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1. INLEDNING  
Ungdomar som egen och mångfacetterad befolkningskategori är i Sverige relativt nytt. Tidigare har 

ungdomen i mångt och mycket enbart diskuterats som en förberedelseperiod inför vuxenlivet. Det 

var inte förrän i slutet på 30-talet som den svenska staten tillsatte Ungdomsvårdskommittén. Dess 

uppgift var främst att finna en lösning på brottsligheten bland unga, men den var också ansvarig för 

att lägga fram en mer begriplig och vetenskapligt grundad skildring av de ungas tillvaro.  1

Ungdomar uppfattades som mer och mer annorlunda i 1900-talets samhälle — ungdomen var mer 

synlig och uppfattades som mer normbrytande.  I press, riksdag och kyrkliga kretsar diskuterades 2

och debatterades det som i efterhand har beskrivits som en moralpanik som bekymrade den svenska 

befolkningen i frågan om ungdomens nöjesliv — framförallt deras dansvanor.  I riksdagen 3

hävdades en koppling mellan nöjesliv och brottslighet och det sades att "stegen på dansbanan blev 

också blev de första stegen på brottets väg."  4

Men det var inte enbart brottslighet och nöjesliv Ungdomskommittén skulle komma att utreda. Den 

privata sfären hos ungdomarna skulle också klarläggas — deras sexualitet och sexuella vanor skulle 

analyseras i skenet av rapporterna från befolkningskommissionen som tillsats för att utreda den 

rådande barnabristen.  Med tryck från såväl etablerade politiska grupper och det nystartade RFSU 5

introducerades sexualundervisning i svenska skolor under 1940-talet för att 1955 bli obligatorisk 

från och med 7 års ålder.  Forskning hävdar att detta gick i samma linje med den samtida förda 6

politiken i Sverige, att öka ambitionerna att reglera "det lilla livet"  — det privata.  7 8

Vid tiden för publicerandet av Ungdomsvårdskommitténs slutbetänkande Ungdomen Möter 

Samhället 1951 var intresset för ungdomar inte längre brännande nytt — slutbetänkandet var 

kommitténs sjätte betänkande i ungdomsfrågan. Just detta betänkande, som denna uppsats 

undersöker, fokuserar på problemet med Sveriges ungdom.  Kommittén kom att organisera sig för 9

 Frykman, Jonas. Dansbaneeländet: Ungdomen, Populärkulturen och Opinionen. Stockholm: Natur och kultur, 1988, 1

s.21; Forkby, Torbjörn. Youth policy and participation in Sweden: a historical perspective. In: Marti Taru, Filip Coussée 
and Howard Williamson (ed.). The History of Youth Work in Europe: Vol. 4: Relevance for Today's Youth Work Policy 
(Elektronisk Resurs). Strasbourg: Council of Europe Publishing: 45-60, 2014, s.48; Lennerhed, Lena. Frihet att Njuta: 
Sexualdebatten i Sverige på 1960-talet. Kållered: Norstedts, 1994, s.12.
 Frykman, 1988, s.96.2

 Frykman, 1988, s.21-23.3

 Frykman, 1988, s.63.4

 Hirdman, Yvonne. Att Lägga Livet till Rätta: Studier i Svensk Folkhemspolitik. Stockholm: Carlssons. Maktutredning-5

ens publikationer, 1989, s.131.
 Lennerhed, 1994, s.89.6

 Hirdman, 1989, s.9.7

 Lennerhed, 1994, s.91.8

 SOU 1951:41, Ungdomsvårdskommitténs slutbetänkande, Ungdomen möter Samhället. Justitiedepartementet, s.5.9
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att möta den oro som fanns såväl i riksdagen som i samhället i fråga om en "stegrad brottslighet 

bland ungdomen och missförhållanden förbundna med det offentliga nöjeslivet".  10

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera den statliga utredningen av ungdomsproblemet vid 1951 

och varför staten såg sig nödgad att ingripa i ungdomars liv med politiska styrmedel. 

1.2 Frågeställningar 
• Hur motiverade staten intresset för befolkningskategorin ungdomar? 

• Vad var problemet med ungdomarna och vilka lösningar föreslog Ungdomsvårdskommittén?  

• Varför identifierades ungdomars sexualitet som ett område där politiken behövde ingripa och 

påverka? 

1.3 Metod 
Det metodologiska angreppssätt som kommer att användas i denna uppsats är Carol Lee Bacchis 

"What's the problem?-approach".  Detta angreppssätt är särskilt utformat av Bacchi för 11

undersökningar och analyser av politiska förslag och utredningar och har främst använts i hennes 

genusstudier — framförallt politik som skapat ojämlikhet mellan män och kvinnor. Bacchi menar 

att varje policyförslag innehåller "a diagnosis of the problem",  vilket hon kallar för 12

problemrepresentation. Hennes angreppssätt innefattar därmed identifiering och bedömning av 

dessa problemrepresentationer och hur de presenteras i policyförslag.   13

Bacchi själv erkänner att metoden kan låta banal och självklar, men hon hävdar att politiska 

problemformuleringar ofta diskuteras okritiskt med brist på ett mer analytiskt förhållningssätt som 

fokuserar på de antaganden som ligger till grund för själva problemet och dess lösningar. Vi 

uppmuntras inte till att problematisera hur dessa politiska problem diskuterats fram och formats.  14

Bacchi hävdar att varje politiskt problem är en tolkning, och att denna tolkning är full av 

värderingar — genom att analysera problemen och dess lösningar hjälper oss alltså att förstå de 

 SOU 1951:41, s.6.10

 Bacchi, Carol Lee. Women, Policy and Politics. London: Sage Publications. 1999. s.1.11

 Bacchi, 1999. s.1.12

 Ibid13

 Ibid14
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bakomliggande värderingarna.  Genom att använda sig av What's the problem-angreppssättet 15

menar Bacchi att man ändrar fokus — vad menar policymakarna att problemet faktiskt är, och 

varför ser de sina problemlösningar som mest rimliga? Hon skriver uttryckligen: "The focus on 

interpretations or representations means a focus on discourse, defined here as the language, 

concepts and categories employed to frame an issue."   16

Vidare diskuterar Bacchi hur denna metod bistår i förståelsen för varför saker som inte tidigare 

politiserats faktiskt får en plats på den politiska agendan. Detta på grund av att metoden hjälper oss 

att se vad det är inom det nya politiserade området som politikerna finner icke önskvärt, och därmed 

vill förändra genom politiska styrmedel.  Bacchi menar också att det är oerhört viktigt att se till 17

den större bilden, d.v.s. den kontext de politiska policyerna önskas införlivas i, eftersom 

problemrepresentationen i mångt och mycket vuxit fram ur "location-specific, institution-specific 

and history-specific factors."  Medan Bacchi lägger sitt fokus på hur politiska beslutsprocesser 18

påverkat ojämlikheten mellan män och kvinnor, kommer denna metod användas i denna uppsats för 

att undersöka den svenska statens syn på ungdomar och deras problem i samhället. Metoden 

kommer att vägleda undersökningen i dess analys av statens problemrepresentationer. 

1.4 Källmaterial och källkritik 
Källmaterialet som använts i denna uppsats är Ungdomsvårdskommitténs slutbetänkande i 

ungdomsfrågan — Ungdomen Möter Samhället. Slutbetänkandet är det sjätte publicerade 

betänkandet framställd av Ungdomsvårdskommittén. Statens offentliga utredningar, SOU, är en 

serie tryckta publikationer som publicerats för allmänheten sedan 1922.  Ett betänkande är ett 19

skriftligt yttrande, d.v.s. utredningar och förslag, gjorda av ett riksdagsutskott eller kommitté på 

order av regeringen.  Ungdomsvårdskommittén var och är fortfarande en kommitté under 20

Justitiedepartementet och dess arbete i ungdomsfrågan gjordes i uppdrag av regeringen under den 

socialdemokratiska statsministern Tage Erlander.  Medverkande ledamöter i Ungdomsvårds-21

kommittén vid författandet av SOU:n var Otto Wangson, Ali Berggren, Ernst Dahnberg, Gösta 

 Bacchi, 1999, s.1.15

 Bacchi, 1999, s.2.16

 Bacchi, 1999, s.3.17

 Bacchi, 1999, s.7.18

 Statens offentliga utredningar. Nationalencyklopedin. 2018. http://www.ne.se/lang/statens-offentliga-utredningar 19

(hämtad 2018-04-14)
 Betänkande. Nationalencyklopedin. 2018. http://www.ne.se/lang/betänkande (hämtad 2018-04-14)20

 SOU 1951:41, s.5; Tage Erlander. Nationalencyklopedin. 2018. http://www.ne.se/lang/tage-erlander (hämtad 21

2018-04-14)
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Elfving, Alfred Hässelberg, Gösta Ronder och Einar Råberg. Även en rad sakkunniga tillkallades 

för att delta i utformningen av slutbetänkandet, bland annat Anna-Lisa Kälvesten som även var 

sekreterare i Ungdomsvårds-kommittén, samt läkare Gustav Jonsson vars studie Sexualvanor hos 

svensk ungdom finns med som bilaga i Ungdomsvårdskommitténs slutbetänkande.   22

Vidare bör en källkritisk diskussion av källmaterialet hållas. Det finns i huvudsak fyra viktiga käll-

kritiska hållpunkter som bör tas i beaktning — samtidighetskritik, tendenskritik, beroendekritik och 

kontextkritik.  När det kommer till samtidighetskriteriet innefattar sig ingen som helst problematik 23

i användandet av det utvalda källmaterialet. Den undersökta tidsperioden är den som berörs i 

Ungdomsvårdskommitténs slutbetänkande. Tendenskriteriet utgör inte heller något hot mot 

källmaterialet, snarare tvärtom. Det är ju trots allt statens åsikter och värderingar, i form av 

Ungdomsvårdskommitténs slutbetänkande, som är av högsta vikt i denna undersökning — oavsett 

vilken politisk färg som lyser starkast i källmaterialet.  

Beroendekriteriet och kontextkriteriet ställer inte heller till med några problem. Enligt 

beroendekriteriet bör en källa kunna stödjas genom minst två oberoende källor,  men legitimitetens 24

tyngd bör i detta fall finnas i att källmaterialet är ett statligt producerat dokument. Ungdomsvårds-

kommitténs åsikter och värderingar kommer därför representera statens åsikter och värderingar. 

Kontextkriteriet handlar om källmaterialets relevans och koppling till det större sammanhanget.  25

Innehållet i källmaterialet kommer att jämföras med vad annan forskning säger om ungefär samma 

tidsperiod. Enligt detta källkritiska kriterium finns det inte heller någon problematik i användandet 

av det utvalda källmaterialet.  

1.5 Förtydligande  

Eftersom denna uppsats handlar om att analysera varför den svenska staten ämnade att lägga sig i 

ungdomars liv är en begreppsförklaring vad gällande användandet av staten aktuell. Enligt 

Nationalencyklopedin kan stat innebära flera saker, men relevant för denna uppsats är framförallt 

användandet av stats-begreppet som "ett lands regering, riksdag och myndigheter".  Källmaterialet 26

 Anna-Lisa Kälvesten. Nationalencyklopedin. 2018. http://www.ne.se/lang/anna-lisa-kalvesten (hämtad 2018-04-18)22

 Ekman, Stig; Thullberg, Per; Åmark, Klas. Metodövningar i historia 1 — Historisk teori, metod och källkritik. Lund: 23

Studentlitteratur AB, 2010, s.34–36.
 Ekman; Thullberg; Åmark, 2010, s.35–36.24

 Ekman; Thullberg; Åmark, 2010, s.36.25

 Stat. Nationalencyklopedin. 2018. http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/stat (hämtad 26

2018-05-28)
!7

http://www.ne.se/lang/anna-lisa-kalvesten
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/stat


som används i uppsatsen är skriven av statliga representanter och sakkunniga, vilket är en mycket 

liten grupp i jämförelse med hela regeringen 1951. Men för att på något sätt kunna genomföra en 

undersökning som ämnar att förklara hur ungdomarna och problemen förknippade med 

befolkningsgruppen såg ut under denna tid ser jag användandet av slutbetänkandet som mycket 

användbart material för att komma åt det statliga perspektivet, särskilt i samband med användandet 

av tidigare forskning som också belyser statens involverande i privatlivet. 

1.6 Tidigare forskning  
För att placera in denna uppsats i en relevant kunskapslucka kommer ett antal arbeten som på olika 

sätt berör det problemområde som denna studie kretsar kring diskuteras. Framförallt fokuserar jag 

på tidigare forskning kring den tidiga välfärdsstatens politiska åtgärder riktad mot ungdomar och 

deras sexualitet samt hur samhällsnormerna kring dessa frågor utvecklades under 1900-talets första 

hälft. I sin artikel Youth policy and participation in Sweden: a historical perspective presenterar 

Torbjörn Forkby den svenska ungdomspolitiken från slutet på 1800-talet och hur den formats fram 

till 2013.  

Forkby hävdar att industrialisering och urbanisering bidrog till att en sådan politik skulle komma att 

bli nödvändig i Sverige, eftersom detta ledde till en upplösning av jordbrukssamhället och med den 

ökande mängden människor, däribland unga, som koncentrerades i städerna behövdes den sociala 

kontrollen stärkas.  Tillvaron för ungdomarna, framförallt bristen på organiserade fritidssysslor 27

arrangerade för dem, men också avsaknaden av ett socialt välfärdssystem och dåliga bostads-

förhållanden, ledde till att de i brist på annat att göra på sin fritid samlades vid gathörn och 

uppfattades som "ett hot mot ordningen".  Forkby drar paralleller till den amerikanske sociologens 28

William Whytes bok Street corner society från 1943.  En statlig kommitté tillsattes redan 1898, 29

som fokuserade på ungdomsproblemens lösningar utifrån ett moraliskt perspektiv, men detta kom 

senare att utmanas av den andra statliga kommittén som tillsattes 1939 — Ungdomsvårds-

kommittén — som representerade ett mer samhällsvetenskapligt perspektiv på hur ungdoms-

politiken skulle utformas.   30

 Forkby, 2014, s.47.27

 Ibid28

 Ibid29

 Forkby, 2014, s.48.30
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Ungdomar kom från och med nu att diskuteras som en egen befolkningskategori och den politiska 

motiveringen för Ungdomsvårdskommitténs inblandning i ungdomars liv var det som i efterhand 

har beskrivits som en moralpanik. Moralpaniken kom i huvudsak från uppfattningen hos 

konservativa och kristet orienterade om de omoraliska dansvanorna den arbetslösa ungdomen 

sysselsatte sig med.  Enligt Forkby kunde Ungdomsvårdskommittén motbevisa den rådande 31

diskursen genom att peka på att det snarare var den ordentliga ungdomen som var regelbundna 

dansbanebesökare. En av anledningarna menade Ungdomsvårdskommittén var att dessa ungdomar, 

som hade arbete och var aktiva i ungdomsföreningar, hade de ekonomiska medel som krävdes för 

att kunna delta i den framväxande ungdomskulturen. Förutom att ta itu med moralpaniken arbetade 

även Ungdomsvårdskommittén med frågor som handlade om hur den vuxna befolkningen kunde 

dra nytta av, och reglera, den nya ungdomskulturen.  Hur långt skulle staten gå för att uppnå detta? 32

Forkby menar att kommittén kom fram till att statligt organiserade fritidssysslor för unga skulle 

forma väl socialiserade och produktiva svenska medborgare. Samtidigt, i skenet av hur 

Nazityskland hade organiserat sin ungdomsbefolkning, såg kommittén att statens inblandning inte 

skulle bli allt för långtgående och för kontrollerande.  Forkbys övergripande undersökning har 33

många beröringspunkter med denna undersökning, dock ger Forkby kommitténs resonemang kring 

ungdomarnas sexualitet mycket liten uppmärksamhet. 

I sin studie Att lägga livet till rätta diskuterar Yvonne Hirdman relationen mellan stat och människa 

i den framväxande välfärdsstaten. Hirdman skriver om "det lilla livet",  d.v.s. den privata sfär som 34

den svenska välfärdspolitiken kom att beröra under den här tiden. Hirdman skriver om de politiska 

reformer som kom under 30– och 40–talen som skulle förändra hur de svenska medborgarna bodde, 

levde och älskade. Hirdman menar att en av de viktigaste anledningarna till statens inblandning i det 

lilla livet var de fallande födelsetalen i landet. Därför blev en undersökning av sexualfrågan viktig 

för befolkningskommissionen. Individens lycka sågs gå hand i hand med hela samhällets. Statens 

inblandning i den privata sfären skulle utveckla en önskvärd harmoni — en balans skulle infinna sig 

"i form av sociala och ekonomiska reformer"  å statens sida och "människornas upplysning och 35

fostran"  å befolkningens sida.  En klarläggning av de svenska medborgarnas sexualvanor sågs 36 37

 Forkby, 2014, s.48.31

 Forkby, 2014, s.48–49.32

 Forkby, 2014, s.57, s.48–49.33

 Hirdman, 1989, s.9.34

 Hirdman, 1989, s.132.35

 Hirdman, 1989, s.132.36

 Hirdman, 1989, s.131–132.37
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nödvändig eftersom det var medlet för svenska staten att "skaffa fram de önskade barnen" . Detta 38

medförde följaktligen en emancipation av sexualiteten, mycket pågrund av hur den skulle komma 

att hamna i förgrunden och hyllas "för den glädje människor fick av den".  Samtidigt som 39

äktenskapliga band sågs som det mest accepterade och normala kom utomäktenskapliga relationer 

att accepteras i större utsträckning.  40

Hirdman pekar däremot på att det fanns ett dilemma hos sexualutredarna. Den nya sexualmoral man 

valde att förespråka innehöll preventivmedelsanvändning, vilket i sig tillät sexuella umgängen utan 

barn — trots att det var just födelsetalen utredarna ville höja. Istället för att se det som "kärlek utan 

barn"  vändes det till att man ville avslå tanken av "barn utan kärlek" . Förespråkande av korrekt 41 42

utförd preventivmedelsanvändning grundades i en rad olika anledningar som Hirdman förklarar 

enligt följande: 

 Genom en positiv inställning till preventivmedel tillmötesgick man den folkliga moral som i  

 den gamla preventivmedelslagen såg en klasslag. En statlig välvillighet gentemot preventiv- 
 medel visade också på allvaret i inställningen till det frivilliga föräldraskapets princip och  

 kunde därmed användas för att fostra hela folket till en mera positiv familjeinställning.   43

Jonas Frykman skriver i sin bok Dansbaneeländet — Ungdomen, Populärkulturen och Opinionen 

om hur media, folkrörelser, kyrkan och staten debatterade om det så kallade "dansbaneeländet", 

d.v.s. ungdomarna och den nya kulturen inom nöjeslivet, runt 1930–1940. Precis som Forkby 

beskriver Frykman den allmänna uppfattningen om hur ungdomen i huvudsak tidigare setts som en 

förberedelsetid inför vuxenlivet och att den nya ungdomskulturen uppfattades som hotfull för 

samhället.  Enligt Frykman var det i kyrkans kretsar som debatten kring ungdomarna och 44

dansbanevanorna kom att triggas igång.  "Nöjeslivet var en fara för folkuppfostran."  "De sedliga 45 46

ideal som skola och kyrka strävat efter att bygga upp […] hotades."  I konservativa tidningar gav 47

man debatten om ungdomsproblemen större plats än mer liberala och socialistiska tidningar, men 

 Hirdman, 1989, s.147.38

 Ibid39

 Hirdman, 1989, s.147.40

 Hirdman, 1989, s.140.41

 Ibid42

 Hirdman, 1989, s.141.43

 Frykman, 1988, s.21–23.44

 Frykman, 1988, s.52.45

 Frykman, 1988, s.59.46

 Frykman, 1988, s.6047
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det gavs i pressen också plats för ungdomarnas egna perspektiv i debatten.  Politiker i riksdagen 48

diskuterade ungdomsfrågan flitigt och det sades att "det är rent av en pestsmitta som efter 

världskriget kommit hit och spritt sig både i stad och på land på ett sådant sätt, att den i stor 

utsträckning drager ner vår ungdom, att den inte känner sitt ansvar som samhällsmedborgare."  49

Flera motioner lades fram som tydligt kopplade samman brottsligheten bland unga med det nya 

nöjeslivet. "Stegen på dansbanan blev också de första stegen på brottets väg."  Frykman beskriver 50

hur denna heta debatt blev starten på en genomgående satsning på ungdomarna från statligt håll. 

Precis som Forkby lägger Frykman stor vikt vid Ungdomsvårdskommitténs arbete som drog igång 

1939, som skyndades på av flera olika organisationer däribland politiska föreningar, bildnings-

förbund, nykterhetsorganisationer och Röda Korset.   51

 Aktionen mot dansbaneeländet och vad som därmed förknippades framtonade som  
 det ordnades kamp mot det kaotiska, som de goda och uppbyggande krafterna emot  
 de nedrivande, som kuren emot samhällskroppens onda. Samstämmigheten i rösterna 
 från såväl riksdag, kyrka som press synkroniserade verkan av de enskilda  
 opinionsyttringarna och gjorde trycket massivt.  52

Frykman menar att det var på grund av denna ungdomssatsning som hela Sverige under 30– och 

40–talen fylldes av ungdomsgårdar och hemgårdar som mer eller mindre riktade in sig på aktiviteter 

för ungdomar. Det arrangerades flertalet utbildningar för ungdomsledare och i början av 40–talet 

fanns ca 23 000 lokalföreningar som erbjöd ungdomsverksamhet. Vid denna tid var mer än 40% av 

Sveriges ungdomar medlemmar i någon slags förening.  1945 presenterade kommittén ett 53

betänkande om ungdomen och nöjeslivet med slutsatsen att nöjen fyllde en relativt liten del av 

ungdomarnas fritid. "Var inte ungdomarna hemma och pluggade eller stickade koftor tillbringade de 

kvällarna inom ramen för någon ideellt ordnad ungdoms-verksamhet."  Moralpaniken hade 54

skruvats upp och överdrivits, men debatten hade banat väg för en organisering av ungdomen. 

Debatten hade lett till att intressera ungdomen för idéell, statlig och religiös fritidsverksamhet och i 

förlängning gjort ungdomarna "till medborgare i folkhemmet" . Trots det, menar Frykman, 55

fortsatte ungdomarna i allt större utsträckning att ta del av den blomstrande ungdomskulturen som 

 Frykman, 1988, s.31, s.50.48

 Frykman, 1988, s.62.49

 Frykman, 1988, s.63.50

 Frykman, 1988, s.64.51
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innefattade biobesök, cafébesök och dansbanebesök. Ungdomskulturen fortsatte, och fortsätter, att 

emancipera sig från de vuxnas kontroll.  56

Lena Lennerheds Frihet att njuta behandlar diskussionen om sexualitet och sexualupplysning i 

Sverige och hur den utvecklats över tid — med start i slutet av 1800–talet och med särskilt 

djupgående analys av 60–talet. Precis som ovan nämnda forskare tar även Lennerhed upp den 

tidigare synen på ungdomen och dess betydelse som en förberedelsefas inför vuxenlivet — "unga är 

just unga, ej vuxna, och en vanlig uppfattning har varit att de unga behöver stöd, vägledning och 

normer snarare än frihet."  De unga å sin sida, menar Lennerhed, sade sig vara redo och fullt 57

kapabla till att axla ansvaret en sexuell frigörelse skulle komma att föra med sig.  Den viktorianska 58

sexualmoralen i Sverige under 1800–talet kom att utmanas av akademiker, unga studenter och 

läkare i slutet av seklet. Den moral som tidigare varit uppbackad av lagstiftning, vetenskap och 

samhällets övriga institutioner främjade avhållsamhet både i och utanför äktenskapet. Ämnet 

diskuterades sparsamt såväl officiellt som privat. De röster som sedan började argumentera emot 

denna sexualsyn angrep den från både moraliska och vetenskapliga grunder. "Sexuallivet skänker 

människor lycka och glädje och ska därför inte beläggas med krav på äktenskap och reproduktion"  59

sades det från studenthåll.  Från medicinskt håll sades det att "sexuell avhållsamhet gav upphov till 60

en rad olika åkommor hos både kvinnor och män, som smärtor, kramper, melankoli eller bleksot".  61

Viktigt att poängtera är att det inte var lösliga sexuella förhållanden som nu skulle komma att 

förespråkas, utan "en lämplig samlagsfrekvens"  skulle  inom äktenskapen "främjas för hälsans 62

skull".  1930-talet markerade genombrottet för en mer sekulariserad och vetenskaplig sexualsyn. 63

Befolkningskommissionen (med Gunnar Myrdal först ut i spetsen) var först ut med att bryta det 

viktorianska sättet, eller snarare brist på sätt, att diskutera sexuallivet öppet och uppriktigt.  64

Avhållsamheten diskuterades här som ett psykologiskt problem, snarare än ett fysiskt sådant.  Här 65

sades det att "Avhållsamhet mellan friska makar i könskraftig ålder i syfte att begränsa barnantalet 

sades vara en ofysiologisk företeelse som kunde orsaka neuroser".   66
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Ett annat rådande problem kommissionen såg sig ansvariga för att ta itu med var enligt Lennerhed 

preventivmedels-användning. Sverige hade det lägsta födelsetalet i världen, trots den rådande 

preventivlagen — som gjorde användande och distribution av preventivmedel straffbart. 

Befolkningskommissionens stora mål var framförallt att öka födelsetalen.  I Sverige utövades 67

avsiktlig barnbegränsning och kommissionen såg uppgiften att bevisa denna rationalism som 

felaktig av högsta vikt och ville istället "framställa det som mer rationellt att skaffa fler barn".  68

Kommissionen argumenterade därför för att lagen skulle slopas och att Sveriges befolkning 

behövde bilda en mer "positiv familjeinställning".  Det sades att barnlösa äktenskap och par som 69

utövade barnbegränsning var oharmoniska och att det behövdes ett särskilt antal barn för att nå en 

"riktigt lycklig form av livsgemenskap".  Vid slopandet av preventivlagen 1938 ville alltså 70

befolkningskommissionen höja nativiteten genom att exempelvis utöka barna– och mödravården 

och antalet daghem i landet, samt göra en standardhöjning av bostäder.  (Andra reformer 71

genomfördes för att stimulera unga män och kvinnor till att bilda familj, så som ekonomiskt bidrag 

till barnfamiljer, arbetsskyddslag för gravida kvinnor samt mammaledighet. Merparten av 

reformerna infördes under andra halvan av 1930-talet och i anslutning till slutet av andra 

världskriget. ) Under 1940-talet infördes sexualundervisning i den svenska skolan och kom att bli 72

obligatorisk från och med 7 årsålder 1955. Lennerhed menar att införandet av obligatorisk 

sexualundervisning var ett typiskt exempel på hur staten blev mer aktivt involverande i vad som 

tidigare ansetts vara en privatsak.   73

 Lennerhed, 1994, s.36.67

 Lennerhed, 1994, s.35.68
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2. UNDERSÖKNING 
2.1 Ungdomar som befolkningskategori 

Innan vi ger oss i kast med att reda ut Ungdomsvårdskommitténs problematiserande kring 

ungdomarna och problemlösningen de såg som lämpligast är det rimligt att se till vilka människor 

det är kommittén faktiskt pratar om. Vilka var ungdomarna?  

2.1.1 Definitionen av Ungdomar 

Definitionen diskuteras inte förrän i slutbetänkandets andra del.  Här beskrivs ungdomarnas 74

psykologi; vilka det är som räknas som ungdomar i Sverige; samt hur frigörelsen från hemmet kan 

te sig problematisk från såväl ungdomarna själva som deras vårdnadshavare. För det är just här, i 

detta övergångsskede, som kommittén verkar ha funnit problem med den svenska ungdomen — 

emancipationen från föräldrarna och klivet in i vuxenlivet. Definitionen av begreppet ungdomar 

medger kommittén är komplicerat. Eftersom det är det "biologiska gränsmärket",  d.v.s. 75

pubertetens startpunkt, är det man bör förhålla sig till, menar kommittén att åldersgränser ter sig 

odugliga som måttstock. Inte minst för att det finns tydliga skillnader mellan könen, men också 

gruppvis mellan landsbor och stadsbor samt mellan varje individ i dessa grupperingar.  Ungdomar, 76

menar kommittén, med dessa mått mätta innefattar flickor från sin första menstruation och pojkar 

från sin första ejakulation. Det sistnämnda backar kommittén upp med rapporter från bland annat 

Kinsey-rapporten.   77

Efter att ha kunnat definiera ungdomarna utifrån deras biologiska attribut, medger kommittén att det 

är något svårare att definiera ungdomars mentala utveckling som sker under övergångsåren från 

barn till vuxen. Här bekänner kommittén uttryckligen att beskriva denna viktiga och långa 

utveckling i människors liv, från barn till vuxen, som en förberedelseperiod eller övergångsperiod 

inte är riktigt rättvis.  Att denna tid är en tid av förberedelser inför vuxenlivet är självklart, men "att 78

ungdomen utgör ett ständigt debatterat problem i vårt samhälle tyder emellertid på att den som 

grupp inte är väl integrerad i det större sociala sammanhanget".  79
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2.1.2 Ungdomspsykologin 

Ungdomskommittén medger uttryckligen att forskningen kring ungdomspsykologin i Sverige vid 

tidpunkten för publicerandet av kommitténs slutbetänkande är mycket bristfällig. "När den ena eller 

andra egenskapen säges utmärka pojken eller flickan i pubertetsåldern, kan man nästan alltid finna 

att en annan författare i ämnet lika säkert tillskriver dem helt andra egenheter."  Kommittén 80

krediterar det något röriga läget till att studiet kring ungdomar har skett utifrån allt för spretiga 

grunder. Ungdomar från olika faser i ungdomslivet har studerats men har ändå fått stå till svars för 

hela ungdomsperioden.  Så medan kommittén yrkar på ökad utveckling inom ungdomspsykologisk 81

forskning i Sverige klargör kommittén också att de psykologiska problem som den för fram endast 

bör ses som exempel på de mest övergripande problem kommittén står inför.  82

När Ungdomsvårdskommittén diskuterar problematiken hos ungdomarna är det just anpassningen 

till samhället kommittén fokuserar på.  Denna anpassningssvårighet menar kommittén härstammar 83

från de tidiga barndomsåren och senare under emancipationen från föräldrarna. "Den psykologiska 

innebörden i denna frigörelse är upplösningen av den barnsliga emotionella fixeringen till 

föräldrarna."  Kommittén menar att psykologer hade kommit fram till att huruvida en person kan 84

bli en social varelse i vuxen ålder bland annat berodde på om personen i fråga kunnat "öva sig i att 

leva ut sitt känslolivs hela register"  som barn. Allt för kärleksfulla och ömma föräldrar kunde stå 85

lika mycket i vägen för ungdomars fria utveckling som en "brutal auktoritär disciplin"  kunde göra. 86

Kommittén menar vidare att låta barn få avreagera sig och utöva hela sitt känsloregister är av största 

vikt, eftersom detta senare kan "alstra ångest om man är rädd för följderna av att visa dem och 

därför pressar ned dem under medvetandets tröskel"  och att den psykiska ohälsa som skulle kunna 87

komma till följd av ett sådant nedpressande av känslor resulterade i brottsliga handlingar senare i 

ungdomsåren.  88

Efter att ha blickat bakåt mot barndomsåren vänder kommittén sedermera uppmärksamheten 

tillbaka till ungdomstiden. Den naturliga emancipation hos ungdomarna gentemot föräldrarna kan 
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störas av såväl den unge som av föräldrarna.  Kommittén beskriver en kris hos föräldrarna, 89

framförallt mödrar som "levat helt för barnens vård och uppfostran [hamnar] i en svår kris när hon 

ser sin livsuppgift glida ifrån sig." , men det kan också finnas en viss kluvenhet hos den unge när 90

frigörelsen stundar. Denna kan utifrån ses som "slöhet"  eller "oföretagsamhet"  menar 91 92

kommittén, men som inifrån kommer från en "personlig omogenhet"  som kan handla om en rädsla 93

för att lämna hemmet och möta den okända världen utanför.  Det är trots allt inte bara föräldrarna 94

som den unge förhåller sig till — samhällsförhållandena i stort är också något som är med och 

påverkar. Ungdomskommittén menar att om samhället försvårar vägen till självständighet genom 

brist på arbetstillfällen eller dåliga löner som inte förmår den unge att kunna flytta hemifrån, kan 

den egna viljan att bli självständig brytas ned.  95

Ungdomskommittén diskuterar fortsättningsvis den unges strävan efter tillhörighet när frigörelsen 

från föräldrarna och hemmet skett. I jakt på vad de kallar "primärgruppsanslutning"  söker sig de 96

unga efter stabila relationer hos andra för att skapa sig en egen ny primärgrupp. Kommittén menar 

att de unga som spenderar sina tonår inom skolväsendet eventuellt har det lättare i sökandet efter sin 

sociala grupptillhörighet, och att det kan vara trögare för de unga som direkt går in i arbetslivet. I 

skolan är mötet med vänner mer regelbunden, och dessa relationer flyter även över in i fritiden.  97

Kommittén menar att dessa relationer är mycket viktiga, eftersom det ger en "en viss trygghet under 

den stora otrygghetens år, då man varken är barn eller vuxen".   98

Följaktligen poängterar kommittén vikten av att en ungdomskultur faktiskt växer fram: "Inom sina 

grupper vågar man exempelvis experimentera med en självständig ungdomlig livsstil i fråga om 

klädseln och sättet att uppträda. Att resultaten inte alltid ter sig lyckade ur de vuxnas synpunkt 

ligger i själva sakens natur: det gäller ju en demonstration av hur oberoende man är."  Det 99

kommittén främst vill lyfta fram när det handlar om ungdomars strävan efter tillhörighet, varesig 

det är via ideella föreningar, kamratgäng eller fritidsklubbar, är att föreningslivet ger de unga en 
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skjuts in i den demokratiska skolningen, som senare kan komma att gynna dem längre fram i livet 

som sociala medborgare.  100

2.1.3 Delanalys 

I analysen av Ungdomsvårdskommitténs undersökning kring ungdomspsykologin kan ett par slut-

satser dras. I huvudsak finner man att den problematik som råder hos ungdomarna, ungdoms-

brottsligheten, kommer från ett anpassningsproblem ungdomarna har i samhället. Med detta 

presenterar kommittén, om än försiktigt, ett erkännande att ungdomsperioden är mycket mer 

komplicerad både psykologiskt och socialt än vad man tidigare funnit i den rådande diskursen, där 

ungdomarna uppfattats som slöa och oföretagsamma. I detta medgivande finner vi öppningen till 

kommitténs problemrepresentation — behandlar inte samhället ungdomen utifrån de komplicerade 

psykosociala omständigheterna ungdomarna lever i, har ungdomarna svårt att anpassa sig till det de 

förväntas leva och verka i.   101

Det läggs även ett stort fokus på hur föräldrarna i allra högsta grad är med och påverkar detta 

övergångsskede. Kommittén hävdar att ungdomarna påverkas negativt både i fråga om för 

kärleksfulla föräldrar och för strikta föräldrar under barndomsåren. Kommitténs återkommande 

fokusskifte från ungdomarnas ansvar till föräldrarnas i fråga om ungdomarnas anpassningsproblem 

visar tydligt att det inte enbart är ungdomarna själva som ligger bakom problemet, utan även hela 

uppfostringsprocessen.  
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2.2 Problemet med ungdomarna 

Som nämnt ovan ansågs det stora problemet med ungdomen vara anpassningsproblemet i samhället. 

Här kommer frukten av detta anpassningsproblem diskuteras — ungdomsbrottsligheten. 

2.2.1 Brottsligheten 

Ungdomsvårdskommitténs ledstjärna under hela deras arbete var att genomgående arbeta fram 

förebyggande åtgärder, inte minst när brottsligheten diskuteras i deras slutbetänkande. Här lägger 

kommittén fram flertalet förslag till förebyggande arbete som skall underlätta anpassningen för 

ungdomen i samhället. Bland annat diskuteras det att en "landsomfattande organisation för psykisk 

hälsovård bland barn och ungdom"  ska arbeta för att dessa "störningar i personlighets-102

utvecklingen"   upptäcks i god tid och botas, så samhället slipper att ta itu med samma människor 103

i äldre ålder och som då blir svårare att råda bot på, eftersom "deras beteenderubbningar har blivit 

ingrodda karaktärsdrag"  då. Det föreslås också från kommittén att mödra- och barnavården skall 104

arbeta med ett allt mer omfattande upplysningsarbete, eftersom denna når ut till i stort sett varje 

barnfamilj i landet. Här skall uppfostringsfrågor uppmärksammas och mödrar skall få sina frågor 

besvarade i allra större utsträckning. Kommittén yrkar på att detta upplysningsmaterial, som handlar 

om allt från sömnrubbningar till matvägran och övrig psykologisk behandling av barn, 

moderniseras och görs begripliga för de som skall läsa dessa.  105

Kortfattat menar Ungdomsvårdskommittén att "förebyggande åtgärder på bred bas"  är det som 106

kommer råda bot på anpassningsproblemet hos ungdomen. Däremot har kommittén få förslag på 

vad som kan tänkas göras åt den redan missanpassade ungdomen. Här menar kommittén att det 

tillsatts andra utredningar som har i uppgift att se över lagstiftning som utformning av 

verkställigheten av straffen.  Det enda konkreta förslag Ungdomsvårdskommittén lägger fram är 107

att "de större städer som tar emot stora ungdomsskaror genom inflyttning upprättar rådgivnings- och 

hjälpbyråer, »ungdomens hus»",  eftersom man tror sig se ett samband mellan brottsligheten och 108

den ökade urbaniseringen i landet. Svårigheter att kunna omforma eller anpassa sina egna 

värderingar och åsikter till det nya samhället, dvs förflyttningen från landsbygden till storstaden, är 
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en bidragande faktor till missanpassningen.  Det stöd rådgivnings- och hjälpbyråer kan ge 109

ungdomarna kan med tiden bli en "allmän social och psykologisk rådgivning".  Ungdomsvårds-110

kommittén vänder sedermera fokuset till barnuppfostring och utvecklingen som börjar där. Eftersom 

samhället är i ständig förändring, exempelvis genom teknologisk utveckling, betyder det att 

uppfostringen av nya generationer också måste lämna andrum för förändring: 

 Därmed har hela anpassningsproblemet blivit mer komplicerat; förutom den missanpassning 

 som vi tidigare har behandlat som innebär att en individ på grund av psykisk felutveckling  
 aldrig mognar till en social varelse, måste vi räkna med att mångt och mycket som ter sig  
 upproriskt och illojalt från de äldres ståndpunkt kan innebära en realistisk och ofrånkomlig  
 anpassning till de nya förhållanden som möter de unga.   111

Kommittén medger att oavsett om ungdomar har det bättre eller sämre än tidigare generationer, så 

har förhållandena i samhället otvivelaktigt förändrats — både på gott och ont. Medan det finns fler 

positiva möjligheter menar kommittén att det samtidigt finns en "stark stegring av de negativa 

faktorerna".  Det är därför av största vikt att ungdomen får det stöd och hjälp av samhället som de 112

behöver, men att det samtidigt inte finns något som kan "ersätta en god uppfostran i hemmen".  113

Slutligen yrkar Ungdomsvårdskommittén på fortsatt forskning och upplysning kring ungdoms-

frågan från alla samhällets nivåer, och att man inte har något att förlora på en fortsatt utveckling 

inom detta område.  114

2.2.2 Ungdomarnas tillvaro 

I sin kartläggning av Sveriges ungdomar har Ungdomsvårdskommittén arbetat med uppgifter från 

den officiella statistiken, samt undersökningsmaterial från 1947 genomförd i samarbete med 

nykterhetskommittén som tillsattes 1944. 8000 ungdomar i åldrarna 17–26 år blev intervjuade av 

länsnykterhetsnämndernas ombudsmän och av nämndens utvalda personer ute i kommunerna. 

Intervjufrågorna berörde uppgifter om ungdomarnas bostadssituation, ekonomi, arbetstillvaro och 

hobbyer.  115
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Denna kartläggning är mycket omfattande och tar stor plats i slutbetänkandet. När det kommer till 

ungdomarnas bostadssituation hävdar kommittén att det inte funnits möjlighet att grundligare 

diskutera ungdomarnas bostadssituation. De menar att bostadsbyggandet redan är väl 

uppmärksammat i samhället, samt att det redan finns en satsning på familjebostäder av större 

modell (som följaktligen kan erbjuda mer utrymme för ungdomarna som känner sig för trångbodda 

hemma och dessutom ger möjlighet för uthyrningsrum för de som vill hyra ut till ungdomar som 

inte är egna familjemedlemmar).  Trots det är behandlingen av bostadssituationen i slut-116

betänkandet mycket fylligt och väl debatterat. 

De punkter angående bostadssituationen som är särskilt relevanta för denna uppsats är de lösningar 

som kommittén yrkar på inom bostadsfrågan. Allra vanligast för den ogifta ungdomen är det egna 

föräldrahemmet eller hos andra anhöriga. Att bo kvar hemma verkar vara relativt jämnt utbrett 

bland ungdomarna såväl på landsbygden, små orter och i de större städerna.  Det är få ungdomar 117

som hyr ett eget rum — 10% hos båda könen — och ännu färre hyr en hel lägenhet.  Kommittén 118

menar att det är vanligare att ungdomarna hyr egna rum ju äldre de blir — "var tredje 17-årig på 

manssidan har eget rum men att detta antal vuxit till drygt var annan när 26-årsåldern uppnåtts. 

Bland de unga kvinnorna ligger talen något högre, särskilt i de yngre årsklasserna".  Kommittén 119

menar dock att det är svårt att uppskatta efterfrågan på ungdomsbostäder — i jämförelse tar de upp 

efterfrågan på familjebostäder som kan räknas ut tack vare äktenskapsfrekvensen. Däremot medger 

de att det skulle kunna vara möjligt att förutspå efterfrågan på ungdomsbostäder genom att beräkna 

antalet ungdomar som lämnar skolålder och tar steget in i arbetslivet. Trots det är det fortfarande 

svårt att sia i frågan, eftersom "det råder inga fasta regler för hur och var dessa skall bo".   120

En av anledningarna kommittén syftar till i förklaringen till varför ungdomarna bor kvar hemma, 

trots att de kanske har ekonomiska resurser till eget boende, kan vara "en följd av arbetslivets 

strukturändring, vilken inneburit en allmän standardhöjning och upplevs som en vinst",  och 121

minskar då lusten hos den unga att flytta hemifrån där standarden är komfortabel. Vidare förklaring 

menar kommittén att man också kan hitta i det faktum att anställda inte längre får kost och logi 

inbakat i sin lön i lika bred utsträckning som innan, och behöver därför fortsättningsvis bo kvar i 
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föräldrahemmet.  Trots svårigheterna i att förutspå behovet av ungdomsbostäder yrkar kommittén 122

på att detta behov kommer att öka.  Förslagsvis lägger kommittén fram en rad olika bostadsformer 123

som skulle kunna råda bot på bostadsbristen. Här förespråkas rum i elastiska lägenheter,  124

inackorderingshem för ungdomar i åldrarna 14-18 år, smålägenheter för ungdomar över 18 år, 

kollektiva bostadshus för ungdomar, samt lönsparande för bostäder.  Det sistnämnda innebär 125

särskilt sparande hos ungdomarna just för bostäder medan dessa byggs. Kommittén menar att detta 

bör prövas i liten skala omgående.  126

När det kommer till ungdomarnas ekonomi är kommittén snabba med att erkänna bristen på tidigare 

data i området. De kallar ungdomarnas ekonomiska förhållanden som "en vit fläck på den 

socialstatistiska kartan".  Vidare förklarar kommittén: "Det har inte utförts några representativa 127

budgetundersökningar som visar hur ungdomen använder sina pengar. Varje beräkning av 

inkomstsidan blir dessutom mycket försvårad så snart vi har att göra med naturaförmåner av 

skiftande slag, och detta är snarare en regler än undantag."  128

Skillnaden mellan ungdomarnas ekonomiska situation varierar inte bara på grund av var de finns, 

dvs på landsbygden, i småorter eller i storstäder. Stora skillnader finns också hos ungdomen inom 

samma socialgrupp. Vissa fortsätter att studera under större delen av ungdomsåren och andra börjar 

arbeta redan vid 14–15 års ålder och får allt mer självständigt ekonomi snabbare än den 

förstnämnda gruppen. Här skiljer det sig också förvisso om hur mycket pengar ungdomarna får till 

sitt egen förfogande — vissa måste lämna hela lönen till familjen och får en slant när de behöver, 

medan andra får behålla hela lönen för sig själv.  Klart visar det sig dock vara att den manliga 129

ungdomen tjänar genomsnittligt mer pengar än deras kvinnliga motsvarighet. Detta gäller oavsett 

om de bor i storstäder, andra städer eller på landsbygden. Dock varierar inkomsten hos de manliga 

inkomsttagarna beroende på var i landet de bor, likaså för kvinnorna — de i storstäderna tjänar mest 

 Ibid122
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och de på landsbygden tjänar minst.  Vidare frågar sig Ungdomsvårdskommittén huruvida 130

ungdomarnas inkomst tillåter någon slags lönsparande. Här skriver kommittén som följande: 

 När ynglingar i åldern 17–26 år i städerna i medeltal får 225–250 kronor över per månad,  
 sedan mat och husrum betalts, kan man väl ungefär beräkna det som står till förfogande för  
 kläder och personliga utgifter till något sådant som 150 kronor per månad. Denna medeltals- 
 siffra skulle alltså betyda att hälften av ynglingarna har mer än 150 kronor, hälften har mindre 
 per månad kvar att förbruka. Inom den bättre ställda halvan bör det då rimligtvis finnas ut- 
 rymme för att spara kontanter.  131

Ungdomsvårdskommittén följer upp med att uppmärksamma en annan ungdomskommitté som 

representerar olika politiska och ideella ungdomsorganisationer som försöker intressera ung-

domarna till sparande. Denna sparkampanj riktar i huvudsak in sig på arbetare upp till 25 år och går 

ut på att sparavtal görs med arbetsgivaren, där minst 10% av lönen direkt sätts in på den bank som 

på vederbörande ort samarbetar med lönspararna. Tanken med besparingarna är bland annat att detta 

skall bidra till möjligheterna till bostad längre fram.  132

 Aktionen för att få med stora ungdomsgrupper i lönsparandet är ännu 1951 bara i sin början,  
 men av alla tecken att döma är intresset och villigheten betydande på de orter, där man tagit  
 upp saken. Som ett incitament har man nämligen från myndigheternas sida kopplat samman  
 möjligheten att få tillstånd till byggande av vissa för ungdomen på en ort angelägna lokaler,  
 idrottsplatser o. d. med ungdomens lönsparande på samma ort. Så snart ungdomarna genom  
 lönsparande har samlat så mycket kapital som motsvarar byggnadsprojektet, ges automatiskt  
 byggnadstillstånd utöver ortens normala byggkvot. Det är alltså inte fråga om att använda  
 ungdomens sparmedel för ifrågavarande bygge; det är ur kapitalbildningens synpunkt viktiga  
 är att de ungas sparade inkomster under en bestämd tid ställs till produktionens förfogande  
 och inte konsumeras i form av oumbärliga förbrukningsvaror. […] Ungdomsvårdskommittén 
 vill förorda att man också tar upp frågan om sammankoppling av ungdomens lönsparande med  
 anskaffning av bostäder för samma kategorier. I många fall kan man säkerligen kombinera  
 byggandet av ungdomslokaler med ett bostadshus särskilt avsett för ungdom som genom  
 sparkontrakt förvärvat sig en förtursrätt till lägenhet eller rum.  133

När Ungdomsvårdskommittén vänder uppmärksamheten till ungdomarnas fritid finns det inte något 

särskilt samband med anpassningsproblemet ungdomen står inför. Här klarläggs det hur stor del av 
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Sveriges ungdom som sportar; deltar i kulturell verksamhet; vilka som sysslar med slöjd och vilka 

som sysslar med modellflyg o.s.v.  Mer fokus läggs istället på ungdomen som dansar. Här letar 134

kommittén samband mellan de dansande ungdomarna och deras bostad, deras förenings-

medlemskap, deras ålder och civilstatus, samt deras yrken. De slutsatser som kommittén verkar 

kunna dra är få. Det finns inget särskilt samband mellan hur ungdomar bor och deras dansfrekvens 

— förutom i militärkasernerna där det dansas mer, men där det också finns en stadig procent av de 

som inte dansar alls.  Det är tydligt att just dessa resultat av kartläggningen av ungdomarna inte 135

resulterat i en helt enhetlig bild. Följaktligen finner kommittén att de som är med i föreningar 

dansar mer än de som inte är det, med undantag för frikyrkliga föreningar.  När det kommer till 136

civilstatus menar kommittén att de ogifta dansar mer än de gifta.  När det kommer till yrken hittar 137

Ungdomsvårdskommittén de mest dansanta ungdomarna i bland annat hotell- och restaurang-

branschen, kontorsarbetare och butikspersonal.  138

Trots den gedigna klarläggningen gjord av kommittén dras tyvärr inga slutsatser kring huruvida 

dessa aspekter av ungdomarnas tillvaro bidrar till deras anpassningsproblem i samhället. Däremot 

vill Ungdomsvårdskommittén argumentera för att mycket av ungdomarnas fritidsintressen istället 

kan hjälpa till att råda bot på problemet. (Detta har i viss mån berörts tidigare i uppsatsen, se avsnitt 

Ungdomspsykologin) Kommittén skriver uttryckligen: 

 Inom föreningslivet möter de unga andra ungdomar, ökar sin människokunskap och träffar 
 ofta sitt val av den närmaste vänkretsen. Inom föreningar och klubbar, i främsta rummet  
 sådana som anknyter till någon av folkrörelserna, får ungdomen utom tillfället att ge utlopp  
 för sin självständiga aktivitet även kontakt med en ideologi, de upplever där en ideal- 
 bildning som ofta i hög grad påverkar den unges inställning till gemenskapen, till  
 samhället.  139

Kommittén är mycket angelägen om att yrka på åtgärder som underlättar ungdomarnas "självfostran 

inom föreningslivets ram"  och finner det beaktansvärt att allmänheten i allra största mån stöder 140

föreningsliv och ungdomsverksamhet i stort.  141
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2.2.3 Delanalys 

Problemrepresentationen angående ungdomsbrottsligheten är tydlig — kriminaliteten bland unga är 

det stora problem Ungdomsvårdskommittén strävar efter att lösa. Det intressanta är dock 

problemlösningen. Fokuset på lösningar hos de redan kriminella ungdomarna är nästintill obefintlig. 

Det mest konkreta kommittén diskuterar angående de redan kriminella ungdomarna är hur en annan 

kommitté nyligen fått i uppgift att granska lagstiftning och straff för kriminella ungdomar. När 

Ungdomsvårdskommittén presenterar den önskvärda problemlösningen vänds återigen fokuset 

tillbaka till föräldrarna och uppfostran. Genom förebyggande åtgärder skall ungdomar redan som 

barn fostras på rätt sätt, vilket föräldrarna får lära sig genom upplysning hos barn- och 

mödravårdcentralerna. Senare förväntas det finnas rådgivnings- och hjälpbyråer som de unga ska ha 

möjlighet att kunna besöka. Allt fokus på de förebyggande åtgärderna visar att det finns ytterst små 

ambitioner till att hjälpa de redan kriminella ungdomarna.  

Politiserandet av ungdomarnas generella privatliv ger oss en tydlig insyn i vad Ungdomsvårds-

kommittén såg som önskvärt hos ungdomen. Genom att yrka på lönsparande och ökat stöd för 

anordnande av ungdomsverksamheter av föreningar (som i sin tur skolar in ungdomarna i det 

demokratiska samhället o.s.v.) ser vi att Ungdomsvårdskommittén strävar efter att inordna de 

svenska ungdomarna i samhället som bidragande faktorer i det större sociala sammanhanget. 

Mycket avslöjande är följande avsnitt ur slutbetänkandet som behandlar ungdomarnas inrättande i 

samhället:  

 Det förväntas också att de nya samhällsmedlemmarna skall ta ståndpunkt i den 

 ideologiska kraftmätningen, de bör solidarisera sig med någon av de stora grupper  
 som kämpar om inflytandet i samhället och helst dela med sig av sina krafter, sin  

 tid och sina pengar till »sitt» parti, »sin» församling, »sin» förening.  142
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2.3 Ungdomarnas sexualitet 

I detta avsnitt kommer statens intresse av ungdomarnas sexualvanor att analyseras utifrån 

kommitténs slutbetänkande. Här drar Ungdomsvårdskommittén ett par paralleller till och jämför 

med ungdomar i USA utifrån Kinsey-rapporten, men i huvudsak lägger kommittén främst sitt fokus 

på att försöka beskriva hur det verkligen ser ut för de unga i Sverige och deras faktiska sexualvanor.  

2.3.1 Sexualvanor 

Kommittén gör det tydligt att de inte vill vara språkrör för någon särskild sexualmoral, utan snarare  

ämnar att belysa ungdomarnas fysiska och psykiska behov i sexualfrågan.  Svårigheterna i att 143

diskutera en enhetlig sexualmoral som är bestående genom alla sociala grupper i landet diskuterar 

kommittén i följande avsnitt: 

 När man behandlar ungdomstidens sexualproblem har man större anledning än någonsin  

 att beakta det faktum som betonades i det ungdomspsykologiska avsnittet: det existerar  
 idag bredvid varandra inom den svenska kulturkretsen en rad skilda undergrupper, vilkas  
 livsstil och grundläggande värderingar skiljer sig starkt från varandra. Denna olikhet gäller  
 naturligt nog också inställningen till sexualiteten. Det är viktigt att ta hänsyn härtill, efter- 
 som den attityd människor intar på detta område är mera känsloladdad än på kanske något  
 annat. En persons hållning gentemot 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 gruppernas eller personernas sexual- 
 moral eller sexuella beteende.  144

Så emedan det är svårt att införa någon förändring i individers hållning gentemot sexualiteten, 

menar kommittén att undersökningar som ämnar att fullständigt kartlägga den svenska ungdomens 

tillvaro borde i alla fall kunna påvisa att sexuellt umgänge innan äktenskap är högst vanligt 

förekommande i Sverige.  Kommittén fortsätter med att trycka på "att det sexuella redan från den 145

tidiga barndomen ger sig tillkänna och tar sig växlande uttryck: masturbation, sexuell nyfikenhet, 

sexuella lekar osv"  och att det är viktigt att "göra klart för sig, hur enormt det mänskliga 146
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beteendet faktiskt kan variera på det sexuella området utan att det hindrar vederbörande att leva och 

fungera som en normal social varelse."  147

Trots att kommittén lyfter fram normaliteten i de olika sexualvanorna, så som masturbation och 

föräktenskapligt samlag, vill kommittén dock inte framställa de olika sexuella beteendena som 

jämlika "eller över huvud taget uttala någon värdering".  Exemplet kommittén presenterar handlar 148

om att homosexualitet och petting  kan vara vanligt, men att det inte betyder att kommittén 149

likvärdigt rekommenderar dessa aktiviteter.  Poängen är snarare att vinna värdefull kunskap i 150

sökandet efter hur verkligheten faktiskt ser ut bland ungdomen. Kommittén skriver uttryckligen:  

 [D]e som har att behandla individuella fall av sådant beteende i sitt bedömande kommer  

 att handla humanare när de vet att det inte gäller någon märkvärdig avart av människo- 
 släktet 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.  151

Kommittén diskuterar hur det inte finns några bevis för att masturbation hos pojkar medför några 

medicinska faror, och när det kommer till flickorna finns inte nog med empiriskt material för att 

kunna säkerställa konsekvenserna av deras självutlösning, men kommittén tvivlar på att det skulle 

vara någon skillnad på implikationerna mellan könen.  Ungdomsvårdskommittén fortsätter att 152

lägga stor vikt vid att det är ungdomarna som gynnas vid fortsatta studier och (till viss mån) 

normalisering av deras sexualvanor. Kommittén menar att dessa människor kan leva med en oro och 

ångest då de själva uppfattar sig som onormala eller rent ut sagt "perversa"  när de erhåller 153

sexuella erfarenheter som eventuellt hamnar utanför vad som generellt uppfattas som inom ramen 

för den rådande sexualmoralen. Denna oro och ångest menar kommittén kan göra stor psykisk 

skada, även om den utförda sexuella handlingen inte gjort någon social eller biologisk skada. Detta 

skulle alltså vara en bidragande faktor till ungdomarnas anpassningsproblem, och den börjar 

utvecklas redan från barnsben.   154
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Vad som behövs är alltså inte bara officiella utredningar som pekar på hur verkligheten faktiskt ser 

ut för ungdomar. Värderingsförändringar måste göras från grunden och kommittén menar att 

sexualmoralen i högsta grad är socialpsykologisk, och att vetenskapliga material som presenteras 

inte alltid är det mest effektiva sätt att försöka påverka förändring. Men det är ett steg på vägen, och 

kommittén hyser hopp om att slutbetänkandets slutsatser skall komma att vinna gängse gensvar i 

samhället och på så sätt kunna forma framtida lagstiftning och undervisning.  155

Kommittén uttrycker sitt mål tydligt. Eftersom människor är sociala varelser och ständigt 

interagerar med sin omgivning, d.v.s. det övriga samhället, vill de "skapa de yttre och inre villkor 

som gör det möjligt för ungdomen, i vilken grupp eller krets den än lever, att gestalta sitt sexualliv 

så att det leder till individens mognad och lycka".  De återkommande hänvisningarna till 156

ungdomarnas interagerande i samhället gör det inte svårt att se varför staten såg sig nödgad att lägga 

sig i sexualvanorna hos ungdomarna. 

2.3.2 Sexualupplysning 

Ungdomsvårdskommittén lägger en betydande del av sitt fokus på just undervisning i skolan. 

Kommitténs undersökningar visar trots allt att sexuella förbindelser blir allt vanligare och kryper 

ner i åldrarna. De menar att det är viktigt för ungdomen att utbildas, inte bara för risken för 

könssjukdomar,  men också när det kommer till "den långsiktigare livsplan[en]".  Genom rätt 157 158

undervisning och utbildning kan ungdomen tidigt fullt och helt förstå implikationerna av att få barn, 

särskilt när de själva är väldigt unga, och på så sätt få en mer rationell syn på föräldraskap och på så 

sätt skydda sig på bästa sätt.  159

Här föreslår Ungdomsvårdskommittén att en broschyr skall arbetas fram av skolöverstyrelsen. 

Denna skulle komma att innehålla "det stoff som synes vara allra svårast för lärarna att undervisa 

om och som samtidigt utgör just vad ungdomarna behöver ha kännedom om under kommande år"  160

och de rekommenderar att broschyren delas ut gratis tillsammans med betyget när ungdomarna 

lämnar folkhögskolan.  161
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 Denna upplysningsskrift, som sålunda skulle delas ut gratis till alla skoldistrikt, bör  
 innehålla två avsnitt, det första bestående av en kortfattad framställning av de lag- 
 bestämmelser och samhällsåtgärder som har direkt betydelse för de unga medborgare,  
 vilka i tonåren lämnar skolan och beger sig ut i arbetslivet, det andra bestående av en 
 sexualhygienisk upplysningsskrift med ungefär samma fakta och av samma omfång  
 som nu är förutsett för de högra skolornas undervisning på dessa punkter.  162

2.3.3 Homosexualitet 

Vad gäller Ungdomsvårdskommitténs syn på homosexualitet medger kommittén att de inte haft 

underlag för att kunna genomföra någon slags mätning av hur vanligt förekommande det är i 

Sverige. Inte heller hur homosexuella erfarenheter påverkar den framtida sexualdriften. De menar 

dock att uppkomsten av en homosexuell läggning formas ända från barnsben och påverkas starkt av 

föräldrarnas inflytelse. De menar att barn påverkas av hur de behandlas av sina föräldrar, 

exempelvis om en moder omedvetet behandlar sin son som den dotter hon alltid velat ha, och senare 

börjar bete sig som en flicka, eller motsatsen om en fader behandlar sin dotter som den son han 

önskat sig.  Detta kallar kommittén en "olycklig utveckling".   163 164

Kommittén hävdar visserligen att ungdomspsykologer kommit fram till att det är fullt normalt att 

ungdomar har sexuella fantasier om ungdomar av samma kön, och att detta inte hindrar dem från att 

senare vända sin sexuella uppmärksamhet mot ungdomar av motsatt kön. Kommittén lägger dock 

här fram en viss oro om att denna omvändning hämmas om ungdomar hänvisas till att enbart umgås 

med andra ungdomar av samma kön i exempelvis skolan eller i andra fritidsgrupper. Kommittén 

menar att vetenskaplig forskning inom ämnet är mycket angeläget.  Vidare diskuterar 165

Ungdomsvårdskommittén implikationerna av den homosexuella prostitution som finns i landet. 

Detta är av intresse, eftersom "ungdomar som redan av någon anledning blivit missanpassade och 

fördenskull hamnat på ungdomsvårdsskolor o. d. väljer homosexuell prostitution som form för 

fortsatt asocialt levnadssätt".  Det är därför att högsta vikt, enligt kommittén, att ungdomar som 166

redan är missanpassade och har haft anpassningssvårigheter, inte utsätts för homosexuella 

erfarenheter över huvud taget.  Återigen lyfts vikten av undervisning och upplysning upp av 167

kommittén, som uttryckligen skriver: 
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 När det gäller normalungdom torde ett visst skydd ligga i att de unga i hemmet och  

 skolan får kunskap om att det existerar personer med olika slags sexuella avvikelser,  
 så att de inte blir överrumplade och kanske skrämda till tystnad om de skulle bli  
 utsatta för övergrepp eller närmanden av exempelvis homosexuella.  168

2.3.4 Delanalys 

I detta avsnitt är det tydligt hur staten strävar efter att skifta fokus i sexualfrågan. Istället för att 

diskutera huruvida de ungas sexualvanor är rätt eller fel utifrån ett moraliskt perspektiv, ägnar 

utredningen sig istället åt att problematisera den skambeläggning som dessa sexualvanor fört med 

sig och hur detta påverkat ungdomen. Lösningen på detta problem menar utredningen är sexual-

upplysning. Genom att öka ungdomens kunskaper om sex och samlevnad kommer de från statens 

sida önskvärda sexualvanorna att få ta plats. I viss mån normaliseras det som tidigare setts som 

perverst och onormalt, för att på något sätt kunna diskutera dessa saker utan att ungdomarna fylls 

med oro och ångest.  

Det finns dock en tydlig tudelad åsikt hos staten när det kommer det homosexualiteten. Samtidigt 

som det sker en öppning för acceptans, förknippas samtidigt homosexualitet fortfarande i hög grad 

som någonting onormalt, perverst och kriminellt. Staten diskuterar i slutbetänkandet om hur 

normalt det är för unga att genomgå en fas i livet där känslor för samkönade yttrar sig, men att man 

sedan växer ifrån det.  I upplysningsbroschyren Ungdomsvårdskommittén lämnar som förslag 169

hamnar samtidigt homosexualiteten under "Sjukliga sexuella böjelser"  och homosexualitet blir 170

synonymt med det negativt klingande "exhibitionism"  och "»fula gubbar»".  171 172
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3. AVSLUTANDE DISKUSSION 
Hur motiverade staten intresset för befolkningskategorin ungdomar? Att hänvisa intresset för 

ungdomarna till avsaknaden av redan genomförda studier av befolkningsgruppen räcker inte. Det 

räcker inte heller att hänvisa det till oron för ungdomarnas mentala hälsa och välmående som 

Ungdomsvårdskommittén ofta argumenterar för. Den generella uppfattningen, som även Ungdoms-

vårdskommittén presenterar i  slutbetänkandet,  är att ungdomarnas tillvaro politiserades på grund 

av den rådande orosdebatten angående ungdomsbrottsligheten och ungdomarnas nöjesliv.  

Den genomförda undersökningen i denna uppsats pekar alltmer åt ett annat håll. I kommitténs 

bemötande av oron hos allmänheten beträffande ungdomarnas framväxande kultur visar kommittén 

snarare tecken på att man vill lugna allmänheten — att ungdomskulturen inte var något att bekymra 

sig över. Detta syns tydligt i diskussionen kring ungdomspsykologin i Ungdomsvårdskommitténs 

slutbetänkande — de ungas livsstil kunde sticka i ögonen hos de vuxna, men det var bara för att 

ungdomen strävade efter att demonstrera sitt oberoende av dem.  En troligare orsak  till 173

politiserandet av ungdomars privatliv som gör sig tydlig i analysen av källmaterialet är snarare oron 

för huruvida de unga skulle kunna inta rollen som produktiva medlemmar i samhället när de nått 

vuxen ålder. 

Detta stämmer överens med vad Jonas Frykman diskuterar i sin bok Dansbaneeländet. Tidigare i 

Sverige fanns det en tydlig ram, ett slags förutbestämt mönster, för hur ungdomen inrättade sig i den 

samhälleliga ledet. I bondesamhället var det förväntat att bondens son skulle överta gården, dottern 

skulle giftas bort till en lämplig make i grannbyn, o.s.v. Förflyttning i de sociala klasserna gjordes 

inte, utan förflyttning skedde enbart enligt geografisk innebörd, från ort till ort. Att de unga senare 

bröt sig ut ur denna ordning märktes främst i städerna, givetvis pågrund av urbaniseringen men 

också på grund av utbildningssystemet som fick unga att röra på sig. Möjligheten till klassresa blev 

en sporre hos ungdomen att bryta sig ur det gamla systemet. Problemet med ungdomen här blev 

således ungdomarnas brist på en naturlig ledsagare — bonden till sonen o.s.v.  Även om det 174

faktiskt krävdes en hel del från de unga att genomföra en klassresa, menar Frykman att det var 

möjligheten att kunna göra en sådan som införlivade ett slags hopp om frihet hos ungdomen.  Han 175

tillskriver ungdomstiden som "communitas"  (från antropologen Victor Turner), som tar formen 176
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av en slags "utomstående värld"  där de unga, i detta fall, tillåts leva helt och fullt som sig själv 177

och inte behöver ikläda sig de normer och förväntningar de vuxna belagt dem. Efter tiden i denna 

värld återvänder sedan ungdomen till samhället med acceptans för samhällets etablerade mönster 

och former.   178

Frykman menar att oron för ungdomen är ett sätt att rikta sin uppmärksamhet till framtiden, 

eftersom ungdomen "skulle förverkliga drömmarna om ett bättre liv, en renare värld, en fredligare 

existens" . Allmänhetens oro för de unga grundandes i hur de ville att samhällskulturen skulle se 179

ut, och i sitt fördömande av ungdomarna och deras kultur intog de rollen som "försvarare av de 

goda värdena" , vilket i sin tur försatte ungdomen i rollen som det onda och icke önskvärda.  180 181

Det finns således anledningar att argumentera för att anledningen till statens intresse för 

ungdomarna var deras oro för huruvida ungdomarna skulle komma att kunna inrättas i samhället 

och kunna bidra i det större sociala sammanhanget. Detta eliminerar inte den påtagliga oron för 

ungdomskriminaliteten som en bidragande faktor för intresset, utan snarare legitimerar den. 

Vad var problemet med ungdomarna och vilka lösningar föreslog Ungdomsvårdskommittén? Det 

genomgående tema i Ungdomsvårdskommitténs slutbetänkande är problematiken inom det större 

sammanhanget — ungdomarnas plats i samhället. Det direkta och synliga problem kommittén 

diskuterar och problematiserar är ungdomsbrottsligheten, vilket sägs vara produkten av 

ungdomarnas anpassningssvårigheter i samhället i stort. Det intressanta här är problemlösningen, 

eftersom Ungdomsvårdskommittén här tar ett slags avståndstagande från ansvaret över de redan 

kriminella ungdomarna. Trots att ungdomsbrottsligheten till synes verkar vara det mest akuta 

problem kommittén behöver tackla, väljer kommittén att lägga det ansvaret hos en annan nyligen 

bildad kommitté. Istället väljer Ungdomsvårdskommittén att fokusera på förebyggande åtgärder, så 

anpassningssvårigheterna kan tacklas redan i ungdomarnas barndomsår. Huruvida förebyggande 

åtgärder är mindre resurskrävande och lättare att genomföra genom de redan etablerade 

institutionerna uttalas inte direkt, men kommittén poängterar uttryckligen vikten av att attackera 

detta anpassningsproblem tidigt — för att slippa ta itu med ungdomarna när deras sociala störningar 

blivit ingrodda karaktärsdrag.  
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I kommitténs diskussioner kring de ungas anpassningsproblem erkänner kommittén att det inte bara 

är de unga som möter samhället, utan samhället möter även de unga, och häri ligger Ungdomsvårds-

kommitténs ansvarsutkrävande utav alla i samhället. I och med den psykosocialt komplicerade tiden 

i livet ungdomarna befinner sig i krävs ett väl bemötande å samhällets sida för att underlätta de 

ungas anpassning i samhället. Detta gör att kommittén vidare vänder gång på gång till föräldrarna. I 

sin diskussion kring ungdomspsykologin diskuteras det mer om hur ungdomarna formas som barn 

och hur hela uppfostringsprocessen spelar stor roll i ungdomarnas anpassningssvårigheter, än om 

vad den ungdomspsykologiska forskningen faktiskt säger om ungdomarnas tillstånd under denna 

tid. Hur ungdomarnas emancipation från föräldrarna tar form beror helt och fullt, enligt kommittén, 

på hur relationen mellan ungdomarna och föräldrarna ser ut.  

Statens involverande i ungdomarnas privatliv ger också en insyn i vad staten såg som önskvärt hos 

denna befolkningsgrupp, särskilt i Ungdomsvårdskommitténs undersökning av ungdomarnas 

generella tillvaro. Som tidigare diskuterades är det uppenbart att staten strävar efter att inordna 

ungdomarna i samhället genom att se positivt på exempelvis lönsparande och föreningslivets 

ungdomsverksamheter som i sig formar ungdomarna på ett för samhället önskvärt sätt, d.v.s. till det 

yttersta göra ungdomarna till produktiva medborgare i samhället. Detta politiserande av privatlivet 

diskuterar Yvonne Hirdman utförligt i sitt arbete Att lägga livet till rätta.  

Hirdman skriver om de sociala ingenjörerna som etablerades under 1930-talet, som innebar en 

politikersort bestående av en sammansmältning mellan teknik, vetenskap, ekonomi och politik, som 

ämnade att förändra hela den svenska befolkningens tillvaro från grunden. Här framstår Alva och 

Gunnar Myrdal i spetsen.  I och med Myrdals arbete Kris i Befolkningsfrågan från 1934 tillsattes 182

på order av regeringen en befolkningskommission 1935. Vad skulle göras i fråga om den utdöende 

svenska befolkningen? För att kunna få den svenska befolkningen att föda fler barn sågs det 

nödvändigt att ändra befolkningens hela miljö, eftersom befolkningskrisen misstänktes komma från 

att den gamla synen på barnafödande övergivits.  "Social planering under rationell kontroll"  löd 183 184

mottot hos Myrdals och medan nya funktionella hus byggdes fanns således en önskan att nya 

människor skulle bo och leva i dessa hus.   185
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Hirdman skriver om ambitionen hos Gunnar Myrdal att genomföra reformer så som bostadsbidrag 

och bostadslån, gratis mödravård, allmänt barnbidrag och övrigt ekonomiskt underlättande för 

familjer med barn. På detta sätt skulle folket fostras "i konsten att bo, äta, klä sig och framförallt 

fostra sina egna barn"  vilket skulle åstadkommas med en ny form av politisk styrning som 186

sträckte sig ända in i hemmet och in i sängkammaren. I och med befolkningens övergivande av det 

gamla sättet att se på barnafödade, skulle även den gamla synen på privatlivets helgd också lämnas 

bakom dem.  Politiseringen av sexualiteten var ett faktum. Precis som Hirdman beskriver hur 187

Myrdals kunde axla rollen som befolkningens auktoritativa allvetande ledsagare genom att vara 

vetenskapligt kompetenta,  ser vi liknande tecken i Ungdomsvårdskommitténs slutbetänkande — 188

hela tiden yrkar kommittén på problemlösningar skaffade ur vetenskapliga rön. Lösningarna som 

förespråkades i Ungdomsvårdskommitténs slutbetänkande var alltså först och främst ett utökat 

forskningsunderlag beträffande ungdomspsykologin. Mer behövde göras för att fullt och helt kunna 

diskutera ungdomarnas komplicerade psyke.  

Andra förslag kommittén lade fram hade också förebyggande karaktär, d.v.s. att ungdomar redan 

under barndomsåren skulle uppfostras på ett sätt som senare inte skulle lämna ett negativt avtryck 

som satte käppar i hjulet hos ungdomens emancipation från föräldrarna. Uppfostran skulle inte vara 

för hård eller för mjuk, sades det. För att kunna forma om hela uppfostringsprocessen yrkade 

kommittén på ökad och mer djupgående samverkan mellan föräldrarna och barn– och mödra-

centralerna när barnen växer upp. Där skulle föräldrarna få upplysning av de anställda som genom 

vidare utbildning uppnår bredare kompetens beträffande barnpsykologi och beteende. Den fortsatta 

politiseringen av det privata livet bör ses som en förlängning av Myrdals tidiga politiserande av 

privatlivet, då i ett brådskande nativitetshöjande ändamål, men nu i annan skepnad — oron för 

framtida samhälleliga engagemang från ungdomarnas sida. 

Varför identifierades ungdomars sexualitet som ett område där politiken behövde ingripa och 

påverka? Ytterligare involvering i ungdomsbefolkningens privatliv är Ungdomsvårdskommitténs 

analys av ungdomarnas sexliv och enligt kommittén ansågs ju sexualvanorna vara djupt 

sammankopplade med ungdomarna som sociala varelser. Lennerhed diskuterar de ungas sexuella 

frigörelse i Frihet Att Njuta och hon menar att staten ämnade att stödja sexualvanor som i första 
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hand gynnade samhället.  Medan Lennerheds arbete diskuterar den sexuella aspekten av 189

ungdomsfrågan utifrån statens perspektiv vid 1951 relativt övergripande kan denna undersökning 

och dess resultat mer djupgående fylla vissa kunskapsluckor, särskilt när det kommer till hur 

sexualiteten tordes leda till anpassningssvårigheter. 

Lennerhed menar att sexualfrågan under 1900-talet blivit mer ett ansvarsområde för sociologisk 

forskning, och att detta har "medfört en relativisering i synen på sexualiteten: att sexualiteten inte 

var uteslutande naturgiven utan också socialt konstruerad, och att kategoriseringen i normalt 

respektive onormalt sexualbeteende börjat ifrågasättas".  Lennerhed skriver också att efter-190

krigstidens sociologiska undersökningar fokuserade mer på majoritetens sexualitet, och detta 

belyste ofrånkomligt vad som borde uppfattas som det normala, respektive onormalt.  

Efter att ha undersökt Ungdomsvårdskommitténs analys av ungdomarnas sexliv finns det anledning 

att förmoda att det fanns en ambition att försöka normalisera vissa sexuella företeelser — att 

undersöka sexualvanorna och utläsa det vanligast förekommande sexualmönstret var ju just det 

Ungdomsvårdskommittén gjorde. Normen för det normala kom därmed att justeras. Eliminering av 

skammen var av hög prioritet, och därmed skiftade kommittén fokus i sexualfrågan. En moralisk 

ståndpunkt verkar inte kommittén vara intresserad av att ta avstamp ifrån, utan kommittén verkar 

snarare strävat efter att faktiskt undersöka hur verkligheten ser ut bland de unga.  

I och med denna uppgift problematiserar Ungdomsvårdskommittén istället den skambeläggning 

som ålagts ungdomarna i sitt sexualutövande. För att över huvud taget kunna diskutera sexualfrågan 

hos ungdomarna, och inte minst med ungdomarna, måste sexualfrågan struktureras om så de unga 

kan ta del av den utan att fyllas med oro och ångest. Detta går i linje med Lennerheds uppfattning 

om att ungdomarnas föräktenskapliga sexualvanor knappast förespråkades i slutbetänkandet, men 

till en viss mån accepterades.  Eftersom de föräktenskapliga sexualvanorna tidigare förknippats 191

med skam och oro för att uppfattas som pervers bland de unga, såg kommittén detta som en 

bidragande faktor till social isolering. Anpassningssvårigheterna var därmed ett faktum. Staten 

önskade därför att diskutera sex och samlevnad mer öppet och med mer vetenskaplig tyngd, så att 

ungdomar inte skulle skrämmas av den. 
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Den lösning kommittén yrkar på är vetenskapligt utformad sexualupplysning i skolan. Genom 

denna nya sexualupplysning skall de önskvärda sex– och samlevnadsvanorna få ta plats och breda 

ut sig som norm bland ungdomen. Staten önskar se en sexualupplysning som både ämnar att sätta 

sex– och samlevnadsfrågorna "i dess sammanhang med livets övriga sidor"  och "ger saklig 192

upplysning om könssjukdomar, smittoskydd och födelsekontroll".  Detta betyder alltså att 193

sexualupplysningen i skolan skulle skina ett slags ljus av förnuft över sexuallivet — 

föräktenskapliga sexuella relationer var vanligt förekommande, men samtidigt förväntades en 

förståelse för de implikationer ett sexualliv förde med sig hos de unga människorna, d.v.s. risken för 

smittor och graviditeter. Genom en mer rationell och funktionell syn på sexuallivet skulle det 

införliva ett mer ansvarsfullt sexualliv.   

En tydlig tudelning rörande sexualiteten är Ungdomsvårdskommitténs diskussion beträffande 

homosexualiteten. Medan det sker en öppning mot acceptans förknippas homosexualiteten 

fortfarande i hög grad som någonting onormalt, perverst och kriminellt. Normaliteten av 

känsloyttringar bland ungdomar gentemot samkönade diskuteras visserligen i slutbetänkandet, men 

enbart i den mening att det är en fas som man sedan växer ifrån.  Således hamnar homo-194

sexualiteten under rubriken "Sjukliga sexuella böjelser"  i den upplysningsbroschyr kommittén 195

yrkar på för upplysningsändamål, och homosexualitet blev då synonymt med det negativt klingande 

"»fula gubbar»"  och "exhibitionism".  196 197

Trots den bakomliggande rädslan dör den sjunkande nativiteten som Hirdman diskuterar,  finns 198

det anledning att tro att en mer rationell syn på föräldraskap och ett mer ansvarsfullt utövande av 

sexuella förbindelser, tillsammans med vetenskapliga rön som hävdade att fler barn gjorde 

äktenskapen lyckligare,  skulle få födelsetalen att stiga. Det var ju enligt Ungdomsvårds-199

kommitténs slutbetänkande inte nedsmittade, unga havande mödrar man önskade, och inte heller 

farligt utförda aborter som riskerade mödrarnas liv, utan snarare en rationell och ansvarsfull syn på 

familjelivet. 
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Statens involvering i privatlivet sågs från länder i resten av västvärlden, så som USA och England, 

enligt Lennerhed som den svenska statens "medel för manipulation".  Huruvida den svenska 200

staten ämnade att manipulera den svenska befolkningen genom sitt engagemang i det privata livet 

ämnar inte denna undersökning att svara på. Vad uppsatsen däremot kan svara på är snarare hur 

viktigt staten ändå såg ungdomarnas sociala engagemang vara. Bristen på en socialt och politiskt 

engagerad ungdomsbefolkning är och kommer förbli ett orosmoment för alla statsmakter. Likt 

Frykman uttrycker sig är ju oron för ungdomen en oro för framtiden, vilket är en legitim oro för 

staten att hysa. 

Där undersökningen i denna uppsats slutar råder inga tvivel om att ytterligare kunskap bör kunna 

nås, särskilt vid problematiserande av genus. Skillnader mellan män och kvinnor i Ungdomsvårds-

kommitténs slutbetänkande är påtagliga. Dessa bör kunna utforskas vidare. Detsamma gäller 

normfrågor vad gäller sexuella läggningar. Här är metoden som använts i denna uppsats, "What's 

the problem"–angreppssättet, särskilt användbart. 

 Lennerhed, 1994, s.250.200
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4. SAMMANFATTNING  

Ungdomar som egen befolkningskategori är i Sverige relativt nytt. Tidigare har ungdomen enbart 

diskuterats som en förberedelseperiod inför vuxenlivet. I slutet på 30-talet tillsatte staten 

Ungdomsvårdskommittén vars uppgift var att lägga fram en mer vetenskapligt grundad skildring av 

de ungas tillvaro. Ungdomsvårdskommitténs slutbetänkande Ungdomen Möter Samhället från 1951 

var kommitténs sjätte publicerade utredning i ungdomsfrågan. Här analyserades ungdomarnas hela 

tillvaro, till och med deras sexualvanor. Problemet kommittén ämnade att lösa genom denna 

undersökning var ungdomsbrottsligheten. Tidigare forskning visar att en utarbetad ungdomspolitik 

sågs nödvändig i slutet av 1800-talet, i och med den ökade mängden unga människor koncentrerade 

i städerna. Sysslolösa ungdomar som samlades på gatorna uppfattades som ett hot mot ordningen 

och något behövde göras. Ungdomsvårdskommittén tillsattes 1939 och stor del av deras arbete gick 

ut på att möta oron bland allmänheten beträffande ungdomarna och deras nöjesliv. I efterhand har 

denna oro kommit att bli känd som en moralpanik. Utförda undersökningar av Ungdomsvårds-

kommittén under 40-talet kom dock att visa att det i bred utsträckning inte handlade om arbetslösa 

ungdomar som levde rövare, utan att det snarare var de ordningsamma ungdomarna som dansade på 

fritiden. Forskare menar att statens inblandning i ungdomarnas privatliv sågs gå i linje med övrig 

svensk politik under den berörda tiden. Den bakomliggande orsaken var främst de låga födelsetalen 

i landet. För att höja nativiteten sågs det nödvändigt att lägga sig i befolkningens liv ända in i 

sängkammaren. Den gamla viktorianska sexualmoralen från 1800-talet kom att utmanas med en 

mer öppen och vetenskapligt utformad sådan. Reformer som skulle underlätta familjebildning 

genomfördes under efterkrigstiden och sexualundervisning kom att bli obligatorisk i skolan i mitten 

på 1950-talet. Intresset för befolkningskategorin ungdomar på 50-talet handlade om oron för 

kriminaliteten hos ungdomarna. Inför publikationen av deras sjätte betänkande i ungdomsfrågan 

undersöktes hela tillvaron hos ungdomarna, deras bostadssituation, ekonomi, fritidssysslor, 

psykologi, samt deras sexualvanor, för att komma till roten av ungdomsbrottsligheten. Problemet 

ansågs komma från ett anpassningsproblem de unga hade i samhället. Kommittén riktade ytterst lite 

fokus på vad som skulle göras åt de redan kriminella, utan koncentrerade sig istället på 

förebyggande åtgärder. Hela uppfostringsprocessen hamnade under lupp och ansvarsutkrävande 

riktades mot föräldrarnas roll i de ungas emancipation från barndomen. Ungdomarnas sexualvanor 

kom att undersökas och politiseras eftersom kommittén ansåg sexualvanorna vara djupt 

sammankopplade med ungdomarna som sociala varelser. Genom att normalisera vissa sexuella 

företeelser bland ungdomarna och genom vetenskapligt grundad sexualupplysning i skolan 
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hoppades kommittén kunna diskutera sexualvanorna utan att ungdomarna fylldes med skam och oro 

för att uppfattas som onormala och därmed isolera sig från samhället. Ungdomarnas svårigheter att 

inrätta sig i det samhälleliga ledet och bli produktiva samhällsmedborgare, samt statens oro för en 

icke socialt- och politiskt engagerad ungdomsbefolkning har varit ett genomgående tema i 

Ungdomsvårdskommitténs slutbetänkande. Ytterligare kunskap bör kunna utvinnas ur kommitténs 

slutbetänkande genom vidare forskning, särskilt i fråga om genus och normfrågor vad gällande 

sexuella läggningar. 
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