen och försöker se det ur ett större perspektiv landar 

vi egentligen i en enda fråga som de sociala ingenjörerna ställde sig: Hur fostras 

samhällsmedborgare till önskvärda individer? Vägen dit var kantad av frågor och 

problem. Oftast sågs lösningarna med förebyggande åtgärder som skulle främja 

ett visst önskvärt beteende, men när dessa inte räckte till, eller individen redan var 

"förlorad", till exempel de ungdomar som hade fyllt femton och redan hamnat 

"snett", utformades andra åtgärder. Vilka dessa lösningar var hade som bekant 

inte kommittén svar på. "Tyvärr" var egentligen den enda kommentaren. Men 

kikar vi utanför betänkandet på hur samhället delvis kringgick problematiken med 

socialt missanpassade eller svagbegåvade medborgare var ju en "lösning" som än 

idag är uppe för diskussion, tvångssteriliseringen.  

Återigen lyser det igenom, trots att kommittén noga uttrycker brist på 

forskning, att det finns "rätt" och "fel". Det finns normer och värderingar hos 

kommittén som genomsyrar deras förslag. Det finns ett "rätt" sätt att "bota" icke 

önskvärt beteende. De hade inte lösningar på allt, men de hade värderat det som 

behövde "lösas" som ett problem. 

 

Vilka sexuella beteenden beskrevs i kommittéarbetet, vilka 
ansågs problematiska och varför ansågs dessa sexuella 
beteenden vara ett problem för samhället och staten?  

 

De beteenden som inte var önskvärda i kommitténs betänkande handlade i stor 

utsträckning om alla de beteenden som inte ingick i "planen". "Social planering 

under rationell kontroll" löd ju mottot och kontrollen förlorades ju om beteendet 

inte föll inom de socialt acceptabla normerna.  
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Beteenderubbningar som påverkade karaktären, asocialt beteende eller 

sexuellt avvikande beteende var alla icke önskvärda beteenden som ett 

tillrättaläggande, som Hirdman uttrycker det (vilket egentligen kommer direkt 

ifrån Befolkningskommissionens slutbetänkande 1938), kunde åtgärda.  

Det finns i alla samhällen individer som inte faller inom normen för vad 

som är accepterat, oavsett hur liberala normerna är. I ett större sammanhang är 

den missanpassade ungdomen de individer som inte platsar i den för stunden 

rådande normen. De blir ett problem som måste lösas. Naturligtvis ska ett 

samhälle ge hjälp till de som behöver det men frågan kvarstår - hade de varit 

missanpassade om normerna varit annorlunda? Betänkandet som i denna uppsats 

berörs visade att ett av de icke önskvärda beteendena var bland annat 

homosexualitet, det vill säga, en stor grupp människor som hamnar under 

rubriken "missanpassade". Att man kan tolka betänkandet som att detta beteende 

kunde stävjas genom en mer tillrättalagd och genomtänkt uppfostran vet vi idag 

inte bara är under all kritik utan även direkt felaktigt. Under alla omständigheter 

får man hoppas att läsaren av betänkandet funderar kring vad vi idag anser vara 

missanpassat, vad är det vi försöker få bukt med just nu? 

 

Vilka sexuella beteende skulle enligt utredarna åtgärdas och 
hur skulle dessa beteenden förändras? 

 

En av grundtanken bakom lagförändringsförslagen var att arbeta förebyggande. 

De åtgärder som utredarna vill sätta in, handlade ju i första hand om att stävja 

avvikande beteende och främja barn och ungdom i tidiga år att bli socialt 

anpassade och rättrådiga människor, allt enligt uppfattningen om att sexualitet är 

ett kulturellt uttryck. Inte minst skolan och sexualundervisningen ansågs vara ett 

bra medel för att medvetandegöra och informera barn och ungdom. Men 

kommittén understryker även vikten av att samhällsmedborgaren är ”medlem i en 

social grupp”. I mångt och mycket finns förslag i betänkandet på åtgärder som 

egentligen bara syftar till att höja kvalitén på de aktiviteter ungdomarna redan 

hänger sig till. Allt från att lära dem dansa till att förbereda dem på sexuella 

handlingar genom sexualundervisningen. Sedan måste man ta i beaktande att det 

till sist och slutligen låg i lärarens händer hur denna undervisning utformades, 
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men syftet i betänkandet är ändå ur ett historiskt perspektiv framåtsyftande, mer 

liberalt och accepterande. 

Det måste dock ha varit en kluven situation för de som skulle utforma 

denna sexualundervisning. Till exempel var homosexualitet förvisso lagligt men 

betraktades som en sjukdom, denna sjukdom kunde man få behandling för med 

metoder som vi idag skulle klassa som kränkande och misshandlande. 

Betänkandet beskriver homosexualitet som normalt men inte rekommendabelt. 

De ungdomar som hade en för tiden normal, men inte rekommendabel utan i 

detta fall sjuklig, läggning hade fortfarande en stor utmaning framför sig. De 

behövde inte riskera fängelsestraff men de riskerade fortfarande någon form av 

mer eller mindre smärtsam "bot". I och med att homosexualitet inte ansågs vara 

"rätt" riskerade de också ett utanförskap, något som betänkandet belyser som ett 

problem – att stå utanför den rätta sociala grupptillhörigheten. 

Att ett sexuellt beteende ses som normalt, men som inte kan 

rekommenderas, kan också ses som kluvet. Ska man inte rekommendera något 

som är normalt, vad ska man då rekommendera? Kommittén hänvisar till en 

”normal social varelse” vilket är ett ganska intressant ordval. Vidare i texten 

verkar det som att kommittén har en ganska klar bild av vad ”normalt” är och i 

detta ingår inte ett sexuellt beteende utanför den heterosexuella normen. Även om 

ett försök görs att inte väga in värderingar, blir det ändå en tydlighet vad 

kommittén anser vara ”normalt”, det vill säga att man mellan raderna kan tolka 

kommitténs syn på sexuell läggning, som konservativ men med ett försök till att 

normalisera andra läggningar som hamnar utanför den heterosexuella normen. 

Man kan tänka sig att de brottas med sina egna värderingar, medias sätt att måla 

ut ungdomarna, en i samhället inbyggd rädsla för domedagen och med de klara 

siffrorna i olika undersökningar. Motsägelsefulla budskap på flera punkter. Tittar 

man på betänkandet utifrån de förutsättningarna kommittén hade, på ett 

personligt plan, så är det ett betänkande som tar ett steg framåt i den 

sexualpolitiska debatten eftersom medlemmarna i kommittén ändå lyckades få 

fram att de visste för lite, det fanns för lite forskning och de formulerar ändå 

någon form av normalisering kring olika sexuella beteenden. Detta öppnade upp 

för vidare forskning kring normer och sexualiteter.  
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Betänkandet ger också mer konkreta förslag på hur man skulle lösa 

bostadsbristen och arbetssituationen hos ungdomar. Den ger också förslag på hur 

ungdomarna skulle skolas i att vara sparsamma ekonomiskt. De ungdomar som 

var födda i eller flyttat till städerna var de som, av naturliga skäl, i större 

utsträckning fick ta del av de förbättringar som gjordes. Bostadssituationen för 

ungdomar i städer förbättrades, fritidsaktiviteter och lokaler som skulle finnas till 

förfogande för ungdomar fanns i större utsträckning i städerna, 

arbetsmarknadsåtgärder handlade om jobb i industri och service. Alla åtgärder 

syftade till att få den grupp människor som media utmålade som förtappade att på 

olika vis formas till välanpassade medborgare, d.v.s. ha en bostad, ett jobb, ett 

sparande och en meningsfull och av staten kontrollerad fritidssysselsättning. Att 

under ett tidigt stadium forma individerna till rättmätiga samhällsmedborgare, 

styrda och kontrollerade efter den senast forskningen, låter nästan dystopiskt i 

dagens öron men de sociala ingenjörernas tanke bakom åtgärderna hade närmast 

en utopisk föreställning.  

 

Vad problematiseras inte i utredningen? 

 

Denna frågas syfte är att titta på bakomliggande uppfattningar som människor 

hade som påverkade deras sätt att fatta beslut, medvetet eller omedvetet. Den kan 

också medvetandegöra några konsekvenser för människor som stod utanför 

normen.  

Det som man direkt kommer att tänka på när man ställer denna fråga är 

den oreflekterade ”sanning” som vetenskapen målar upp. Ett mycket blygsamt, 

om ens något, ifrågasättande kring till exempel psykoanalys och vetenskapliga 

fakta, fakta som bevisligen modifierades för att passa syfte och ändamål. Jag 

tänker då i förstahand på läkarnas uttalanden där ”felaktiga” iakttagelser 

refuserades bort i slutgiltiga rapporter. Där man uteslutande med psykoanalysens 

verktyg skulle ”medvetandegöra” individens missanpassning för att få personen 

att anamma de accepterade normerna. Där ett rasbiologiskt tänkande fortfarande 

var en vetenskap och sanning och där homosexualitet sågs som ett 

sjukdomstillstånd. Denna frågeställning ”vad som INTE problematiseras” är 

synnerligen intressant att fundera kring. Hur kunde de sociala ingenjörerna ta all 
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vetenskap för sanning? Varför ifrågasattes inte vetenskapen på ett tydligare vis? 

Historien är full med ”vetenskapliga sanningar” som senare har visat sig inte alls 

överensstämma med verkligheten.  

I denna fråga hamnar vi väldigt långt ifrån det vetenskapliga och 

analytiska. Frågan är emellertid intressant, för vad hade hänt om kyrkan i större 

utsträckning hade kunnat behålla sin makt, om de sociala ingenjörerna influerats 

av andra idéer och tankar när de sökte skapa sitt utopiska samhälle? Dock tror jag 

att eftersom 1900-talet på allvar hade internationaliserats och globaliserats, och 

vetenskapen influerades från olika delar av världen, så skulle idéer och reformer 

ändå snarlikt påminna om de som verkligen föreslogs och implementerades. 

Politikerna, de som var beslutsägare, var också samhällsmedborgare som 

tog del av debatten via media. Hur de blev påverkade av den förtäljer inte 

historien, mer än att de i större utsträckning var tvungna att tänka på långtgående 

effekter och på det större perspektivet där dagsnyheterna bara kunde ses som just 

något taget ur sitt sammanhang just den dagen. Dessa politiker formades även av 

den nya vetenskapen. Vi ser en tydlig förändring där dessa ”sociala ingenjörer” 

väger pinfärsk statistik och empiriska data mot gamla moralpredikningar och 

antaganden.  

Detta sekulariserade samhället där vetenskapen lyfts fram, där den 

allmänna rösträtten, utbredningen av media, influenser från utlandet och 

urbaniseringen bidrog till att kyrkan förlorar mer och mer makt i samhället. 

Kyrkan försöker dock bidra i debatten kring ungdomarnas förfall och använder en 

taktik som alltid har fungerat för kyrkan – skrämseltaktik, vilken dock inte får de 

effekter som kyrkan önskat. 

I den undersökning som finns bifogad betänkandet framkom det att de som 

var högutbildade i mindre utsträckning spenderade sin tid till dans. Hade det 

någon betydelse för debatten som pågick? I ett samhälle där hög utbildning var 

något att se upp till, något som gav respekt och inflytande, måste man anta att 

personer som besatt den har haft en röst i någon form. Man kan anta att personer 

med hög utbildning såg ner på dans eftersom det var något som den lägre klassen 

höll på med. Man kan å andra sidan anta att denna grupp av människor ville 

dansa men inte ansåg att det var passande. Hur som helst måste de ha pratat om 

det, det är oundvikligt, men vad sa de? 
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Vem eller vad är det som vänder en ingrodd värdering som blivit en 

sanning? Betänkandet är en liten del av ett samhälle i förändring, men kan det 

förändra människors uppfattningar och värderingar och kanske ännu mer viktigt 

– vilka värderingar vill man inte förändra? Det kanske är så att varje förändring 

måste ner i två diken, ett liberalt och ett konservativt. Inte sällan är det kyrkan 

som står för den konservativa delen av debatten.  Varje sak måste kanske få sin tid 

att implementeras i samhället. Gaffeln blev inte accepterad för att den förbjudits 

av kyrkan eftersom den ansågs vara lik djävulens eldgaffel, nu är det ingen som 

ifrågasätter ätverktyget och även om det serveras mest soppa och kakor i den 

kyrkliga verksamheten, är jag övertygad om att präster använder gaffeln till 

vardags. Hårdrocken har också stötts och blötts av kyrkan om musikstilens 

hemliga budskap, nu spelar hårdrock i kyrkan vid olika tillfällen utan att det 

ifrågasätts nämnvärt. Sexualitet, dans och rusdrycker är inte några undantag. För 

människor på individnivå kan det ha en enorm betydelse huruvida deras sätt att 

vilja leva är accepterat i samhället eller inte, att inte kunna ”komma ut ur 

garderoben” utan risk att bli utstött eller inlåst spelar en livsavgörande roll för den 

enskilde personen. Men ur ett globalt och historiskt perspektiv kanske det är bra 

med en debatt, att sakta få den stora massan att ändra sin syn på olika saker. 

Reklam, tv, social media och annan press påverkar människor hur de ska tänka. 

Det visar sig tydligt i denna uppsats vilken medial uppmärksamhet som den 

förtappade ungdomen fick. Att det finns två läger ger människor ett val, fler 

perspektiv. Problemet med den uppmärksamhet den förtappade ungdomen fick 

under den för uppsatsen aktuella perioden, var att folket fick endast ett av 

perspektiven. Hur gick riksdag och regering vidare med sina förslag i 

betänkandet? Fick betänkandet eller resultaten, som presenterades där, något 

utrymme i media?  Eller var den ensidiga debatt som fördes i pressen enbart något 

folk i allmänhet fnyste åt? 
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Sammanfattning 

Urbanisering, industrialisering och ett kraftigt vikande befolkningsunderlag 

förändrar Sverige de första decennierna av 1900-talet. Denna förändring ger 

Sverige en ny grupp medborgare – ungdomar. Ungdomarnas leverne skapar 

debatt där de målas ut till omoraliska och förtappade individer, som mer eller 

mindre lever okontrollerade av staten, föräldrar och myndigheter i samhället. 

Debatten leder slutligen till att riksdagen anser sig tvingad att ingripa och utser en 

ungdomsvårdskommitté som ska utreda de problem som ungdomarnas liv 

medförde. Efter flera delbetänkanden, kommer 1951 kommitténs slutbetänkande 

Ungdomen möter samhället, ett betänkande som ger en rad förslag på åtgärder 

för att hjälpa ungdomar att bli fullgoda medborgare. 

Debatten har många åsiktsbärare som framträder, inte minst genom det 

massmediala; de sociala ingenjörerna, kyrkan och läkare.  Alla vill ha sin plats i 

rampljuset, och alla har sin "lösning" till ungdomsproblemet. De sociala 

ingenjörerna målar upp en bild av ett utopiskt samhällsbygge, där de senaste 

vetenskapliga rönen ska ligga till grund för beslut och åtgärdsförslag. Kyrkan 

förespråkar förbud mot allsköns omoraliska beteenden och läkarna delades i två 

läger där vissa tyckte ungdomen led av moraliskt förfall och andra såg inte att det 

förelåg något problem.  

I betänkandet finns det förslag till åtgärder på många fronter för att skola 

in ungdomar i vuxenlivet men en grupp hamnar utanför, de "missanpassade", det 

vill säga människor med bristande karaktärsdrag, sinnesslöa och homosexuella. 

Dessa föll inte inom den socialt accepterade och med vetenskap belagda normer. 

De "missanpassade" individerna, eller de individer som riskerade hamna utanför 

de accepterade sociala ramarna skulle med kontroller och information formas till 

den typen av medborgare som de sociala ingenjörerna strävade efter.  "Social 

planering under rationell kontroll" var utgångspunkten för tankeramarna, ett 

måtto som ganska tydligt visar hur man tänkte sig att samhället skulle byggas. 

Alla grupper som gav sig in i debatten hade en klar och tydlig uppfattning 

om vad som var "rätt" och "fel" beteende, så även kommittén, sin "värderingsfria" 

inställning till trots.  



48 

 

 

Vilka problem ansågs ungdomar ha och vilka av dessa föreslogs det 

förändringar av i kommittéarbetet?  

Vilka sexuella beteende beskrevs i kommittéarbetet, vilka ansågs 

problematiska och varför ansågs dessa sexuella beteenden vara ett problem för 

samhället och för staten? 

Vilka sexuella beteenden skulle enligt utredarna åtgärdas och hur skulle dessa 

beteenden förändras? 

Vad problematiseras inte av kommittén? 

Svaren på frågeställningarna är till viss del givna, andra är bearbetade utifrån 

Bacchis metod och utifrån Foucalts teorier om hur man såg på sexualitetens 

utveckling. 
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