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Förord 
 
Att skapa kunskap och skriva en bok med kunskap i, det är inget man kan göra alldeles på 
egen hand. Till dem som haft betydelse för mitt kunskapande de senaste åren vill jag rikta 
mitt tack: 

Till Lennart Nygren som läste de första idéutkasten och sedan följt med till det blev 
något av idéerna. Till Mikael Sjögren som med sin historiska blick visat vägen att skriva 
historia. Till Britta Lundgren som tog sig an och gav konstruktiv kritik på mitt 
avhandlingsmanus vid mitt slutseminarium. 

Till Eva Magnusson som varit en mycket viktig samtalspartner och läsare under mina 
läroår vill jag rikta ett särskilt tack. Som god vän och de senaste åren också som handledare 
har Eva varit en inspirations- och kunskapskälla och hon har också lotsat mig i 
kunskapsskrivandets svåra konst. Evas tankegångar har utvecklat och vävts samman med 
mina, vilket gör att jag kan säga att jag inte hade skrivit just den här avhandlingen utan Eva. 

Några som under årens lopp haft särskild betydelse är Anne-Charlotte Ek, Eva 
Magnusson, Nea Mellberg, Elisabeth Moen och Malin Rönnblom. Med dem hade jag 
förmånen att diskutera forskningsfrågor ur ett feministiskt perspektiv under ett antal år i 
slutet av 1990-talet. Mona Livholts och Rannveig Dahle har som arbetskamrater och vänner 
varit viktiga för mig, inte minst i det akademiska livets prövningar. 

Utan Siv-Inger Bucht hade livet som doktorand varit förfärligt tråkigt. 
Ett tack går också till Stiftelsen J C Kempes Minne Stipendiefond samt Länsförsäkringar 

Västerbotten och Föreningssparbankens fond för ekonomisk och social forskning. 
Sist och varmast vill jag tacka dem som betyder mest för mig, min familj, Björn, 

Fredrik, Johan, Carl, Ida och Hilda, Maria och Anna. De som ibland oförtjänt har fått ta del 
av kunskapsskapandets vedermödor. Björn har under åren varit en betydelsefull lyssnare 
och samtalspartner och i det intensiva slutskedet har han tagit sig tid att vara kritisk 
granskare, läsare, kock, städare osv. Den hjälpen och stödet hoppas jag kunna återgälda 
inom snar framtid. Men först och främst ska vi fira en fridfull jul med hela familjen. Och 
det som står överst på önskelistan är inte kunskapandet utan ett helt annat skapande. 

 
Kasamark december 2004 
 
Kerstin Hamreby 
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Kapitel 1 
 

Inledning 
 
”Ja, det är ju bra att du intresserar dig för oss, men egentligen är det ingen som lyssnar 
och bryr sig.” Det konstaterade Lisa, tonårig flicka på en institution för omhändertagna 
flickor, när jag vid ett besök på institutionen samtalade med henne om utsatta flickors 
situation. Lisas erfarenhet var att det inte var någon idé för ”sådana som hon” att försöka 
tala och väcka intresse, för hennes tal hade ingen mottagare. Det här är ingen unik 
upplevelse; den delas av många flickor i samma situation, det visar forskning i flera länder. 
Men Lisas utrop kan också läsas som en oro för att om ingen lyssnar på henne, så kommer 
heller ingen att lyssna på dem som försöker föra fram hennes röst – till exempel engagerade 
socialarbetare och forskare. Blir dessa inte heller hörda? Kan det ligga någonting i den oro 
som Lisa ger uttryck för? Hur kan vi förstå det hon säger? Låt oss se vad historien har att 
säga om detta. 

I förordet till en bok 1966  om problematiska tonårsflickor  konstaterade förordets 
författare (John R. Ellingstone) att det var märkligt och ganska upprörande att sättet att se 
på dessa flickor hade ändrats så lite sedan början av århundradet. Han hade i ett förord till 
en bok från 1923 om ”icke-anpassade” flickor funnit kritik av den dåtida dubbelmoralen i 
synen på dem, från fördomar i den allmänna opinionen till procedurerna i rättssystemet, i 
fängelser och på sjukhus.1 Författaren till förordet 1966 var bekymrad över att den tidiga 
kritiken fortfarande i stora drag var giltig, och att förordet från 1923 kunde ha fungerat lika 
väl som en beskrivning av läget 1966 (Ellingstone i Konopka 1966, sviii). Hur kunde det 
komma sig att så lite hade ändrats? Och hur kan det komma sig att jag när jag läser de 
böckerna tvingas konstatera att mycket av den kritiken, både från 1923 och 1966, 
fortfarande har fog för sig? Där, i vad som ser ut som en uppenbar frånvaro av förändring i 
synen på flickor i socialvården, finns upphovet till mitt intresse för temat i den här 
avhandlingen.  

Samtidigt har naturligtvis mycket förändrats. För att ta några exempel: Flickor som blev 
betraktade som sociala problem, kunde under den tidiga delen av 1900-talet bli benämnda 
sedeslösa slampor. Så säger vi inte idag. I det här arbetet spårar jag uppkomsthistorierna för 
sådana benämningar, men också förskjutningar i deras betydelser och sammanhangen där 
de successivt ersattes av nya benämningar, som till exempel raggarflickor på 1960-talet. 
Men det är inte bara benämningar på sociala problem som förändrats utan även rekvisiten, 
det vill säga det som utgör grund för ingripande och omhändertagande av unga från 
samhällets sida. Lisa, som kom till tals här ovan, tillhör till exempel den grupp av unga som 
idag är omhändertagna efter att ha blivit bedömda att ha ett socialt nedbrytande beteende, 
en term som idag ofta används i socialt barnavårdsarbete.  

Här ska jag försöka visa hur denna terms historia ser ut. Det är en komplex och 
komplicerad historia som började med vanart, en central term i den svenska sociala barna– 

                                                
1 Den bok Ellingstone syftar på är The Unadjusted girl av W.I. Thomas från 1923. 
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vården från 1896 fram till 1963. Jag har valt att låta tidsperioden för studien styras av den 
termens användning.  

 

Flickors och pojkars röster i den sociala barnavården  
Lisa hade som vi kunde se inte stort hopp om att hennes eller andra flickors röster skulle få 
möjlighet att bli hörda varken i den behandling som de var föremål för eller i något annat 
sammanhang. Hur ser det då ut med detta inom olika områden: i forskning, i samhället och 
i behandlingsarbete? 

Forskningen visar att det inte enbart har varit flickor som inte fått göra sina röster hörda 
när deras situation i olika sammanhang har diskuterats. Det gäller barn och ungdomar 
överlag. Claes Levin som studerat behandling av ungdomar i så kallade 
uppfostringsanstalter (en samlingsbeteckning för institutioner där unga intagits för fostran, 
vård och behandling) visar att de som blev föremål för samhällets tvångsåtgärder 
genomgående inte fick möjlighet att komma till tals (Levin 1998, s. 119 f). När det gäller 
barn och unga som befunnit sig i utsatta situationer har det oftast varit de vuxnas 
perspektiv, föräldrars eller socialarbetares, som haft företräde (se t.ex. Ericsson 1997). 

De muntliga och skriftliga utsagor om ungdomar och ungdomsproblem som sprids och 
får gehör vid en viss tid är viktiga, inte för att de nödvändigtvis är sanna, utan för att de 
visar vems verklighet det är som dominerar i en given situation. De säger oss vilka det är 
som har tolkningsföreträde på den offentliga arenan. Och det är inte ungdomarna, det 
konstaterade den finske forskaren Tommie Hoikkala i en studie 1986. Han fann att de 
offentliga bilderna låg långt ifrån ungdomars verklighet (Hoikkala 1986, s. 21 ff). Man kan 
anta att vilka ungdomar det talas och skrivs om i hög grad avgör hur långt unga människor 
upplever sig vara från de bilder som skrivs fram. Den upplevelse som Lisa förmedlar bidrar 
till att jag kan påstå att utsatta flickor är en grupp som har befunnit sig långt från den 
offentliga verklighetens bilder (jfr Ericsson 1997, s. 17 ff). 

Inom nyare social forskning, till exempel från senare delen av 1900- och början av 2000-
talet, har forskare i större utsträckning än vad som tidigare varit fallet, låtit utsatta grupper 
få tala på sina egna villkor. Exempel på detta är Stig-Arne Berglunds avhandling (1998) 
Val av livsstil, och Ingrid Claezons studie (2004) om Tvångsomhändertaganden, i vilka 
flickor och pojkar som är omhändertagna för samhällsvård får komma till tals.  

 

Bekönade eller ”könsneutrala” subjekt i forskning om ungdom? 

Att få tala och bli lyssnad till är en viktig sak. Lika viktigt är vad den som lyssnar gör med 
talet, erfarenheterna och kunskapen, och hur detta sedan blir mottaget och omhändertaget 
av omvärlden. Vart går kunskapen sen? Och finns det anledning att tro att de processerna 
påverkas av studieobjektens kön? 

När jag sökte litteratur för min studie fann jag att det har gjorts en del tidiga studier om 
flickor och sociala problem. Men när jag sökte vidare, såg jag att studier om flickor inte 
verkar ha refererats till av andra forskare i lika stor utsträckning som studier om pojkar. 
Därför kan man kanske förmoda att den kunskap som dokumenterades om flickor inte fick 
lika stor spridning som resultaten av studier av pojkar. Som en följd av detta kan man 
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kanske anta att kunskap om flickor har haft svårt att nå fram till alla de sammanhang där 
den skulle kunna användas och tillämpas. Hur har kunskapen om flickor och sociala 
problem påverkats av att forskningen om dem inte lyckats erövra en stabil plats i 
forskningsfältets kollektiva minne? Det ser ju ut som om den forskningen inte har kommit 
att ingå i definitionen av detta fält. 

Studier om pojkar har varit betydligt fler till antalet än studier om flickor. Detta kan 
emellertid vara svårt att urskilja, eftersom pojkstudierna ofta går under benämningen 
”ungdomsforskning”. Det betyder att ”neutral” forskning inom den sociala barnavården, i 
stor utsträckning länge har handlat om pojkar. Det ”neutrala” har alltså varit implicit 
manligt kodat i forskningen, ett fenomen som är känt från många andra delar av de 
moderna samhällsvetenskaperna. Studier om flickor benämns genomgående som studier av 
flickor, inte som studier om ungdomar, vilket ger en ytterligare fingervisning om att 
”flickor” inte alltid verkar räknas in i det övergripande begreppet ”ungdom” (se t.ex. 
Thomas 1923; Ahnsjö 1941; Konopka 1966; Jonsson 1977, 1980; Andersson 1990, 1996).  

”Ungdom” är ett begrepp som oftast betecknar människor i en viss ålder, oavsett 
könstillhörighet.2 I dagligt tal inkluderas både flickor och pojkar i ”ungdom”, men i 
forskning om ungdom verkar detta alltså inte alldeles självklart. I själva verket är det 
mycket vanligt att forskare använder ordet ungdom som forskningskategori utan att det 
tydligt framgår vilka ungdomar det handlar om, och det är som nämnts inte ovanligt att 
”ungdomsforskning” enbart studerar pojkar. Några författare som tar upp detta problem är 
Andersson (1996, s. 203), Berggren (2001, s. 25) samt Lander, Pettersson och Tiby (2003, 
s. 9). Ungdomsproblem och ungdomskriminalitet är exempel på områden där forskning 
oftast fokuserar på pojkar men där forskarna i beskrivningen av resultaten använder sig av 
begreppet ungdom. Ett exempel på detta från den tidsperiod som legat till grund för denna 
studie är en undersökning om ungdomsvårdsskolelevers återanpassning som psykologen 
Dick Blomberg publicerade 1958. Blomberg skriver att undersökningen begränsades till att 
omfatta manliga yrkesskolelever då gruppen flickor samt skolhemselever var för små 
grupper för att kunna bearbetas statistiskt (Blomberg 1958, s. 141). Trots att studien således 
uttryckligen omfattar enbart pojkar använder Blomberg sedan genomgående i sin 
redovisning de könsneutrala termerna ungdom och elever. Ett senare exempel är Lars B. 
Ohlssons studie om den ”hotfulla ungdomen”, som handlar om hur föreställningar om 
ungdomsproblem skapas. Ohlsson fann att flickor var ganska osynliga i de miljöer som han 
undersökte och konstaterade att hans studie därför blev en berättelse om pojkar (Ohlsson 
1997, s. 19). I resultatredovisningarna använder han dock termen ungdom istället för 
pojke/pojkar utan att kommentera detta.  

Den engelska kommunikationsforskaren Angela McRobbie menar att kulturteoretiker 
har misslyckats med att befria begreppet ungdom från dess manliga övertoner. McRobbie 
påpekar att detta bland annat skapar problem när man som feminist skall undervisa i 
ungdomskulturfrågor, eftersom man inte kan använda de befintliga texterna som de är 

                                                
2 Pierre Bourdieu menar att ”ungdomen är bara ett ord” och betecknar en gräns mellan unga och 
gamla, och att den logiska uppdelningen i unga och gamla handlar om makt, och delning av makt”. 
Klassificeringarna i ålder (men också i kön eller i samhällsklasser) kommer alltid att påtvinga 
gränser och skapa en ordning till vilken var och en måste hålla sig, i vilken var och en måste förbli 
på sin plats (Bourdieu 1984/1997, s. 159 f). 
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(McRobbie 1980/1989). Det är lätt att inse att det komplicerar kunskapsförmedlingen om 
flickor och pojkar om det manliga könet i många sammanhang har fått representera båda 
könen. När studier av pojkar framställs som studier av ungdomar finns risk att läsaren blir 
vilseledd och att kunskap om pojkar generaliseras till att gälla flickor utan att det finns 
grund för detta. När flickor blir uteslutna ur forskning om ungdom minskar möjligheterna 
till ny kunskap om flickor.  

Att flickor inte funnits med i samma utsträckning som pojkar i forskning om 
”ungdomar” kan nog antas bottna i samma kulturella skevhet som i andra sammanhang har 
gjort män och det manliga till norm och kvinnor och det kvinnliga till avvikelse. Den 
skevheten kan då också förväntas medföra att forskning om flickor verkar vara mindre 
viktig än forskning om ”ungdomar”. 

John R. Ellingstone föreslog i det förord från 1966 som jag nämnde inledningsvis en 
förklaring till att studier om ungdomsbrottslighet och problematiska ungdomar negligerar 
flickor:  

In a society which values property rather than people, it is perhaps inevitable that most 
students of deliquency and crime should focus on boy offenders to the neglect of girls. For 
offending girls appear to represent a comparatively minor threat to property and to public 
comfort (Ellingstone, i Konopka1966 s. v). 

Ellingstone menar alltså att forskningen var mer intresserad av pojkar än flickor på grund 
av att pojkarna ansågs vara ett större hot mot ekonomi och privat egendom än flickorna. Ett 
senare förslag ger den svenske kriminologen Jerzy Sarnecki som anser att en anledning till 
att det görs så lite forskning om tonårsflickor kan vara att det är svårt att göra spännande 
forskning om flickor. ”Pojkarna, i motsats till flickorna, är aktionsorienterade, det ska 
hända saker hela tiden” (Sarnecki 1990, s. 37). Och då blir det kanske också mer spännande 
att forska om dem? 

En annan tänkbar orsak till att forskning om ungdomar har fokuserat främst på pojkar är 
att många av dem som studerat ungdomar har varit män. Det kanske är lättare att som 
forskare söka sig till sådant som upplevs som mer bekant, till ett område och ett kön där 
egna erfarenheter på något sätt kan ha betydelse. Detta kan kanske också förklara den 
förändring som skett på området under det senaste decenniet, när det har kommit allt fler 
forskningsrapporter om flickor med kvinnliga författare (se t.ex. Salomonsson 1998; 
Berggren 2001; Berg 2002; Kindstrand & Theorin 2002; Knudsdotter & Wihlborg 2002; 
Björk & Knodt 2003). Det är idag ganska vedertaget att den förändringen har skett på grund 
av att det har tillkommit ett flertal kvinnliga forskare och på grund av att deras 
forskningsintressen i högre grad än manliga forskares har omfattat flickor och flickors liv. 
Jämställdhetsdebatten de senaste decennierna har nog också påverkat utvecklingen mot att 
uppmärksamma flickors situation mer.  

Men det ökade intresset kan också bero på att flickor börjar uppvisa mönster som är mer 
hotfulla för samhället än vad som varit aktuellt tidigare. Det kanske är så att flickor 
uppvisar beteenden som tidigare enbart sågs hos pojkar. Eller är en del av förklaringen 
snarare att vi idag betraktar flickors och pojkars beteende på ett annat sätt än vad vi tidigare 
gjorde, och att vi därför ser andra saker?  

Kan historien lära oss något om de här förändringarna? Ja, säkert. Ett historiskt 
perspektiv kan medvetandegöra oss om nuets begränsningar och möjligheter. Det kan också 
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hjälpa oss att bättre få syn på vad som har förändrats över tid i bemötande och behandling 
av flickor och pojkar inom olika praktiker i socialt arbete fram till dagens situation. Här är 
också historiska aspekter på aktörer i socialt arbete centrala. Att se hur föreställningar om 
och konstruktioner av kön, makt och sociala problem har skapats och använts i olika 
tidsperioder är viktigt för att förstå nutidens föreställningar om sociala problem bland 
flickor och pojkar. Och, som idéhistorikern Roger Qvarsell har påpekat ”om man kan visa 
att någonting har uppkommit som en följd av historiska omständigheter så har man också 
sagt att det är möjligt att genomföra förändringar” (Qvarsell 1993, s. 124). 

 

Könsperspektiv på forskning om sociala problem 
Tidigare forskning i socialt arbete har, som jag pekade på inledningsvis, i stor utsträckning 
varit könsblind. Med det menar jag att forskare sällan anlagt ett könsteoretiskt perspektiv på 
centrala frågor i socialt arbete. Under det senaste decenniet har det dock börjat ske en 
förändring inom det forskningsområde i socialt arbete som berör unga. Men, som 
Socialstyrelsen konstaterar i en rapport från 2004, de flesta studier som behandlar social 
barnavård ur ett könsperspektiv fokuserar på flickor (SOS 2004a, s. 101). Studier om 
pojkar saknar fortfarande oftast könsperspektiv. Vad kan det få för konsekvenser om 
forskningen har ett könsperspektiv när det gäller flickor men inte pojkar?  

I könsblind forskning om ungdomar finns en uppenbar risk att vissa verklighetsbilder, 
kunskaper och problemdefinitioner blir osynliggjorda. Detta sker inte minst genom 
användningen av ett abstrakt och till synes könsneutralt begrepp som ungdom i stället för 
specifika ord som flickor och pojkar. Ett sådant perspektiv på ungdomar utgör ett invant 
tänkesätt, men om man frigör sig från det finns det möjlighet att upptäcka nya mönster, 
frilägga nya strukturer och finna alternativ kunskap. Ett sådant kunskapsunderlag är viktigt 
när vi vill bredda och utveckla vårt sätt att förstå men också möta de unga i socialt arbete. 
Att dessutom anlägga ett könsteoretiskt perspektiv på ”gammal” kunskap kanske kan öka 
vår förståelse för nutida problem så att vi också därigenom kan utveckla ny kunskap för att 
bemöta social problematik idag. Aktuella frågor, som till exempel varför självskador och 
våld bland unga flickor utgör ett växande problem idag, är exempel på områden där vi 
behöver mer och ny kunskap.3 

Men det är otillräckligt om forskaren enbart lägger till kön som variabel till traditionella 
sätt att närma sig forskning om ”ungdom”, flickor och pojkar. Kön har betydelse som 
samhällskategori och skillnadsskapare och därmed för de villkor flickor och pojkar lever i 
och formas av. Detta ger kön och könstillhörighet betydelser som måste vägas in redan i 
utformningen av ett forskningsprojekt. Att kön har betydelse på så många nivåer i samhället 
gör att vi kan utgå från att forskning som har ett könsperspektiv kommer att ge andra 
infallsvinklar på beforskade fenomen än forskning som är könsblind. Självklart gäller detta 
också för andra centrala kategorier och diskriminerande maktordningar, som till exempel 
klass och etnicitet. 

                                                
3 Socialstyrelsen presenterade under våren 2004 en skrivelse om Flickor som skadar sig själva; en 
kartläggning av självskadornas omfattning och karaktär bland flickor (SOS 2004b). 



Kapitel 1 

 6 

Om vi till exempel konstaterar, men därefter inte problematiserar, att flickor har behandlats 
och bemötts på ett annat sätt än pojkar i det sociala arbetet, blir inte de maktstrukturer som 
flickor och pojkar, och kvinnor och män lever i och ständigt reproducerar ifrågasatta. Och 
de maktstrukturerna är ständigt närvarande i det sociala arbetets praktik. Där möter vi 
könsmaktstrukturernas mest destruktiva konsekvenser: våld mot kvinnor och barn. Mot den 
bakgrunden är socialt arbete en disciplin där frågor om könad makt och maktstrukturer 
behöver ges ett särskilt stort utrymme. 

 

Socialt arbete och feminism 

Redan på 1980-talet utvecklades feministisk kritik inom socialt arbete i de anglosaxiska 
länderna, (se t.ex. Marchant & Wearing 1986; Dominelli & McLeod 1989). I Sverige tog 
det lite längre tid, men det senaste decenniet har ett antal forskningsrapporter och 
doktorsavhandlingar med feministiska perspektiv tillkommit och bidragit till att vidga det 
sociala arbetets kunskapsområde (se t.ex. Gunnarsson 1993; Fahlgren 1999; Westin 
Hellertz 1999; Kolfjord 1997; Livholts 2001). 

Socialt arbete och feminism har flera beröringspunkter (se Lindén 1991; Sundgren 
Grinups 1999). Det feministiska projektet är emancipatoriskt och består inte enbart av att 
analysera och kritisera, utan vill framför allt förändra kvinnors och mäns livsvillkor. Socialt 
arbete verkar i en likartad riktning både i forskning och praxis genom att synliggöra 
människors utsatthet och ojämlika villkor och verka för mobilisering och förändring (se 
Ronnby 1983; Swedner 1996). 

Feministisk forskning inom olika vetenskapliga discipliner har under de senaste 
decennierna tillfört omfattande kunskap om kvinnors och mäns olika verkligheter och 
villkor. Inom socialt arbete finns det ännu mycket outforskat vad gäller detta. Detsamma 
gäller frågor som handlar om etnicitet, generation, funktionshinder, klass och sexualitet. 
Alla dessa frågor bör finnas på dagordningen i det sociala arbetet, både i forskning och i 
praktik. I det här arbetet har jag valt att särskilt betona frågor om kön och makt.  

 

Studiens syfte och frågeställningar  
Den här avhandlingen redogör för hur föreställningar om kön och sociala problem 
underbygger diskurser som sedan får institutionaliserade framställningsformer i den sociala 
barnavården. Studien undersöker de olika föreställningar och diskurser som går att avläsa i 
förarbeten, lagstiftning, debatter och praxis inom den sociala barnavården. Fokus är på att 
granska hur föreställningar och självklarheter om ”kvinnligt” och ”manligt” har inverkat på 
utformningen av sådana texter. Detta gör det nödvändigt att bland annat lyfta fram 
könsspecifika antaganden och resonemang i synbarligen könsneutrala texter från offentlig 
debatt och lagstiftning. Genom en diskursiv läsning av dessa texter ska jag lyfta fram 
dominerande föreställningar om flickor och pojkar, som har legat till grund för 
uppfattningar om flickors och pojkars sociala problem (se Magnusson 1998, s. 31 f, 181 f; 
Olsson 1999). I den läsningen ska jag också visa hur flickors existens på olika sätt döljs i 
könsneutrala lagtexter och andra officiella dokument.  
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Avhandlingen baseras huvudsakligen på historiskt källmaterial. Dessutom använder jag 
redan känd empiri framtagen av andra forskare för att analysera betydelser av kön i denna 
och därmed tillföra nya perspektiv på redan producerad forskning. 

Studien ska: 
– spåra upp och beskriva föreställningar om kön och sociala problem i den sociala 

barnavården från slutet av 1800-talet till 1960-talet.  
– analysera konsekvenserna av dessa föreställningar och argument i termer av 

kategoriseringar och samhällsåtgärder. 
– särskilt undersöka de olika typerna av moraliska och vetenskapliga argument i de 

dokument som har legat till grund för utformningen av den sociala barnavården. 
De frågeställningar som jag undersöker och försöker besvara är: Hur kommer olika 
betydelser av kön och könstillhörighet till uttryck i den sociala barnavårdens texter? Vad 
betyder normativa uppfattningar om sexualitet för sätten att förstå flickor och pojkar, 
kvinnlighet och manlighet, när de sätts i samband med sociala problem? Vilka 
klassrelationer har (re)producerats i framställningarna av sociala problem? Hur träder 
föreställningar om kön (kvinnlighet och manlighet) fram i förslag till åtgärder för att 
komma tillrätta med sociala problem bland flickor och pojkar? På vilka sätt förändras 
föreställningarna och framställningsformerna över tid? Vad i dem förändras inte?  

Ambitionen med studien är att den ska bidra till att anlägga ett kritiskt genusperspektiv 
på socialt arbete, och på forskning i socialt arbete. Genom att beskriva och analysera 
föreställningar om kön och konstruktioner av kön och sociala problem i det sociala arbetets 
praktik och teori kan studien bidra till att avtäcka socialt arbete som (be)könad, 
könsskapande och könsuppehållande praktik och teori, men kanske också som en praktik på 
väg mot ett mer genomfört genusperspektiv. 

 

Sociala problem – historik och teori  
I en antologi utgiven 2002 diskuterar ett antal forskare inom socialt arbete olika perspektiv 
på sociala problem. Anna Meeuwisse och Hans Swärd menar att sociala problem ofta 
förknippas med karaktärsegenskaper eller beteenden hos individer eller grupper. Sociala 
problem kan i andra sammanhang direkt eller indirekt knytas till brister i samhället. Men 
begreppet sociala problem kan i olika användningar också betyda konsekvens av ett annat 
problem. Oftast är emellertid själva innebörden av det som beskrivs som sociala problem 
outtalad; den är underförstådd eller tas för given (Meeuwisse & Swärd 2002, s. 24 f). Vad 
som uppfattats som sociala problem och konsekvenserna av dem har dessutom sett olika ut 
under olika tider, vilket också är viktigt att ha i minnet, inte minst i en studie som denna, 
som anlägger ett historiskt perspektiv. 

Vad som kommer att definieras som sociala problem och därmed bli föremål för 
åtgärder, är alltid en politisk fråga. Hur allvarligt ett socialt problem bedöms vara står 
därför inte nödvändigtvis i proportion till de konsekvenser en viss social problematik kan 
ha för en enskild individ eller grupp av individer. Utredningar, betänkanden, lagstiftning 
och politiska program innehåller alltid en problemframställning, det vill säga en mer eller 
mindre uttalad diagnos av de problem som de ska lösa. Därmed ”skapas” eller rimliggörs 
också i allmänhet en viss typ av lösning. I mina resonemang här utgår jag från den 
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australiska statsvetaren Carol Bacchis tankar i hennes ”What´s the problem”-ansats. Med 
den ansatsen ses utredningar och andra normerande texter som framställningar eller 
diskurser i vilka både ”problem” och ”lösningar” på dessa problem skapas. Bacchi menar 
att det är problemframställningen och inte ”problemet” som skall sättas i fokus för 
analysen, eftersom ”problem” ju alltid definieras och konstrueras av någon eller några 
aktörer, och med utgångspunkt i deras mer eller mindre partiska intressen (Bacchi 1999, s. 
4). 

För min analys kommer därför framställningar av ”problemet” kön och sociala problem 
bland flickor och pojkar i fokus. Resonemangen kommer emellertid inte bara att referera till 
idéer eller till sättet att tala om sociala problem och kön, utan också till vad detta får för 
konsekvenser i det praktiska sociala arbetet med flickor och pojkar. Ytterst handlar det 
emellertid om att se på hur problemen har definierats. Det är den eller de som har 
definierat problemen som skall granskas för att se vilken utgångspunkt de har haft. Även 
när och var problemet definierades och kategoriserades är viktigt eftersom 
problemdiskurser är kontext- och kulturbundna. 

För att få svar på mina frågor måste jag först undersöka vilka föreställningar som 
underbygger de diskurser som ligger till grund för och representerar verkligheten i 
konstruktionen och konstituerandet av sociala problem. Min användning av diskurs-
begreppet ser ”diskurs” som en reglerad samtalsordning med institutionaliserade 
framställningsprocedurer eller praktiker. Detta betyder att samtalsprocedurers innehåll och 
form styrs av historiskt och kulturellt givna regler (Lindgren 1996, s. 329). Genom olika 
sociala handlingar – diskursiva praktiker – dit bland annat språk hör, skapas, upprätthålls 
och modifieras diskurser (Foucault 1969 i Magnusson 2003, s. 74). En diskurs kan också 
ses som ett sammanflöde av ett antal sätt att tala om ett problem eller en frågeställning, som 
samarbetar eller förenas för att producera de objekt som de talar om. Diskurser interagerar 
med, och är åstadkomna genom, andra diskurser för att till exempel producera nya 
annorlunda och kraftfulla sätt att presentera en frågeställning. Diskurser producerar också 
effekter som påverkar de sätt på vilka vi förstår, erfar och svarar på en frågeställning eller 
ett problem (Carabine 2001, s. 273). Eftersom diskurser alltid bärs upp av någon eller några 
grupper i samhället, och eftersom olika grupper har olika tillgång till makt och resurser, blir 
maktrelationer centrala i diskursiv forskning. Det gäller särskilt könsteoretiska forskare, 
som i allmänhet betonar sociala regler och praktiker (Magnusson 2003, s. 74). 
 

Historiskt perspektiv på termer för sociala problem bland unga 

Genom historien har olika termer fått beteckna sociala problem bland barn och unga, men 
en av de vanligaste har varit vanart. Vi ska därför se lite närmare på det ordet. Vanart 
brukar i ordböcker översättas till dåligt uppfostrad, ofullkomlighet, oförskämdhet, ohövlig 
etc. (se Bring 1930). Ordet har sin etymologiska grund i art som betyder härkomst, 
medfödd och artig i betydelsen väluppfostrad. Prefixet van har en upphävande eller 
förringande betydelse och kan även ha betydelsen miss i betydelsen misslyckad (Hellquist 
1922/1989). Historiskt har begreppet vanart haft en vid betydelse och omfattat även andra 
grupper än barn och ungdomar. De etablerade i samhället räknade till exempel in sedeslösa, 
sinnesslöa, ”tattare” med flera till gruppen vanartade. Vanart betecknade beteenden som 
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bedömdes som avvikande i förhållande till det som ansågs vara ”normalt” och för samhället 
acceptabelt beteende. I det tidiga 1900-talet var termen vanart så väl förankrad i samhället 
att man använde den som så självklar att den inte krävde någon närmare förklaring. 

Lagstiftare och andra aktörer använde denna term när vissa flickor och pojkar var 
föremål för social kategorisering. Beteckningen vanartig var emellertid diffus och 
problematisk, framför allt när det gällde flickor. Det påpekar Lars Bolin i sin historik över 
den institutionella barna- och ungdomsvården i Sverige.4 Han pekar på att i bedömningen 
av flickor som vanartade fanns ofta sexuella komponenter som tolkades på olika sätt. Bolin 
menar att bedömningarna var beroende av vilka etiska, moraliska, religiösa och politiska 
värderingar som formulerades av dem som satt i barnavårdsnämnderna och hos andra 
bedömare (Bolin 1992, s. 105). 

Det faktum att termen vanart kom att bli använd ända in på 1960-talet visar att den hade 
en stark förankring i samhället under lång tid. Men dess användning var ändå ifrågasatt 
under den tidsperiod den nyttjades, till exempel på 1940-talet av läkaren och 
barnpsykiatrikern Gustav Jonsson.5 Ett av hans argument för att termen vanart skulle utgå 
var att forskning inom barnpsykiatrin hade visat att det inte längre var möjligt att 
upprätthålla distinktionen mellan så kallade neurotiska störningar och vanart hos barn och 
ungdomar. Forskare hade funnit att samma slags uppväxtsituation kunde medföra att ett 
barn gjorde sig skyldig till stöld och ett annat barn fick neurotiska störningar, till exempel 
tvångshandlingar. Jonsson pekade på att det endast var handlingens yttre effekt som 
avgjorde om den skulle rubriceras som ”nervositet” eller ”vanart” men att handlingens inre, 
psykologiska ursprung i princip var detsamma i båda fallen.  

Jonsson ansåg även att termen vanart hade en diskriminerande betydelse genom prefixet 
van. Han gjorde jämförelsen med termerna vansinne och vanvett som i sakliga 
sammanhang hade ersatts med någon psykiatrisk diagnos. Termen vanart borde därför 
ersättas av ett mer neutralt ord, menade Jonsson (1944, s. 237 f).  

Att fler var inne på samma linje som Gustav Jonsson vad gäller termen vanart klargör 
idéhistorikern Roger Qvarsell i sin forskning om barnpsykiatrins framväxt i Sverige. Han 
visar att det under 1910- och 1920-talen blev allt vanligare att beteenden som 
klassificerades som vanartiga uppfattades som tecken på sjukdom eller abnormitet och inte 
som uttryck för dålig karaktär eller bristande moral. En del av de barn som tidigare hade 
blivit kallade ”vanartiga” kom nu allt oftare att bli benämnda psykopater. Att vara psykopat 
var att befinna sig i ett gränsområde mellan friskt och sjukt där symptomen var 
sjukdomslika men där psykopaten inte var sjuk i bemärkelsen somatiskt eller psykiskt sjuk. 
De som framför allt var intresserade av psykopati hos barn var läkarna. Intresset 
sammanföll med deras idéer om att sociala problem borde kunna lösas med medicinska 
eller andra vetenskapliga metoder. En somatisk och psykiatrisk konceptualisering av 

                                                
4 Lars Bolin, byråinspektör vid skyddshemsinspektionen 1944, skolbyråchef i socialstyrelsen 1949 
och expert i ungdomsvårdskoleutredningen (Bolin 1992). 
5 Gustav Jonsson (1907-1994), barnpsykiatriker som fick professors titel 1983. Han var grundare av 
barnbyn Skå 1947 (”Skå-Gustav”) och var verksam där till i mitten av 1970-talet. Jonsson hade stor 
betydelse för barnavårdens utformning i Skandinavien, främst genom att påvisa den traditionella 
anstaltsvårdens skadliga inflytande på barn och ungdom. Jonssons författarskap omfattar ett flertal 
verk av betydelse för socialt arbete och socialt barnavårdsarbete (Nationalencyklopedin). 
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sociala problem kunde lättare motivera behandling, vilket innebar att det var möjligt att ge 
barn som betraktades som psykopater medicinsk behandling utan att de för den skull 
betraktades som sjuka (Qvarsell 1985, s. 168 ff.). 

Trots att det alltså hade förekommit diskussioner angående användningen av vanart i det 
sociala barnavårdsarbetet och i lagstiftningen var det först med den nya barnavårdslagen 
1960 som begreppet försvann ur lagstiftningen. Lagstiftningskommittén påtalade i 
förarbetet att begreppet vanart uppfattades som hindrande när man inom barnavården 
alltmer inriktade arbetet på att klarlägga orsaker till beteenden som inte ansågs acceptabla. 
Kommittén ansåg att det var alltför schematiskt att beskriva ett beteende, ett levnadssätt 
eller en hållning med termen vanart (SOU 1956:61, s. 438). Den officiella motiveringen till 
att vanart inte längre skulle finnas med i den nya barnavårdslagen var för det första att 
termen betraktades som juridiskt oklar och oprecis, och för det andra att termen var 
föråldrad och oförenlig med nyare synsätt (se SOU 1956:61, s. 438). 

Forskaren i socialt arbete Hans Swärd menar att en del av förklaringen till att vanart 
slutade att användas var att det växte fram ett behov bland aktörerna på barnavårdsfältet av 
att avgränsa samtiden från det förflutna. Uttryck som hade använts länge associerade till det 
gamla samhället och hade därför fått en negativ klang. Därför fanns det behov av nya ord 
och termer i den nya lagstiftningen. Med en ny begreppsapparat kunde man också ta 
avstånd från moraliserande och dömande inslag i den gamla barnavårdslagen (Swärd 1993, 
s. 215).  

Men förändringar i socialarbetarpraktiken kan ibland gå långsamt; barnavårdsnämnderna 
kom att använda beteckningen i praktiken ända fram till mitten av 1960-talet. Framför allt 
kom termen vanart i kombination med sexualitet att få förnyad användning, detta på grund 
av att det blev ett rekvisit för omhändertagande av flickor, särskilt när det gällde flickor 
som befann sig i raggarmiljöer.6 Ett tillägg till barnavårdslagen 1963, den så kallade 
raggarparagrafen, gjorde omhändertaganden av flickor på dessa premisser möjliga. Sexuell 
vanart var en av de vanligaste orsakerna till omhändertagande och placering av minderåriga 
flickor på ungdomsvårdsskolor vid denna tid. Beteckningen sexuell vanart förekom fram 
till 1965 i den officiella statistiken (SOS Socialvården 1965, tabell G 4, s. 97). Även om 
vanart i kombination med sexualitet så småningom kom att upphöra som beteckning i 
lagtexter och social praktik, kom flickor fortsatt att bli omhändertagna för åtgärder från 
samhällets sida på grund av orsaker kopplade till deras sexualitet. Orsakerna till åtgärderna 
blev därmed emellertid snarast dolda, genom att rekvisiten för omhändertagande fick andra 
språkliga formuleringar där ord som sexualitet inte förekom. 

I en diskussion om sociala problemdefinitioner tar Sune Sunesson tvångsvården när det 
gäller flickor i början och mitten av 1960-talet som exempel (Sunesson 2002). Han pekar 
just på att den sexuella vanarten försvann i den sociala statistiken efter 1965. Några år 
tidigare, 1961, hade drygt hälften av de flickor som var omhändertagna för samhällsvård 
ansetts vara sexuellt vanartade. I stort sett alla de övriga flickorna som var föremål för 
samhällsvård var omhändertagna för vagabondering och arbetsovilja. Den sexuella vanarten 
                                                
6 Raggare, bilburna ungdomsgäng som ansågs ha ett uppseendeväckande och provokativt beteende, 
Ordet raggare uppkom på 1950-talet har härletts dels ur engelskans rag, bråka, dels ur ragga, ur 
taxichaufförers och åkares slang, med betydelsen att ta extra körning eller lass (Bra böckers 
lexikon). Om raggare i Sverige se t.ex. Carl Hansson (1995) Plåtkärlek 1959: en bok om raggare. 
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kom sedan att kulminera 1962 som orsak till omhändertagande bland flickor medan 
vagabondering och arbetsovilja kulminerade 1965. Men efter 1965 försvinner plötsligt den 
sexuella vanarten och ersätts av narkotikaproblemet (Sunesson 2002, s. 69). Förekomsten 
av ett visst socialt problem verkar med andra ord helt plötsligt kunna upphöra, samtidigt 
som ett annat socialt problem lika plötsligt dyker upp, i de beteckningar som görs vid 
omhändertagande. Att så kan ske, beror på förändringar i vad som betraktas och definieras 
som problem, men även på att en viss språklig formulering har lyfts bort ur systemet. 

 

Normalitet och avvikelse – centrala frågor i socialt arbete 
Betydelser av ”normalitet” och ”avvikelse” är centrala i de sammanhang där sociala 
problem, och åtgärder mot problemen, blir formulerade. Med avvikelse åsyftas sådant 
beteende som inte stämmer överens med de förväntningar och normer som finns i ett 
samhälle (Hutter & Williams 1981, s. 13). Normalitet framträder ofta tydligast när en 
individs eller grupps handlingar blir betraktade och beskrivna som avvikande av 
omgivningen. Då blir samtidigt de normer som individerna inte får bryta emot formulerade. 
I blicken som betraktar avvikelsen speglas samhällets normer: vad det är som betraktas som 
”normalt”, det vill säga acceptabelt, önskvärt och eftersträvansvärt, i det specifika 
historiska och kulturella sammanhanget. 

Här är det också viktigt att reflektera över vilka som kan och får göra bedömningar av 
avvikelser och normalitet. Det handlar både om kunskap och om makt, i den bemärkelse 
som den franske historikern och filosofen Michel Foucault talar om relationen mellan makt 
och kunskap (Foucault 1980). De som har makt inom ett fält besitter också kunskapen, 
eftersom det är deras kunskap som betraktas som den ”sanna” kunskapen. Den kunskap 
som till exempel finns om ”promiskuösa flickor” och ”kriminella pojkar” är en produkt av 
makten, alltså av dessa definitionsprocesser och kategoriseringar. Den är förankrad hos 
dem som har makten att skapa och vidmakthålla kulturella föreställningar och praktiker. 
När det gäller flickors och pojkars sociala problem är socialarbetare, poliser, lärare, läkare, 
psykologer och forskare några av dem som har denna typ av makt. Sociologen Rosmari 
Eliasson menar att de olika kunskapsbärarna utgår från något eller några av följande 
myndighetsperspektiv: kontroll-, åtgärds- eller behandlingsperspektiv (Eliasson 1987, s. 
27). Att kunna hänvisa till kunskap och vetenskap ger trovärdighet och makt, till exempel 
för politiska beslut och åtgärder när det gäller sociala problem bland unga. Därför är en 
viktig uppgift att undersöka hur sådana ”sanningar” kommer till, det vill säga hur den 
etablerade kunskapen om flickors och pojkars sociala problem produceras och 
reproduceras. 

 

”Riktiga” flickor och pojkar 

När man studerar sociala problem bland flickor och pojkar framkommer olika typer av 
problem, men också olika innebörder i användningen av samma begrepp.7 Särskilt tydligt 
                                                
7 Hans Swärd fann i sin forskning att ”vanartat beteende ” ofta åsyftade en liten grupp pojkar, men 
att detta inte blev tydliggjort, vilket medförde att det var lätt att man uppfattade att flickorna 
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verkar detta vara när det görs kopplingar till kvinnlighet och manlighet. Det kan vi se till 
exempel i hur föreställningar om kvinnlighet och om kvinnlig sexualitet spelat in när en 
viss flicka har bedömts som ett socialt problem.8 På parallella sätt har föreställningar om 
manlighet haft betydelse för vad som blivit betraktat som sociala problem bland pojkar. I 
föreställningar om vad kvinnlighet och manlighet är, ingår normativa element: 
förväntningar på hur en ”riktig” flicka/kvinna och ”riktig” pojke/man ska vara. Flickor blir 
alltså kontrollerade genom föreställningar om vad en ”dålig flicka” är, men även vad en 
”bra flicka” är. Spannet mellan motsatserna ger indikationer om hur stor rörelsevidden är 
när det gäller hurdana flickor ska vara eller inte vara. Det tycks dock genomgående ha varit 
kontroll av flickors sexualitet som varit det främsta medlet för att tillgodose 
förväntningarna om att hålla sig inom ramen. Den normativa kvinnligheten är djupt rotad i 
dygd och moraluppfattningar och kopplad till konstruktionen av kvinnans sexualitet (Lees 
1989, s. 19 f, Skeggs 1997/2000, s. 156 ff.). Det är med andra ord bland annat genom ”den 
promiskuösa flickan” som socialt problem och avvikande kvinna som vi internaliserar 
föreställningar om den skötsamma och fina flickan, den normala och naturligt kvinnliga 
flickan. 

I föreställningar om vad en ”bra flicka” eller ”dålig flicka” är, är emellertid inte enbart 
kön viktigt, utan även andra aspekter är betydelsefulla. För resonemanget om ”bra” 
respektive ”dålig” tar jag hjälp av den franske sociologen Pierre Bourdieu som använder 
begreppet smak som analysfaktor för att göra skillnader i klasstillhörighet synliga. 
Bourdieu menar att den sociala världen samtidigt fungerar som ett maktsystem och ett 
symboliskt system i vilket ytterst små skillnader mellan grupper vad gäller smak utgör 
grunden för social bedömning och klassificering. Det är de som har makt och 
tolkningsföreträde som lägger grunden för vad som är god smak (Bourdieu 1984/1997, s. 
177 ff.; Bourdieu & Wacquant 1992). Ett exempel på smak och den betydelse smak kan ha 
för vilka flickor som blir räknade som bra respektive dåliga flickor gäller deras val av 
klädsel. Flickor kan bli bedömda som ”promiskuösa” eller ”horor” om de har en klädsel 
som uppfattas som alltför utmanande. De riskerar då även att bli beskyllda för att ha 
”utmanat ödet” om de blir utsatta för sexualiserat våld eller hot om våld (se t.ex. Lees 1989, 
s. 19 ff.; Sutorius & Kaldal 2003, s. 44 f, 163 f). Ingen motsvarande betydelse av klädsel 
finns för bedömning av pojkar som bra eller dåliga (sexuella) individer.9 Givetvis måste 
man också tänka in andra dimensioner än smak när det gäller klassfrågor relaterade till 
makt. Framför allt tänker jag på fattigdom och utsatthet. Men jag menar ändå att smak kan 
ha relevans just i det här sammanhanget. 

 

                                                                                                                                               
uppvisade samma problem som pojkarna (se Swärd 1993, s. 25). 
8 Olika studier visar att domstolar i sitt arbete upprätthåller synsättet att gränserna för flickors 
sexualitet skall vara snäva och att flickors sexualitet skall kontrolleras av samhället (Jonsson 1977; 
Ericsson 1997; Schlytter 1999; Sutorius & Kaldal 2003). 
9 Idag finns det grupper av unga som utmanar det heteronormativa samhällets snäva gränssättningar 
genom val av klädsel, frisyrer, smink och så vidare. Där handlar det inte om bra eller dålig 
sexualitet utan ett försök att utmana och ifrågasätta snäva gränser för könsliga och sexuella uttryck 
(se t.ex. Butler 1990b; Kulick & Wilson 1995; Rosenberg 2000).  
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Diskurser om makt och normöverträdelse 

Genom att granska hur kön och sociala problem framträder i förarbeten, lagstiftning och 
debatter inom det sociala barnavårdsfältet kan man ringa in centrala diskurser i 
kategorisering och konstituerande av flickors och pojkars sociala problem. Det sättet att  
använda diskursbegreppet ligger nära Michel Foucaults uppmaning till att förstå diskurser 
som ”praktiker som systematiskt skapar de objekt vi talar om” (Foucault 1969/1994, s. 49). 
Men diskurser är inte något som uppstår i ett tomt intet, utan de är sociala fenomen som 
utvecklas i sociala och kulturella sammanhang. Diskurser är med andra ord produkter av 
samspelet mellan människor, och det samspelet inbegriper makt och maktrelationer. Makt 
ger möjlighet att genomdriva intressen och uppfattningar både i skapandet av diskurser och 
i upprätthållandet av dem. När en diskurs dominerar över andra innebär det att dess 
framställning av ett område eller fenomen får status som sanning eller som något naturligt 
(Magnusson 1998, s. 31 f) En sådan dominerande och monopoliserande diskurs verkar 
också ofta som en oproblematisk representation av en odiskutabel verklighet. Den kommer 
under en viss tid att utgöra norm och därigenom utesluta alternativa teorier och tolkningar. 
Foucault använder begreppet ”diskursiv regim”, som han menar är nära lierad med den 
offentliga makten och dess institutioner. ”Diskursiv regim” betecknar en monopoliserad 
diskurs som tar makten över andra diskurser, det handlar alltså om makt, och om vilken 
diskurs som lyckas få företräde bland många andra diskurser (Jordansson 1998, s. 15 f). För 
förståelse(n) av lagstiftningsprocesser och debatter är det nödvändigt att på något sätt bygga 
in en analys av maktrelationer och låta makt ingå i definitionen av diskursbegreppet. Det 
bidrar till att belysa diskursers utveckling och förändring i olika politiska och samhälleliga 
sammanhang (Magnusson 1998, s. 183).  

Genom sitt intresse för marginalisering och sociala avvikelser har Foucault haft stor 
betydelse för forskning om sociala problem. Sociologen Margaretha Järvinen sammanfattar 
hans betydelse i tre punkter. Foucaults begreppspar makt och kunskap utgör innehållet i den 
första (Foucault 1980). Den andra punkten är Foucaults makt- och kunskapsbegrepp, som 
bygger på föreställningen om ”den andre”: ”Den andre är den som utestängs från den 
hegemoniska diskursen, den som inte har tillträde till makten/kunskapen.” Den tredje 
punkten handlar om Foucaults variant av dekonstruktionism, hans genealogiska metod, som 
uttryckligen går ut på att bryta upp, eller dekonstruera, makt/kunskapsdiskurser: ”Målet är 
att leta efter de aspekter, den historia, de röster, de dokument som bortdefinierats [...] av de 
förhärskande kunskapsregimerna” (Järvinen 1998, s. 17).  

När det gäller maktanalyser drar jag ånyo nytta av Järvinen, som ställer, och försöker 
besvara, den omdiskuterade frågan om Foucaults maktbegrepp är användbart i 
könsforskning. Järvinen visar att man kan urskilja två huvudlinjer när det gäller den frågan. 
Å ena sidan finns feministiska forskare som skarpt kritiserar hans maktbegrepp, där makt 
framställs som en multiplicitet av relationer, repetitiv och förstärkande. Kritikerna menar 
att begreppet är alltför flyktigt och gör makten svår att lokalisera (Järvinen 1997, s. 59 f). 
En av dessa kritiker är Nancy Hartsock som i Foucault on Power: A Theory for Women 
(1990) hävdar att Foucaults maktbegrepp gör det omöjligt att få syn på samhällets egentliga 
dominansstruktur. Hartsock menar att Foucault har misslyckats med att skapa en maktteori 
för kvinnor, och att hans teorier inte tar hänsyn till att män har haft och fortfarande har mer 
makt än kvinnor. I Foucaults förståelse av samhället utgjorde kön ingen relevant dimension 
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och därför är det svårt att tillämpa hans teorier i könsforskning, menar dessa kritiker.  
Å andra sidan finns det feministiska forskare (till exempel Susan Bordo) som försvarar 

Foucaults maktbegrepp och menar att det inte gör makten olokaliserbar.10 Även om 
Foucault var ointresserad av vilka personer som innehade makt, visar hans teori att olika 
grupper i samhället hade olika maktpositioner. Dessa positioner ingår i ett nätverk som inte 
är slumpmässigt sammansatt utan historiskt format. Vissa grupperingar och professioner 
har i detta nätverk viktigare betydelse än andra (Järvinen 1997, s. 60).  

Järvinen påpekar också att Foucaults maktbegrepp inte är ett utan flera. För det första 
handlar det om makt som jämställs med disciplinering.  Det följer av ”homo-docilis”-
traditionen; homo-docilis – den lydige, underkuvade avvikaren som bland annat beskrivs i 
Vansinnet under den klassiska epoken (1964/1986) och Övervakning och straff 
(1974/1993). För det andra handlar det om makt och motmakt, där makten analyseras som 
en relation mellan två fria individer och distinkt åtskilt från dominans, överordning och 
våld. För det tredje använder Foucault ett maktbegrepp som först och främst betonar 
produktiv makt (Foucault i Järvinen 1997, s. 69). För mina syften är det just det sista 
maktbegreppet, det vill säga produktiv makt, som är användbart. 

Foucaults begrepp produktiv makt tar fasta på hur diskurser producerar (konstruerar och 
konstituerar) de objekt, till exempel individer och grupper, som de talar om. Produktiv 
makt är också aktuell när diskurser hakar i normativa idéer och för givet tagna 
föreställningar, till exempel om sexualitet (heterosexualitet som naturligt och normalt), 
moral eller kvinnlighet. Sådant ihakande producerar genvägar till föreställningar till 
exempel om ”bra” och ”dålig” (flickor, sexualitet, etc.), moralitet, omoral (beteenden och 
relationer), och acceptabla och oacceptabla beteenden. Det här betyder ytterst att 
representationerna eller sättet att tala om har påtagliga effekter i praktiken, att de påverkar 
vardagen (Carabine 2001, s. 268 f). 

Genom att kombinera Foucaults analys av produktiv makt med nyare varianter av 
marxistisk analys utvecklar Margaret Wetherell och Jonathan Potter begreppet diskursiv 
makt. Det är den diskursiva makten som tecknar normalitetens gränser (Wetherell & Potter, 
1992 s. 79 ff.). Diskursiv makt utvecklas genom normalisering, det vill säga genom att 
diskursivt definiera vad som är det vanliga, det normala, det förväntade, i motsats till det 
avvikande och udda. Dessa normalitetsdefinitioner bidrar till att ”producera” vissa typer av 
subjekt i ett visst samhälleligt sammanhang; de skapar vissa former av kunskap hos 
individen, och om henne själv, som sanningar (jfr Magnusson 1998, s. 32). Det kan till 
exempel handla om vad det har inneburit vid olika tidpunkter eller tillfällen att vara en 
sedlig och respektabel flicka eller en ordentlig och skötsam pojke. 

 

Moraliska väktare och vetenskapliga entreprenörer inom social barnavård 

För att identifiera och lokalisera viktiga aktörer på barnavårdsfältet i olika positioner, som 
för många innebar att de var ”delar” av den ”diskursiva regimen”, tar jag utgångspunkt i 
den amerikanske sociologen Howard Beckers begrepp moral entrepreneurs. Uttrycket 
skulle direkt översatt bli moraliska entreprenörer, men jag har valt att förskjuta innehållet 

                                                
10 Se Susan Bordo (1993) ”Feminism, Foucault and the politics of the body.”  
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en aning genom att istället kalla aktörerna för moraliska väktare. Det motsvarar bättre de 
här aktörernas roll i det svenska samhället under den period jag har studerat. Detta begrepp 
är användbart för att lokalisera sådana aktörer som enligt Becker kan skapa regler för att 
upprätthålla moralen i samhället (Becker 1963, s. 147).11 Det handlar här om aktörer som 
har makt att tala offentligt, och bli hörda, om hur individer, saker och fenomen bör vara. 
Begreppet vetenskapliga entreprenörer har jag utvecklat ur Beckers moraliska 
entreprenörer som beteckning på dem som förde fram vetenskapliga ”sanningar” inom de 
berörda områdena. Dessa aktörer är de som talar om hur individer, saker, fenomen är och 
varför de är så. 

De grupper som har spelat en aktiv roll som moraliska väktare från sekelskiftet och fram 
till 1960-talet har framför allt varit lärare, politiker, präster, socialarbetare, men även 
läkare. Alla dessa grupper har på olika sätt varit involverade i frågor som berört barnen i 
samhället; i debatter, i praktiskt socialt arbete och i politiskt arbete. Till de vetenskapliga 
entreprenörerna på barnavårdens område kan i första hand inräknas läkare med biologi och 
medicin som vetenskaplig grund och specialitet. Gruppen av läkare inom barnavården kom 
att växa med utvecklingen av psykiatrin som kunskaps- och vetenskapsområde; sålunda 
ökade antalet (barn)psykiatriker kraftigt från 1930-talet och framåt. Samtidigt kom även 
psykologer att få ett påtagligt inflytande på barnavårdens område. 

De moraliska väktarna och de vetenskapliga entreprenörerna har inte existerat fristående 
från varandra. Det är snarare så, framför allt med de vetenskapliga entreprenörerna, att de 
ibland har företrätt både moral och vetenskap och ibland enbart vetenskap. Ibland har alltså 
de moraliska väktarna och de vetenskapliga entreprenörerna varit samma personer, men 
oftast inte. Balansen mellan dem har dessutom varierat över tid. 

 

Terminologival: Kön och/eller genus  
Kön och könstillhörighet är en av de kraftfullaste sociala åtskiljarna och rangordnarna, vid 
sidan av samhällsklass och etnicitet. Det är sådana sociala och kulturella konsekvenser av 
könstillhörighet som ibland benämns genus. Genus handlar alltså om vilka betydelser 
könstillhörighet får i olika sammanhang.12 13 Men alla forskare har inte tagit till sig det 
språkbruket. Jag tillhör de könsteoretiska forskare som föredrar att använda ordet kön 
istället för genus. Användningen utgår då från den betydelse ordet kön har i de nordiska 
språken, där ”kön” innefattar både det biologiska och det socialt och kulturellt konstruerade 
könet.  
                                                
11 Det som har fått styra min kategorisering av olika aktörer har varit deras professionella 
tillhörighet. 
12 Se Thurén (2003) Genusforskning – Frågor, villkor och utmaningar där Thurén gör en utförlig 
genomgång av genusbegreppet, dess utveckling och genusforskningens teoretiska historia. 
13 Genus har blivit ett vedertaget begrepp i många sammanhang i det svenska samhället. Det 
används emellertid ibland synonymt med begreppet kön i betydelsen biologiskt kön, vilket visar att 
även om ordet är bekant är innebörden av genusbegreppet inte känd. Exempel på en sådan 
användning finns i Högskoleverkets utvärdering (2003) av socialt arbete, där termen 
genusfördelningen används när man presenterar den fördelningen av antalet kvinnor och män som 
arbetar med undervisning och forskning samt studerar inom socialt arbete (Högskoleverket 2003). 
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Min sätt att använda könsbegreppet utgår från Teresa de Lauretis (1989) som talar om 
”technologies of gender”, vilket innebär att inte se kön som något ursprungligt essentiellt 
och situerat i kroppen. Kön produceras hela tiden, och produktionen av kön präglas till stor 
del av makt i form av diskursiva, disciplinerande praktiker. Detta innebär också att betrakta 
kön som en social konstruktion, vilket i sin tur uppmanar till att fokusera på könsbaserade 
olikheter vad gäller villkoren snarare än ifråga om väsen (jfr Wahl 1996, s. 36). 

För mina syften är den teori om makt och kön som lanserades av den amerikanska 
historikern Joan W. Scott i mitten av 1980-talet användbar. Det är en teori om makt och 
kön med utgångspunkt i en konstruktionistisk vetenskapssyn. Scott definierar det engelska 
begreppet gender14 som ett grundläggande element i sociala relationer, baserat på en 
upplevd skillnad mellan könen (se Nordlander 2000). Hon menar att kön/gender primärt är 
ett sätt att uttrycka maktrelationer. Det är både kvinnlighet och manlighet, och de 
kvinnlighets- och manlighetskonstruktioner som förekommer har inbördes samband med 
varandra och är alltså inte godtyckliga. Scotts definition pekar på att kön/gender har 
grundläggande betydelse för organiserandet av samhällets institutioner, men också för 
identitetsutvecklingen hos enskilda individer (Scott 1988). Joan Scott hävdar också, som en 
konsekvens av sin konstruktionistiska utgångspunkt, att det biologiska könet, kroppen, bara 
kan tolkas socialt och att biologiskt kön inte begreppsligt kan skiljas ut, utan är underordnat 
den sociala konstruktionen av kön (Scott 1988). 

Jag ser ”flickor” och ”pojkar” som socialt och kulturellt konstruerade 
samhällsmedlemmar och menar att till den konstruktionen hör att deras kroppar 
genomgående tolkas framför allt i könsliga termer. Det är alltså i dessa tolkningar som kön 
”görs” på symbolisk nivå, i resonemang om hur biologin ansetts determinera hur 
flickor/kvinnor och pojkar/män är konstituerade och vad de gör, vad de kan göra och vad de 
bör göra. 

Ett av de områden där rådande föreställningar om kön blir tydliga är sexualiteten. Det är 
en av hörnstenarna i både samhälleliga och privata maktrelationer mellan kvinnor och män, 
eftersom konstruktionen av den normativa kvinnligheten har sexualitet som central 
uppbyggnadsdel. Den amerikanska filosofen Judith Butler menar att det i hög grad är den 
reproduktiva heterosexualiteten, vilken kräver två separata kön, som skapar en uppfattning 
om att det finns en könsbestämmande essens (Butler 1990a, s. 136). Begrepp, uttryck, 
beteenden och handlingar kommer då att tolkas utifrån utgångspunkten att det finns en 
könsbestämd essens, en identisk kärna inom alla kvinnor som i grunden skiljer sig från den 
som finns inom alla män (Magnusson 2003, s. 20). Könsteoretisk forskning har därför – för 
att bättre kunna förstå rådande föreställningar om kön och genus – i allt större utsträckning 
börjat studera och analysera våra kulturella föreställningar om kroppen (se t.ex. Carlson 
2001). 

Isärhållande, natur och kultur  

Med utgångspunkt i den av historikern Yvonne Hirdman utvecklade teorin om ett 
”genussystem” kommer jag att undersöka hur isärhållningsprincipen har använts när 

                                                
14 Begreppet gender kan inte översättas direkt med de svenska begreppen kön för biologiska kön 
eller genus som betecknar ett socialt kön. 
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kvinnor och män, flickor och pojkar på olika sätt har skilts från varandra genom det sociala 
arbetets historia. ”Genussystemet” är en social och kulturell organisation, en dynamisk 
struktur, mellan könen och bärs upp av två principer; isärhållandet av det manliga och 
kvinnliga och mannen som norm. Principen om isärhållande innebär att det kvinnliga och 
manliga inte bör blandas rent konkret. Principen har dock också en symbolisk funktion – att 
kunna lägga på den andra det man inte vill ha,  men också det man borde vilja ha, till 
exempel moral (Hirdman 1988, not 20). Principen om mannen som norm innebär att det – 
outtalat och självklart – är män som avses när det talas om ”människor”, och att män 
därmed utgör det normala och allmängiltiga, och kvinnor alltid det Andra och specifika 
(Hirdman 1988, s. 50 f)15 Genussystemet bygger på idén om ett dikotomt 
motsatsförhållande mellan könen. Det kan ses som en kulturell konstruktion som bygger på 
föreställningen att kvinnor och män är varandras motsatser, och att dessa motsatser genom 
sina särskildheter kompletterar varandra.  

För att avtäcka kulturellt skapade könskillnader och dikotomier är begreppsparet natur–
kultur användbart, där ”natur” och ”kultur” ses som kulturella konstruktioner 
(MacCormack & Strathern 1980, s. 5). Natur är förknippat med kvinnor och barn samt 
underklass och arbetarklass, och kultur med män och borgerlighet. Kultur skall bearbeta, 
civilisera och disciplinera natur (se Frykman & Löfgren 1979/1997 s. 145 f, 207). 
Kulturhistorikern Ludmilla Jordanova hävdar att distinktionen kvinnor som natur och män 
som kultur baseras i föreställningar om kvinnlighetens förankring i det biologiska 
(Jordanova 1980, s. 42). Natur och kultur är en användbar metafor i detta arbete, dels på 
grund av den medföljande synen på kvinnan som komplement till mannen i allt, inte bara 
vad gäller arbetsfördelningen, och dels på grund av det ingående imperativet att den 
patriarkala maktstrukturen skulle upprätthållas. Det var en sådan ”naturlig” ordning som 
flickor och pojkar skulle socialiseras in i. De som inte följde eller inordnade sig i denna 
ordning skulle ledas dithän med hjälp av fostran och disciplinering. 

 

Klass och etnicitet i socialt arbete 
I min presentation ger jag samhällsklass som kategori relativt stort utrymme, vilket är 
naturligt mot bakgrund av att frågor om klass är intimt sammanflätade med sociala 
problem. Klass och klassbegreppet är viktigt bland annat för att visa konsekvenserna av att 
människor sorteras och kategoriseras i olika grupper som rangordnas och behandlas på 
olika sätt. I diskussionen om sociala problem och barn och unga utgör klass en central 
analyskategori (se Skeggs 1997/2000, s. 17). Under den tidsperiod som den här studien 
omfattar hade klass till exempel avgörande betydelse för vilka som bedömdes som 
sedeslösa och vanartade och vilka barn som i realiteten riskerade att bli vanartade. Brott av 
arbetarklassens barn mot uppställda normer i samhället har till exempel genom tiderna 
bedömts på ett annat sätt än brott av medelklassens barn (t.ex. Bjurman 1984; Løkke 1990; 
Swärd 1993; Lundström & Sallnäs 2003). 

Perspektiv på etnicitet är också centrala i feministisk teori och givetvis i forskning i 

                                                
15 Se även Wetterberg KvT 1992:3; Hirdman KvT 1993:2; Hagemann KvT 1994:3; Hagemann och 
Åmark, Häften för Kritiska studier 2000:2 s. 5. 
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socialt arbete. Under den period som mitt arbete omfattar var till exempel resandefolken, 
”tattare” och zigenare, i centrum för granskning och social kategorisering. I det här arbetet 
har jag emellertid valt att inte fokusera etnicitet som ett eget perspektiv. Perspektivet hade 
naturligtvis varit intressant men jag valde att inte fördjupa mig i denna fråga: för det första 
för att den typ av material som jag valt inte varit en framkomlig väg för att ha fokus på 
etnicitet och för det andra för att begränsa arbetets omfattning.  

 

Ord och termer av vikt i presentationen 
För att underlätta för läsarna vill jag förtydliga ett antal ord och termer som jag använder i 
min presentation. 

Den sociala barnavården används här som benämning av ett professionellt 
verksamhetsfält som innefattar forskning, lagstiftning, tillämpat socialt arbete och så 
vidare. I denna studie innefattar detta fält barnavårdsnämndsområdet. 

Det sociala barnavårdsarbetet används som benämning av tillämpat socialt arbete med 
barn och unga.  

Unga är ibland en beteckning på den unga generationen, det vill säga både barn och 
ungdomar, i samhället. Synonymt till termen unga kommer jag att använda flickor och 
pojkar samt unga kvinnor och unga män. Det är svårt att dra några absoluta gränser mellan 
barn och unga, flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män, när de unga befinner sig 
från tretton och fram till tjugo års ålder. 

Social kategorisering ger jag här betydelsen kategorisering med, ofta, stämplande 
effekter. 

Rekvisit är en term som används inom juridiken som benämning på en sammantagen 
orsaksgrund till ingripande från myndigheternas sida, som här, i ett barns eller ungdoms liv 
och livsföring. 

Sedeslöshet var en benämning på beteenden och livsföring som bröt mot samhällets 
moralregler. Sedeslöshet kopplades ofta samman med sexualitet men också med alkohol, 
dansbanor och ”veckotidningar”. Ett sedeslöst liv kunde leda till vanart men var inte 
liktydigt med vanart. 

Vanart var något som barn, unga och vuxna ansågs uppvisa när deras uppträdande eller 
beteende var ”lastbart eller förkastligt” i ett ”vuxen”- samhällsperspektiv.16 Termen vanart 
fanns med i barnavårdslagstiftningen från 1902 fram till 1960. I praktiken kom vanart som 
benämning på social problematik att användas ända fram till 1965. 

Utsatta är en senare term än till exempel vanart. I en del sammanhang i presentationen 
använder jag vanart och utsatt synonymt. Utsatthet är en mer humanistiskt präglad term än  

                                                
16 ”Vuxen” samhället har i det här sammanhanget flera betydelser. Det handlar inte bara om alla de 
vuxna i samhället utan det handlar också om makt; att vuxna i vissa avseenden och situationer 
betecknar de grupper som innehaft makt och tolkningsföreträde i samhället. 
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vanart och som kan sägas ha vuxit fram som ett svar på den humanisering som den sociala 
barnavården genomgick under 1900-talet. 

Aktörer syftar på olika kategorier av människor eller grupper som tillhörde olika 
professioner eller verksamheter som agerade på den sociala barnavårdens område. Staten 
har särskild betydelse och ställning som aktör. 

Moralitet kännetecknar hur någonting bör vara. 
Vetenskaplighet kännetecknar kunskap som säger hur någonting är. Sådana 

kunskapsanspråk måste trovärdiggöras på speciella sätt för att räknas som vetenskapliga. 
Den distinktion som jag använder mellan moral och vetenskap godtar inte alla idag. Jag 
använder emellertid denna distinktion här eftersom den är användbar för mina syften. 

Föreställningar handlar om hur vi ser på saker och ting. Föreställningar i sin tur bygger 
under diskurser vilket innebär att olika föreställningar medverkar till att generera, skapa 
och upprätthålla diskurser.  

Diskurs i betydelsen reglerad samtalsordning med institutionaliserad framställnings–
procedur (eller praktik). Diskursen i sin tur ”gör något” och ”leder till något” som påverkar 
individerna, den har konsekvenser på olika plan, på individ- likväl som på strukturnivå. 
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Kapitel 2 
 

Teoretiska och analytiska förhållningssätt 
 
I det här kapitlet har jag samlat beskrivningar av ett antal teoretiska och analytiska 
överväganden som ligger till grund för det empiriska arbetet i mitt avhandlingsprojekt. Det 
är en ganska brokig uppsättning beslut som en forskare måste fatta längs vägen till färdigt 
resultat. Jag börjar med att presentera ett antal generella teoretiska och analytiska 
ställningstaganden inför min avhandlinggsstudie och går sedan vidare till att beskriva mina 
arbetssätt i analyserna av det empiriska materialet. 

 

Betydelsen av forskarens position och förhållningssätt 

Mitt sätt att se på kön och sociala problem följer av min syn på konstruktioner av kön och 
konstruktioner av avvikelse. Detta betraktelsesätt har sin grund i en feministisk och 
socialkonstruktionistisk ansats. Ett feministiskt tänkande är för mig ett uttryck för motstånd 
mot en patriarkal samhällsordning (andra ordval vore möjliga här: den heteronormativa 
samhällsordningen, den androcentriska, den kvinnoförtryckande, eller genussystemet). Det 
är en samhällsordning som genomsyras av att män och det samhället definierar som manligt 
dominerar över kvinnor och det som samhället definierar som kvinnligt. Denna ordning 
bildar ramen kring de förståelser av kön som är gängse i vårt samhälle. Det är feministisk 
teori som bäst har teoretiserat dessa samband. 

Feministisk forskning placerar metodologiska frågor centralt och riktar blicken mot 
kunskapens ursprung, de redskap som används och de tolkningsramar som tillämpas. Man 
ställer kritiska frågor om vem eller vad man ska studera, på vilket sätt, vilka 
tolkningspraktiker man ska använda, vilken typ av kunskap man ska producera och hur man 
ska formulera den. I feministisk forskning fokuseras och problematiseras också vem 
forskaren är, vilket kulturellt kapital hon bär på och vilken position och makt hon innehar, 
eftersom detta har betydelse både för produktionen och mottagandet av kunskap. 
Forskarens position präglar ofrånkomligen de metodologiska besluten och så småningom 
slutprodukten (jfr Skeggs 1997/1999, s. 33 f). För att kunna upptäcka, beskriva och 
analysera olika fenomen krävs förförståelse, vilket i sig är beroende av position. Den 
kunskap jag producerar är alltså bunden till mina perspektiv och min förförståelse, till vem 
jag är (se Davies & Esseveld 1989, s. 54 f; Beronius 1999, s. 26). 

Som forskare har jag naturligtvis påverkat de val som har gjorts och den bild av 
verkligheten som tecknas. Såväl avhandlingens inriktning, perspektiv, urval av texter och 
tolkning av texter samt framställningsform har påverkats av min subjektivitet och mina 
teoretiska utgångspunkter; mitt kulturella kapital. För att ta ett exempel: en ”diskurs” är inte 
något slags objektivt existerande ting därute i samhället. Det är jag som forskare som i 
mina analyser ringar in samtalsordningen i linje med mina perspektiv och ”upptäcker” och 
förstår eller ser en viss diskurs. Diskursens framträdelseform är beroende av hur jag tolkar 
det jag ser, vilket innebär att även diskursen är konstruerad i meningen att den är beroende 
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av några grundläggande antaganden för att överhuvudtaget träda fram för våra ögon (jfr 
Börjesson 2003, s. 185). Enligt etnologerna Billy Ehn och Barbro Klein behöver dock inte 
detta vara ett hot mot sökandet efter välgrundad kunskap. Att vara medveten om den egna 
närvarons betydelse kan istället leda till en djupare insikt om hur kunskap skapas (Ehn & 
Klein 1994, s. 10). 

 

Fokus på heteronormativ samhällsorganisering 

För studier av sociala problem hos flickor och pojkar är det nödvändigt med ett 
könsperspektiv som sätter fokus på könsmaktsordningen i samhället.17 Bara med hjälp av 
ett sådant maktorienterat perspektiv kommer de praktiker som underordnar kvinnor och 
överordnar män att framträda tydligt. Detta gäller kanske speciellt heteronormativiteten i 
samhällsordningen, som bland annat påverkar de olika sätt på vilka mäns kontroll över 
kvinnors kroppar och sexualitet sanktioneras. Feministiska forskare har presenterat 
kraftfulla analyser av sexualitet och kropp där ”normala” heterosexuella praktiker och 
relationer identifieras som konstruerade i mäns intresse för att kontrollera kvinnors kroppar 
och underordna kvinnor (Ramazanoglu & Holland 1993, s. 240). Sådana feministiska 
teoretiker ser sexualiteten som en källa till kulturell uppbyggnad av vad könstillhörighet ska 
betyda. De menar att sexualiteten är ett redskap för män att dominera kvinnor (se Zita 1990, 
s. 4 ff.). Heteronormativiteten kan också beskrivas i termer av institutionaliserad 
heterosexualitet, det vill säga ett system av sociala relationer, inom vilket manlig dominans 
och kvinnlig underkastelse är sexualiserad och naturliggjord (Liljeström 1990, s. 19). 
Naturliggörande innebär att heterosexualiteten alltid tas för naturlig och given. Denna 
normativitet omgärdar inte bara kvinnors sexualitet och liv utan också alla dem vars 
sexualitet anses avvika från denna organisering. I den terminologi jag här använder kan den 
institutionaliserade heterosexualiteten kallas för den heterosexuella diskursen. Den 
diskursen har bidragit till att sexualisering av flickors kroppar blivit fundamental i 
socialisering av flickor in i en kvinnlig identitet (jfr McNay 1989, s. 24 f). 

Sexualitetens organisering kan alltså ses som central i de processer där flickor görs till 
kvinnor, men den är också central i de processer där sociala problem konstrueras. I denna 
studie diskuterar jag bland annat hur den heteronormativa organiseringen bidrar till att vissa 
flickor ”görs” till sociala problem. De beteenden som varit mest uppmärksammade och 
återkommande när det gäller flickors avvikelser från gängse normer har till exempel varit 
tidig sexdebut, tillfälliga sexuella kontakter och många partners (se t.ex. Konopka 1966; 
Edgardh 1988). Ett fokus på den heteronormativa samhällsorganiseringen är följaktligen 
centralt i förståelsen av konstruktionen av flickors sociala problem. 

Kvinnors och flickors sexualitet har ofta varit misstänkt och betvivlad i vår kultur, och 
överträdelser av normer på sexualitetens område har som regel medfört utomordentligt 
stränga straff (Salomonsson 1998, s. 89 ff.). När kvinnor agerar som sexuella varelser och 
uttrycker sin egen sexuella lust hellre än att vara objekt för mäns begär, porträtteras de 
oftast som hotande, avvikande och sedeslösa. Den kulturella oron för fri kvinnlig sexualitet 

                                                
17 Om detta se till exempel Maud Eduards ”Den feministiska utmaningen: Kvinnors kollektiva 
handlande” i Åström & Hirdman (red.) Kontrakt i kris 1992, s. 237-269. 
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är kanske mest uppenbar med avseende på tonårsflickor. Tvärs igenom det politiska 
spektrat av bedömare har flickors sexualitet blivit dömd som hotande endera för flickorna 
själva eller för samhället. Även om inga av dessa frågor är begränsade till tonårsflickor 
framträder de i den kontexten särskilt tydliga som grund för samhällets rätt till eller 
skyldighet att reglera flickors sexualitet. De kulturella och legala sanktionerna är 
samstämmiga kring flickors sexualitet: bra flickor är inte ”sexuella”. Flickor som är 
sexuella är endera dåliga flickor, om de har varit aktiva och sökt efter sexuell 
tillfredställelse, eller bra flickor som har varit passiva offer för pojkars och mäns retade 
hormoner. Detta betyder att dikotomin bra flickor/dåliga flickor har kommit att organisera 
sexualiteten för unga flickor (Tolman & Higgins 1994; Kolfjord 1997, s. 93 ff.).  

I en heterosexuellt organiserad könshierarki kan dessutom grunden till andra former av 
motsatsbaserat förtryck ligga, till exempel förtryck med klass som bas (Laskar 1998, s. 3). 
Kjersti Ericsson kopplar detta till resonemang om ”natur” och ”kultur” och menar att:  

Sexualiteten har både klass og kjønn [...] . Og sexualiteten kan vare «natur», både hos 
menn og kvinner. Men når natur stilles i motsettning til kultur, fornuft och sivilisation, blir 
den ofte assosiert med kvinnelighet. Sexualiteten kan også være natur, både i over- og 
underklassen. Men når natur stilles i motsetning til kultur, fornuft og sivilisation, blir den 
ofte assosiert med de lavere klassene (Ericsson 1997, s. 135).  

Sambanden mellan klass och kön som bas för normativitet bör därför analyseras i studier av 
flickors och pojkars sociala problem, inte minst för att belysa hur sexualiteten har utnyttjats 
för social underordning framför allt av flickor. Jag kommer att se på dessa samband i 
kapitel fyra, fem och sex. 

 

Socialkonstruktionism som analyshjälpmedel 

Det här avsnittet kan ses som en metodorienterad fortsättning på avsnittet ”Diskurser om 
makt och normöverträdelse” i det första kapitlet. Här presenterar jag de analytiska 
konsekvenserna av den typ av resonemang som jag förde där.  

Flera sidor av de olika karaktärer som framträder i beskrivningar av flickor och pojkar 
och sociala problem ser jag bland annat som ett resultat av att flickor och pojkar tillskrivs, 
och identifierar sig med, olika subjektspositioner. Med subjektspositioner avser jag 
specifika identiteter som görs tillgängliga för individer i vissa sammanhang – till exempel 
vanartad, promiskuös, kriminell, kvinnlig och manlig (se Saco 1992, s. 23 f). Detta synsätt 
har inspirerats av poststrukturalistiskt och konstruktionistiskt tänkande, där centrala delar i 
sättet att se på människan och omvärlden är fokuset på diskurs och idén om den diskursiva 
konstruktionen av subjektet. I den typ av studie jag har gjort innebär detta att försöka förstå 
hur ett visst slags subjekt uppstod vid ett visst tillfälle. I min studie handlar det bland annat 
om att försöka förstå hur ”promiskuös flicka” uppstod som subjektsposition. Det handlar 
ytterst om att se sådana subjekt som socialt och kulturellt konstruerade istället för att se 
individers egenskaper som givna av naturen, och om att se subjekten som ständigt 
konstruerade men också aktiva i att konstituera sig själva genom språket och de tillgängliga  



Teoretiska och analytiska förhållningssätt 
 

 

 

23 

diskurserna. I en konstruktionistisk kunskapssyn ligger fokus på både människan och 
språket som sociala och kulturella produkter (se Gergen & Gergen 1991, s. 78).18 

Ett socialkonstruktionistiskt tänkande handlar för mig, när det tillämpas på frågor om 
kön, bland annat om hur föreställningar om olikheter mellan könen skapas genom 
upprätthållandet av ett socialt könsbaserat kategoriserande och rangordnande. Med det 
menar jag till exempel (men inte enbart!) att vår kultur genom att bemöta flickor och pojkar 
på olika sätt beroende av könstillhörighet skapar olikheter mellan flickor och pojkar och 
därmed mellan kvinnor och män. Sådana sociala olikheter är i så fall inte något som är 
naturligt eller medfött, utan kulturellt producerade. Det kanske inte är så att flickor av 
naturen är ”bättre på relationer” och pojkar ”bättre på teknik”, utan dessa förmågor är 
kanske framför allt kulturellt förankrade. Genusforskaren i psykologi Eva Magnusson pekar 
på hur relationer länge har konstruerats som något naturligt för kvinnor, och teknik som 
något naturligt för män, i västerländsk kultur. Hon menar att den typen av särskiljande 
föreställningar om kön är en del i den socialisationsprocess där flickor och pojkar skapas, 
eller att de kanske till och med är förutsättningarna för det slags socialisation som vi gör i 
vår kultur (Magnusson 2003, s. 78). De olikheter (både upplevda och verkliga) som på så 
sätt har konstruerats används därefter som skäl för olika behandling av flickor och pojkar 
och kvinnor och män. Kön har då konstruerats som skillnad, det vill säga det har skapats 
åtskilda kategorier som vi genom kulturella praktiker ser till att flickor respektive pojkar 
överensstämmer med, och som vi använder som bevis för att de bör särbehandlas 
(Magnusson 2003, s. 72 f).  

Överfört till de flickor och pojkar som är föremål för denna studie kan till exempel detta 
att dessa flickor har kategoriserats som ”promiskuösa och självdestruktiva” och pojkarna 
som ”kriminella och utåtagerande” ses som illustrationer av kategorier som konstruerats. 
Genom kulturella praktiker reproduceras dessa kategorier och blir så småningom till 
förståelser av alla flickors och alla pojkars sociala problem som upphöjs till sann kunskap: 
”så är alla flickor och så är alla pojkar som har sociala problem”. Tolkningar som dessa 
kan alltså successivt omvandlas till sanningar som på sikt blir betydelsefulla sociala 
handlingsformer som i sin tur interagerar med andra mänskliga aktiviteter och påverkar hur 
dessa kommer att uppfattas. Sanningar måste därmed ses som produkter av förhandlingar. 
Dessa förhandlingar kan skärskådas för att avläsa hur de gick till, när, var och vem som 
deltog i dem, och vad det var för villkor som gällde vid olika förhandlingstillfällen. Genom 
sådana förhandlingar konstruerar varje samhälle, tidsepok eller kultur sina egna versioner 
av verkligheten, som ges status som kunskap. Kunskap är alltså något som människor 
konstruerar tillsammans (Magnusson 2003, s. 74 och s. 201) 

Den här typen av kulturella förhandlingar och konstruktionsprocesser där ”sanningar” 
kommer till är ofta i fokus för forskare som har en (social)konstruktionistisk hållning 
(Magnusson 1998, s. 29 f.). Att studera kunskapsprocessen handlar då i första hand om att 
påvisa överenskommelser mellan människor; överenskommelser eller kollektiva 
uppfattningar om verkligheten som kommer att accepteras som sanningar och som kommit 
till genom förhandlingar mellan människor (Marecek 1995, s. 121). Nyckeln till dessa  

                                                
18 Jag har valt att använda mig av det inom socialpsykologin framväxta begreppet konstruktionism. 
Inom sociologisk tradition använder man istället begreppet konstruktivism (Se Potter 1996, s 128). 
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kollektiva uppfattningar är språket; ”sanning” finns sålunda inom ramen för språkliga 
utsagor (jfr Rorty 1997, s. 23). 

 

Språk, sexualitet och sociala problem 

Språk är en form av socialt handlande som formar tänkandet; hur vi beskriver vad 
någonting är, är avhängigt de språkliga gemenskaper vi lever i. Språk är helt integrerat i 
alla andra sociala praktiker, och tillsammans med dem kan språk fungera till exempel med 
stigmatiserande och marginaliserande effekter. Språket är med andra ord en integrerad del i 
de processer där flickor och pojkar blir definierade och konstituerade som sociala problem. 
Om vi ser på de definitionsprocesser som gäller flickor, ser vi att kroppen har en central roll 
och att språket i definitionsprocesserna används på sätt som sexualiserar flickors kroppar. 
Det kan ses som ett exempel på det psykologen Jeanne Marecek menar när hon säger att 
kulturen via språket konstruerar kroppen som vi uppfattar den (Marecek 1995, s. 112). 

Språkanvändning och språkliga formuleringar kan bidra till att placera flickor i utsatta 
positioner. Verbala karaktäristiker har till exempel samverkat med fysiska övergrepp i att 
ge förnedring och förödmjukelse av flickor och kvinnor en sexualiserad form. Ett exempel 
är rykte; en språklig företeelse som kan ha könsspecifika innebörder kopplade till 
sexualitet.19 Att tala om en kvinnas rykte innebär ofta att frammana hennes sexuella 
beteende. Att tala om en mans rykte innebär istället oftast att referera till hans personlighet, 
bedrifter och samhällsposition. Kontroll av kvinnor genom sexuellt rykte börjar i tonåren. 
En flickas position kan äventyras genom rykten om tvivelaktig sexuell moral; detta i 
kontrast mot en pojkes position som ofta blir förhöjd genom rykten om sexuella bedrifter 
(Lees 1989, s. 19 f; se även Söderblom 1992). Andra vanliga språkliga företeelser med 
koppling till sexualitet, som enbart flickor utsätts för, är uttryck som hora och slampa. Vem 
känner inte till dessa skällsord och deras konsekvenser för dem som fått dem kastade efter 
sig? Hora är ju ett av mansmaktens äldsta, mest brukade och mest sårande skällsord 
(Ericsson 1997, s. 21 f) Sexualmoraliska termer av det slaget har genom historien ofta 
använts för att karaktärisera flickor med sociala problem. Det har varit ord som horeri, 
lösaktig, promiskuös, sedeslös, sexualflicka, sexuellt utagerande och sexuell 
hållningslöshet (se t.ex. Kyrklig Tidskrift 1898; Thomas 1923; Bramstång 1964; Konopka 
1966; Jonsson 1977; Swärd 1993; Ericsson 1997; Salomonsson 1998). 

För att förstå den makt som ”sexualitetens språk” utövar över flickor, behöver vi 
undersöka hur till exempel termer som hora eller slampa aktivt blir använda som moraliskt 
fördömande. Dessa etiketter utövar kontroll av kvinnligt uppförande just genom att de har 
en nedsvärtande och stigmatiserande styrka (Lees 1989, s. 19 f). Kriminologen Adrian 
Howe menar att moraliskt fördömande ord som ”slampa” eller ”hora” har en tydligt 
straffande och disciplinerande effekt på flickor. Naturligtvis finns det riktiga straff för brott 
mot ”det sexuella ryktets språk”, men Howe menar att det han kallar ”sexistmaktens 
diskurs” också begränsar flickors liv, och att den därmed blir ett slags bestraffning. Det är 

                                                
19 Historikern Maja Runcis använder begreppet ”folklig” diskurs för sådant som ryktesspridning och 
allmänt förtal. Denna ”folkliga” diskurs är det offentliga samtalet i lokalsamhället såväl som bland 
experter, myndigheter och inom politiken (Runcis 1998 a, s. 17). 
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viktigt att betona att det enbart är flickor som är kontrollerade och bestraffade genom denna 
diskurs. Det finns ingen liknande diskurs som på motsvarande sätt kontrollerar pojkar. 
Howe markerar därför att om moraliskt klander som slampa eller hora har bestraffande 
effekter på flickor, måste dessa begrepps roll i konstituerandet av flickors könade 
subjektivitet bli lika central för straffteorier som konventionell, mansfokuserad straffpraktik 
(Howe 1994, s. 190).20  

 

Arbetssätt och praktiska analytiska vägval i studien 
I det här avsnittet beskriver jag hur jag har gått tillväga vid val av terminologi, samt vid 
urval och analyser i min studie.  

Det hela börjar 1896. Det året har fått bli startpunkt för studien, på grund av att Fridtjuv 
Berg, liberal politiker och folkskollärare, då lade en riksdagsmotion som var föranledd av 
oro för vad som höll på att ske med de unga i samhället (Motion 1896:123) (se kap. 3, s. 37 
och kap. 4, s. 64).21 Bergs motion innehöll en framställan om att riksdagen borde begära 
förslag hos Kungl. Maj:t till ”åtgärder för beredande af lämplig uppfostran åt minderåriga 
förbrytare samt vanartade och i sedligt afseende försummade barn” (AK Motion 1896, nr 
123, s. 1). Motionen blev startskottet för den lagstiftning som kom några år senare på 
barnavårdens område. Perioden för min studie avslutas 1963 med ett tillägg till 1960 års 
barnavårdslag (SFS 1963:261), som kom att benämnas Raggarparagrafen eller 
Raggarlagen 1963 (se kap. 3, s. 58).  

När jag började arbeta med denna studie var framför allt flickor och sociala problem i 
fokus. Forskningsprocessen har emellertid fört mig vidare och vidgat perspektiven. Det har 
bland annat inneburit att studien kommit att omfatta även pojkar, vilket har fört med sig att 
kontrasterna skärps och att betydelser av kön blir än mer framträdande. Olika sorters ”tal” 
om flickor har emellertid varit i centrum för studien, och därför har de fått det största 
utrymmet i framställningen.  

I min text använder jag flera olika benämningar för barn och unga av kvinnligt kön. 
Anledningen till detta är att det ibland är svårt att dra någon absolut gräns för när en flicka 
blir till ung kvinna, men också att ”flickor” i olika framställningar har indelats i olika 
kategorier som flickor, unga kvinnor, kvinnor, och mödrar. I talet om pojkar finns 
kategorierna unga män och män, men sällan fäder. Det är inte otänkbart att en anledning till 
indelningen av flickor i fler grupper än pojkar, var att flickors liv så intimt kopplades 
samman med sexualitet, barnafödande och moderskap.  

När det gäller definitioner och kategoriseringar av flickors och pojkars sociala problem 
använder jag mig av sådana som redan är väl kända, genom forskning inom den sociala 
barnavårdens fält. Min ambition är att avtäcka hur dessa problemdefinitioner har 
konstruerats och konstituerats. Att forska utifrån konstruktionistiska utgångspunkter 
innebär för den här studien att intresset flyttas från det ”reella objektet” det vill säga från 
”den promiskuösa flickan” eller ”den kriminelle pojken” till olika aktörer runt objektet och 

                                                
20 För likartade resonemang se Sutorius & Kaldal (2003). 
21 Fridtjuv Berg (1851-1916) pedagog, folkskollärare, och politiker; ecklesiastikminister i Karl 
Staafs båda ministärer 1905-1906 och 1911-1914 (Nordisk familjebok). 
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deras bidrag i skapandet av ”sanningar” om objektet (jfr Hallberg 1996, s. 225). I analysen 
ska jag fokusera de olika aktörernas utsagor och handlingar där flickors och pojkars sociala 
problem presenteras och konstrueras och undersöka hur och varför vissa beteenden och 
handlingar av flickor respektive pojkar definierades som sociala problem. Genom att 
kartlägga centrala föreställningar är det möjligt att ringa in de diskurser som var 
dominerande vid en viss tid och att härleda förändringar av dem. 

I den här studien undersöker jag, med vår nutid som spegel, hur sociala problem har 
konstruerats och förståtts i det förflutna. Därmed är studien influerad av en genealogisk 
ansats som är nära sammankopplad med Foucaults idéer om makt och kunskap. En sådan 
ansats ser studiet av historien som en väg till att förstå det nuvarande. Genom att spåra 
viktiga förändringar, händelser och mönster i historien kan vi se hur det nuvarande har 
producerats. Skärningspunkten mellan makt, kunskap och kropp är central i detta. 
Genealogin förnekar att det finns en fix essens som ligger bakom lagar och logik: världen 
och dess institutioner och subjekt är tillfälliga produkter av makt/kunskapspraktiker som 
karaktäriseras av diskontinuitet och nyckfullhet (Alvesson 2002, s. 60). För att utveckla 
diskussionen om genealogi som användbar forskningsansats för mina syften har jag tagit 
hjälp av Jean Carabine, engelsk socialpolitikforskare. Hon påpekar att på grund av att 
Foucault inte gjorde någon guide till genealogin, det vill säga ”hur man gör”, varierar 
användningen av metoden beroende av den individuelle forskaren. Men det som är 
gemensamt för alla, är anknytningen till Foucault´s antaganden om diskurs/makt/kunskap, 
och därför är det med det komplexet som utgångspunkt som forskarna tolkar sina data. 
Carabine menar att det Foucaults genealogi erbjuder oss är en lins genom vilken en 
diskursanalys kan göras. Denna lins innebär att vi kan läsa diskurser med fokus på å den 
ena sidan hur de är genomsyrade av makt/kunskap och å den andra hur de spelar sin roll i 
produktionen av makt/kunskapsnätverket (Carabine 2001, s. 268).22 

För att få en koncentrerad bild av hur uppfattningarna om sociala problem har förändrats 
över tid har jag stannat till vid de tidsperioder där väsentliga förändringar i lagstiftning och 
praxis på barnavårdsområdet ägde rum. Jag har även gjort nedslag i samtida debatter som 
har berört sociala problem och unga samt tagit del av forskning inom samma område. Jag 
har utgått ifrån att de diskurser som är dominanta i en viss tid kännetecknas av att de ”dyker 
upp” i många olika sammanhang, och att de verkar på flera olika platser samtidigt. Det är 
dessa diskurser som jag haft för avsikt att ringa in. Diskurserna både speglar och formar 
tidsandan och har därför avgörande betydelse, tillsammans med platsen och det kulturella 
sammanhanget där nedslag görs, för utfallet inom de områden jag studerar.  

Det kulturella sammanhanget för min studie är ett Sverige som är på väg in i och arbetar 
målmedvetet för bättre levnadsvillkor och välfärd för medborgarna i landet som helhet. 
Ansvaret för individens ekonomiska välfärd hade tidigare i första hand vilat på familjen, 
men detta ansvar övertogs nu allt mer av staten (se Bergman 2003, s. 32). Här använder jag 
mig av den norska historikern Anne-Lise Seips terminologi när hon talar om denna period  

                                                
22 Carabine har i sin forskning om ensamstående mödrar en särskild approach där hon tar det 
Foucault säger om diskurs/makt/kunskap och kombinerar det med han har att säga om en specifik 
kunskap - sexualitet- som en lins för att tolka relationen mellan sexualitet och socialpolitik 
(Carabine 2001, s. 268). 
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som en övergång från det tidiga 1900-talets ”socialhjälpsstat” till att under 1930- och 1940-
talen allt mer utvecklas till en ”välfärdsstat” (Seip i Bergman 2003, s. 32). 

 

Källmaterial 

Den relativt långa tidsperiod som studien omfattar medför att det potentiella källmaterialet 
är stort. Forskningsområdet och källorna har emellertid varit möjliga att avgränsa genom de 
frågor jag har ställt. Lagtexter och därtill hörande offentliga dokument har varit självklara 
val. Andra källor har jag sökt systematiskt efter i databaser och bibliotek, via sökord som 
vanart, sedlig, sedeslöshet, osedliga barn, sexualitet och så vidare. Med utgångspunkt i de 
källor jag har funnit – framför allt artiklar, debattinlägg och forskningsrapporter – har jag 
sedan sökt vidare via de referenser och källor som författarna hänvisat till. Huvuddelen av 
de texter jag har valt utöver förarbeten och lagtexter, har jag tagit med därför att författarna 
på olika sätt varit aktörer på barnavårdsfältet och deltagit i diskussionen om 
barnavårdsfrågor, och framför allt frågor om vanartade barn. Jag har ibland dessutom valt 
texter på grund av att de har citerats i olika vetenskapliga arbeten. Författarna och deras 
texter är därför inte valda för att representera vissa politiska åsikter eller institutioner. 
Texterna ger trots den begränsningen en ganska god bild av vilka frågor som var på 
agendan i samtida socialpolitisk debatt, vilka personer som var centrala debattörer, samt hur 
frågorna diskuterades. Syftet med urvalet var att få syn på vilka diskurser om den sociala 
barnavården som var rådande under varje nedslagsperiod. När diskurser verkar i olika 
kontexter, till exempel i förarbeten till lagar, riksdagsdebatter, tidningsartiklar och 
konferensinlägg under samma tidsskede kan man utgå från att de kvalificerar sig som 
”dominerande diskurser”. Jag återkommer till detta i kapitel sju. 

De texter jag har valt har jag sedan granskat systematiskt. Till att börja med har jag sökt 
efter vissa ord, som vanart, sedeslöshet, kön, sexualitet, men även efter innebörder som har 
kunnat knytas till dessa ord i andra typer av utsagor. Jag har även sökt efter innebörder i 
olika begrepp och meningar som jag kunnat knyta till klass, moral och vetenskap. I det 
sökandet har jag försökt fånga mönster och tendenser i de olika åsikterna, för att genom 
dessa utsnitt ur de offentliga samtalen se vilka ”diskursiva regimer” som varit aktiva i de 
processer när sociala problem (och då framför allt bland barn och unga/flickor) har 
konstruerats.  

Texter från den offentliga debatten ger en uppfattning om den dominerande bilden av en 
fråga vid ett visst tillfälle. Den dominerande bilden här är den som medelklassen 
(borgerligheten) företrädde. Borgerligheten blev under den här perioden normgivande för 
andra grupper i samhället, också för arbetarklassen, när det gällde vad det goda och riktiga 
livet skulle vara. Att det just var detta tunna samhällskikt som kom att definiera det riktiga, 
det kultiverade livet är ingen tillfällighet. Vid 1800-talets slut stod borgarklassen som 
segrare, både ekonomiskt, politiskt och socialt. Den borgerliga kulturen blev därför en 
legitimering av den egna samhällspositionen och samhällssynen (Frykman & Löfgren 
1979/1997). Den borgerliga kulturen fick draghjälp av vetenskapen, till att börja med 
medicin och så småningom rasbiologiska idéer på 1920- och 1930-talet, och med början på 
1930-talet, men starkare på 1940-talet, psykologi och mentalhygien. Parallellt med detta 
kan vi också följa det sociala arbetets förflyttning från den liberala ingenjörskonsten till den 
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sociala ingenjörskonsten, som följer utvecklingen från det rashygieniska till det 
mentalhygieniska tänkandet. Den sociala ingenjörskonsten syftade till att uppfostra 
människorna till att passa in i det reformerade samhället i motsats till den tidigare liberala 
ingenjörskonsten som handlade om att människorna skulle uppfostras till att klara sig 
själva. Jag återkommer till dessa frågor i kapitel fyra, fem och sex.  

Studiens källmaterial har varit sådant material som främst handlar om barn, unga och 
sociala problem. Materialet består av skrivna texter som har olika framställningsformer: 
lagtexter, forskningsrapporter och debattartiklar.23 Lagtexter och förarbeten till lagar har 
varit självklara. Förutom dem har jag valt ut författare som har arbetat aktivt med frågor om 
unga eller sociala frågor i samhället, till exempel genom politiskt arbete eller arbete i 
intresseorganisationer som Centralförbundet för socialt arbete och Fattigvårdsförbundet. 
De har uppfyllt mina krav på källor med relevanta kunskaper inom barnavårdsområdet eller 
socialt arbete; de har varit framträdande och de har förmedlat sina kunskaper skriftligt. 
Dessa källor har fått lov att bli ett urval av samtida inlägg och diskussioner i den 
socialpolitiska debatten. Detta eftersom det inte har varit möjligt att täcka allt som skrivits 
om sociala problem och unga under den tidsperiod som jag har studerat. Här nedan gör jag 
en lite närmare beskrivning av de tre typerna av källmaterial: 

 

Offentliga dokument 

Ett viktigt empiriskt material för undersökningen har offentligt tryck som statliga 
utredningar, betänkanden, propositioner och författningar utgjort. Dessa källor har jag 
använt mig av för att beskriva samtida förhållanden, angelägenheter, debatter och 
tankegångar i samhället. Barnavårdslagarna och därtill hörande offentliga tryck har varit 
särskilt viktiga utgångspunkter för att börja skapa en bild av rådande föreställningar om 
sociala problem och av hur sociala problem har konstruerats och behandlats under de olika 
tidsperioderna. Lagstiftningsprocesserna på barnavårdens område har haft en viktig roll för 
att avläsa, formulera och i sin tur forma samhällets normer; normer som aktörer på det 
sociala barnavårdsfältet förmedlat till de unga, deras föräldrar och samhället som helhet vid 
sociala bedömningar av de unga, och i mötet med dem.  

 

Debattartiklar 

Tidskrifter har tjänat som offentlig arena för olika aktörer inom det socialpolitiska fältet 
och då inte minst barnavårdsreformatorerna. Via artiklar och debattinlägg i Social tidskrift, 
Svenska fattigvårdsförbundets tidskrift, Vårdarebladet (som föregick) Tidskrift för 
barnavård och ungdomsskydd (TBU) har jag försökt följa diskussionen bland samtida 
barnavårdsdebattörer. I dessa skrifter har enskilda debattörer kunnat göra inlägg och 
argumentera för till exempel skärpning av barnavårdslagstiftningen, med motiveringar 
hämtade till exempel från det praktiska sociala arbetet. Tidskrifterna kan ses som organ för 
socialpolitiska aktörer där de åsikter som de framförde dels var deras egna, dels också olika  

                                                
23 Källmaterialet avspeglar givetvis myndigheters, beslutsfattares och forskares perspektiv. 
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politiska partiers. Däremot kan tidskrifterna inte göra anspråk på att ge någon 
genomsnittsbild av den svenska allmänhetens syn på socialpolitiska frågor.  

 

Forskning om rättspraxis 

Dåtida vetenskapliga skrifter och debattböcker har också utgjort viktiga källor. Dessa källor 
har erbjudit viktiga data men också tjänat som ”bollplank” mot vilka jag kunnat spegla 
idéer och antaganden. Ett exempel är Gunnar Bramstångs avhandling Förutsättningar för 
barnavårdsnämnds ingripande mot asocial ungdom från 1964, som har varit en viktig källa 
för min studie.24 Anledningen till att jag valde just Bramstångs avhandling är att jag där fick 
tillgång till ett unikt material. Där finns nämligen ett stort antal autentiska fall beskrivna, 
där unga har varit föremål för barnavårdsnämndens ingripanden. Samtliga av de fall som 
Bramstång granskade i sin avhandling hade varit föremål för överklaganden. Han visar 
bland annat att olika rekvisit blivit använda i omhändertagandeprocessen av flickor och 
pojkar.  

Jag har bedömt att jag i Bramstångs avhandling har hittat en användbar genväg till ett 
autentiskt material från det sociala arbetets praktik. Alternativet hade varit att jag själv 
skulle ha sökt upp dessa fall. Min avsikt med användningen av fallen har varit att illustrera 
köns- och klasspecifika sociala kategoriseringar och den betydelse moraliska antaganden 
och vetenskapliga förklaringar haft i dessa processer, och för de syftena är hans 
fallbeskrivningar användbara. Anledningen till att jag väljer att gå ett andra varv med redan 
tidigare använt material är att när man anlägger ett könsteoretiskt perspektiv på ett material 
är det möjligt att få ny kunskap, en kunskap som kanske inte var möjlig på 1960-talet på 
grund av att könsteoretisk forskning ännu ej var etablerad. 

Bramstång avsåg att genom en granskning av praxis på ett konkret rättsområde lämna 
bidrag till diskussionen om socialförvaltningsrättens legalitetsproblem. För att förstå 
lagtillämpningen ansåg Bramstång att det var nödvändigt att ha kännedom om 
barnavårdslagstiftningens bakgrund. Han ger därför en utförlig beskrivning av detta i sin 
avhandling, till exempel en redogörelse för praxis enligt barnavårdslagarna från 1924 och 
1960.25 I sina redogörelser visar Bramstång ett särskilt intresse för interaktionen mellan de 
judiciella myndigheterna och barnavårdsorganen. Hans rättsfallsmaterial utgörs av 
referatfall ur Regeringsrättens årsbok (RÅ), Socialvårdsmål (SVM), Nytt juridiskt arkiv, 
avd. 1 (NJA), vissa fall publicerade i facktidskrifter samt en övervikt av tidigare 
opublicerade rättsfall, hämtade från Kungl. Socialdepartementet samt från länsstyrelsers, 
barnavårdsnämnders, ungdomsvårdsskolors och i några fall domstolars arkiv. De rättsfall 
som Bramstång anförde valde han genomgående för att belysa lagtolkningsfrågor, inte 
kvantitativa aspekter eller problem som tillhörde behandlingsforskningen. Därför var enbart 
juridiska synpunkter avgörande vid rättsfallsmaterialets insamlande och bearbetning.  
(Bramstång 1964, s. XVI). Det är viktigt därför att läsaren är medveten om att de fall som 

                                                
24 Gunnar Bramstång är en av de mest citerade forskarna när det gäller lagstiftning på den svenska 
sociala barnavårdens område. 
25 Jag har valt att enbart hämta exempel som härrör från 1924 års barnavårdslagstiftning, eftersom 
den ligger inom tidsperioden för min studie. 
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jag använder mig av är ett urval av fall som i sin tur är urval som Bramstång gjorde i ett 
annat syfte. Bramstångs syfte har naturligtvis påverkat hans presentationer och omdömen 
av fallen och det kan i sin tur ha påverkat det material jag använder. Jag använder 
emellertid fallen som exempel ur verkligheten för att visa att ”så här kunde det se ut”. 
Därigenom får fallen status som illustrationer av resonemang som jag har härlett ur det 
övriga källmaterialet, och inte som bevis i meningen ”så här var det”. 

Fallbeskrivningarna har passerat många händer där många av de ursprungliga detaljerna 
naturligtvis har försvunnit. Jag menar att detta inte försämrar deras trovärdighet när det 
gäller att åskådliggöra hur man i praktiken tolkade och tillämpade barnavårdslagarna. På 
grund av den respekt som Gunnar Bramstång har inom forskningsområdet känner jag mig 
trygg med att gå ett varv till med det material som han redogjorde för i sin forskning.  

 

Etiska och källkritiska aspekter 

De olika material som har legat till grund för min studie skapar så vitt jag kan bedöma inte 
något etiskt dilemma. De fallbeskrivningar jag använder mig av har jag hämtat ur tidigare 
redovisade offentliga dokument. Det är min bedömning att materialet har genomgått 
nödvändig anonymisering så att det kan användas på ett etiskt tillförlitligt sätt. De 
förarbeten och lagtexter och så vidare som jag har granskat och analyserat bjuder vad jag 
kan se inte på några större källkritiska eller etiska problem.26 De debattörer vars 
tankegångar jag har granskat bör ha varit beredda att stå för sina åsikter, eftersom de ju 
gjorde offentliga uttalanden i sina artiklar. 

När jag tolkar dessa texter, som ju utgör ett historiskt material med ord och 
formuleringar som antagligen skulle se annorlunda ut om de skrevs idag, finns det 
naturligtvis risk att texterna i sin dåtid hade andra innebörder än jag tillskriver dem och att 
mina tolkningar därför inte överensstämmer med det som författaren avsåg. När man rör sig 
mellan dåtidens begrepp och uttryck och nutidens analytiska begrepp, som är produkter av 
en helt annan tidsepok, innebär terminologin och stilen naturligtvis svårigheter. Många ord 
i texterna har fått laddningar som idag är annorlunda än på den tid som studien handlar om. 
Men all tolkning utgår från sin samtid, vilket innebär att det med all sannolikhet alltid är så 
att gamla texter ges nya innebörder i retrospektiva tolkningar (se Bernler & Johnsson 1993; 
Salomonsson 1998; Säfström & Östman 1999). Den risk som finns att jag från min 
nutidshorisont tillskriver texterna andra innebörder än de avsedda, hindrar emellertid inte 
att jag kan nå syftet med studien. Det blir möjligt framför allt genom att jag använder mig 
av olika material inom samma tidskede och söker efter mönster, och därför inte tar fasta på 
varje enskild utsaga i dessa material. 

 

                                                
26 Källor delas upp i två aspekter, kvarleveaspekter och den berättande aspekten. De flesta källor 
innehåller båda dessa aspekter. En motion till riksdagen är en kvarleva av motionsskrivandet. Den 
berättande aspekten består till exempel av det som en dagboksförfattare berättar om vad han/hon 
varit med om när motionen diskuterades. Lagtexter, förarbeten är en kvarleva (har 
kvarleveaspekter) av beslut och förslag och vi kan därför genom dessa texter direkt iaktta det 
förflutna (se Åmark 1993, s. 32). 
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Källtextanalys: ett diskursivt förhållningssätt 

Den typ av källtextanalys som jag använder mig av, är inspirerad av de principer för 
diskursanalys som jag har beskrivit tidigare i avhandlingen. Det innebär att jag strävar efter 
att försöka få fram meningar, och mönster av förståelser och diskurser, i texterna men även 
söka efter mönster som sammanfaller i olika utsagor. Jag analyserar sedan dessa olika 
skriftliga utsagor för att se hur sociala problem och kön ”skapas” genom språket (jfr 
Chartier 1988, s. 61 ff.). Källtextanalys med ett diskursivt förhållningssätt kan innebära att 
studera en text (talad eller skriven) utifrån antagandet att språket är så konstruerat att 
innebörder kan skapas så att säga utöver eller oberoende av den talandes eller skrivandes 
avsikter. Det skrivna kan till exempel alltid tolkas på ett sätt som kompletterar det som 
författaren avsåg genom att sätta in det i ett större diskursivt sammanhang. En text kan 
dessutom givetvis förstås på flera olika sätt beroende på positioneringen hos den som läser 
den (Magnusson 1997, s. 32). Det handlar i stora drag om att undersöka hur språket verkar 
och skapar mening bredvid eller utöver den vardagliga användningen – vad det 
åstadkommer utöver den deskriptiva funktionen (jfr Nilsson 1999, s. 37). Forskaren 
behöver i den analysen packa upp självklara (”naturliga”) kategorier för att på så sätt nå en 
sorts främmandegörande (Alvesson 2002, s. 91). Att få det uppenbara att framstå som 
främmande och göra detta till föremål för analys ger möjligheter att till exempel frilägga 
och relativisera maktanspråk som finns i texterna (se Börjesson 2003, s. 166; Nilsson 1999, 
s. 37). 

Den engelska kriminologen Carol Smart menar att det är centralt att analysera och dra 
fram föreställningar eller antaganden som i vanliga fall inte blir undersökta på grund av att 
innehållet i dem (”black boxes” med Bruno Latours terminologi 1979/1986) anses känt och 
därför tas för givet. Innehållet anses vara så självklart och uppenbart att det inte behöver 
förklaras. Ett exempel på konsekvenser av att inte genomlysa, och därmed snarare befästa, 
vedertagna kulturella sanningar visar Smart (1999) i sin kritik av Gisela Konopka och det 
forskningsarbete om utsatta flickor som hon redovisade i boken The Adolescent Girl in 
Conflict (1966). Studien baserades på intervjuer med 200 utsatta och omhändertagna flickor 
i USA, och syftet var att försöka förstå vilka faktorer i flickors utvecklingsprocess som gör 
dem särskilt sårbara under adolescensen. Konopka utgick i sin studie från att de 
observationer hon gjorde av ”fakta” var oproblematiska och självklara, och att dessa 
observationer av ”fakta” inte behövde baseras i eller motiveras av någon teoretisk 
utgångspunkt eller plattform. Smart argumenterar istället utifrån uppfattningen att 
observationer av ”fakta” aldrig är ”rena” observationer, och att beskrivningar dessutom är 
färgade av beskrivarens förförståelser. Smart menar därför att eftersom Konopkas förståelse 
av ”female delinquency” (här: flickors sociala problem) inte är baserad i en tydlig 
sociologisk teori, blir den istället ofrånkomligen konstruerad från en underförstådd 
common sense. I det här fallet har common sense byggt in ett antagande om att 
huvudorsakerna till flickors sociala problem är kroppsliga, framför allt hormonella. Smart 
menar att common sense konstituerar en icke reflexiv form av teoretiserande, och att 
Konopka genom sitt sätt att använda teori för att bekräfta sina egna antaganden, har 
producerat missvisande kunskap byggd på kulturella antaganden och sanningsanspråk om 
flickors sociala problematik. De ”sanningar” som då förmedlas blir att flickors sociala 
problem är situerade i deras egna kroppar (Smart 1999, s. 23).  
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Smarts analyser har varit en viktig inspiration för min studie, där det ju är centralt att ringa 
in diskurser som bygger under självklarheter, ”sanningar” och stereotyper inom den sociala 
barnavården. Stereotyper har släktskap med självklarheter, det vill säga med antaganden 
och myter; ”kulturella sanningsboxar” som okritiskt förs vidare om de inte lyfts fram i 
ljuset och granskas. Mina analytiska utgångspunkter, som jag har beskrivit dem här, utgör 
redskap som gör det möjligt att uppenbara olika kulturella sanningar och sanningsregimer.  
 

Genomförandet av analyserna 

Jag har använt källmaterialet i min studie på några olika sätt. För det första använder jag 
källorna på deskriptiv nivå, som faktaunderlag, det vill säga att jag tömmer källorna på 
fakta som jag sedan redogör för genom att beskriva hur saker och ting förhöll sig enligt 
dem (till exempel i kap. 3). För det andra använder jag källorna för att komma åt 
diskursnivån det vill säga vad texten gör förutom att vara faktakälla. Genom tolkning och 
analys försöker jag göra texterna begripliga och se vad som kan fås att framträda, vad det är 
för underförstådda betoningar och meningar och diskurser som bygger under och möjliggör 
texterna.  

Jag har sökt efter olika typer av data i olika texter. I de texter som hämtats från 
lagstiftningsprocessen och debatterna är vad som sägs om sociala problem – om orsakerna, 
individerna och lösningarna på problemen – i fokus. I de exempel som är hämtade från 
socialarbetets praktik är framför allt de enskilda individerna i centrum. Då handlar det om 
hur deras problem framställs och vem som framställer problemen, och vad det är för 
förståelser om flickor och pojkar och sociala problem som framträder. 

Tolknings- och analysarbetet gick till så att jag vid läsningen av de aktuella texterna 
valde ut utsagor som knöt an till de frågor jag hade ställt. Därefter granskade jag de utvalda 
utsagorna och sökte efter mönster. De mönster som tydligt framträdde i detta steg av 
analysarbetet handlade om betydelser av arbete och sexualitet för sociala kategoriseringar, 
och jag menar därför att detta är centrala diskursiva teman. Dessa mönster arbetade jag 
vidare med genom att gå ett varv till med utsagorna och analysera dem med kön som 
analyskategori, och i vissa fall även utifrån klass som analyskategori. 

När jag senare valde ut texter från den sociala barnavårdens praktik sökte jag därför efter 
fall där föreställningar om arbete och sexualitet ingick i de rekvisit som utgjorde underlag 
för omhändertagande av flickor och pojkar. I ärendeprocessernas utsagor ringade jag in 
dominerande diskurser och sökte sedan efter de föreställningar om kön som förutsattes av 
och samtidigt underbyggde diskurserna och de betydelser köns- och klasstillhörighet kunde 
tillskrivas för social kategorisering.  

I det sista steget i analysarbetet sökte jag efter vilka konsekvenser det får när 
dominerande diskurser uppträder tillsammans och hakar i varandra. Olika föreställningar, 
till exempel om arbetets betydelse och uppdelning och om sexualitet, korsar i vissa 
sammanhang varandra och skapar därigenom nya kraftfulla föreställningar om vad som till 
exempel ska vara norm, vad som är naturligt. Dessa föreställningar underbygger nya 
diskurser genom att de vävs samman och bildar nya kraftfulla mönster som kan bli 
dominerande under en viss tidsperiod eller i ett visst socialt sammanhang. 
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Introduktion till avhandlingens kapitel 
Presentationen i boken som helhet och i enskilda kapitel förhåller sig till en kronologisk 
ram men är inte helt och hållet linjär i framställningen. Kapitlen är samtidigt också 
tematiskt organiserade och överlappar delvis varandra i tid, vilket har gjort att vissa 
upprepningar har blivit oundvikliga. Jag har velat visa komplexiteten i de processer som har 
pågått, och det har gjort det svårt att hitta ett enda fungerande sätt att sortera. Valet har stått 
mellan en kronologisk och en tematisk presentation, samtidigt som jag har velat bygga in 
ett genealogiskt perspektiv i vissa delar. Det finns en motsättning mellan kronologiska och 
genealogiska framställningssätt som jag inte har kunnat lösa här. Jag har fått göra en 
eftergift för att underlätta presentationen av mitt material och låta kronologin, det linjära 
framställningssättet, få styra. 

I kapitel tre ger jag en bakgrund till och orientering om de viktigaste lagstift–
ningsprocesserna inom barnavårdsområdet samt en översikt över barnavårdslagstiftningen 
och dess utveckling från 1896 fram till 1963. Centralt i denna belysning är hur kön 
framträder på lagstiftningsprocessens olika arenor. Det innebär att jag lägger särskilt stor 
vikt vid hur kön har hanterats i lagstiftningsarbete och hur könsförståelser framträder i 
lagtexter. I detta kapitel gör jag både faktaredovisning och tolkningar och 
innebördsdiskussioner av källmaterialet. 

I kapitlen fyra, fem och sex har jag valt att dela in den första halvan av 1900-talet i tre 
olika epoker, en för varje kapitel, vars rubriker fokuserar på tre olika ”ismer”. De ismerna 
är övergripande och sammanfattande beteckningar som jag menar är användbara för att 
karakterisera de perioder i den sociala barnavården som varje kapitel handlar om. Jag har 
funnit att det varit ett bra sätt att redovisa det som kännetecknar olika perioder i den sociala 
barnavårdens historia. Men under de beskrivna epokerna sker det naturligtvis en rörelse, en 
förändring från något till något annat. Under den första epoken, som jag skriver om i 
kapitel fyra, där huvudströmningen var Moralism, var självklart inte alla moralister. 
Moralismen var däremot det övergripande, den dominerande tankegången. Till exempel var 
det så att moraliska föreställningar drev socialpolitiken på många områden under denna 
tidiga epok.  

Mitt val att arbeta med rubrikerna på kapitel fyra, fem och sex i termer av ismer har jag 
gjort väl medveten om att de naturligtvis inte är ismer på samma sätt. Moralism är på något 
sätt en annan storhet än Hygienism och Psykologism. Med de två senare börjar 
förvetenskapligandet. Moralism kan sägas vara ett förvetenskapligt stadium eller ibland ett 
pseudovetenskapligt tankesätt (se Beronius 1994, s. 144 f). Man skulle också kunna säga att 
moralism är en viktig strömning som baseras på normativa antaganden som inte är 
vetenskapliggjorda. 

I kapitel fyra redogör jag för den epok där moralismen var huvudströmning. Jag inleder 
med att beskriva vad det etablerade samhället ansåg vara orsaker till sociala problem bland 
de unga i slutet av 1800- och den första delen av 1900-talet. Jag diskuterar den dåtida synen 
på hur sociala problem uppkommer, och vilka betydelser framför allt kön men även klass 
kan tillskrivas i dessa processer. Jag riktar sedan intresset mot vad det var som blev 
definierat som sociala problem bland flickor och pojkar. Detta för sedan vidare till att 
granska vilka som blev definierade som sociala problem i samhället under de allra första 
decennierna av 1900-talet. Moraliska bedömningar hade en central roll för hur och på vilka 
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grunder barn och unga bedömdes som sociala problem. Det etablerade samhället menade 
att det var bristande moral och inte brist på ekonomiska och materiella resurser som var den 
främsta orsaken till att människor uppvisade social problematik. 

I den andra delen av kapitel fyra belyser jag några av de lösningar som föreslogs och 
som ansågs vara de riktiga under 1900-talets två första decennier. Jag granskar sedan de 
specifika åtgärder som vidtogs för att komma tillrätta med det som betraktades som 
problem. Fostran av folket har till exempel haft vital betydelse som kontrollerande och 
disciplinerande ideologi. 

Det uppfostringsprojekt, i vilket frågor om hygien har varit viktiga, inleddes vid 
sekelskiftet och hade en viktig roll men förändrades och antog olika skepnader och fick 
olika innebörder över tid. I kapitel fem beskrivs de betydelser som den allt starkare 
vetenskapliga diskursen fick för föreställningar om och hanteringen av sociala problem. I 
kapitlet diskuteras inledningsvis hygienism som en del av den vetenskapliga diskursen. 
Denna bärande idé förändrades och formerades i takt med den vetenskapliga utvecklingen. 
Kategoriseringen av individer som sociala problem påverkades under den här perioden allt 
mer av tankar om hygien. Sådana tankegångar fick även inflytande på och blev en del av 
hur problemen skulle hanteras och åtgärdas såväl på individnivå som på strukturell nivå. I 
kapitlets avslutande del beskrivs det inflytande andra vetenskapliga discipliner än den 
medicinska fick, påverkan som till exempel utmynnade i förslag till olika 
socialpedagogiska insatser. det handlade om nya typer av insatser som kom till för att fostra 
de unga till goda och skötsamma (sedliga) medborgare. Hur hygientänkandet har avtecknat 
sig under den tidsperiod som varit i fokus för den här studien, och dess betydelser för 
individerna och samhället som helhet är också föremål för granskning. Beroende av vilket 
fält man rörde sig på kom hygienismen att yttra sig på olika sätt. I det här kapitlet belyses 
hygienismens inflytande i det socialpolitiska arbetet och framför allt inom 
barnavårdsområdet.  

I kapitel sex presenteras det fortsatta inflytandet av idéer om hygienens betydelse, 
tillsammans med nyare strömningar inom psykologi och psykiatri för att bland annat 
förebygga men även åtgärda sociala problem. Här kommer framställningen in på 1930-
talet. Vetenskaplig kunskap representerad av psykologi och psykiatri kom under den här 
perioden att få allt större inflytande i de processer där unga kategoriserades som sociala 
problem. Representanter för dessa olika vetenskaper och kunskapsområden medverkade i 
diskussioner, som experter i kommittéer, om orsaker till sociala problem och om hur man 
skulle kunna förebygga och åtgärda problemen. 

Hygien handlade nu inte längre enbart om människans miljö och/eller den kroppsliga 
hälsan utan hygieniska tankegångar kom att inbegripa även den psykiska hälsan. 
Mentalhygienen – nya tankar om betydelsen av en god psykisk hälsa för individen och 
samhället – växte fram som en konsekvens av att nya experter och kunskaper fick inverkan 
på kategoriseringen av sociala problem, såväl som åtgärder som skulle vara till hjälp för att 
komma tillrätta med sociala problem. 

I kapitel sju visar jag, genom ett antal fall hämtade från det sociala barnavårdsarbetet, 
hur föreställningar om kön och sociala problem har framträtt i processer där unga blivit 
föremål för myndigheternas ingripanden. Här visas hur traditionella föreställningar om kön 
upprätthålls i och genom dominerande diskurser. Detta gör jag genom att visa hur köns- 
och klasspecifika sociala kategoriseringar sker i praktiskt barnavårdsarbete. I de 
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kategoriseringarna återfinner vi argument både från moraliska diskurser och vetenskapliga 
förklaringar. 

I kapitel åtta sammanfattar jag och reflekterar över studiens centrala resultat och blickar 
även in i den sociala barnavården idag och knyter därmed samman historien med nutiden 
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Kapitel 3 
 

Könsdimensioner i den sociala barnavårdens lagar 
 
I detta kapitel belyser jag de viktigaste lagstiftningsprocesserna inom barnavårdsområdet 
och ger en översikt över barnavårdslagstiftningen och dess utveckling från 1896 fram till 
1963. Jag lägger särskilt stor vikt vid hur kön har hanterats i lagstiftningsarbetet och hur 
könsförståelser framträder i lagtexter. Tidigare genomgångar av barnavårdslagstiftningen 
har inte lyft fram dessa frågor (se Bramstång 1964; Hollander 1985; Lundström 1993). Det 
handlar ofrånkomligen om flera olika slags ”kön”, dels könstillhörighet hos dem som 
skrivit lagarna, dels könsfördelningen i de myndigheter som haft att tillämpa lagstiftningen 
och även kön på dem lagstiftningen omfattar. Jag granskar också på vilka sätt olika 
könsspecifika respektive könsneutrala resonemang och praktiker vuxit fram. Kapitlets syfte 
är att analysera hur kön ”verkar” i dessa olika sammanhang, det vill säga vilka olika 
betydelser de lagstiftande aktörerna har tillskrivit kön. 

Även om man kan spåra försök till att ge barnen en bättre ställning i samhället under 
tidigare århundraden är det först på 1900-talet som sådana ambitioner kommer till uttryck 
genom detaljerad lagstiftning (Ottosson 1974, s. 49 f; Ewerlöf m.fl. 1982, s. 11 ff.). Men 
lagstiftningen kom också till för att komma tillrätta med de sociala problem som samhället 
ansåg fanns bland de unga som växte upp i slutet av 1800- och början av 1900-talet.27 
Lagstiftningen omfattade både flickor och pojkar, men som jag visade i inledningskapitlet 
blev flickor och pojkar betraktade med olika ”könsglasögon” till exempel när sociala 
myndigheter gjorde bedömningar av om det förelåg sociala problem och i så fall vilket 
behov av åtgärder som fanns. Trots detta har barnavårdslagarna, alltifrån den första som 
kom i början av 1900-talet, varit skrivna som om kön var irrelevant (jfr Svensson, E-M, 
1997, s. 300). Samtidigt förmedlar och producerar rättsordningen ändå föreställningar om 
kön, det vill säga hur flickor/kvinnor och pojkar/män är och bör vara (Schlytter 1999, s. 23; 
Sutorius & Kaldal 2003, s. 31).28 Föreställningar och betydelser av klass och etnicitet 
förmedlas och produceras på liknande sätt.  

                                                
27 De som representerade makten och sociala myndigheter var i hög utsträckning borgerlighetens 
män medan de som bedömdes var under- och arbetarklassens barn och deras föräldrar. 
Borgerligheten kom vid 1900-talets början att bli allt mer normgivande för andra grupper i 
samhället, också för arbetarklassen, när det gällde vad det goda och riktiga livet skulle vara. De 
dömde och bedömde utifrån sina ramar om vad som var ett gott liv, acceptabelt 
beteende/uppförande. Man menade att om bara arbetarklassen kunde disciplineras eller kultiveras 
till borgerliga ideal så skulle många problem vara lösta (se Frykman & Löfgren 1979/1997, s. 220 
ff.). 
28 Särskilt tydligt framträder föreställningar om kön när frågor om sexualitet är en del i 
rättsprocessen. Juristerna Helena Sutorius och Anna Kaldal menar att i rättssystemet finns det ett 
manligt tolkningsföreträde som bygger på manlig sexuell makt och heterosexualitet.  Den kvinnliga 
sexualiteten tolkas därför utifrån ”sanningar” som till exempel att sexuell lust är detsamma som att 
tillfredställa mannens fallos genom penetration (Sutorius & Kaldal 2003, s. 21 ff.). 
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Förra sekelskiftet: Sedeslösheten bland unga skapade behov av lagstiftning 
Sociala problem bland barn och unga sågs i slutet av 1800-talet som frågor om sedeslöshet 
och vanart, och de frågorna blev ett centralt tema i den sociala debatten. Som en följd av 
denna debatt lämnade. Fridtjuv Berg en riksdagsmotion 1896 där han förde fram förslag till 
åtgärder för att uppfostra kriminella minderåriga och barn som var vanartade samt de som 
var försummade av sina vårdnadshavare (AK Motion 1896, nr 123, s. 1). Senare samma år 
framhöll Riksdagen i en skrivelse med anledning av Bergs motion sin oro över 
utvecklingen bland de unga (Riksdagens skrivelse 1896:37): 

[...] inom allt vidsträcktare kretsar syntes komma till insigt om den allvarsam fara, som 
hotade vår samhällsordning genom den sedliga förvildningen hos en del af det 
uppväxande slägtet (Riksdagens skrivelse 1896:37, s.1). 

[…] samhället här befinner sig inför ett djupgående ondt, hvaremot det måste vidtaga 
allvarliga och genomgripande åtgärder (Riksdagens skrivelse 1896:37, s. 11). 

Representanter för ledamöter i riksdagen var som vi ser allvarligt oroade över utvecklingen 
och menade alltså att åtgärder måste vidtas för att komma tillrätta med problemen. 
Resultatet av Bergs motion och Riksdagens skrivelse blev att en utredning av 
barnavårdsfrågorna tillsattes. Utredningen var omfattande och genomfördes av Kommittén 
för beredande af lämplig uppfostran dels åt minderåriga förbrytare dels ock åt vanartade 
och i sedligt afseende försummade barn. Kommittén bestod av tio ledamöter, alla män, och 
kom populärt att kallas för Tvångsuppfostringskommittén eller Ligapojkskommittén.29 Det 
senare namnet baserades på att de grupper som särskilt vållade bekymmer och oro i 
samhället benämndes som ligor, där framför allt pojkar och unga män samlades. Jag 
kommer i min framställning att använda den senare benämningen omväxlande med ordet 
kommitté/n. 

Kommittén lade fram två betänkanden, det första Betänkande och förslag angående 
minderåriga förbrytares behandling 1898 (Betänkande I), vilket behandlade åtgärder mot 
minderåriga som redan hamnat i kriminalitet. I det andra, Betänkande och förslag angående 
vanartade och i sedligt afseende försummade barns behandling (Betänkande II) som lades 
fram 1899, diskuterades uppfostran i ett vidare perspektiv; hur den allmänna sedliga 
förvildningen skulle kunna förebyggas eftersom det fanns oro för att den kunde leda till 
grövre vanart och kriminalitet. I det betänkandet gjorde kommittén en betydelsefull 
åtskillnad mellan vanartade och sedligt försummade barn (Betänkande II 1900, s. 54 f).30   

                                                
29 Som ordförande i kommittén satt biskopen och ledamoten i första kammaren Gottfrid Billing. 
Övriga ledamöter var lantbrukaren och ledamoten i andra kammaren, Hans Andersson, 
landssekreterare A.H. Bagge, generaldirektören och chefen för fångvården tillika ledamot i första 
kammaren, Sigfrid Wieselgren. Vid behandlingen av frågan angående minderåriga förbrytare 
tillkom föreståndaren för åkerbrukskolonien Hall, Fredrik Fant, häradshövdingen i Fryksdals 
domsaga Gustav Rudebeck samt fullmäktige i Riksgäldskontoret Gustaf Fredrik Östberg. Till 
ledamöter i kommittén vid behandlingen av frågan om vanartade och i sedligt avseende 
försummade barn utsågs Fridtjuv Berg, lantbruksskollärare Gustaf Insulander samt Johan Wickbom 
(Betänkande II 1900, s. 6). 
30 Jämförbara benämningar i nu gällande lagstiftning Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
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Lagstiftning på barnavårdsområdet 1902 

Kommitténs två betänkanden ledde till förändringar i den lagstiftning som berörde barnen i 
samhället. För det första skedde ändringar i frågor om straffmyndighet. Barn under 15 år 
blev straffomyndiga vilket innebar att de inte längre kunde straffas med fängelse (som 
tidigare varit fallet, se SFS 1902:72). Det var en förändring som kan betraktas som en 
humanisering av straffåtgärder när det gällde barn. För det andra tillkom Lagen angående 
uppfostran åt vanartade och i sedligt afseende försummade barn (SFS 1902:67). Denna lag 
som kom att kallas Vanartslagen innehöll de viktigaste beståndsdelarna i vad som senare 
utvecklades till en sammanhållen barnavårdslagstiftning (Lundström 1993, s. 51 f). Lagen 
trädde i kraft den 1 januari 1903. 

Samhällets barnavårdande verksamhet vidgades ytterligare 1902 genom lagen om 
fosterbarns vård, Fosterbarnslagen (SFS 1902:63). Denna lag innehöll bestämmelser om 
övervakning av vården för barn under 7 års ålder som var placerade för att uppfostras, mot 
ersättning, hos styv-, far- eller morföräldrar eller förmyndare. Tillsynen skulle skötas av 
hälsovårdsnämnden eller där det inte fanns någon sådan, av kommunalnämnden eller av 
särskilt tillsatt fosterbarnsnämnd (SFS 1902:63, 1 och 2 §§). 

Genom Vanartslagen fick samhället möjlighet att ingripa när det gällde barn under 15 
och i vissa fall 16 år. Syftet var bland annat att hjälpa barnet och skapa en bättre situation 
för barnet. För att kunna tillämpa lagen praktiskt skulle det i varje skoldistrikt finnas en 
barnavårdsnämnd som var särskilt tillsatt eller identisk med folkskolestyrelsen och 
skolrådet. De åtgärder som barnavårdsnämnden kunde använda sig av var bland annat att ge 
barnets vårdnadshavare tillsägelse om att sköta barnets uppfostran på ett bättre sätt. 
Åtgärder som riktade sig direkt till barnet var ”att tilldela det en allvarlig varning och, om 
sådant anses gagneligt, jämväl föreskrifva, att barnet skall inom viss tid och i ojäfviga 
vittnens närvaro tilldelas lämplig aga” (SFS 1902:67, 7 § punkt 2). I sista hand skulle 
barnavårdsnämnden använda sig av åtgärder som innebar att man flyttade barnet från 
hemmet. Samhället tog då på sig ansvaret att ge barnet vård och uppfostran i enskilt hem, 
barnhem eller skyddshem (Prop. 1902:30, s. 26 ff.; SFS 1902:63, 1, 2, 7 och 8 §§). När 
nämnden hade tagit ett beslut om omhändertagande för vård utanför hemmet skulle 
föräldrarna skriftligt delges detta. Samtidigt avkrävdes föräldrarna en förklaring, inom 
fjorton dagar, om de samtyckte till beslutet. Om föräldrarna ej samtyckte skulle beslutet 
underställas Konungens befallningshafvande  (1902:67, 8 §). 

 

Flickor och pojkar i barnavårdslagarna  

I bestämmelserna i Vanartslagen om intagning av vanartade barn på skyddshem framträder 
en princip, isärhållningsprincipen, om att hålla flickor och pojkar åtskilda från varandra: 
”Barn af olika kön må ej i samma skyddshem intagas” (SFS 1902:67, 15:2 §).31 Någon 
motivering till denna bestämmelse återfinns ej i propositionen. I propositionen finns endast 
                                                                                                                                               
om vård av unga (LVU) är beteende- och miljöfall. De barn där det finns brister när det gäller 
omsorgen av den unge benämns som miljöfall (2 §), och där det brister i beteendet hos den unge 
som beteendefall (3 §).  
31 Principen att hålla könen isär lever sedan vidare i lagstiftningen under lång tid framåt. 
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ett konstaterande, ”ty gossar och flickor skulle ej få intagas i samma anstalt”, och för att 
tillgodose detta beslut behövde man en anstalt för vardera könet i de flesta län (Prop. 
1902:30, s. 37). Följande motivering till att hålla isär flickor och pojkar återfinns emellertid 
i Betänkande I som låg till grund för propositionen: 

De faror som äro förenade med samuppfostran mellan gossar och flickor af den 
beskaffenhet, hvarom här är fråga, torde vara så uppenbara, att det icke erfordras någon 
närmare motivering till det i denna § stadgade förbud. De försök, som i utlandet blivit 
gjorda att i en och samma anstalt uppfostra vanartade eller brottsliga barn af båda könen, 
hafva äfven i regel visat sig misslyckade (Betänkande I 1898, 6 §, s.141). 

Vilka var då dessa faror som så var uppenbara att man inte behövde motivera dem, och för 
vem var de uppenbara? För dem som skrev lagarna var de tydligen så självklara att de inte 
behövde förklaras, men det är inte säkert att det också gällde för dem som blev föremål för 
ingripanden enligt barnavårdslagarna, framför allt arbetarna men även bönderna. Deras sätt 
att se på samlevnad mellan könen och sexualitet präglades av en större öppenhet som skilde 
sig från borgerlighetens och lagstiftarnas mer tabuerade sätt att se på dessa frågor (Frykman 
& Löfgren 1979/1997, s. 172 ff.).32 För lagstiftarna var skälen, när det gällde anstaltsfrågan 
och kön, så självklara och uppenbara att de i den efterföljande paragrafen skriver: 

Skälen hvarför ifrågavarande anstalter böra vara af två slag, hafva redan i det föregående 
angifvits (Betänkande I 1898, 7 §, s.141). 

De ansåg alltså att det inte var nödvändigt att närmare förklara vad det var för faror som 
man avsåg med att fostra flickor och pojkar tillsammans och som var grunden till att fostran 
av flickor och pojkar skulle ske i olika anstalter. 
I Betänkande II finner vi en liknande ” självklar” motivering som ovan till att flickor och 
pojkar skulle hållas isär: 

Komitén har ansett det icke bör tillåtas, att barn af olika kön intagas i samma anstalt. 
Visserligen kan det tyckas, som om gemensamt uppfostrande af gossar och flickor i 
samma anstalt, såsom mest motsvarande de förhållanden, som efter skyddslingarnas 
utträde ur skyddshemmet möta dem i lifvet, skulle vara det naturligaste och rigtigaste; 
men de erfarenheter, som i detta afseende vunnits i utlandet der gemensam uppfostran i 
liknande anstalter flerestädes försökts, hafva synts komitén vara af sådan art, att några 
försök i denna riktning icke torde böra från statens sida röna uppmuntran (Betänkande II 
1900, s. 96). 

Som vi ser används ånyo de erfarenheter som man gjort i andra länder som motivering, men 
innehållet i dessa erfarenheter förblir fortsatt okänt. Kommittén talar inte om vad de var för 
erfarenheter som man hade fått presenterade från utlandet. Men här utgår jag från att det 
som låg till grund för kommitténs beslut om principen att flickor och pojkar skulle hållas 
isär var risken för att sexuella kontakter med eventuella ”oäkta” barn som följd annars 
skulle kunna vara möjliga. Kommitténs hållning, att inte ge någon närmare motivering till 
sitt beslut, kan tolkas som att principen att hålla isär kvinnor och män var så grundläggande 
                                                
32 Termen viktoriansk är sprungen ur de idéer och tankegångar som är hämtade från eller 
utmärkande för drottning Victorias regeringstid i England (1837-1901). Termen används ofta i 
betydelsen strängt konventionell och pryd, något som var kännemärke för den epoken (Bra böckers 
lexikon). 
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och självklar i samhället att det inte ens var sannolikt att principen skulle ifrågasättas. Det 
kan ses som att att hotet om oäkta barn i ett samhälle helt utan preventivmedel var så 
”självklart” att det inte behövde förklaras närmare. Eftersom jag inte i propositionen 1902 
har funnit någon motivering till varför flickor och pojkar skulle hållas isär har jag antagit 
att lagstiftarna ansåg att de motiveringar som fanns i Betänkande I och II utgjorde 
tillräcklig grund. 

 

Sammansättning av barnavårds- och fosterbarnsnämnderna 

Enligt Vanartslagen skulle det alltså i varje skoldistrikt finnas en barnavårdsnämnd. I denna 
nämnd var kyrkoherden självskriven som ordförande (SFS 1902:67, 27 §). Anledningen till 
detta var enligt kommittén att barnavårdsnämndernas uppgift låg nära den verksamhet som 
var kyrkoherdens i dennes egenskap av själasörjare och ordförande i kyrko- och skolråd. 
Kommittén ansåg att man måste anta att den som arbetade i församlingen hade största 
möjligheten att ha kunskap om de hem där ”tuktlöshet och laglöshet” rådde, och även de 
hem ”dit på afvägar komna barn skulle kunna med största trygghet öfverlemnas till 
uppfostran”. Därför kunde man förvänta sig den mest insiktsfulla ledningen för arbetet från 
kyrkoherdarnas sida (Prop. 1902:30, s. 28).  

Till ledamöter i barnavårdsnämnden skulle vid kyrkostämman utses minst fyra män eller 
kvinnor som var kända för ”nit om ungdomens uppfostran”. Om en kvinna valdes till 
nämnden hade hon rätt att avsäga sig uppdraget när hon önskade (Prop. 1902: 30, 27:3 §). I 
propositionen har jag inte funnit någon motivering till denna specialbestämmelse för 
kvinnor, men i förarbetet (i detta fall Betänkande II) till Vanartslagen fanns en motivering 
till förslaget om att kvinnor skulle delta i barnavårdsnämndernas arbete:  

Ett verksamt och värdefullt deltagande i arbetet för de ungas räddande från sedligt förfall 
kan tvifvelsutan påräknas från qvinnornas sida. Även om komitén icke funnit nödigt eller 
lämpligt att följa exemplet från den norska lagen enligt hvilken en eller två af 
Værgeraadets ledamöter skola vara qvinnor, anser komitén det likväl önskvärdt, att äfven 
qvinliga ledamöter må inväljas i barnavårdsnämnderna” (Betänkande II 1900, s. 87).  

Önskan om att kvinnor skulle väljas in hade sannolikt sin grund i det tänkande kring kön 
som var rådande, nämligen föreställningen om en komplementär ordning mellan kvinnor 
och män. Denna ordning innebar att kvinnor primärt hade ansvar för hemmet och barnen, 
ett hushålls- och omsorgsansvar, och männen ansvar för den ekonomiska försörjningen. 
Feministiska välfärdsstatsforskare brukar framhålla att svensk politik under 1900-talets 
första hälft präglades av denna komplementära föreställning (se Hirdman 1990). Frågor 
som handlade om barn och familj ansågs alltså tillhöra den kvinnliga kompetenssfären. I 
den sfären ingick även att kvinnorna betraktades som företrädare för dygd och moral. 
Andra ”naturliga” kvinnliga egenskaper som empati, tålamod och så vidare kunde även 
komma till nytta i arbetet med att rädda de unga. Mitt antagande är att kvinnor, av både 
kvinnor och män, ansågs genom sitt deltagande, i kraft av sina speciella kvinnliga 
egenskaper, kunna bidra till att förhindra de ungas sedliga förfall. 

Som jag pekade på ovan hade den kvinna som blivit invald rätt att avsäga sig uppdraget i 
nämnden när hon ville:  
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[...] komitén har icke tilltrott sig att i strid mot rådande och jemväl i andra grenar af 
lagstiftningen uttalad uppfattning af qvinnans medborgerliga rättigheter och skyldigheter 
ålägga en i barnavårdsnämnd invald qvinna förpligtelsen att mottaga valet och i nämnden 
qvarstå, utan bör hon enligt komiténs uppfattning ega rättighet att när helst afsäga sig ett 
sådant uppdrag” (Betänkande II 1900, s. 87 f).33 

Kvinnans möjlighet att frånsäga sig sin plats i nämnden när hon själv önskade kan förstås 
på flera sätt, som alla är könsrelaterade: att kvinnor inte kunde eller borde både sköta hem 
och familj och ett offentligt uppdrag; att kvinnor kunde föda barn och därför inte längre 
kunde sköta sitt uppdrag, eller att de kunde bli tvungna att ta på sig omsorgsansvar för 
gamla föräldrar.34 Rätten för en kvinna att avsäga sig sin plats kan ses som uttryck just för 
den komplementära ordningen där hemmet och familjen var kvinnornas primära uppgift 
och därför skulle komma i första hand, det vill säga ha företräde framför ett uppdrag i det 
offentliga. 

I fosterbarnslagen reglerades sammansättningen av fosterbarnsnämnden när en särskild 
sådan skulle tillsättas. Den skulle följa samma arbetsordning som hälsovårdsnämnd eller 
kommunalnämnd. Men på samma sätt som för barnavårdsnämnden ansågs det emellertid 
att: ”till ledamot i denna nämnd må väljas äfven qvinna” (SFS 1902:63, 3 §).  

Att det var till barnavårdsnämnd och fosterbarnsnämnd som det ansågs vara lämpligt att 
välja in kvinnor visar att det just var i dessa frågor, det vill säga frågor som framför allt 
rörde barn och unga, som kvinnors kompetens efterfrågades. En person som bidrog till 
detta synsätt var Ellen Key, samhällsdebattör och författarinna, som stödde den dåtida 
kvinnorörelsen i dess strävan att utveckla samma rättigheter för kvinnan som för mannen i 
juridiskt och politiskt avseende och inom yrkeslivet.35 Hon gjorde emellertid ett viktigt 
förbehåll: att kvinnan inte skulle ge avkall på sin egenart som kvinna. Key definierade 
denna egenart som moderlighet och hon hävdade att den var en grundläggande egenskap 
hos alla kvinnor, oberoende av om det fanns ett biologiskt moderskap. Key präglade 
begreppet samhällsmodern som ett uttryck för att kvinnans huvuduppgift i livet var att 
uttrycka moderlighet, oavsett på vilken post eller situation hon befann sig (Key 
1896/1981).36 

 

                                                
33 Enligt kommunallagen hade vald kvinna särskild avsägelserätt. 
34 Kvinnor hade vid den här tiden enbart rösträtt i kommunalval men den rätten begränsades till 
vissa myndiga kvinnor som hade minst 400 riksdaler i inkomst. Genom 1918 års 
författningsrevision (trädde i kraft 1921) fick kvinnor allmän rösträtt. 
35 Ellen Key (1849-1926) var den första svenska kvinnan som offentligt krävde rösträtt. Hennes syn 
på kvinnofrågor finns redovisade i böckerna Missbrukad kvinnokraft (1896) och i Barnets 
århundrade (1-2, 1900). Hon lade fram sin syn på kärlek och äktenskap bl.a. i Tankebilder (1898) 
och Livslinjer (1-3, 1903-06) (Svenska män och kvinnor). 
36 Genom den nya Giftermålsbalken 1920 blev kvinnor delaktiga i den juridiska vårdnaden om barn 
i äktenskapet. Mannnen/fadern fortsatte emellertid att ensam vara barnets förmyndare till 1950. 
Först då fick modern lika del av det ekonomiska ansvaret för barnet (Dahlberg, Nordborg & 
Wicklund 1990, s. 58). 
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Lagar blott på papperet 

Genom 1902 års barnavårdslagar hade en grund lagts för samhällets barnavårdsverksamhet 
utanför fattigvårdens ram (det som tidigare hade varit fattigvårdens ansvar). Dessa 
barnavårdslagar kom emellertid i praktiken att få tämligen begränsad betydelse. 
Fattigvårdslagstiftningskommittén påpekade 1921 att 1902 års lag angående ”vanartade och 
i sedligt avseende försummade barn” i det stora flertalet kommuner inte ledde till att 
ärenden togs över av skolrådet eller barnavårdsnämnden. Man menade att lagen i många 
kommuner överhuvudtaget inte framkallade någon som helst åtgärd (FvLK IV motiv 1921, 
s. 32 f). I propositionen 1924 med förslag till ny barnavårdslag påpekades också att 
fosterbarnslagen från 1902 inte hade tillämpats i någon större utsträckning, frånsett i en del 
städer och större landskommuner. Barnavårdslagstiftningen från 1902 hade alltså till stor 
del bara blivit lagar på papperet (Prop. 1924:150, s. 47). 

 

Översyn av barnavårdslagarna 

Den statliga fattigvårdslagstiftningskommittén tillsattes 1907 av högerregeringen 
Lindman.37 Redan 1908 fick kommittén i uppdrag av Kungl. Maj:t att pröva om 1902 års 
barnavårdslagstiftning behövde omarbetas. En av de viktigaste anledningarna till att man 
diskuterade en ny barnavårdslag var att lagen från 1902 endast omfattade barn till och med 
15 års ålder och det fanns önskemål om att denna åldersgräns skulle höjas.  

En av dem som engagerade sig i frågan om höjd åldersgräns var kyrkoherde Hagbard 
Isberg, som kom att få ett viktigt inflytande i barnavårdsdebatten.38  Han var bland annat 
redaktör för fattigvårdsförbundets tidskrift Vårdarebladet (1917 till 1925) som var 
föregångare till Tidskrift för barnavård och ungdomsskydd, han satt med i redaktionen för 
den senare, åren 1925 till 1929. I en artikel i Vårdarebladet 1922 diskuterar han behovet av 
ett vidgat ansvar från samhällets sida för de små barnen, men framför allt för de barn som 
befann sig slutet av barnaåren, omkring femtonårsåldern: 
                                                
37 Ledamöterna i kommittén var: ordförande, landshövdingen i Jämtland, tillika ordförande i 
Svenska fattigvårdsförbundet, Johan Widén, godsägaren och konservativ riksdagsman Olof 
Björklund, kammarrättsråd Johan Oskar Alexander Bodin, häradshövding Jacob Linders, 
hemmansägare och konservativ riksdagsman, Ernst Otto Magnusson, fattigvårdsinspektör Albin 
Frans Gustaf Lindblom samt fröken Ebba Helena Pauli. Lindblom och Pauli representerade de 
liberala reformatorerna, de hade tidigare suttit med i Centralförbundet för Socialt Arbetes  (CSA:s) 
fattigvårdskommitté (se ”Reformlinjer för Svensk fattigvårdslagstiftning” 1907, Sjögren 1997, s. 
50). Bodin avled den 10 maj 1910 och Pauli begärde befrielse från sitt uppdrag den 21 januari 1916. 
I samband med detta förordnades medicine doktor Isak Junell och fröken Ebba Charlotta Wedberg 
som ledamöter i kommitténs arbete med revisionen av lagen om fosterbarns vård samt lagen 
angående uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade barn (Förslag till lag om den 
offentliga barnavården, Betänkande IV, s. x). 
38 Hagbard Isberg (1880-1960) präst och kyrkoherde gjorde betydande sociala insatser inom barna- 
och fattigvården. Han tillkallades vid flera tillfällen som sakkunnig till exempel 1914 angående 
lagstiftning om barn utom äktenskapet. 1929-1938 var han förordnad av socialdepartementet att 
biträda vid inspektions- och upplysningsarbete i fråga om privata spädbarns- och förlossningshem. 
(Nordisk familjebok; Svensk uppslagsbok). 
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Den dag den unge fyller femton år, det vill säga, när ungdomen i sin utveckling går mot 
sin kritiska kulmen, då förklarar samhället och stat sig själva och – ungdomen värnlösa, i 
flera fall. Sannerligen: hemmets, samhällets och statens vanmakt inför ungdomen i denna 
dess mest kritiska ålder är ett av tidens mest tragiska kapitel (Isberg 1922, s. 17 ff.).39 

Isberg menade att samhället och familjerna kände sig maktlösa när de inte kunde ingripa 
efter att den unge fyllt 16 år. Han argumenterade därför för att det var angeläget att utvidga 
den befintliga barnavårdslagen från 1902, så att den även skulle omfatta barn som fyllt 16 
år. Isberg var nog en av dem som med tillfredsställelse såg att en ny barnavårdslag kom 
1924. Översynen av 1902 års barnavårdslagar ledde nämligen till förslag om en ny enhetlig 
lagstiftning på barnavårdsområdet. 

De frågor som fattigvårdslagstiftningskommittén hade arbetat särskilt med var att 
sammanföra samhällets uppgifter att vårda, understödja, kontrollera och upplysa i frågor 
som gällde barn, till en enhetlig lagstiftning. De argumenterade även för att barnavårdens 
ärenden skulle skötas av en enda kommunal myndighet (Prop. 1924:150 s 37 f). 
Barnavårdsfrågorna hade tidigare varit uppdelade på tre myndigheter; barnavårdsnämnden 
som värnade om den ”andliga hälsan”, fattigvårdsstyrelsen som hade ansvar för de 
”ekonomiska frågorna” som rörde gränsen mellan föräldrarnas och samhällets 
försörjningsansvar och hälsovårdsnämnden som arbetade för att bevara ”folkhälsan” (Prop. 
1924:150 s. 43). I den nya barnavårdslagen 1924 kom även det ansvar för barn som 
reglerades i fattigvårdslagen från 1918 att ingå. Jag återkommer till detta efter att vi först 
har granskat hur ansvaret för barn var utformat i fattigvårdslagen. 

Barnavårdsansvaret i fattigvårdslagen 1918 

Fattigvårdslagen (FvL) 1918 betraktades också som en barnavårdslag. Denna lag medförde 
att samhällets skyldigheter gentemot vårdbehövande och nödlidande barn blev större än 
tidigare. Fattigvård skulle enligt fattigvårdslagen ges åt minderårig, det vill säga den som ej 
fyllt 16 år, i samtliga fall där det fanns ett behov, oavsett orsaken till detta. Hjälpen skulle 
omfatta underhåll, vård och uppfostran och kunde utformas som stöd i hemmet eller vård 
utom hemmet (SFS 1918:422, 27 §). Minderåriga över två års ålder fick placeras på 
fattigvårdsanstalt endast om det fanns en avdelning som var särskilt inrättad för barn (32 §). 
För övrigt skulle minderåriga bara placeras hos lämpliga personer, inte anstalter. För att se 
till att dessa personer fullgjorde sina skyldigheter skulle man vidta särskild övervakning 
(SFS 1918:422, 29, 30 §§). Möjlighet till utackordering av barn kvarstod i den nya lagen, 
som ett arv från den gamla lagen från 1871. Lagen stadgade också när vården utom hemmet 
skulle upphöra:  

Då minderårig, som av fattigvårdsstyrelsen omhändertagits, hunnit den ålder samt nått den 
utveckling och stadga, att han kan anses i stånd att försörja sig, har styrelsen att söka 
bereda honom lämplig tjänst eller anställning samt tillse, att han erhåller nödig utrustning 
(SFS 1918:422, 36 §). 40 

Fattigvårdsstyrelsen i kommunen hade alltså ansvar för att den minderårige fick möjlighet 
                                                
39 Se även Bergwall 1914 s.75 ff. 
40 Lagtexten är formulerad på detta sätt, det vill säga att ”han” får representera det barn eller den 
ungdom, oavsett kön, som lagen avser.  



Kapitel 3 

 44 

att klara sig på egen hand efter att ha varit omhändertagen för vård utom hemmet. Även för 
minderåriga som varit föremål för ingripanden enligt 1902 års barnavårdslag, till exempel 
för placering i skyddshem, hade myndigheterna ett sådant ansvar. De skulle på motsvarande 
sätt ges möjlighet till lämpligt arbete och få nödvändig utrustning för att klara sig på egen 
hand. Detta skulle då ombesörjas av styrelsen för skyddshemmet (SFS 1902:67, 15- 17 §§). 

 

Fattigvårdsstyrelsens ledamöter: minst en kvinna 

Antalet ledamöter i fattigvårdstyrelsen, som utsågs av fattigvårdssamhället, skulle vara 
proportionerligt i förhållande till folkmängden.41 För landsbygden skulle det vara minst tre 
och i staden minst fem ledamöter, och minst en av dessa skulle vara kvinna. Gift kvinnlig 
ledamot kunde avsäga sig uppdraget närhelst hon så önskade. Denna särskilda avsägelserätt 
återfanns i kommunallagarna (SFS 1918:422, 11 - 12 §§) (se s. 41).42 

Förslaget om att den nya fattigvårdslagen skulle innehålla bestämmelser om kvinnlig 
representation i fattigvårdsstyrelser kom från Centralförbundet för socialt arbetes (CSA:s) 
fattigvårdskommitté som förordat att minst en ledamot och minst en suppleant skulle vara 
kvinna. De motiveringar som CSA:s fattigvårdskommitté gav till dessa förslag var att: 
understödstagarna främst var kvinnor och barn, att sjukvård var en stor del av fattigvårdens 
uppgifter samt att  det var nödvändigt att kvinnor deltog i fattigvårdsstyrelsens arbete i 
större utsträckning. Fattigvårdslagstiftningskommittén ansåg emellertid att man inte borde 
tillgripa en sådan utväg. Man menade att fattigvårdsarbetet gagnades bäst av att samhället 
hade full frihet att välja sina ledamöter, och att den mest lämpliga personen kunde väljas 
oavsett kön. Kommittén påpekade att om lagen skulle skapa regler för detta skulle även 
andra föreskrivna regler kunna ifrågasättas och gav följande exempel:  

[…] sålunda skulle det tvivelsutan vara ett önskemål, att kroppsarbetare i större 
utsträckning invaldes. Det torde dock vara lämpligast att ej härvid binda 
fattigvårdssamhället (Betänkande 1918, 2 saml, 2 avdel. 7 bandet s. 83 f). 

Kommittén befarade, som jag tolkar detta, att om man skapade regler för kvinnor skulle 
även andra grupper kunna göra anspråk på att vara representerade i fattigvårdsstyrelsens 
arbete. Andra viktiga anledningar till att inte låsa fast sig i ett förslag om minst en kvinna 
var enligt kommittén att det i mindre kommuner kunde inträffa att ingen lämplig kvinna 
fanns till förfogande, och att en invald gift kvinna utan giltigt skäl kunde avsäga sig 
uppdraget. Därför tyckte alltså kommittén att det inte var nödvändigt att lagstifta om ”minst 
en kvinna”. De menade dessutom att det ändå fanns en uppfattning om att det var angeläget 
att kvinnor anlitades i fattigvårdens tjänst och att det därför, om det fanns en lämplig 
kandidat, inte skulle vara någon tvekan om att välja henne. Trots kommitténs invändningar 
fastställdes det (utan motivering) i fattigvårdslagen 1918 att minst en av ledamöterna skulle 
vara kvinna (SFS 1918:422, 11 § 1 mom.). 
                                                
41 Fattigvårdssamhället utgjordes av varje socken på landet samt varje stad eller köping som hade 
egen kommunalförvaltning. Om två eller flera socknar på landet hade gemensam 
kommunalförvaltning skulle de anses som ett fattigvårdssamhälle (SFS 1918:422, 5 §). 
42 Gifta kvinnor fick rösträtt 1908 i kommunalval förutsatt att de hade egen inkomst. 1909 blev 
kvinnor valbara till kommunal- och stadsfullmäktige (Widerberg 1978, s. 66). 
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Kön i fattigvårdslagen 

Hur framträder då ”kön” i fattigvårdslagen utöver vad som stadgades kring 
fattigvårdsstyrelsens sammansättning? Låt oss se på några paragrafer som jag har valt ut 
utifrån att kvinnor och män explicit funnits med i lagtexten. Det val jag gjort innebär med 
all sannolikhet att jag inte har tagit med alla tänkbara paragrafer som får könade 
konsekvenser: 

I fråga om anordningarna vid fattigvårdanstalt [...] skall iakttagas, att åt män och kvinnor 
beredes bostad i särskilda rum [...] (SFS 1918:422, 32 §). 

Det kan för oss idag tyckas som en självklarhet att kvinnor och män skall erbjudas att bo i 
särskilda rum, och därför kan man spekulera över varför detta skrevs in i lagen. Jag är 
benägen att tolka det som att även för den som var fattig och i behov av samhällets stöd 
fanns det gränser för vad man kunde utsättas för; detta blev vad vi idag skulle betrakta som 
en ”vårdgaranti”. Men det är möjligt att även göra andra tolkningar med utgångspunkt i 
formuleringen i den påföljande paragrafen: 

Män och kvinnor må ej intagas i samma arbetshem, såvida ej för dem finnas fullständigt 
skilda avdelningar. (SFS 1918:422, 33 §). 

Genom att inte ta in kvinnor och män på samma arbetshem kunde man hålla isär dem. Det 
ansågs viktigt (men också självklart/underförstått) att hålla kvinnor och män skilda från 
varandra – och då framför allt fattiga kvinnor och män. Denna tidsperiod började allt mer 
genomsyras av eugenik alltså tankar om rashygien. Det fanns idéer om att fattigdom kunde 
smitta och att man därför från samhällets sida med alla medel skulle arbeta för att 
motarbeta denna smittspridning. Ett sätt var att hålla kvinnor och män som antogs bära på 
dåliga anlag skilda från varandra.  

Den som åtnjöt fattigvård och stod under fattigvårdstyrelsens tillsyn skulle följa de 
regler som var stadgade. Om man inte gjorde detta kunde olika åtgärder vidtas som till 
exempel minskade matportioner eller inskränkning av frihet och förmåner som man hade 
beviljats. För flickor och pojkar vidtogs särskilda åtgärder om de inte följde stadgade 
regler:  

För gossar under femton år och flickor under tolv må aga användas (SFS 1918:422, 69 §). 

Som vi ser var förslag till åtgärder desamma för flickor och pojkar men man gjorde alltså 
skillnad vad gällde ålder. I propositionen har jag inte funnit någon motivering till denna 
åtskillnad mellan flickor och pojkar. Vi får gå tillbaka till Betänkande I (1898) där 
ligapojkskommittén ger en motivering till agans betydelse som straffåtgärd när det gällde 
”unga kvinnor”. Kommittén betraktar det som mindre ”tjenligt” att aga flickor i en viss 
ålder, det vill säga över tolv år. Däremot ansågs aga ha sin verkan när det gällde unga 
män/pojkar ända upp till femton års ålder: 

Då det dock bör anses mindre tjenligt att använda aga å unga qvinnor af denna ålder, har 
komitén inskränkt domstolens rättighet att utbyta straff mot aga till de fall, då brottslingen 
är af mankön (Betänkande I 1898, s. 92). 

Om man går till en ordbok från samtiden (D.A. Sundéns Ordbok över svenska språket från 
1892) finner man att ordet tjenlig betyder: ”som gör tjänst, gagn, användbar, nyttig, 
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passande för något ändamål”. Eftersom jag inte har kunnat finna några tolkningsförslag av 
texten i betänkandet från dåtiden, vilket kanske kan betyda att det byggde på självklarheter 
när det gällde kön, aga och ålder som inte krävde någon förklaring, tillåter jag mig att 
resonera om olika möjliga tolkningar av de olika åldersgränserna. En första tolkning: det 
ansågs inte vara till någon nytta att aga flickor över en viss ålder (12 år) för att de inte 
kunde påverkas genom kroppslig bestraffning. För det andra kan man också tolka uttrycket 
som att det inte var passande att straffa och fostra flickor över 12 år genom kroppslig 
bestraffning. Var det i så fall på grund av den kroppsliga utvecklingen eller den moraliska 
mognaden? Kan det vara så, i ett ”humant” perspektiv, att man i den unga kvinnans kropp 
såg en blivande mor som kunde komma till skada genom kroppslig bestraffning? Eller var 
det kanske ett hänsynstagande till den unga flickan att hon inte skulle behöva blotta sin 
kropp i förvandlingen mellan barn och kvinna? Den åtskillnad i ålder som gjordes mellan 
flickor och pojkar kanske berodde på att en flicka över 12 år oftare har kommit in i 
puberteten än en pojke i samma ålder. Jag återkommer till denna fråga (s. 49). 

 

1920-talet: Oönskade moderskap och barns trygghet  
Barnens intressen kom att tillgodoses även genom följande nya lagar: 1917 års lagar om 
barn utom äktenskapet samt om äktenskaplig börd (SFS 1917:376), om adoption (SFS 
1917:377), om införsel i avlöning, pension eller livränta (SFS 1917:380) samt om förbud 
för vissa underhållsskyldiga att flytta från riket (SFS 1917:381), 1920 års lag om barn i 
äktenskap (SFS 1920:407) samt om makes underhållsskyldighet mot andra makens barn 
(SFS 1920:408). För barnen innebar dessa nya lagar en förbättrad rättsställning i 
förhållande till föräldrarna, adoptivföräldrarna och styvföräldrarna. Genom tillkomsten av 
lagen om barn utom äktenskap fick barnavårdsnämnden uppgifter som de inte tidigare haft; 
bland annat att förordna en barnavårdsman, kvinna eller man, för det barn som föddes utom 
äktenskapet.43 Barnavårdsmannen skulle hjälpa modern med råd och upplysningar och 
bevaka att barnets rätt och barnets bästa blev tillvarataget (SFS 1917:376, 13 - 14 §§). 

De utökade uppgifterna medförde att en särskild barnavårdsnämnd tillsattes i många 
kommuner där de ej tidigare funnits (Prop. 1960:10, s. 32 ff.). Den viktiga organisatoriska 
förändringen i barnavården, med tillsättning av barnavårdsnämnder i de flesta kommuner, 
som lagstiftarna 1902 hade förväntat skulle komma tillstånd kom alltså inte förrän femton 
år senare genom de regler som stadgades i Lag om barn utom äktenskap 1917. 

 

1924 års barnavårdslagstiftning 

De egentliga barnavårdslagarna före tillkomsten av lagen om samhällets barnavård 1924 
var Lag om uppfostran åt vanartade och i sedligt afseende försummade barn och Lag om 
fosterbarns vård från 1902 samt 1918 års Fattigvårdslag. Motivet för att 
fattigvårdslagstiftningskommittén skulle arbeta för en enhetlig barnavårdslagstiftning var 
                                                
43 Historikern Helena Bergman tar upp frågan om barnavårdsmannainstitutionens tillkomst och 
utveckling i ett genusperspektiv i sin avhandling (2003) Att fostra till föräldraskap: 
Barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat 1900-1950. 
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att de barn som var föremål för åtgärder enligt dessa tre lagar, ej kunde delas upp i tre olika 
grupper. I praktiken kunde det vara relativt oväsentliga omständigheter som blev avgörande 
för om ett visst bestämt fall handlades under den ena eller andra lagen. Med en samlad 
lagstiftning ansågs det vara möjligt att undvika sådana praktiska olägenheter (Prop. 
1924:150, s. 42 f). Chefen för socialdepartementet statsrådet Gösta Malm ansåg att en 
förnyad lagstiftning skulle ha barnens bästa i åtanke. Jag citerar propositionen: 

På senare tid har den barnavårdande verksamheten alltmera framträtt såsom en fråga för 
sig. I sättet att betrakta denna verksamhet har vid sidan av den humanitära synpunkten allt 
klarare framstått och betonats, att om man vill främja ett folks framtid måste man vid 
behov ingripa för att rädda de späda barnens liv och hälsa, tillse att de uppväxande barnen 
ej sakna uppehälle, hälso- och sjukvård, uppfostran och utbildning och ej utsättas för faror 
och frestelser, samt söka, om de ändock kommit på avvägar i moraliskt avseende, 
tillrättaföra dem innan det blir för sent. Man har insett, att ett uppfostringsförfarande mot 
barnet har större utsikter att krönas med framgång än ett strafförfarande mot den vuxne. 
Det arbete, som i nu angivna eller andra hänseenden göres för barnen är – det inser man 
allt tydligare – ett arbete för framtiden, ett arbete för nationen höjande fysiskt, sedligt och 
intellektuellt, ett arbete, som visserligen drager kostnader, men dock - om saken ses ur en 
vidare synpunkt, med blicken fäst på morgondagen - är ekonomiskt lönande (Prop. 
1924:150 s. 39). 

Fattigvårdslagstiftningskommittén lämnade 1921 förslag till lag om den offentliga 
barnavården.44 Förslaget innebar en samlad barnavårdslagstiftning. De tre 
barnavårdsuppgifterna: ingripande beträffande vanartade barn och de barn som var i fara att 
bli vanartade, tillsyn av fosterbarnsvården samt hjälp åt nödställda och vårdbehövande barn 
skulle föras samman i den nya lagen. Lagen utfärdades den 6 juni 1924 (SFS 1924:361). 
Fattigvårdsstyrelsernas ansvar för nödställda och vårdbehövande barn som hade vidgats 
genom 1918 års lag kom, genom den nya barnavårdslagstiftningen 1924, att inskränkas till 
att omfatta de fall där det enbart behövdes stöd i hemmet (SFS 1924:362). 

 

Barnets vårdbehov, samhällets ansvar 

Genom att omformulera den rubrik som kommittén använt sig av i sitt arbete med 
barnavårdslagstiftningen, Lag om den offentliga barnavården till Lag om samhällets 
barnavård ville kommittén framhålla lagstiftningens huvudsyfte: att samhället skulle ta 
ansvar för att ge vård till barn som inte kunde få det på annat sätt än genom samhällets 
omsorg. Även om förslaget också avsåg unga personer som hade passerat barnaåren ville 
kommittén, i brist på en lämpligare benämning på dessa personer, använda orden barn, 
barnavård och så vidare för alla dem som var föremål för skydd enligt lagen (Prop. 
1924:150, s. 75).  

 

                                                
44 Ledamoten i direktionen över allmänna barnhuset Gunhild Friesia Almén, samt 
revisionssekreterare Ragnar von Koch tillkallades som särskilt sakkunniga; de genomförde en 
genomgripande överarbetning av förslaget (Prop. 1924:150, s. 38). 
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Barnavårdsnämnden – ”en” myndighet för barnavårdsfrågorna 

Fattigvårdslagstiftningskommitténs arbete ledde till att de kommunala uppgifterna som 
hörde samman med barnavården centraliserades till en enda myndighet, 
barnavårdsnämnden. Denna kom att få ökade befogenheter och skyldigheter och 
rekommenderades att genom allmänna åtgärder arbeta för förbättrad barn- och 
ungdomsvård (SFS 1924:361, 2 §). Den offentliga barnavården fick därigenom ett större 
verksamhetsfält samt en fastare och utförligare lagreglering. Barnavårdsnämndernas 
sammansättning och utvidgade tjänstgöring beskrevs utförligt i 1924 års barnavårdslag. 
Kyrkoherden eller hans ställföreträdare var på samma sätt som i barnavårdslagen 1902 en 
självskriven ledamot i nämnden. Dessutom skulle kommunerna välja en ledamot från 
fattigvårdsstyrelsen, en lärare eller lärarinna som arbetade vid kommunens folkskolor eller 
fortsättningsskolor. Förutom dessa skulle minst två andra personer som var intresserade av 
barnavårdsfrågor väljas. Här menade kommittén att det var särskilt angeläget att ”det 
kvinnliga elementet alltid blir representerat” (Fattigvårdslagstiftnings-kommitténs 
betänkande, IV. Barnavårdslagstiftningen 1921, s. 93). Detta var den enda motivering som 
kommittén gav till att kvinnor skulle finnas med i barnavårdsnämnderna. 

Det som inför lagstiftningen 1902 var ett förslag om att kvinnor skulle väljas in som 
ledamöter kom, på samma sätt som när det gällde representation i fattigvårdsstyrelsen, att 
bli en tvingande bestämmelse om att minst en av ledamöterna i barnavårdsnämnden skulle 
vara kvinna (SFS 1924:361, 3 §). Den särskilda rätten som funnits sedan 1902 för en 
kvinnlig ledamot att kunna avsäga sitt uppdrag när hon ville, togs bort i och med 1924 års 
lagstiftning: ”kvinna icke äger tillgodonjuta den henne enligt kommunallagarna 
tillkommande särskilda avsägelserätt” (SFS 1924:361, 6 § c). Att denna rätt upphörde 
motiveras inte på något sätt i de förarbeten som jag har granskat. 

I barnavårdslagen 1924 föreskrevs också att en läkare skulle finnas med som ledamot 
och därigenom tillgodose den medicinska sakkunskap som behövdes bland annat vid 
tillsynen av fosterbarnsvården (Prop. 1924:150 3 §, s. 3, SFS 1924:361, 3 §). Den juridiska 
sakkunskapen skulle vara representerad inom nämnden där det var möjligt, vilket innebar 
att jurister inte fanns med som ordinarie ledamöter i barnavårdsnämnderna (Prop.1924:150, 
s. 81, SFS 1924:361, 3 § e). 

 

Ökad säkerhet för barnen 

Genom 1924 års barnavårdslag fick samhället möjlighet att även omhänderta barn där det 
fanns uppenbar risk för kroppslig vanvård, vilket innebar en avsevärd utvidgning av 
samhällets möjligheter att ta hand om barn som befann sig i utsatta situationer. Till 
barnavårdsnämndens uppgifter tillkom nämligen att ingripa även när det gällde barn, som i 
föräldrahemmet utsattes för misshandel, vanvård eller som var utsatt för annan fara för sitt 
liv eller hälsa (SFS 1924:361, 1 §).  

Barnavårdslagen 1924 präglades på samma sätt som 1902 års lagstiftning av 
tankegångar som har fått benämningen tumskruvsprincipen, vilket innebar att man gick från 
åtgärder av mildare karaktär till åtgärder med mer tvång och hårdare straff (se Hollander 
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1985, s. 154).45 När åtgärder som till exempel varning och aga inte ledde till önskat resultat 
skulle samhället omhänderta barnet (SFS 1924:361, 23 §). Föräldrarnas skyldighet att göra 
rätt för sig och inte överlämna ansvaret för barnen till samhället var alltjämt en självklarhet 
i den lagstiftning som kom 1924. Man kan kanske påstå att större krav på föräldraansvar för 
barnet/en som omhändertagits av samhället kommer till uttryck i barnavårdslagen 1924 (se 
68 §) i förhållande till 1902 (23 §). Detta framgår genom en mycket utförligare beskrivning 
av vilka mått och steg som skall vidtas mot de föräldrar vars barn blev omhändertagna av 
samhället.  

Till skillnad från vad som stadgades i 1902 års lag skulle föräldrarna genom den nya 
lagen få möjlighet att yttra sig när förslag om omhändertagande för skyddsuppfostran 
aktualiserades, det vill säga innan barnavårdsnämnden beslutade om omhändertagande 
(SFS 1924:361, 24 §). Beslut om omhändertagande skulle därefter skriftligen delges 
föräldrarna som samtidigt avkrävdes en skriftlig förklaring inom tre veckor om de 
samtyckte till beslutet (SFS 1924:361, 25 § 2 mom.). Tiden för överklagande hade alltså 
förlängts med en vecka i jämförelse med bestämmelser i 1902 års lag. Om föräldrarna ej 
samtyckte skulle ärendet prövas hos länsstyrelsen. 

Kontrollen av barn som inte vårdades av sina föräldrar förstärktes också. Utförliga 
föreskrifter ställde skärpta krav på barnavårdsorganen när det gällde omhändertagna barns 
behandling, och fastställde också när ett omhändertagande skulle upphöra. I lagen fanns 
även bestämmelser bland annat om uppsikt över samhällets barnavård, om barnhem och 
skyddshem samt, i anslutning till fattigvårdslagen, om hur det allmännas 
barnavårdskostnader skulle fördelas och om enskilda personers ersättnings- och 
arbetsskyldighet (SFS 1924:361, 43-48, 61-72 §§). 

 

Flickor och pojkar i barnavårdslagen – när kön görs relevant i lagen 

Låt oss se på den enda paragraf i 1924 års barnavårdslag, där flickor finns nämnda. Där 
regleras de åtgärder som skulle vidtas för de flickor och pojkar som befanns vara så 
vanartade att det krävdes särskilda uppfostringsåtgärder för att kunna tillrättaföra dem:  

Då fråga är om vanartad gosse under femton år eller vanartad flicka under tolv år och 
övriga i denna paragraf omförmälda åtgärder icke kunna antagas hava åsyftad verkan samt 
att det anses gagneligt med hänsyn till vad om barnet blivit upplyst, föreskriva, att barnet 
skall genom någon av nämndens ledamöter eller annan av nämnden utsedd lämplig person 
tilldelas aga (SFS 1924:361, 23 § 1 mom. c).46 

På samma sätt som i fattigvårdslagen formulerades inte någon motivering för denna 
åtskillnad i ålder mellan flickor och pojkar. Antagligen gäller även här att lagstiftarna inte 
fann en motivering till bestämmelsen nödvändig. Den motivering som gavs i Betänkande I 
från 1898 att det inte var ”tjenligt” att aga flickor efter de uppnått en viss ålder antogs 
kanske vara tillräcklig. Man skulle kunna uttrycka det som att samma kulturella  

                                                
45 Idag används ofta termen trappstegsprincipen istället för tumskruvsprincipen  men jag har valt att 
använda den senare då den tidigare termen används i många andra sammanhang. 
46 Det här är det enda stället i 1924 års lag där flickor finns nämnda. 
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självklarheter gällde 1898, 1902 och 1924 i fråga om flickor och bestraffning av den 
kvinnliga kroppen. 

I Vanartslagen 1902 ansåg lagstiftarna att: ”Barn av olika kön må ej i samma 
skyddshem intagas” (SFS 1902:67, 15 § 2 mom.). Liknande uttalanden om att hålla flickor 
och pojkar isär kommer till uttryck i 1924 års barnavårdslag, till exempel: ”Elever av olika 
kön må ej intagas i samma skyddshem” (SFS 1924:361, 44 § 1 mom.). I propositionen 
1902 finns inte någon motivering till varför flickor och pojkar inte skulle vistas på samma 
institution, och detsamma gäller för propositionen 1924. Det kanske var så att samma 
självklarheter gällde 1924 som 1902 också vad gällde isärhållande av könen. Principen 
kanske var ännu starkare befäst än tidigare genom de rashygieniska tankegångar som kom 
att få ett allt starkare inflytande i samhället under 1920-talet. Jag återkommer till dessa 
frågor i kapitel fem. 

I övriga frågor som berörde skyddshem följde lagstiftarna i stort den tidigare 
lagstiftningens lydelse från 1902, med undantag av att begreppet barn ersattes av 
elevbegreppet. Denna ändring av benämning kan tolkas som en förändrad syn på 
skyddshemmets uppgift; från straff och förvaring till fostran och utbildning. Detta 
medförde att barnet skulle betraktas som elev och att han/hon under sin tid på 
skyddshemmet skulle bli uppfostrad till och lära sig ett bättre levnadssätt.  

Den nya barnavårdslagen trädde i kraft den 1 januari 1926. 
 

Vidgat tillämpningsområde 1934 omfattade sexuell vidlyftighet 

I takt med förändringar i samhället uppstod behov att vidga barnavårdslagens 
tillämpningsområde. Under 1930-talet spreds oro över att ”nöjeslystnaden och 
dansbanorna” kunde medföra allvarliga risker för sedligheten bland ungdomen (se Ström 
1927, s. 127 f; Frykman 1988). Man kan i detta sammanhang tala om att en form av 
moralisk panik utbröt.47 Detta, tillsammans med en diskussion om lösdrivarlagens 
tillämpning låg till grund för förändringar av barnavårdslagen 1934, som dock inte innebar 
att lagens huvudinnehåll från 1924 ändrades (SFS 1934:204).  

Under ett antal år hade frågan om utvidgning av lagen till att omfatta fler grupper av 
unga än tidigare diskuterats utan att berörda parter hade kunnat komma fram till enighet. I 
den debatt bland motionärer och i utskott som föregick lagändringen, vändes 
uppmärksamheten särskilt mot sedeslösa unga kvinnor i åldersgruppen 18-21 år. I 
förarbetena riktade man i hög grad uppmärksamheten på ”Könsliga förvillelser bland 
kvinnor i åldern under 18 år” och betonade särskilt prostitutionsrisken (Bramstång 1964, s. 
446). Unga kvinnor hade i huvudsak tidigare omhändertagits via lösdrivarlagen när de 
”förfallit till lösaktighet” och dömts till tvångsarbete. Åldersgränsen för att med lagens stöd 
ingripa mot unga höjdes emellertid 1934 i barnavårdslagen till 21 år och därmed blev det 
möjligt med lagens stöd att omhänderta, ge vård och hjälpa unga kvinnor och andra unga, 
till exempel ”lösdrivare”, tillrätta (Prop. 1934:212, s. 21 ff. samt Bramstång 1964, s. 114 

                                                
47 Moralisk panik är ett begrepp som den engelske ungdomsforskaren Stanley Cohen (1972) använt 
sig av för att beskriva de ofta snabba och ibland oövertänkta reaktioner på diverse rapporter om 
förändringar i ungdomars livsstil (i Qvarsell 1996, s. 33). 
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ff.). De som omfattades av utvidgningen var unga som var ”hemfallna åt ett oordentligt, 
lättjefullt eller lastbart levnadssätt” (SFS 1934:204, 2 §). Motiven gav emellertid enligt 
Gunnar Bramstång inte så stor vägledning om innebörden i begreppen. Han menade att ett 
”oordentligt levnadssätt” till sin innebörd var vagt och att gränsen i förhållande till 
”lättjefullt levnadssätt” var otydlig (Bramstång 1964, s. 121 f). Den slutsats jag drar av 
detta är att det egentligen var oklart vilka förutsättningar som måste gälla, för att samhället 
med stöd i lagtillägget 1934 skulle ingripa och omhänderta såväl flickor och unga kvinnor, 
som pojkar och unga män. 

 

Samma lag för både barn och ungdom 

Det tillägg som kom 1934 innebar att ungdom mellan 18 och 21 år framdeles omfattades av 
barnavårdslagen. Tillägget hade följande lydelse: 

person i åldern mellan aderton och tjugoett år, som befinnes vara hemfallen åt ett 
oordentligt, lättjefullt eller lastbart levnadssätt och beträffande vilken särskilda åtgärder 
från samhällets sida krävas för hans tillrättaförande (SFS 1934:203, 3 kap. 22 § d). 

Den lagändring som genomfördes 1934 innebar alltså att barnavårdsnämnderna fick 
skyldighet att ingripa med förebyggande åtgärder eller skyddsuppfostran även beträffande 
personer i åldern 18 - 21 år (SFS 1934:204, 22 § d). Tidigare hade ingripande mot dessa 
unga så kallade lösdrivare skett med hjälp av Lösdrivarlagen (SFS 1885:27, SFS 
1924:363). Denna lag ansågs emellertid vara alltför repressiv och medgav för liten 
möjlighet till uppfostringsåtgärder och eftervård för de ungdomar under 21 år som 
omhändertagits för lösdriveri (Bramstång 1964, s 114 ff.). I samband med att riksdagen 
antog det nya förslaget om ändring av barnavårdslagen 1934 till att även omfatta ungdomar 
mellan 18 - 21 år höjdes lösdrivarlagens nedre åldersgräns till 21 år (SFS 1934:203). 

1924 års beslut om att det i varje kommun skulle finnas en barnavårdsnämnd utvidgades 
genom att det i det nya lagförslaget stadgades att när ärenden som rörde ungdomsskydd 
handlades skulle nämnden kallas ungdomsnämnd, och att 1924 års lag om barnavård också 
skulle gälla för ungdomsskydd (Prop. 1934:212, 1 §; SFS 1934:204, 1 §). Genom lag–
förslaget 1934 blev begreppen ungdom och ungdomsskydd vedertagna. Barnavårdslagen 
nya rubrik, Lag om samhällets barnavård och ungdomsskydd, markerade att lagen fått ett 
vidgat tillämpningsområde. Denna formulering bibehölls fram till att en ny barnavårdslag 
antogs 1960.  

Den omarbetade lagen trädde i kraft den 1 januari 1935. 
 

Hälsan in och agan ut 1942 

Frågan om ett ytterligare utvidgande av 1924 års barnavårdslag aktualiserades av 1937 års 
lösdriverilagstiftningskommitté. Kommittén ansåg att det principiellt var förkastligt att 
skjuta upp samhällsingripande, till dess att en persons sätt att leva präglades av ”lastbarhet” 
och därigenom påverkade hans karaktär för livet. Man menade att såväl kravet på 
hemfallenhet som ordet lastbart borde utmönstras ur lagtexten och i stället ersättas med 
befinnes föra ett oordentligt, lättjefullt och sedeslöst liv (SOU 1939:25, Bil D s. 32). Man 
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menade att termen lastbar måste markera ett tämligen ”höggradigt förfall” (SOU 1939:25 s. 
105 f, not 2.) Dessa påpekanden resulterade i att ytterligare ändringar av barnavårdslagen 
(från 1924) kom 1942, ändringar som medgav större möjligheter från samhällets sida att 
omhänderta barn och unga (SFS 1942:62, 1 §). Lagen trädde i kraft den 1 april 1942.  

Barnavårdsnämnderna fick utvidgade befogenheter genom att de nu fick möjlighet att 
ingripa både när barnets kroppsliga och/eller själsliga hälsa var i fara (SFS 1942:62, 22 § 
a). Man skulle alltså framdeles värna om både den fysiska och den själsliga hälsan. I 1924 
års barnavårdslag hade uttrycket ”fara för liv och hälsa” använts, vilket gav de enskilda 
barnavårdsnämnderna utrymme för egna tolkningar av uttryckets innebörd och 
konsekvenser. Att kommittén tydligt markerade att det från och med 1942 handlade både 
om kroppslig och själslig hälsa kan tolkas som att de fann det angeläget att visa att 
hälsobegreppet hade fått en mer omfattande betydelse. Hälsobegreppet i samhället hade 
alltså utvecklats från 1924 till 1942 till att inte enbart omfatta den fysiska hälsan utan också 
den psykiska hälsan. Jag återkommer till dessa frågor i kapitel sex i en diskussion om 
mentalhygienrörelsen som bredde ut sig allt mer, med början på 1930-talet. Inom den 
mentalhygieniska rörelsen var frågor som berörde människors psykiska hälsa centrala, och 
rörelsen kom därför att få inflytande i de diskussioner som berörde barn och unga. 

Vikten av att kunna ingripa där barnets psykiska hälsa äventyrades på grund av 
miljöförhållanden diskuterades i propositionen 1942, till exempel för de barn vars föräldrar 
använde sig av uppfostringsmetoder som var negativa för barnets psykiska hälsotillstånd. I 
sammanhanget diskuterade kommittén till exempel föräldrarnas ”långt gående” rätt att aga 
barnet (Prop. 1942:20, s. 4 f). Men man ifrågasatte även barnavårdsnämndernas rätt att 
förordna aga som uppfostringsåtgärd och menade att den rätten skulle upphävas. I 
propositionen fördes det fram ett flertal motiv som talade för att aga inte längre var lämplig 
som åtgärd. Socialstyrelsen tillsammans med ett antal barnavårdsnämnder påpekade att 
agan mycket sällan kunde komma ifråga som en omedelbar reaktion på en förseelse och att 
den därför inte fungerade på det uppfostrande sätt som man önskade. Dessutom menade 
man att den moderna uppfostringskonsten hade andra och bättre medel till än aga sitt 
förfogande för att ”föra vanartade barn tillrätta” (Prop. 1942:20, s. 12). 

Medicine doktor Gotthilf Stéenhoff hade redan 1932 i en artikel i Tidsskrift för 
barnavård och ungdomsskydd diskuterat det olämpliga i att använda kroppsaga som 
uppfostringsmedel.48 Stéenhoff var läkare och styrelseledamot i Svenska 
fattigvårdsförbundet och redaktör för den socialmedicinska delen av Tidskrift för 
barnavård och ungdomsskydd, och som sådan deltog han aktivt i debatten om 
ungdomsproblemen i samhället. När det gällde agans vara eller inte vara menade han att 
föräldrar blev mindre benägna att använda sig av aga om agan togs bort från offentliga 
inrättningar i samhället och att den då skulle försvinna efterhand (Stéenhoff 1932 a, s. 4 ff.) 

                                                
48 Gotthilf Stéenhoff (1859-1943) läkare, bland annat provinsialläkare och skolläkare. Från 1925 var 
han styrelseledamot i Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet samt extra sekreterare i 
socialmedicinska sektionens barnavårdsavdelning. 1926-1939 var  han redaktör för den 
socialmedicinska delen av Tidskrift för barnavård och ungdomsskydd. Han publicerade många 
arbeten i hygieniska ämnen, särskilt beträffande bostadsfrågor, skolhygien, alkoholfrågor och 
tuberkulosbekämpande (Svensk biografisk handbok; Svenska män och kvinnor – biografisk 
uppslagsbok). 
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Stéenhoff var inte ensam om de åsikterna, men det dröjde ändå tio år efter hans 
debattinlägg innan agan försvann som åtgärd inom barnavårdslagen. Det skedde i och med 
omarbetningen av barnavårdslagen 1942 (SFS 1942:62, 23 §). Som åtgärd för uppfostran 
och disciplinering behölls emellertid agan vid skyddshemsuppfostran fram till slutet av 
1940-talet, och aga i samhällets regi togs inte helt bort förrän i slutet av 1950-talet efter att 
riksdagen utfärdat förbud mot skolaga. Kroppslig bestraffning av barn förbjöds emellertid 
inte helt i Sverige förrän 1979 då förbud att aga barn infördes i föräldrabalken (Edfeldt 
1985). 

 

1950-talet: Moralisk panik och föråldrad lagstiftning  
I slutet av 1800- och början av 1900-talet var det den ökande ”förvildningen” bland 
ungdomen som stod i fokus för en diskussion om lagstiftning på barnavårdsområdet. Under 
1950-talet hamnade återigen ungdomarna och deras ”ökade” brottslighet i fokus för 
diskussionen. Företrädare för barnpsykiatri och psykologi förde bland annat fram tankar om 
betydelsen av att göra tidiga ingripanden för att hjälpa barn och unga som uppvisade social 
problematik. Inflytandet från barnpsykiatrin och psykologin på barnavårdsområdet och i 
diskussioner om problem bland de unga, kom bland annat att ligga till grund för en översyn 
av den då ännu rådande barnavårdslagstiftningen från 1924. Lagstiftningen hade, som vi 
sett ovan, genomgått en del förändringar fram till 1950-talet genom utvidgningar av 
tillämpningen (1934 och 1942) men i grunden hade den legat fast. 

Socialminister Gustav Möller tillsatte 1950 en kommitté som skulle utreda förslaget om 
ny barnavårdslag.49 Kommittén som fick namnet Barnavårdskommittén, lade 1956 fram ett 
förslag till en ny barnavårdslag (SOU 1956:61). Efter en genomgripande omarbetning av 
förslaget lades en proposition fram 1960 (Prop. 1960:10).50 Barnavårdskommittén framhöll 
att 1924 års lag hade utgjort en god grund för samhällets arbete för barnens och de ungas 
                                                
49 Gustav Möller (1884-1970) journalist och socialdemokratisk politiker. Han arbetade bland annat 
på tidningen Arbetet samt Skånska socialdemokraten. Han utsågs 1907 till ledare för det 
socialdemokratiska ungdomsförbundet och blev 1916 partisekreterare, en post som han innehade 
med vissa avbrott till 1940. Han arbetade som socialminister från 1932 till 1951 med avbrott 1938-
39 då han innehade posten som handelsminister. Under Möllers ledning genomfördes bl.a. 
arbetslöshetsförsäkring, beslut om obligatorisk sjukförsäkring och allmänna barnbidrag. De 
reformer som Möller förespråkade skulle vara generellt utformade ex. på detta är barnbidraget och 
de fria skolmåltiderna. Möller arbetade också för att öka det lokala politiska inflytandet på 
bekostnad av tjänste- och ämbetsmannainflytandet (Svenskt biografiskt lexikon). 
50 Som ordförande i barnavårdskommittén utsågs generaldirektören och chefen för socialstyrelsen 
Ernst Bexelius, riksdagsledamöterna Elsa Ewerlöf (högerpartiet), Helga Sjöstrand (folkpartiet) och 
Anna Sjöström-Bengtsson (socialdemokrat) riksdagens första kammare, socialläkaren Arne Bursell, 
direktören i svenska landskommunernas förbund Sixten Larsson, advokaten Hugo Lindberg, 
filosofie licenciaten Karl Lindegren och borgarrådet i Stockholm socialdemokraten Hjalmar Mehr 
(SOU 1956:61 s. 1). Kommittén lade fram sitt betänkande sex år senare, SOU 1956:61. 
Överarbetning av kommitténs lagförslag skedde med biträde av sakkunniga inom 
socialdepartementet byråchef Torsten Eriksson och hovrättsassessorn Holger Romander. Dessa 
biträddes i sin tur av förbundssekreteraren i svenska socialvårdsförbundet Bertil Grönlund och 
hovrättsassessorn Åke Widding. 
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bästa, och att samhällets barna- och ungdomsvård med denna lag som rättesnöre utvecklats 
på ett sunt och riktigt sätt. Den uppfostringsideologi som hade dominerat 1924 års lag var 
auktoritär, kristlig och arbetsmoralisk, ett arv från tidigare lagstiftning. Denna ideologi hade 
emellertid successivt förändrats framför allt på 1940-talet då nya tankar om barnens 
uppfostran fick genomslag (Hollander 1985, s. 96). Kommittén ansåg för övrigt att 
samhällets barna- och ungdomsvård även i fortsättningen skulle vara byggd på samma 
huvudprinciper som tidigare i fråga om ansvar och organisation, verksamhetens art och 
inriktning (SOU 1956:61, s. 100; Prop. 1960:10, s. 52). 

 

Ansvarsutökning och ökad kontroll av barnen i den nya lagstiftningen 

När det gällde individuella ingripanden i form av förebyggande åtgärder och 
omhändertaganden föreslog Barnavårdskommittén en omfattande och djupgående revision 
av bestämmelserna..51 Syftet var att samhällets insatser skulle nå bättre resultat än hittills 
både vid hjälp till barn som levde under, eller var i riskzonen för, otillfredsställande 
förhållanden, och vid vägledning av barn och unga, som inte anpassade sig till samhällets 
normer (de som i tidigare lagstiftning benämndes vanartade barn) (SOU 1956:61, s. 101; 
Prop. 1960:10, s. 52). 

Ansvarigt statsråd för den nya barnavårdslagstiftningen var statsrådet Ulla Lindström.52 
Hon var enda kvinnan i den sittande regeringen och blev regeringens egen 
”familjeminister” trots att hon inte fick något eget departement. Historikern Mikael Sjögren 
pekar på att de frågor som lades på Ulla Lindströms bord var sociala frågor som rörde 
familj och barn. Att lägga dessa frågor på det enda kvinnliga statsrådets bord kan ses, 
menar Sjögren, som en ”genusimpregnerad lösning” (Sjögren 2003, s. 14). Man kan 
uttrycka det som att frågor som rörde familj och barn framför allt betraktades som 
tillhörande det kvinnliga kompetensområdet. Här är ånyo ett exempel på hur den 
komplementära ordningen fungerade vad gällde föreställningar om vad som tillhörde 
kvinnors arbetsområde och vad som var mäns arbetsområde. Dessa föreställningar ser alltså 
ut att ha haft ett fortsatt starkt inflytande även på 1950-talets politiska arena, vilket också 
framgår inom andra parallella områden. Ulla Lindström menade att avsikten med den nya 
barnavårdslagstiftningen var att de barnavårdande organen skulle få vidgade befogenheter 
för att kontrollera och ingripa i enskilda individers personliga förhållanden. Men avsikten 
var också att samhället skulle ta ett ökat ansvar för barnens och de ungas vård och fostran 
(Prop. 1960:10, s. 136 ff.). Barnens och ungdomarnas position i samhället skulle genom 
olika åtgärder bli starkare (se Vinterhed 1977; Hollander 1985). Vi ska se hur man på olika 
sätt avsåg att genomföra denna målsättning. 
                                                
51 Kenneth Peterson tecknar det förebyggande arbetet som en hörnsten i svensk socialpolitik; inte 
minst i arbetet med barn och unga (Peterson 1995). 
52 Ulla Lindström (1909-1999) socialdemokratisk politiker, konsultativt statsråd 1954-66 för 
familje- och biståndsfrågor. Innan Lindström blev heltidspolitiker arbetade hon som lärare och 
journalist; hon var chefredaktör för tidningen Vår bostad mellan åren 1937-1946. Lindström var den 
enda kvinnan i regeringen mellan 1954-1966. Hon avgick 1966 när hon inte lyckades få gehör för 
sina äskanden i fråga om u-hjälpen. 1971-78 var hon ordförande i Rädda barnen 
(Nationalencyklopedin 1993; Sjögren 2003). 
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Begreppet ”barn” användes i lagstiftningen före 1960 utan någon bestämd åldersgräns 
uppåt. Med barn avsågs nämligen, med visst undantag, alla som var föremål för skydd 
enligt lagen (SFS 1960:97, 1 § andra stycket). Barnavårdskommittén föreslog emellertid en 
ändrad terminologi när det gällde vilka som skulle räknas till att vara barn och underåriga. I 
kommitténs förslag betecknades den som ej fyllt 18 år som barn och den som ej fyllt 21 år 
som underårig. Beteckningarna ”unga” och ”ungdom” användes däremot fortfarande i 
förslaget utan bestämd begränsning till vissa åldrar (Prop. 1960:10 s. 187). 

Enligt kommittén var syftet med samhällets barn- och ungdomsvård att arbeta för att 
barn och ungdom fick bästa möjliga uppväxtförhållanden. Kommittén ansåg att ramen för 
samhällets barna- och ungdomsvård borde vidgas och effektiviseras för att bättre uppfylla 
intentionerna som fanns på området. När det gällde de underåriga skulle 
barnavårdsorganens mål vara att varje underårig om det var möjligt skulle få den vård, 
fostran och utbildning som hans behov och förutsättningar fordrade (Prop. 1960:10, s. 188 
f). Detta medförde att barnavårdsnämnden gavs rättighet och skyldighet att ingripa för att 
skapa eller bevara tillfredsställande levnadsförhållanden för underåriga i åldern 16 - 18 år 
även där deras eget beteende inte låg till grund för ingripande. Och det i sin tur innebar att 
barnavårdsnämnden skulle ingripa och vidta åtgärder i de fall där barn kom från en 
hemmiljö som var undermålig eller kunde klassificeras som ett ”dåligt” hem (Prop. 
1960:10, s. 52). 

 

1960 års barnavårdslag: effektivare barnavårdsverksamhet 

Ett av målen med den nya barnavårdslagen var att få en effektivare barnavårdsverksamhet, 
det vill säga en verksamhet som arbetade förebyggande för att undvika att sociala problem 
bland barn uppkom. För att lyckas med detta ansåg Ulla Lindström att det i första hand var 
nödvändigt att barnavårdsmyndigheterna på ett tidigt stadium skulle få kännedom om 
missförhållanden där barn var inblandade. Lindström menade att det var angeläget att få ett 
fungerande samarbete mellan sociala myndigheter, polismyndigheter, skolor med flera. 
Hon ansåg att det också skulle vara värdefullt att etablera ett fungerande samarbete med 
föräldrar. En viktig intention i barnavårdsverksamheten var att hjälpa barnet eller 
ungdomen tillrätta utan att skilja denne från hemmiljön. I jämförelse med tidigare 
förhållanden inom barnavårdsområdet hade man nu fått tillgång till olika familjesociala 
anordningar som socialhjälp, psykisk barna- och ungdomsvård samt daghems- och 
feriebarnsverksamhet. Lindström ansåg att dessa resurser i hög grad ökade 
förutsättningarna att lyckas med att komma tillrätta med de problem som fanns bland de 
unga (Prop. 1960:10, s. 136 ff.). 

Barnavårdslagen 1960 präglades som 1902 och 1924 års lagstiftning av den så kallade 
tumskruvsprincipen (se s. 48). Åtgärderna skulle ske i tre olika steg. För det första skulle 
åtgärder vidtas som kunde innefatta råd och stöd men även ekonomisk hjälp. Om inte dessa 
åtgärder gav resultat gick man till nästa steg vilket kunde innebära varning till föräldrarna 
och förmaning till den unge. Som tredje och sista åtgärd kunde man aktualisera 
omhändertagande av den unge för samhällsvård (Prop. 1960:10, s. 123, SFS 1960:97, kap. 
4).  
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I den tidigare barnavårdslagen hade det funnits två åtskilda former för omhändertagande: 
skyddsuppfostran och samhällsvård. Den nya lagstiftningen föreskrev att fortsättningsvis 
skulle enbart samhällsvård användas (Prop. 1960:10, s. 141, SFS 1960:97, 29 §). När sådan 
vård blev aktuell skulle beslutet genast delges den som beslutet avsåg om denne hade fyllt 
femton år, och även föräldrarna. Den som delgavs beslutet skulle omgående ge skriftligt 
samtycke till beslutet (SFS 1960:97, 24 §). 1960 års barnavårdslag innebar en markant 
förändring från tidigare lagstiftning i och med att den unge gjordes delaktig i 
beslutsprocessen och fick egen talerätt från 15 års ålder. Den unge hade då rätt att göra sin 
egen stämma hörd inför barnavårdsnämndens ingripande (SFS 1960:97, 31 §). Om de olika 
berörda parterna inte lämnade samtycke till omhändertagande skulle beslutet, på samma 
sätt som var stadgat i 1924 års lag, prövas av länsstyrelsen. Tiden för att lämna in 
handlingar och överklaganden i ett aktuellt ärende förkortades emellertid från tre veckor till 
tio dagar (SFS 1960:97, 24 §). 

 

Flickor och pojkar i den nya lagen 

Orden flickor och pojkar är helt frånvarande i 1960 års barnavårdslagstext. I lagen talas 
enbart om barn, ungdom, minderårig och underårig. Det pronomen som används när det 
talas generellt om barn, är ”han”. Någon motivering till varför man talar om den unge som 
”han” har jag inte funnit i de texter jag granskat. Dessutom försvinner också, i och med 
1960 års barnavårdslag, den bestämmelse som tidigare funnits i lagstiftningen, om att 
flickor och pojkar inte skulle vistas på samma institution. Någon motivering till varför 
denna regel inte skulle följa med in i den nya lagen har jag inte lyckats finna i 
propositionen. Det kanske var så att detta inte behövde uttalas därför att det vid den tiden 
var kulturellt accepterat att vård och behandling av flickor och pojkar skulle ske under 
hemlika förhållanden; alltså förhållanden som innebar att flickor och pojkar och vuxna 
vistades under samma tak.  

Sedan slutet av 1940-talet hade det hänt en hel del på barnavårdsområdet, bland annat 
hade nya pedagogiska behandlingsmetoder tillkommit. En del av dessa förespråkade vikten 
av det familjära i behandlingssituationen, vilket bland annat innebar att flickor och pojkar 
skulle tillbringa sin tid tillsammans med personal dygnet runt. Ett exempel på verksamhet 
där man tillämpade sådana tankegångar var barnbyn Skå som tillkom i slutet av 1940-talet 
som en banbrytande verksamhet på barnavårdsområdet där man tillämpade 
reformpedagogiska metoder. Barnpsykiatrikern Gustav Jonsson arbetade som föreståndare 
för barnbyn (se Bergenheim 1994, s. 265 ff.). Jonssons arbete på Skå väckte diskussioner 
ute i samhället, men utgjorde samtidigt en viktig erfarenhet som kom lagstiftarna till del i 
arbetet med ny lagstiftning. Jonsson hade tidigare varit ansvarig för utredningen av den 
Psykiska barna- och ungdomsvården som ingick som en del av Ungdomsvårdskommitténs 
betänkande (SOU 1944:30).53 Hans erfarenheter och kunskap måste ses som ett viktigt 
bidrag till den nya barnavårdslagen 1960. 

 

                                                
53 Ungdomsvårdskommittén tillsattes 1939 för att utreda vilka åtgärder som skulle vidtas för att 
bekämpa sociala problem bland unga.  
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Sammansättningen av barnavårdsnämnder från och med 1960: kön osynliggörs 

I den nya barnavårdslagen ökade antalet bestämmelser om åtgärder som ankom på 
barnavårdsmyndigheten, och om hur barnavårdsärenden skulle behandlas. Detta innebar 
förändrade krav på barnavårdsnämndernas arbete men även på deras tillsättning och 
sammansättning. Enligt barnavårdskommittén skulle det inte förekomma någon 
motsvarighet i den nya barnavårdslagen till den tidigare lagstiftningens krav på att en präst, 
lärare och i vissa fall läkare skulle ha obligatoriskt ledamotskap i barnavårdsnämnden. I 
propositionen föreslog man emellertid att det, liksom i den gamla lagstiftningen, skulle 
väljas ledamöter bland personer, som var kända för intresse och förståelse för barn och 
ungdom (Prop. 1960:10, s. 202 ff.).  

Bestämmelserna från 1924 om att minst en av ledamöterna skulle vara kvinna försvann i 
och med 1960 års barnavårdslagstiftning. Beslutet i denna fråga föregicks av debatt mellan 
kommittén och Ulla Lindström. Kommittén ansåg att det var nödvändigt med tvingande 
bestämmelser om ”könsfördelningen” (fördelningen av platserna i barnavårdsnämnderna 
med avseende på kön) i barnavårdsnämnderna, medan Lindström ansåg att det var så 
självklart att både kvinnor och män fanns i barnavårdsnämnderna att det inte längre var 
nödvändigt med lagstifta om detta. Därför blev propositionstexten som följer..54  

Att båda könen skall vara representerade i barnavårdsnämnden torde vidare numera 
allmänt framstå som helt självklart, varför föreskrift därom i lagen inte kan anses 
nödvändig (Prop. 1960:10 s. 204). 

Var det då självklart 1960 att både kvinnor och män skulle finnas i barnavårdsnämnderna? 
Eller var det fortfarande så att det många gånger räckte med en kvinna som representant för 
alla kvinnor? Ulla Lindström var ju själv ett exempel på detta som enda kvinna i 
regeringen. Trots detta ansåg Lindström alltså att det inte var nödvändigt att ha lagreglerad 
könsfördelning i barnavårdsnämnderna. Om man betraktar hennes uttalande som uttryck för 
jämlikhetsoptimism, en uppfattning om att samhället kommit så långt att det var självklart 
att både kvinnor och män skulle finnas med, ställer detta sig ändå lite märkligt i förhållande 
till att Lindström själv, under sin tid i regeringen, stred för att fler kvinnor skulle komma 
med i regeringen men inte fick gehör för detta (Lindström 1969, dagboksanteckning 20/9 
1958). 

Lindström drev igenom sitt förslag om att det inte längre var nödvändigt med 
lagreglerad könsfördelning i barnavårdsnämnderna. I barnavårdslagen 1960 kom inte 
representationen i barnavårdsnämnden att detaljregleras som tidigare varit fallet. Det 
underströks endast att vissa sakkunskaper i nämndens arbete skulle tillgodoses. Läkarna 
hade till exempel fortfarande en viktig roll i barnavårdsarbetet även om betydelsen 
minskade något i förhållande till tidigare. Den juridiska sakkunskapen stärktes däremot i 

                                                
54 Som ett näraliggande exempel kan vi se på könsfördelningen bland barnavårdsmännen. I Sociala 
meddelanden 1962 nr 7 redovisas antalet barnavårdsmän som förordnades av 
barnavårdsnämnderna. Det framkommer att antalet barnavårdsmän oavbrutet minskat från början av 
1940-talet till slutet av 50-talet med tre fjärdedelar. Samtidigt sker en ökning av förordnade 
kvinnor; 1940 var 14,4 procent av barnavårdsmännen kvinnor och 1961 var antalet kvinnor 47,4 
procent. Antalet barn per barnavårdsman ökade samtidigt och var i början av 60-talet 6 gånger 
större än 1940. 
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1960 års lagstiftning. I lagen stadgades att om behovet av juridisk sakkunskap inte var 
tillgodosett inom nämnden, borde man anlita biträde av person som var rättskunnig (SFS 
1960:97, 10 §). I propositionen motiverade man närvaron av den juridiska sakkunskapen 
med krav på ökad rättssäkerhet för den enskilde samt krav på övervakning av att lagens 
föreskrifter blev efterföljda, till exempel att medicinsk och psykologisk sakkunskap blev 
anlitade i nämndens arbete när det fanns behov av detta (Prop. 1960:10, s. 94 ff.). Den 
kunskap som präster och lärare kunde bidra med i barnavårdsnämnderna verkar inte längre 
tillerkännas samma betydelse eftersom dessa professioners närvaro inte längre lagstadgades 
i den nya barnavårdslagen. Det kan ses som att moraliska normer med grund i 
kristendomens värderingar ersattes med disciplinerande normer grundade i lag och rätt. 

Lag om samhällets vård av barn och ungdom trädde i kraft den 1 januari 1961. Det hade 
då förflutit en tidsperiod på 36 år sedan den föregående övergripande lagstiftningen på 
barnavårdsområdet antagits. 

 

Raggarparagrafen 1963 
I slutet av 1950- och början av 1960-talet blev raggarna föremål för debatt på grund av den 
oro som fanns över raggargängen; de ansågs utgöra ett allvarligt ordnings- och 
ungdomsproblem i samhället. Inom barnavårdsområdet blev problemet med raggarna 
uppmärksammat framför allt med avseende på de flickor som fanns i och omkring 
raggargängen (se Swärd 1993, s. 153 ff.) Som följd av diskussionerna kom 1963 ett tillägg 
till 1960 års barnavårdslag. Tillägget kom populärt att kallas för Raggarlagen eller 
Raggarparagrafen (SFS 1963:261) (Prop. 1963:145, s. 5). Ulla Lindström som var 
föredragande statsråd när raggarparagrafen tillkom, motiverade utvidgningen i 
barnavårdslagen med att:  

Mycket unga personer vid vistelse på gator och i en del andra miljöer löper stor risk att 
genom bekantskap med mera avancerade ungdomar tillägna sig alkoholvanor och bli 
utsatta för förförelse av annat slag. Inte minst för flickor kan sådana erfarenheter få 
allvarliga följder för hela deras framtid. Flickornas eget uppträdande på gator och 
allmänna platser är sällan sådant att polisen med hänvisning till fara för allmän ordning 
och säkerhet kan omhänderta dem för att förhindra att de kommer i dåligt sällskap” (Prop. 
1963:145, s. 13).  

Flickornas eget synliga offentliga uppträdande utgjorde alltså inte tillräckligt underlag för 
ett omhändertagande. Det som lades i vågskålen för ett beslut om omhändertagande var 
istället det flickorna kunde bli utsatta för. Lindström talar om förförelse som kunde få 
allvarliga följder för flickornas hela framtid. Vad som avses med förförelse sägs inte i 
klartext, men eftersom Lindström ansåg att detta kunde ha följder för flickornas hela 
framtid kan vi kanske anta att Lindström avsåg risken att flickorna skulle bli med barn och 
därmed riskera att bli ensamstående mödrar. 

Tillägget 1963 innebar bland annat möjlighet för polisen att med tvång omhänderta unga 
flickor direkt i raggarbilar och föra bort dem, genom att i de flesta fall köra hem dem, utan 
att någon egentlig rättslig prövning behövde äga rum (SFS 1963:261, 33 §; se även Swärd 
1993, s. 152 f). Innan lagtillägget trädde i kraft fanns en diskussion om det tvivelaktiga i att 
ingripa mot dem som kunde bli utsatta för övergrepp och inte mot dem som gjorde sig 
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skyldiga till brott och övergrepp. Det  hade ju till exempel varit möjligt att ingripa mot de 
unga män som hade sexuellt umgänge med en underårig flicka. Socialstyrelsen framhöll 
sålunda att det kunde betraktas som tveksamt att man skulle ingripa med tvång mot den 
som man ville skydda; att alltså den som blivit utsatt och föremål för brottslig handling 
skulle bli omhändertagen (Prop. 1963:145, s. 6). Trots dessa synpunkter kom tillämpningen 
av lagen framför allt att omfatta dem som man avsåg att skydda. De argument som 
användes för detta var att man ville ha möjlighet att ingripa på ett tidigt stadium och ta hand 
om ungdomar som riskerade att komma på glid (Prop. 1963:145, s. 6). Hans Swärd pekar i 
en återblick på att det framför allt var flickor som blev föremål för åtgärder enligt 
Raggarlagen. Att skydda raggarflickorna fick motivera att man gjorde tvångsingrepp med 
minimala rättssäkerhetskrav (Swärd 1993, s. 152 f). 

 

Sammanfattande diskussion 
Vanartslagen 1902 lade grunden för 1900-talets barnavårdslagstiftning. Denna lag gjorde 
det möjligt att ingripa för att hjälpa och skapa en bättre situation för utsatta barn. 
Barnavårdsnämnderna tillkom för att ta ansvar för denna uppgift. Vanartslagen tillsammans 
med fosterbarnslagen kom emellertid att få begränsad betydelse. I många kommuner kom 
lagarna inte att leda till några åtgärder överhuvudtaget. 

När en ny barnavårdslag antogs 1924 fick samhället för första gången en sammanhållen 
lagstiftning som i huvudsak reglerade barnavårdsfrågorna. Men det var inte bara en lag som 
skulle vara gällande på barnavårdens område, det var också enbart en myndighet, 
barnavårdsnämnden, som skulle handha barnavårdsfrågorna. De viktigaste nyheterna i 1924 
års lag var organisatoriska. Med barnavårdslagen 1924 utvidgades även samhällets rätt att 
ingripa till barnens skydd. Möjligheten utsträcktes både till nya kategorier av barn och lite 
äldre barn. Den kategori av barn som tidigare varit undantagen hade varit de som varit 
utsatt för kroppslig vanvård, men genom lagen 1924 kom även dessa barn att omfattas. En 
orsak till detta kan nog ses i att det medicinska kunskapsområdet växte, och att frågor som 
berörde hygien blev fler och också påverkade samhällsdebatten. Det kom allt tydligare krav 
på kroppslig hygien, men även så småningom rashygien för att samhället skulle få starkare 
och friskare medborgare.  

Synen på de unga förändrades och utvecklades också. I detta fanns föreställningar om att 
det som var bra för de unga var bra för samhället. Detta kommer i viss mån till uttryck 
genom det tillägg som kom 1934 till 1924 års barnavårdslag, vilket innebar utvidgade 
åldersgränser för samhällsingripande. Denna ändring av lagen gav samhället ökade 
möjligheter att ingripa i första hand mot unga kvinnor men även unga män som bröt mot 
samhällets normer för vad som var ett accepterat beteende, framför allt på sexualitetens 
område. 

Den ändring i lagen som kom 1942 kan ses som ett led i att stärka de ungas möjligheter 
till en bra uppväxt genom att inte enbart de ungas fysiska utan även psykiska hälsa skulle 
skyddas. Detta, tillsammans med att rätten att aga försvann ur lagtexten 1942, tyder på att 
omtanken och omsorgen om barnen förstärktes i förhållande till tidigare. Det kan i sin tur 
betraktas som en följd av de samhällsfrågor som bland annat väcktes av makarna Alva och 
Gunnar Myrdal (1934) med boken Kris i befolkningsfrågan samt, den av regeringen 



Kapitel 3 

 60 

tillsatta, befolkningskommissionens Betänkande i sexualfrågan (SOU 1936:59).55 I dessa 
två dokument diskuterades bland annat frågan om förutsättningarna för ett ökat 
barnafödande, hur barnfamiljerna skulle kunna få stöd och hur man skulle fostra folket till 
en positiv familjeinställning. Det fanns behov av fler barn för att utveckla samhället i 
positiv riktning, vilket gav barnen en central roll i diskussionen om välfärdssamhällets 
uppbyggnad. I denna diskussion kom mentalhygienrörelsen, psykologin och barnpsykiatrin 
att spela en viktig roll.  

Med 1960 års lag får kommunal byråkrati, professionalitet och psykisk barn- och 
ungdomsvård större inflytande än tidigare på barnavårdsområdet. Denna lag kan till sin 
konstruktion betraktas som tydligare könsneutral än de föregående lagarna. Lagen hade till 
exempel inte som i tidigare barnavårdslagar särskiljande bestämmelser angående 
barnavårdsnämndens sammansättning med avseende på kön. Kommunerna fick rätt att fritt 
välja ledamöter till barnavårdsnämnderna i motsats till tidigare lagstiftning där 
sammansättningen hade varit reglerad. Barnavårdsnämnderna fick utvidgade befogenheter 
att ingripa och arbeta förebyggande. Anledningen till detta var att synen på uppfostran och 
barns behov hade fått en mer central betydelse. Betoningen i barnavårdslagen låg till 
exempel på att vård och skydd var en förmån och en ”rätt”. Samhället var skyldiga att ha ett 
särskilt ansvar för att skapa gynnsamma uppväxtförhållanden för barn och unga (se SFS 
1960:97, Hollander 1985, s. 153). Barnavårdslagen 1960 innehöll på samma sätt som 
tidigare lagstiftning tydliga kontrollerande och repressiva element. Kraven på att 
handläggningen av barnavårdsfrågorna skulle vara juridiskt korrekt stärktes emellertid, 
vilket medförde att juridisk expertis fick ett större inflytande på bekostnad, framför allt av 
prästerna vars roll och kompetens tidigare varit centrala i barnavårdsnämndens arbete. 

Som framkommit har de kommittéer som arbetat fram lagstiftningen på 
barnavårdsområdet dominerats av män, både till antalet ledamöter och i ledningen. I 
ligapojkskommittén, vars betänkande ledde fram till 1902 års barnavårdslagstiftning, satt 
tio män. I fattigvårdslagstiftningskommittén som arbetade fram förslaget till 1924 års 
barnavårdslag (de fick redan 1908 uppdraget att revidera lagstiftningen från 1902) satt en 
kvinna och sex män under hela sittande period. För en överarbetning av 
fattigvårdslagstiftningskommitténs förslag till ny lag, det vill säga barnavårdslagen 1924, 
tillsattes en kvinna och en man. I barnavårdskommittén som tillsattes 1950 av 
socialminister Gustav Möller satt tre kvinnor och sex män. De fyra sakkunniga som 
tillsattes för att granska kommitténs förslag var samtliga män. Fördelningen med avseende 
på kön låg helt i linje med hur det såg ut i utredningar inom andra områden i samhället vid 
den här tiden. 

En viss förändring i fördelningen i kommittéer och utredningar vad gäller kön skedde 
under perioden från slutet av 1800- till 1950-talet men utvecklingen mot en jämnare 
könsfördelning gick långsamt, precis som inom andra samhällssektorer. Man kan anta att 
ledamöterna i lagstiftningskommittéerna präglade barnavårdslagarna med sina normer och 
värderingar.56 Även om offentliga utredningar och politiska betänkanden ofta ger intrycket 
av att återskapa en neutral bild av verkligheten så är åsikter och värderingar i dessa 
offentliga dokument givetvis beroende av de ledamöter och utredare som suttit i 
                                                
55 Befolkningskommissionens första ordförande var Gunnar Myrdal. 
56 Jag kan här bara göra antagande eftersom jag inte gått in och studerat detta i praktiken. 
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kommittéer, nämnder och de som stiftat lagar (se Knobblock 1995, s. 33). Det bör påpekas 
att det naturligtvis inte alls var självklart att kvinnor och män hade olika grundvärderingar. 
Men genom att kvinnor inte fanns med i samma utsträckning som män kom aldrig eller i 
varje fall i mycket mindre utsträckning, deras erfarenheter och kunskap till uttryck och 
kunde påverka (se Svensson 1997, s.15; Sutorius & Kaldal 2003, s. 21). 

En viktig slutsats som jag drar av genomgången av barnavårdslagarna och 
lagstiftningsarbetet är att detta i hög grad varit en angelägenhet för män och att det är deras 
åsikter och värderingar som präglat lagar på barnavårdsområdet. Åsikterna och 
värderingarna förblir outtalade, men i praktiken inbyggda i alla strukturer som det naturliga 
och självklara. Detta naturliga och självklara blir upphöjt till sanningar som är svåra att 
ifrågasätta. Denna sanning ingår som en del i den diskursiva regim som är nära förbunden 
med den offentliga makten och dess institutioner (jfr Foucault 1969/1994). 

Representationen och könsfördelningen i barnavårdsnämnderna var starkt reglerad fram 
till 1960 års barnavårdslag. I slutet av 1800- och början av 1900-talet var det så självklart 
att kvinnor inte deltog, till exempel i nämnder och styrelser, att man var tvungen att skriva 
in i lagtexten att kvinnor skulle delta i det offentliga barnavårdsarbetet. Ligapojks–
kommittén menade till exempel att man kunde räkna med att kvinnorna skulle bidra med 
värdefullt arbete när det gällde att komma tillrätta med sedeslösheten bland barn och unga. 
Föreställningen om den komplementära ordningen mellan könen, det vill säga kvinnornas 
ansvar för barnens uppfostran och moralfrågorna i hemmet, var med all sannolikhet en 
starkt bidragande orsak till att det ansågs vara betydelsefullt att kvinnorna skulle delta i det 
offentliga barnavårdsarbetet. För detta spelade Ellen Key och hennes diskussioner om 
”samhällsmoderligheten” en central roll. Den aktiva kvinnorörelsen med kampen om 
rösträtt och medborgerliga rättigheter kan också ses som en bidragande orsak till att 
kvinnors aktiva deltagande i det offentliga arbetet sattes upp på dagordningen.57 

På 1950-talet hade förhållandena i samhället förändrats så att många ansåg det vara så 
självklart att kvinnor och män skulle delta i offentligt barnavårdsarbete att det inte längre 
behövde skrivas in i lagen. Det var framför allt Ulla Lindström som framhöll det självklara 
i kvinnors- och mäns deltagande. Men debatten som föregick beslutet visar att det inte var 
självklart för alla. Lindströms maktposition som ledamot av regeringen möjliggjorde 
emellertid att det beslut som fattades blev enligt det förslag hon hade lagt. Genom detta 
beslut försvann den tvingande regeln om kvinnors deltagande, med 
barnavårdslagstiftningen 1960. 

I avsnittet om flickor och pojkar i 1960 års lag (s. 56) pekade jag på att orden flickor och 
pojkar inte längre fanns med i lagtexten och att det pronomen som används i lagtexten är 
han. Att orden flickor och pojkar inte förekommer i 1960-års lag är förvisso inte något 

                                                
57 Retoriken gick dock inte alltid hand i hand med praktiken vilket Alva Myrdal ger uttryck för i en 
artikel i Morgonbris 1937: ”Vad som sker då kvinnorna i kommunerna och länen inte får vara med 
och styra och ställa i folkhemmet, är inte bara en förödmjukelse. Det är också en fara för vårt 
samhälle, som ju skulle växa till en välfärdsstat. Snålhet om kommunal prestige driver nämligen 
män att åtaga sig uppgifter, för vilka de ingen sakkunskap har och om vilka de i årtusenden 
pläderat, att de hörde kvinnorna till. Lyriken om ”kvinnornas heliga kall” tycks alldeles ta slut, när 
femkronan i sammanträdesarvode vinkar. Eller t.o.m. redan när utsikten uppstår att foga sitt namn 
till ett kommunalt uppdrag” (Myrdal 1937, s. 3). 
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bevis för att lagstiftarna skulle ha nonchalerat verkliga flickors och pojkars livssituation och 
specifika problem, men det ger onekligen ett starkt intryck av att de som skrev lagen trodde 
att i stort sett samma villkor gällde i samhället för flickor och pojkar. Men det kan också 
vara ett uttryck för en ambition eller önskan om att samma villkor skulle gälla. Annars hade 
det varit naturligt att differentiera texten något (till exempel utifrån det kända faktum att 
vanart ofta i praktiken har varit olika slags företeelser för flickor och pojkar). Men så gjorde 
lagstiftarna alltså inte. Det var en rörelse i riktning mot att skapa en könsneutral lagstiftning 
i förhållande till tidigare lagar som differentierade mellan flickor och pojkar på vissa 
punkter.58 Den könsneutrala lagstiftningen har sedan dess bibehållits, vilket har haft 
konsekvenser för hur flickor och pojkar hanterats inom den sociala barnavården.59 

                                                
58 Ett exempel på skrivning där ungdom sätts lika med pojkar/unga män återfinner vi i Leif 
Holgerssons historiska belysning av Socialtjänsten och dess lagtexter med kommentarer (se 
Holgersson 1998). 
59 Se Schlytter (1999) Kön och juridik i socialt arbete. 
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Kapitel 4 
 

Moralism och disciplin i den sociala barnavårdens 
”förvetenskapliga” period 

 
Under slutet av 1800- och den första delen av 1900-talet var tankar om sociala problem 
förankrade i moraliska antaganden som var färgade av religiösa föreställningar om vad som 
var gott och ont. Ett sådant sätt att tänka hade starkt inflytande på sättet att se på vad som 
var orsak till sociala problem även om samhället under den här perioden alltmer kom att 
påverkas av framväxande vetenskapliga discipliner. I det här kapitlet ska jag diskutera den 
dåtida moraliska synen på sociala problem och vilka betydelser av kön, som framträder i 
det som definerades som problem bland flickor och pojkar. Här ska jag granska det som 
uppfattades som sociala problem, karaktärsegenskaper och beteenden hos vissa individer 
och grupper i samhället. Det handlar om flickor, pojkar, om dem som var fattiga, om det 
som ansågs vara sexuell lössläppthet, kriminalitet och så vidare. I moraliska föreställningar 
om sociala problem som subjekt – flickor och pojkar; som handlingar – sexuell lössläppthet 
och kriminalitet och som situationer – att vara fattig, utgår jag från att kön och klass har 
centrala betydelser. Med det som definierades som sociala problem var tankar om hur 
problemen skulle lösas sammanbunda. I den senare delen av kapitlet är de olika specifika 
åtgärder som samhället vidtog för att komma tillrätta med problemen i fokus.  

Kapitlet som helhet kastar nytt ljus över tidigare kända företeelser och områden i den 
sociala barnavårdens historia. Det startar vid sekelskiftet 1900 och går sedan framåt. 
Grundidén har varit att tillämpa ett tidsmässigt linjärt framställningssätt men när man ska 
söka efter mönster är det inte alltid möjligt att skriva på ett sådant sätt. Man måste ofta 
stanna upp och se närmare på vad som händer och varför det händer vissa saker på olika 
ställen och vid olika tidpunkter när man vill belysa företeelser, fenomen och händelser 
utifrån olika perspektiv. Detta innebär att den framåtriktade rörelsen ibland avbryts av 
associationer till redan passerade tidpunkter.  

Jag börjar med att beskriva hur några av aktörerna i samhället vid sekelskiftet 1900 och 
de närmaste därpå följande decennierna formulerade situationen bland barn och unga i 
samhället och vad dessa aktörer betraktade som sociala problem. Jag låter de olika 
aktörernas resonemang om orsaker, om själva problemen och om åtgärderna komma i tur 
och ordning. De aktörer vars åsikter jag har valt att lyfta fram hade olika 
kunskapsbakgrund, makt och inflytande inom det sociala barnavårdsområdet. Utifrån de 
problembeskrivningar som de gör menar jag att det är möjligt att tolka och dra slutsatser 
om vad som uppfattades som orsaker, utöver de som aktörerna explicit uttryckte, till de 
problem som de unga uppvisade. Låt mig börja 1896.  
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Synen på orsakerna: alltför snabba samhällsförändringar hotade den 
moraliska ordningen 
 
Den motion som Fridtjuv Berg lade 1896 till Kungl. Majt. hävdade att vissa grupper av 
barn och unga befanns vara i en allvarlig situation och att konsekvenserna av detta bland 
annat innebar att moralen i samhället var på väg att luckras upp (se kap. 3, s. 37). Senare 
samma år framhöll riksdagen, i en skrivelse, att ordningen i samhället var hotad på grund 
av situationen bland de unga. Det som kom till uttryck både i Bergs motion och Riksdagens 
skrivelse var en oro för att den ”sedliga förvildningen” bland de unga skulle medföra 
svårigheter att upprätthålla den moraliska ordningen i samhället: 

[...] de statistiska uppgifterna synas tyda på en tilltagande brottslighet hos ungdomen inom 
nästan alla land. Lemnas de sålunda gifna antydningarna obeaktade, så är det fara värdt, 
att den sedliga förvildningen, hvari lagöfverträdelserna hafva sin upprinnelse, kommer att 
sprida sig till allt vidsträcktare kretsar af det uppväxande slägtet, hvaraf följden måste 
blifva, att framtidens mensklighet sjunker ned till en lägre moralisk ståndpunkt än den, 
hvarpå nutidens befinner sig ( Motion AK 1896:123, s. 3 f; se även Motion FK 1896: 20 
s.7 f) 

Oron bottnade alltså i att man var bekymrad för en mer utbredd moralisk förflackning. 
Detta kan man anta hade sin grund i att ordningen i samhället ansågs vara intimt 
sammanbunden med anammandet av moraliska regler som framför allt var grundade i 
kristna värderingar. En uppluckring av traditionella moraliska levnadsregler innebar därför 
ett hot mot ordningen i samhället. Vid den här tiden genomgick samhället en 
genomgripande förändring genom utvecklingen från ett jordbrukar- till ett industrisamhälle. 
När industrialismen allt mer trängde undan det gamla jordbrukssamhället växte det fram 
bland politiker och andra aktörer en uppfattning om vilka hot samhället var utsatt för, hur 
hoten såg ut, hur hotande de var och vad man borde göra. Det är självfallet så att det fanns 
olika tolkningar om vad, men också vilka som var problemen. I kampen om 
tolkningsföreträde var det dock några som vann (Ohlsson 1997, s 47). 

För att ta itu med den sedliga förvildningen bland de unga i samhället tillsattes, som jag 
nämnde i föregående kapitel, den så kallade Ligapojkskommittén. Den skulle utreda vilka 
åtgärder som skulle vidtas för att komma tillrätta med de sociala problem som olika aktörer 
pekade på och som de menade utgjorde uppenbara hot mot samhället (se Motion AK 
1896:123; Motion FK 1896: 20). 

I sitt första betänkande (1898) delade kommittén den oro som motionärerna hade 
uttryckt 1896. Kommittén menade att det fanns risk att ”den sedliga förvildningen” och 
brottsligheten bland barn och unga framför allt i storstäderna skulle växa och bli så 
omfattande att hela samhället och befolkningen skulle hamna i fara. Det ansågs därför som 
en viktig samhällsangelägenhet att komma tillrätta med, och framför allt förebygga 
problemen (Betänkande I, 1898). 

Orsakerna till att utbredningen av vanart och brottslighet bland de unga ökade och att de 
moraliska reglerna stod inför hot om upplösning, var enligt kommittén flera. För det första 
var lagstiftningen ofullständig och bristfällig när det gällde att bekämpa brottsligheten 
(Betänkande I 1898, s. 21). För det andra hade människorna allt mer vänt sig bort från 
kristna värden och värderingar, och för det tredje fanns det missförhållanden av olika slag i 



Moralism och disciplin i den sociala barnavårdens ”förvetenskapliga” period 
 

 

 

65 

samhället. Dessa missförhållanden menade man framför allt var konsekvenser av 
industrialismen. Människors familjestruktur förändrades till exempel när de flyttade in till 
städerna för att arbeta inom den växande industrin och sådana förändringar kunde ses som 
en orsak till problem bland de unga. Förekomsten av dåliga bostäder och ett utbrett 
inneboendesystem lyftes också fram som orsaker till de missförhållanden som fanns 
(Betänkande II 1900, s. 50 ff.). Den moderna storindustrins utveckling och framsteg 
föranledde stor bostadsbrist eftersom befolkningen i allt större utsträckning samlade sig i 
städerna. Lämpliga och billiga bostäder byggdes inte i samma takt som de blev efterfrågade 
(se t.ex. Thörn 1997). 

För att följa de uppfattningar som fanns om orsaker till sociala problem bland de unga 
och se om det är möjligt att spåra några förändringar en bit in på det nya århundradet, tar vi 
ett kliv framåt i tiden. Vi ska lyssna till Holger Bergwall och Tord Ström, två av många 
aktörer som fanns i kretsen kring Centralförbundet för socialt arbete (CSA, som bildades 
1903) samt Svenska fattigvårdsförbundet, två centrala organisationer på barnavårdsfältet i 
början av 1900-talet.60 Andra namn värda att nämna i anslutning till de två organisationerna 
var Halfred von Koch, Agda Montelius, Ebba Pauli och Ebba Westerberg. Några av dem 
kommer vi att få möta senare i framställningen. 

Holger Bergwall, folkskollärare, präst och rektor vid prins Gustavs folkskola får först 
komma till tals. Anledningen till att jag valt att låta Bergwalls röst komma fram här var 
hans arbete inom barnavårdsfältet och hans professionella förankring. Under åren 1912-13 
gjorde han på uppdrag av Svenska fattigvårdsförbundet en studieresa till svenska hem och 
anstalter för vanartade. I skriften Kampen mot ungdomens förvildning 1914 berättar 
Bergwall om sina studiebesök och analyserar där orsakerna till problem bland de unga. 

Bergwall ansåg att det fanns ”mycket gott gry” bland de pojkar och flickor som han hade 
mött på sin resa men att de hade fått uppleva mycket av livets elände. Han uttryckte det 
som att de unga hade fått ”brådmognad i det onda”. Orsakerna till detta var enligt Bergwall 
mångfasetterade, men de flesta kunde ändå återföras till den ”omvälvning” som samhället 
genomgick på grund av industrialiseringen och den inflyttning till städerna som blev en 
följd av detta. Under denna ”omvälvning” förändrades levnadsvillkoren för familjerna, 
bristen på bostäder var ett av de problem som fanns och som ledde till sämre levnadsvillkor 
för många. Detta ledde i sin tur till sociala problem bland en del av befolkningen, framför 
allt bland dem som var svaga ”i ande eller kropp”: 

Gammal sed och tradition, som, om de äro goda, höra till livets bevarande och bärande 
krafter, lämnade de till stenöknarna inströmmande skaror kvar på landet [...] Vid sådan 
människoanhopning i städer, varom ovan talats, bildas också så småningom en bottensats  

                                                
60 Holger Bergwall (1879-1959) präst och folkskollärare och arbetade bland annat som 
Skolöverstyrelsens inspektör över anstalter för vanartade och sedligt försummade barn 1920-1925 
(Vem är det? Svensk biografisk handbok).  
Tord Ström (1878-1955) prästvigd 1903. Han arbetat som präst och fungerade även som inspektör 
vid Stockholms stads barnavårdsnämnd 1919-1925 vilket innebar att han var väl förberedd när han 
1926 tillträdde befattningen som socialsekreterare hos Svenska kyrkans diakonistyrelse. 1946-1951 
tillhörde han sakkunniga för utredning av frågan rörande kvinnans behörighet till kyrkliga ämbeten 
och tjänster (Svenska män och kvinnor: biografisk uppslagsbok). 
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av olyckliga människor vilka tryckas ned mot samhällets botten på grund av andlig eller 
kroppslig svaghet i den bistra kampen för bröd (Bergwall 1914, s. 5). 

Holger Bergwall tyckte sig se att det inte bara var en yttre ”omvälvning” som skett utan 
också en inre som var minst lika stor. Detta innebar enligt honom att sättet att tänka och 
”själslivet” genomgick en förändring; kristendomen förlorade mycket makt över 
”folksjälen” till materialistiska strömningar.  

Låt oss betänka den ohyggliga makt över unga sinnen som biografer med rafflande 
skådespel, eggande pornografisk litteratur och politiska hetstidningar äga (a.a.). 

När kristendomens inflytande försvagades medförde det en ”förslappning” av 
ansvarskänsla hos människorna, menade Bergwall. Denna förändring av ansvarskänslan 
och de nya ”makter” som kom i kristendomens ställe innebar en svår situation för 
människorna. Bergwall ansåg att människan stod ”alldeles ovanligt blottställd inför de 
starka frestelserna, de nya uppgifterna och kraven” (Bergwall 1914, s. 5). Den bild 
Bergwall förmedlar ger intrycket av att många, framför allt de unga, befann sig i en 
bekymmersam situation i samhället. Detta på grund av att moralen med grund i 
kristendomens regler höll på att luckras upp, vilket Bergwall fann vara ett allvarligt hot mot 
den enskilda individen och framför allt mot samhället i sin helhet. 

Vi tar nu ett ytterligare ett kliv framåt, närmare bestämt ett drygt decennium efter 
Bergwall, och lyssnar till Tord Ström, präst och inspektör vid Stockholms stads 
barnavårdsnämnd. Att Ström får komma till tals här beror på att han var en av de aktörer 
som aktivt deltog i samhällsdebatten och hade synpunkter på hur osedligheten skulle 
bekämpas. Han var dessutom aktiv i barnavårdsarbetet. I en artikel i Tidskrift för barnavård 
och ungdomsskydd diskuterar Ström orsakerna till de, enligt honom, svåra 
osedlighetsproblem som fanns bland de unga. Enligt honom var en orsak till problemen 
baserad i moralisk upplösning: att respekten för en kristen livssyn och kristna levnadssätt 
hade försvunnit allt mer. Detta i sin tur, menade Ström, hade lett till att ordningen i 
familjerna och hemmen hade rubbats allt mer. Föräldrarna hade förlorat sin auktoritet, de 
kunde inte stå emot barnens krav på frihet och därmed förlorade de sitt inflytande över 
dem. I många familjer ansåg numera både föräldrarna och de unga att flickor eller pojkar 
efter konfirmationen själva skulle få bestämma hur de ville leva sitt liv, framför allt i 
”sedligt” avseende. Under sådana förhållanden var det inte oväntat att ungdomarna råkade 
på avvägar menade Ström (Ström 1927, s. 178). 

Ström såg osedligheten bland de unga som ett mycket allvarligt moraliskt problem och 
för att hindra ”osedlighetsfarsoten” ansåg han att det var nödvändigt att ge ungdomen 
sexualupplysning. Kunskap i dessa frågor var emellertid enligt Ström inte tillräcklig utan 
det behövdes också andra åtgärder: 

Vi behöva väcka folkhat mot alla ungdomsförstörande dansbanor och nöjesetablissement 
(Ström 1927, s. 180). 

[...] att Sveriges riksdag till de många goda sociala lagar den skänkt vårt folk de senare 
åren nu snarligen också ger oss en sådan lag mot arbetsovilliga och prostitution, att det 
blir möjligt att sätta damm för prostitutionens utbredning bland de unga (a.a.). 
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Jag finner att det Bergwall och Ström förmedlar till oss som främsta orsak till sociala 
problem i det unga 1900-tals samhället var kristendomens minskade inflytande över 
människorna. Den moraliska ansvarsrationalitet på kristen grund, som hade utövat kontroll 
över människornas sätt att leva sina liv, höll på att mista sin betydelse. Detta betraktades 
som mycket oroande.  

Den etablerade kristendomen inverkade inte enbart på människornas känsla av ansvar 
för sig själv och sin familj, och för att fostra barnen till ansvarstagande och dugliga 
medborgare. Även respekt för auktoriteter minskade när kristendomen fick mindre 
inflytande. Man kan anta att minskad tro på, och respekt för, auktoriteter skapade oro bland 
de grupper som hade haft och fortfarande i vissa fall hade ett starkt inflytande på många 
områden i samhället. Till dem hörde till exempel prästerna, en grupp som Bergwall och 
Ström för övrigt själva tillhörde.  

För att upprätthålla ordningen i samhället var normer och regler centrala. När 
traditionella normer och regler med utgångspunkt från kristna värderingar och auktoritetstro 
inte längre hade grepp om individerna måste reglerna ersättas av något annat så att inte 
”onda makter” tog över kontrollen av människorna. Ström lyfte bland annat fram fostran 
och lagstiftning som möjliga vägar att inplantera och bevara moraliska värderingar så att 
ordning kunde upprätthållas. I spåren av en minskad tro på auktoriteter, minskade inte 
enbart överhetens inverkan på samhällsmedborgarna, utan även föräldrarnas auktoritet blev 
ifrågasatt – samhället befann sig i en auktoritetskris. Det innebar bland annat att många 
föräldrar inte längre kom att ha det inflytande över sina barn och fostra dem på ett sätt som 
det etablerade samhället betraktade som önskvärt. 

Enligt de aktörer som vi har lyssnat till, Ligapojkskommittén, Holger Bergwall och Tord 
Ström, innebar omvälvningen i samhället, det vill säga de nya strukturer i samhället som 
uppstått genom industrialiseringen: försvagat inflytande av kristendomen, inflyttning till 
storstäderna, förändrade familjestrukturer och bostadsförhållanden. Viktiga orsaker till de 
problem som de unga uppvisade ansåg alltså aktörerna vara de förändringar som familjen 
genomgick och formerna för att leva och bo. Med stöd i de refererade aktörernas 
samstämmighet drar jag slutsatsen att det inte skedde några påtagliga förändringar i synen 
på vad som var grundläggande orsaker till sociala problem bland de unga i samhället under 
1900-talets första decennier. 

De olika aktörer som fått framträda ovan tillhörde dem i det dåtida svenska samhället 
som hade makt och inflytande på barnavårdsområdet. De var otvivelaktigt representanter 
för överheten, och påverkade därigenom också tolkningarna av vad som var sociala 
problem och deras orsaker. De kan också betraktas som representanter för en patriarkal 
hegemoni, som då befann sig i en tid där den hotades av upplösning. Detta medförde en 
(akut) auktoritetskris, en kris som jag tidigare pekat på. Sociologerna Mats Börjesson och 
Eva Palmblad menar att det svenska samhället i början av 1900-talet befann sig i en 
situation där gamla auktoriteter som kyrka och adel förkastades. I förlängningen av de 
processerna såg många hotet om/av anarki. I en sådan situation, där gamla 
familjerelationer, arbetsformer och bosättningsmönster vittrade bort, i kombination med en 
farlig befolkningskoncentration till städer och fabriker, var det många som menade att det 
fanns ett behov av nya och effektivare kontrollformer (Börjesson & Palmblad 2003, s. 46). 
Barnavårdslagstiftningen från 1902, kan ses som ett exempel på sådana nya kontrollformer. 
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Vi ska nu titta närmare på två av de utpekade orsakerna till sociala problem bland de unga i 
samhället: familjens situation och bostäderna. Dessa hänger intimt samman och berör direkt 
de unga. 

 

Förändringar i familjestruktur och könsordning 

För att kunna belysa familjens situation är det nödvändigt att göra en förflyttning tillbaka i 
tiden och åter hamna vid sekelskiftet för att bland annat undersöka hur det nya 
industrisamhället hotade den komplementära könsordningen. En förändrad könsordning 
skulle innebära att inte bara kvinnans och mannens situation utan även barnens blev 
annorlunda i förhållande till tidigare. En sådan förändring av samhällets könsordning hade 
svårt att tränga in i ett patriarkalt ordnat samhälle. 

Industrialismen betraktades, som vi sett som en viktig orsak till förändringar som 
negativt påverkade arbetarnas familjeförhållanden. Arbetet i industrin tog inte bara den 
manliga arbetskraften i anspråk utan även i stor utsträckning den kvinnliga.61 Det påverkade 
givetvis arbetarnas familjetyp.62 Familjernas situation påverkades också av att arbetstakten 
inom industrin så småningom höjdes. 

Förändringarna i familjen och familjelivet återspeglas i Ligapojkskommitténs andra 
betänkande som innehöll förslag om behandling av ”vanartade och sedligt försummade” 
barn. Där beskriver man situationen i hemmen på följande sätt: 

Husfaderns tvungna bortovaro från hemmet förslappar hos honom känslan för familjens 
samhörighet och intresset för barnen; och, om hemmet dertill är i saknad af husmoderns 
ständiga tillsyn och vård, förlorar detsamma lätt än ytterligare sin dragningskraft på 
mannen, som vänjer sig att tillbringa äfven sina fritider utom hemmet (Betänkande II 1900 
s. 51). 

I kommitténs uttalande lyser det igenom oro för att det som ansågs vara kvinnans främsta 
uppgift och ansvarsområde (omsorg om mannen och barnen) och det som låg inom 
mannens ansvarsområde genomgick icke önskvärda förändringar. Kommittén menade att 
denna omgestaltning av familjelivet påverkade föräldrarnas intresse och duglighet som 
                                                
61 Se mer om kvinnans situation i Karin Widerbergs bok Kvinnans rättsliga och sociala ställning i 
Sverige 1750-1976  (1978, s. 57). 
62 David Gaunt (1983/1996) speglar i boken Familjeliv i Norden hur familjelivets och kvinnans och 
mannens situation var klass- och kulturberoende. Gaunt menar att familjelivet för den nordiska 
kvinnan gick i två riktningar under 1800-talet: för till exempel småbrukare och industriarbetare fick 
kvinnan ännu mer arbete inom och utanför hemmet i jämförelse med tidigare. Men bland 
medelklassen fick kvinnan (hustrun) en mera undanskymd plats; hennes första uppgift var att passa 
upp mannen, därefter kom vård och fostran av barnen (Gaunt 1996, s. 142). 
Björn Horgby problematiserar familjen i boken Egensinne och skötsamhet där han delar in 
arbetarfamiljerna i tre olika familjetyper (Horgby 1993, s.68 f). Arbetarklasshushållens 
familjeformer har dokumenterats av flera se t.ex. Ek 1982; Skarin Frykman 1993. Birgitta Skarin 
Frykman diskuterar bland annat den nyckelroll som kvinnorna spelat genom sitt arbete, vilket 
bidrog såväl till att sänka utgifterna som till att inbringa inkomster (1993, s. 197). 
Se även Birgitta Meurling och Britta Lundgren (red) (1999) Familj och kön där kvinnlighet och 
manlighet under skilda tidsepoker analyseras i en familjekontext  
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fostrare i negativ riktning. Förändringen innebar att faderns roll som fostrare tunnades ut 
och modern fick mindre tid för omsorgen om hemmet och barnen. Familjelivets förändring 
sågs som central orsak till barnens ”förvildning” (Betänkande II 1900, s. 50 ff.). 

Men det fanns även andra orsaker till hemmets och de ungas problem enligt kommittén. 
De menade att ett problem för familjerna var industrins utsatthet för konkurrens, vilket lade 
stora krav på arbetarna om allt större arbetsinsatser. Kommittén menade att de ökade 
kraven medförde att familjerna fick mindre tid och därigenom sämre möjligheter att ta hand 
om sina barn, och därför fick barnen inte den tillsyn som de behövde. Man menade också 
att föräldrarnas ansvar för att stödja barnens intellektuella och sedliga utveckling inte heller 
uppfylldes på grund av det krympande tidsutrymmet för barnen i jämförelse med tidigare. 
Detta fick allvarliga konsekvenser för sedligheten bland de unga, hävdade kommittén. De 
unga vande sig bland annat vid att tillbringa sin tid på gatan och därmed utsattes de för 
frestelser av olika slag. De riskerade att hamna i kamratgäng där de började med ”bettleri” 
som förde in dem i ett lögnaktigt beteende. Kommittén menade att det inte var ovanligt att 
detta i sin tur ledde till oärlighet och kriminalitet som i sin tur alstrade ”sedeslöshet, 
tygellöst sinnelag och benägenhet för våldsbragder” (Betänkande II 1900 s. 51). 

Sammanfattningsvis kan man säga att de förändringar av familjelivet som 
industrialismen medförde sågs som ett hot både mot samhällsordningen och mot 
arbetsdelningen mellan könen. När kvinnor mer än tidigare började befinna sig utanför 
hemmet innebar det även ett hot mot den traditionella arbetsordningen mellan kvinnor och 
män, där kvinnornas plats framför allt var i hemmet och männens utanför hemmet och i det 
offentliga. Den minskade tillsynen, omsorgen och kontrollen som barnen kom att få genom 
att mödrarna inte längre fanns hemma i samma utsträckning som tidigare, betraktades som 
en risk för att sociala problem bland barn och unga skulle öka. När hemmet fick mindre 
betydelse för fostran och kontroll av barnen och trivsel för familjen var det ett direkt hot 
mot ordningen i samhället. Ansvaret för detta hot lades indirekt på kvinnorna eftersom 
hemmet framför allt betraktades som kvinnornas ansvarsområde. Trots att arbetarklassens 
flickor och kvinnor arbetssfär utökades när de allt mer började arbeta på samma 
arbetsmarknad som pojkarna och männen, i början av 1900-talet, förändrades inte 
kvinnornas ansvar för hemmet och barnen.63 De kom således även fortsättningsvis att 
betraktas som ansvariga för omsorgen om hemmet och barnens uppfostran och det som 
också för övrigt kan inordnas i det obetalda omsorgsarbetet (se SOU 1938:47: Qvist 1960; 
Kyle 1979; Waerness 1982; Åström 1985; Baude 1987). 

 

Brister i hemmens kvalitet 

Det var många hem som inte hade möjlighet att erbjuda barnen bra uppväxtvillkor; hem där 
den ekonomiska, moraliska och sociala situationen inte var tillfredsställande. I regel kom 
barn som gjorde sig skyldiga till överträdelser enligt strafflagen från hem som betraktades 
som dåliga. Ligapojkskommittén förde fram att den vård och omsorg som föräldrarna i 

                                                
63 Arbetarklassens kvinnor deltog även tidigare till hemmets försörjning med arbete som ofta 
inriktades mot hemmet; kvinnorna arbetade i andras hem eller med sysslor som tillhörde hemmets 
sfär (se t.ex. Liljeström & Dahlström 1981; Åkerman 1981; Kyle 1987). 
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dessa hem gav sina barn var slapp och man kunde inte förvänta att barnet skulle få någon 
verklig omsorg som kunde hindra barnets ”sedliga förfall” (Betänkande I 1898, s. 96). I det 
förslag till lagstiftning på barnavårdsområdet som Fattigvårdskommittén lämnade 
formulerade man sig kring denna fråga på följande sätt: 

Den uppfattningen har gjorts gällande, att föremålen för statens tillrättaförande 
verksamhet i nu ifrågavarande afseende i främsta rummet borde vara icke den vanartade 
och i sedligt afseende försummade ungdomen, utan de dåliga och vårdslösande hem, der 
denna ungdom fostrades. Denna åskådning må ega sitt berättigande, och tvifelsutan kan 
åtskilliggt på denna väg vinnas. Men om man tror sig dermed hafva satt yxan till roten, 
bedrager man sig. Ty dessa dåliga och vårdslösade hem äro alltför ofta utslaget af den 
förtviflade kamp för tillvaron, som icke lemnar fadern, ofta ej heller modern, tid och 
tillfälle att som sig bör förse sina barn, af det intensiva arbete, som industriens tjenst under 
konkurrensens tryck utkräfver, af det moderna storstadslifvets trångboddhet och 
inneboendesystem samt mångahanda lockelser till utelif (Prop. 1902:30, s. 57 f). 

Kommittén talar om brister på både individ- och strukturnivå som orsak till familjernas 
många gånger svåra situation. Man såg alltså inte enbart hemmets tillkortakommanden som 
effekter av brister hos individerna utan också hos samhället. Intresset inriktades emellertid i 
hög utsträckning mot föräldrarnas förmågor och livsstil. Kommittén talade om föräldrarnas 
eller målsmans lastbarhet, vårdslöshet eller oförmåga att ge barnen god tillsyn. Vi ska se 
lite närmare på de kriterier som berörda myndigheter kunde använda i bedömningen av 
föräldrar; det vill säga om föräldrarna kunde ge barnet den tillsyn och omsorg som barnet 
borde ha. Så här formulerades detta i förslaget till lag på barnavårdens område: 

Omständigheterna kunde emellertid, [...] gestalta sig så, att barnets skiljande från hemmet 
och uppfostrande på annat håll visade sig vara oundgängligen af nöden. Om föräldrarna 
lefde i osedlighet, dryckenskap och andra laster och någon rättelse härutinnan icke stode 
att vinna, om de saknade fast bostad och förde ett kringstrykande lefnadssätt, om de 
genom sina exempel eller genom direkta uppmaningar inöfvade sina barn till bettleri, till 
snatteri eller annan brottslighet, likasom ock om föräldrarnas nödtvungna bortavaro från 
hemmet och deraf följande brist på tillsyn öfver barnen [mina kursiveringar] (Prop. 
1902:30, s. 34) 

[---] föräldrar eller målsmän [som] visade sig tredskande eller försumliga å barnens 
skolgång [min kursivering ] (Prop. 1902:30, s. 34). 

Kommittén lyfter fram ett antal moraliska tillkortakommanden och använder dem som 
belägg för föräldrarnas olämplighet som fostrare. Man skulle kunna vända på det hela och 
säga att lämplighet handlar om att leva ett liv utan laster som till exempel ”osedlighet och 
dryckenskap” samt ha en fast bostad för annars kunde man befara att föräldrarna levde ett 
”kringstrykande” levnadssätt.64 De som levde på ett sådant sätt blev förknippade med olika 
former av brottslighet. Till den gruppen räknades till exempel zigenare och ”tattare” (se 
Svensson 1995, 1998). Ett ”kringstrykande” levnadssätt överensstämde inte med de 
skötsamhets- och självförsörjningsideal (ansvarsmoral) som präglade synen på vad som var 
                                                
64 Dryckenskap inrymdes i det som betraktades som ett osedligt leverne. Föräldraidealet kan sägas 
innefatta sedlighet och självförsörjning; att vara respektabel mor och skötsam far. Jag återkommer 
till dessa ideal i kapitel sju. 
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en god människa och ett gott medborgarskap. Men det var också viktigt att föräldrar inte 
visade sig vara ”tredskande” (egensinniga). Kravet på att inte vara ”tredskande” innebar 
förväntningar på att föräldrar skulle vara skötsamma och samarbeta med myndigheter.65 De 
som inte samarbetade uppfyllde inte förväntningar om att vara lydiga och anpassade 
medborgare. Till god levnadshållning hörde, framför allt för arbetar- och underklassen, att 
man följde lydnadsbudet, det vill säga att vara makten (överheten) underdånig. Det var ett 
olämpligt beteende att inta en ”tredskande” attityd och de föräldrar som gjorde det ansågs 
inte lämpliga som fostrare (se t.ex. Frykman & Löfgren 1979/1997). 

Om jag sammanfattar de familje- och hemrelaterade problemen hos de unga konstaterar 
jag att ansvaret för barnens fostran och försörjning framför allt lades på föräldrarna. När 
inte föräldrarna klarade av att ta detta ansvar ansågs det för det första bero på brister i 
familjestrukturerna (yttre), där normen var en mor som har huvudansvaret för hemmet, 
barnens fostran och omvårdnad och en far som är familjeförsörjare. För det andra på 
föräldrarnas (inre) brister eller tillkortakommanden och för det tredje blir det uppenbart att 
problemen också knöts till brister i samhället, framför allt till konsekvenserna av 
samhällsomvandlingen.  

”Hemmet” var centralt i föreställningarna om familjens betydelse och den 
komplementära könsordningen. Det var bland annat därför som bostadsfrågan, som jag tar 
upp i nästa avsnitt, var så mångfasetterad. 
 

Bostadsbrist och trångboddhet 

Den ökade inflyttningen till städerna innebar att det blev stor efterfrågan på lämpliga och 
billiga bostäder. När efterfrågan på sådana bostäder inte var möjlig att tillgodose blev det 
framför allt ett bekymmer för de fattiga familjerna. Delar av den ofta mycket trånga bostad 
familjen kunde få tillgång till måste man ofta hyra ut till så kallade inneboende för att lösa 
den svåra ekonomiska situation som många familjer levde i (se Thörn 1997, s. 54 f). 
Bristen på bostäder och systemet att ha inneboende ansågs påverka familjelivet och barnen 
negativt. Bostadsfrågan och inneboendesystemet var därför återkommande spörsmål i olika 
debattinlägg och i barnavårdslagstiftningens förarbeten. Följande inlägg har jag hämtat från 
Ligapojkskommittén som skriver: 

[...] flera familjer bo tillsammans i trånga lägenheter eller att i familjebostaden inhysas så 
kallade inneboende, sättas barnen i nära beröring med personer ur den lösa befolkningen, 
hvilkas moraliska inflytande i de flesta fall torde vara af sannerligen betänklig art, och 
hvilka i alla händelser ej kunna undgå att på familjelifvet utöfva i hög grad störande 
inverkan (Betänkande II 1900 s. 52). 

Ligapojkskommittén var alltså betänksam över vad inneboendesystemet förde med sig. 
Men vad menade då kommittén med den lösa befolkningen och vad innebar det att de 
kunde ha ett betänkligt moraliskt inflytande på barnen och på familjens liv?  

En trolig tolkning är att kommittén med den lösa befolkningen framför allt avsåg fattiga 
utan egen bostad, ej bofasta och/eller de som betraktades som osedliga personer, sexuellt 
                                                
65 Björn Horgby (1993) diskuterar egensinne och skötsamhet som kategorisering av olika 
familjetyper i boken Egensinne och skötsamhet: Arbetarkulturen i Norrköping 1850- 1940. 
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omoraliska, alkoholmissbrukare eller med andra ord de som betraktades som socialt 
smittsamma. Därför fanns det oro för att de familjer som hade inneboende skulle bli 
drabbade, och då främst de unga i dessa familjer, framför allt av osedlighets- men även av 
fattigdomssmitta. 

Det fanns självklart flera än kommittén som pekade på problem med 
inneboendesystemet och de konsekvenser detta kunde ha för familjerna och de unga. 
Inneboendesystemet påverkade hela familjen men det som många aktörer särskilt ville 
framhålla var de moraliska aspekterna. Man pekade särskilt på att systemet kunde få 
allvarliga följder för de flickor som fanns i familjerna. 

För att försöka klarlägga vad som avsågs med allvarliga följder för flickorna ska några 
olika aktörer få delge sina synpunkter på detta. 

Läkaren Edvard Welander som bland annat forskade om könssjukdomar och gjorde ett 
omfattande arbete för att sprida kunskap om smittsamma könssjukdomar och hur de kunde 
förebyggas, får inleda.66 Welander lade inte enbart moraliska utan även medicinska aspekter 
på inneboendesystemet; han ansåg att detta system var både ett moraliskt och sanitärt 
elände. I en artikel i Verdandis småskrift 1903 pekade Welander bland annat på riskerna 
med inneboendesystemet framför allt för flickornas vidkommande.  

Welander ansåg att det tyvärr var så att de ekonomiska förhållandena i många hem 
förhindrade den uppgift som de hade att inplantera och utveckla sedlighetskänsla hos de 
unga. Enligt Welander fanns det dessutom mer än ett hem, där man av ekonomisk 
”vinningslystnad”, inte bara såg mellan fingrarna utan till och med uppmuntrade unga 
flickor till osedlighet. Han menade att i sådana fall borde myndigheterna ha både rättighet 
och skyldighet att ”i tid” ta hand om dessa flickor (Welander 1903, s. 33). 

Allt för många hem var enligt Welander inte lämpliga att uppfostra flickor och pojkar 
och åtskilliga av dessa unga hade kunnat räddas från att komma in på osedlighetens och 
brottets bana om de i tid hade kommit till ett gott hem (Welander 1903, s. 46). För att 
förhindra ”det moraliska och sanitära eländet” inneboende medförde, ansåg Welander att 
det var viktigt att lösa bostadsfrågan (Welander 1903, s. 33). 

Det som inte föranledde en diskussion hos Welander var att flickor under de bristfälliga 
förhållandena som rådde i många hem också kunde bli utsatta för sexuella övergrepp. Detta 
kan tyda på att han inte såg övergrepp på flickor som ett allvarligt problem eller att han inte 
trodde att sådant förekom. 

Tjugo år efter Welanders rapport presenterade David Lund, folkskollärare och psykolog 
ett perspektiv på bostadsfrågan och inneboendesystemet utifrån ett något annat perspektiv 
än Welander.67 Lund hade gjort en kartläggning av samtliga brottsliga och vanartade barn 

                                                
66 Edvard Welander (1846-1917) läkare och professor i syfilidologi vid Karolinska institutet. 
Genom flera folkskrifter bidrog Welander till att sprida kunskap om könssjukdomarna, deras 
uppkomst och på vilket sätt de spreds. Hans uppfattning att en noggrann övervakning av de 
prostituerade hade en viktig betydelse för att förebygga könssjukdomar fick betydelse för 
lagstiftning på området. Han var ledamot av vetenskapliga akademin (Nordisk familjebok). 
67 David Lund (1885-1924) folkskollärare, från 1909 arbetade han som den förste läraren vid 
uppfostringsanstalten Hall. 1918 avlade Lund fil.dr. examen i Uppsala och åren 1918-21 arbetade 
han som docent i pedagogik vid Uppsala universitet. Från 1920 arbetade Lund som lärare och 
examinator i psykologi och pedagogik vid Stockholms högskola. Han var även byrådirektör i 
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och ungdomar som fanns intagna på landets skyddshem från 1903 till 1914.68 Han 
konstaterade att en avsevärd andel av de vanartade och brottsliga minderåriga på 
skyddshemmen hade haft en ogynnsam uppväxtmiljö i socialt, ekonomiskt och moraliskt 
hänseende. I likhet med andra, menade han att uppväxtmiljön hade den största betydelsen 
för uppkomsten av vanart och brottslighet hos unga. Den faktor som var avgörande för 
risken att bli vanartad var emellertid den ekonomiska situationen vilket innebar att de 
fattigas barn var den största riskgruppen enligt Lund. Det var också den ekonomiska 
situationen som var anledningen till att främst fattiga familjer praktiserade 
inneboendesystemet. Lund ansåg som Welander, att det framför allt var flickorna som blev 
utsatta för de ”vådor” som inneboendesystemet medförde och att dessa ”vådor” kunde ses 
som viktig orsak till flickors vanart (Lund 1924, s. 10).69   

Det finns många outsagda saker i det Lund säger men tonen antyder att den vanart Lund 
åsyftar var av sexuell karaktär. Vanarten fick beteckna ett omoraliskt sexuellt beteende, det 
vill säga ett osedligt uppförande. Men också markera att konsekvenserna av 
inneboendesystemet kunde innebära oönskade graviditeter. Oönskade framför allt av 
samhället men ofta också av familjen och flickan. Huruvida Lund i de ”vådor” flickor blev 
utsatta för, inbegriper sexuellt våld är inget som explicit kommer till uttryck i hans 
presentation.  

Vad är det då för uppfattningar som de olika aktörerna förmedlade? 
De uppfattningar kommittén, Welander och Lund förmedlar om inneboendesystemet och 

om de människor, vuxna och barn som levde under dessa villkor har många likheter men 
också tidsbundna olikheter. Den gemensamma bild jag får av aktörerna är att de agerar 
både som goda välgörare och som dömande. Deras texter förmedlar en bild av dem själva 
som filantropiska, snälla, omhändertagande. Men de förmedlar också moraliskt fördömande 
framför allt av de individer som använde sig av inneboendesystemet, de som måste hyra in 
sig. Ligapojkskommittén (1900) talar om dem som ”den lösa befolkningen” vilket vi får 
anta bland annat var de medborgare som inte hade fast arbete och förde ett kringstrykande 
liv. Tjugo år senare använde Lund uttrycket ”parias” om de inneboende, det vill säga att 
dessa individer sågs som lågt stående och var värda förakt. Jag finner att användningen av 
                                                                                                                                               
Fångvårdsstyrelsen och inspektor för fortsättningsskolorna i Stockholm. Lund var även ledamot i 
den s.k. ungdomsbrottslighetskommittén och av landstingens centralkommitté för 
skyddshemsfrågans lösning (Svenska män och kvinnor). 
68 Studien presenterades i en avhandling och betraktades som banbrytande eftersom det var den 
första mer utförliga kartläggningen av skyddshemsklientelet. Men den var också ett uttryck för att 
man började söka empiriskt efter orsakerna till ungdomsbrottsligheten och inte som tidigare 
spekulera i vad de kunde vara (Bolin 1992, s. 114). Totalt rörde kartläggningen om 106 flickor och 
743 pojkar samt 175 svårt vanartade pojkar som var intagna på specialanstalten Hall. Lund 
jämförde dessa båda grupper med varandra samt med 815 välartade barn i motsvarande ålder, 
uppväxtmiljö och socialt skick (Lund 1924, s. 6 f). För gruppen välartade barn redovisar Lund ingen 
fördelning med avseende på kön. 
69 I vissa avseenden överensstämmer Lunds resultat med vad Gustav Jonsson några decennier senare 
fann i sin undersökning (se Jonsson 1944). Han konstaterade bland annat att trångboddhet var en 
vanlig social belastning för flickor. Däremot kunde Jonsson inte konstatera något bestämt samband 
mellan trångboddhet och viss vanartsform. Sexuell vanart hos flickor var exempelvis inte vanligare 
i trångbodda hem än i hem som hade en större bostad (Jonsson 1944, s.215). 
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ett uttryck som paria förmedlar ett starkare förakt och fördömande av dessa individer än 
vad kommittén gjorde två decennier tidigare när de använde uttrycket den ”lösa 
befolkningen”. Det kan kanske tolkas som att en förändring faktiskt hade skett i synen på 
dem som befann sig i en så utsatt situation att de måste vara ”inneboende”. 

Både Welander och Lund talar om fattigdom som anledning till inneboendesystemet. De 
bilder de förmedlar visar emellertid på olika synsätt på fattigdomen. Lund pekar på den 
ekonomiska situationen som upphov till inneboendesystemet och till familjernas problem. 
Den bild Lund förmedlar kan tolkas som att ansvaret för fattigdomen inte enbart kunde 
läggas de enskilda individerna till last, detta i motsats till den bild Welander förmedlar. 
Welander tycks också dela upp de familjer som var tvungna att hyra ut i två grupper som 
kan betecknas med begreppen värdiga och ovärdiga fattiga (se t.ex. Sjögren 1997, s. 75 i 
detta kapitel). Vissa familjer kunde man alltså tycka synd om medan andra var värda förakt.  

Den bild som framför allt Welander förmedlar av vissa föräldrar i de här grupperna gör 
att de framstår som mindre ansvarstagande, och att de gav undermålig omsorg om sina 
barn. Welander stärker denna bild genom sitt tal om att barnen hade kunnat räddas om de 
kommit till ett gott hem.  

Här lämnar vi frågan om inneboendesystemet och de konsekvenser som olika aktörer 
fann som följd av detta system för att i nästa avsnitt bland annat möta de fattiga och deras 
barn. Det var de som fick använda sig av inneboendesystemet för att klara sin ekonomiska 
situation. Vi kommer att möta olika grupper av individer som befann sig i svåra situationer 
inte minst på grund av svåra ekonomiska förhållanden. 

 

Synen på problemen: moraliska brister hos riskgrupper i samhället 

Riskgruppen fattiga70  

 
I allmänhet tillhörde de barn som ansågs vara i behov av att bli omhändertagna samhällets 
fattigaste grupper (Betänkande II 1900, s. 7). Det var de sämst ställda arbetarnas barn och i 
många fall barn till ogifta mödrar som blev föremål för ingripanden från samhällets sida 
(Salomon 1905, s. 3).71 

Bland dessa fattiga fanns många som inte enbart var drabbade av ekonomisk fattigdom. 
Så här formulerar sig Ligapojkskommittén: 

Äro späda barn föremål för så grof försummelse i sedligt afseende, att kommunen nödgas 
träda emellan, så beror väl detta oftast på ytterligt armod, och i de ojemförligt flesta fall 

                                                
70 Historikern Birgit Petersson har i en avhandling om Den farliga underklassen beskrivit synen på 
de fattiga vid 1800-talets mitt. Petersson menar att det i huvudsak pendlade mellan två 
betraktelsesätt: De fattiga sågs å ena sidan som farliga, främst ekonomiskt och moraliskt: brottsliga, 
försupna olydiga, fräcka och så vidare. Men de var också farliga, politiskt och socialt. Mindre 
vanligt var att de fattiga utifrån en helt annan sida beskrevs som naturens barn, religiösa, impulsiva, 
poetiska och fantasifulla. De fattiga sågs som mindre disciplinerade, mer nära barnet, både det 
farliga och våldsamma barnet och det oskuldsfullt naturliga (Petersson 1983, s. 56, 259). 
71 Se t.ex. Eva Lis Bjurman (1984) ”De vanartiga” s. 128 ff. 
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bör då genom fattigvårdens försorg den moraliska försummelsen kunna afhjelpas 
samtidigt med den materiela [mina kursiveringar] (Prop. 1902:30, s. 45). 

Det kommittén antyder här är förekomsten av vad jag vill kalla moralisk fattigdom som var 
det som kunde leda till moralisk försummelse av barnen. Denna form av fattigdom fanns 
eller uppstod där föräldrarna inte hade möjlighet eller förmåga att ge barnen den ledning 
och stöd som de behövde för att utvecklas till bra individer med god moral. 

Ligapojkskommittén såg emellertid att det fanns ett samband mellan de ”två 
fattigdomarna” och att det fanns en möjlighet att lindra den moraliska försummelsen genom 
att avhjälpa den ekonomiska och materiella bristen.72 Men tanken att ge ekonomisk hjälp till 
dem som var i behov av detta bemöttes med tveksamhet och misstro från många håll. Den 
allmänna meningen var att människorna skulle fostras att försörja sig själva och att om de 
fick hjälp från samhället fanns en risk att de skulle utnyttja den goda viljan som samhället 
visade dem. Alla de som behövde hjälp ansågs inte vara ”värdiga” att ta emot hjälp av 
samhället. Som jag redan har berört delades fattiga in i kategorierna ”värdiga” och 
”ovärdiga” fattiga. Mikael Sjögren som har studerat dessa grupper menar att de ”värdiga” 
fattiga var de som ansågs vara pålitliga, anständiga, arbetsamma, nyktra. Det var de 
familjer som ville försörja sig själva men av någon anledning som de själva inte rådde över 
hade misslyckats med detta; de skulle ha rätt till att få hjälp från fattigvården. Som 
”ovärdiga” betraktades de som till exempel uppvisade arbetsovillighet, lättsinnighet och 
tanklöshet. Det var inte ovanligt att ogifta mödrar räknades in i den senare gruppen. De 
förtjänade inte hjälp utan borde istället avskräckas och uppfostras (Sjögren 1997, s. 86 f, 94 
f, 100 f). 

 

Riskgrupperna vanartade flickor och pojkar 

Barn och unga vars beteenden och livsstil bröt emot normer och regler i samhället blev 
kategoriserade som avvikande. De betraktades dessutom som sociala smitthärdar som om 
de inte stoppades, befarades föra samhället mot ett ”moraliskt moras” (Riksdagens skrivelse 
1896:37). 

För att kunna bedöma hur omfattande den sociala problematiken var bland de unga i 
samhället, genomförde Ligapojkskommittén en utredning. Materialet i utredningen 
utgjordes av uppgifter från samtliga skolråd i landet om dem som var födda åren 1882-1889 
och 1896 och som ansågs vara vanartade eller försummade i sedligt avseende.73 Var 
gränserna mellan vanart och sedlig försummelse skulle dras verkade det enligt kommittén 
råda osäkerhet kring. De fann att bedömningen av om ett barn skulle anses som vanartat 
eller ej eller om det var sedligt försummat eller inte, i hög grad syntes vara beroende av en 
bedömarens subjektiva uppfattning. Det innebar att olika personer bedömde på olika sätt. 
Kommittén menade emellertid att bedömningarna ändå kunde ses som tillräckligt 

                                                
72 Forskning i den senare delen av 1900-talet visar på samband mellan ekonomisk fattigdom och 
andra brister. Se t.ex. Walter Korpi (1973); Harriet Holter (1978); Romesh Diwan (2000).  
73 Resultat av utredningen var att det i hela landet fanns 884 vanartade pojkar och 154 vanartade 
flickor samt 2632 pojkar och 1426 flickor som var sedligt försummade. Sammanlagt var det 3516 
pojkar och 1580 flickor som var med i undersökningen. 
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tillförlitliga som grund för att få en uppfattning om hur tillståndet bland de unga var 
(Betänkande II 1900, s. 36 f). 

I ett försök att tydliggöra innebörderna i vanartade respektive sedligt försummade barn 
formulerade kommittén sig på följande sätt i sitt betänkande: 

[Till de vanartade] äro att hänföra de barn, hvilka vare sig genom begångna men icke laga 
ordning befriade brottsliga handlingar eller genom bettleri, skolförsummelser eller 
annorledes ådagalagdt dåligt uppförande visat, att de uppfostringsmedel, öfver hvilka 
hemmet och skolan förfoga, äro otillräckliga för deras tillrättaförande (Betänkande II 
1900, s. 54). 

[De sedligt försummade] äro i saknad av föräldravård och uppfostran eller ock den 
uppfostran, som kommer dem till del, är af en i sedligt afseende förderfbringande 
beskaffenhet. På grund av barnets mottaglighet för onda inflytelser kan det nemligen med 
största sannolikhet förutses, att, der förhållandena äro sådana, som här senast angifvits, 
barnet måste komma att vanartas (Betänkande II 1900, s. 54 f). 

Kommitténs försök att skapa en större tydlighet i vad som skulle betraktas som vanart 
respektive sedlig försummelse var emellertid inte helt framgångsrika. Till gruppen 
vanartade fördes unga vars handlingar kunde bedömas som brottslighet, ”bettleri” och 
skolförsummelser, men tillägget ”eller annorledes” gjorde det möjligt att även andra 
handlingar kunde bli tolkade som tecken på vanart. Till vanartat beteende kom även dåligt 
uppförande att räknas. 

Vad som skulle betraktas som dåligt uppförande rådde det emellertid delade meningar 
om mellan olika samhällsgrupper. Till ett dåligt uppförande räknade till exempel 
borgerligheten beteenden som arbetarklassen aldrig upplevt som allvarliga normavvikelser. 
Ett område där åsikterna särskilt gick isär var sexualiteten och vilka uttryck den fick ges (se 
Frykman & Löfgren 1979/1997, s. 172 ff.). Det fanns alltså en uppenbar risk att unga med 
dåligt uppförande kunde bli betraktade som vanartade av någon grupp men ej av den egna; 
bedömningen var beroende av i vilket sammanhang man uppförde sig på ett visst sätt.  

Maria Sundqvist har studerat barnavårdsnämndens möte med barn och föräldrar i 
Norrköping 1903–1925 och hon menar att vagheten i innebörderna av vanart och sedlig 
försummelse medförde att barnavårdsnämnderna kom att göra godtyckliga tolkningar. 
Därigenom fanns risk för att nämnderna bedömde handlingar som tecken på vanart utan 
tillräckligt faktaunderlag. Bristfälligt faktaunderlag i sin tur innebar att det kunde vara svårt 
att ifrågasätta bedömningarna, inte minst av dem som blev föremål för bedömning och 
kategorisering (se Sundkvist 1994, s. 57). 

Om vi går tillbaka till Ligapojkskommitténs utredning om förekomsten av vanart och 
sedlig försummelse kan vi konstatera att det var betydligt fler pojkar än flickor inom de 
båda redovisade grupperna. I gruppen sedligt försummade var det nästan dubbelt så många 
pojkar som flickor och i gruppen vanartade var antalet pojkar nästan sex gånger fler än 
flickor. Utredningens resultat vad gäller denna fördelning mellan könen överensstämmer 
med den statistik, som presenterades i Fridtjuv Bergs motion (1896), över antalet unga 
kvinnor och unga män som kommit in på den brottsliga banan den senare hälften av 1800-
talet; där framgick det att kvinnorna utgjorde en mycket liten del av det totala antalet. 
Antalet kvinnliga straffarbetsfångar som var under 20 år var tämligen konstant från 1860 - 
1894; 1860 var det 29 kvinnor och 1894 var de samma antal. Däremot var ökningen för 
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manliga straffarbetsfångar under 20 år markant; från att vara 125 män 1860 var antalet 286 
1894, det vill säga mer än en fördubbling (AK Motion 1896:123, s. 1 f).  

Eftersom det var vanligare med vanartat och brottsligt beteende inom gruppen pojkar 
och unga män än inom gruppen flickor och unga kvinnor kommer jag i den fortsatta 
framställningen att dela upp presentationen efter kön. Jag gör framför allt detta för att se 
närmare på uppfattningarna om problemen och om hur de skapades. 

 

Riskgruppen pojkar och unga män: vanart och brottslighet 

I det första betänkandet som Ligapojkskommittén lade fram 1898 betonade man att 
brottsligheten bland minderåriga ökade oroväckande (Betänkande I 1898, s. 161 ff.). Man 
menade att denna tilltagande brottslighet hade sin grund i utbredd vanart och sedeslöshet 
bland ungdomen. Det var visserligen endast ett relativt litet antal individer, där vanarten tog 
sig uttryck i brottslighet. Man befarade emellertid att det förutom dessa unga brottslingar 
fanns stora grupper av minderåriga vilkas sedliga utveckling hade ”tagit en sådan riktning 
att en tillfällig frestelse af en eller annan art lätt nog kan föranleda deras inträdande i de 
brottsligas led” (Betänkande II 1900, s 33). Som vi kunde se av den presenterade statistiken 
i det föregående avsnittet var det framför allt bland unga män som det fanns en ökning. Den 
kunskapen ger en indikation om att det i huvudsak torde ha varit unga män som kommittén 
avsåg när de talade om unga brottslingar och ungdom, men också när de talade om 
vanartade; det var nämligen från gruppen vanartade som unga brottslingar blev rekryterade. 
”Ungdom” måste därför här ses som manligt kodat i kommitténs begreppsvärld. Men 
begreppet är trots allt ”könsneutralt” när kommittén använder det eftersom det gäller både 
flickor och pojkar så ”ungdom” då de diskuterar en tilltagande brottslighet bland män ger 
utrymme för tolkningar och slutsatser som kanske inte överensstämmer med hur det 
förhåller sig. 

 

Moraliskt smittsamma ligapojkar 

Inom gruppen vanartade barn och unga eller barn och unga som riskerade att kategoriseras 
som vanartade fanns en grupp av pojkar och/eller unga män som blev kallade för 
ligapojkarna i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Förekomsten av dessa grupper av 
pojkar var bland annat orsak till att Ligapojkskommittén tillsattes. De som fick epitetet 
ligapojkarna var relativt få till antalet, men de fick stort utrymme i den politiska och 
allmänna debatten (Motion AK 1896:123, s. 5). Det framgår till exempel av att Riksdagen 
1896 klagade över att media hade ett alltför stort ”uppblåst” intresse för dessa unga. Man 
menade att media genom sitt intresse förhärligade brott och våld (se Svärd 1993, s. 50). 

För att se om det är möjligt att utröna vad det var som dessa ungdomar gjorde sig 
skyldiga till och som väckte allmänhetens intresse ska vi höra vad två socialt engagerade 
aktörer har att säga om dem. Anna Hierta-Retzius som startade de första arbetsstugorna för 
barn i Stockholm 1887 får inleda:74 
                                                
74 Anna Hierta-Retzius gav ut boken Arbetsstugor för barn 1897 i vilken hon beskriver innehållet 
och formen i arbetsstugornas verksamhet; i skriften framstår hotet från den farliga och 
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Ligapojkarna uppträda som ett slags förmyndare för skolkarna och gifva dem sitt beskydd. 
En lärare hade sändt bud efter en skolkare, som anträffades i en liga. På uppmaning till 
skolkaren att gå till skolan blef svaret från en af de större ligapojkarna: »Helsa magistern 
att han får inte gå för oss!«” 

Skolkarna demoralisera ock de andra barnen i skolan. Som exempel härpå anfördes, 
hurusom en begåvad, men redan förstörd gosse hade lockat fyra af sina kamrater att 
skolka från skolan. För 5 kronor, som den förstnämnde stulit af sin far, köptes punsch och 
cigarrer, och på kvällen träffades hela skaran liggande alldeles redlöst berusad uppe bland 
bergen i utkanten af staden (Hierta-Retzius 1897, s. 198). 

Frågor som man kan ställa utifrån detta är: Varför var dessa unga ett hot? Vad var det de 
gjorde som var så allvarligt? 

Som svar på varför det som dessa ungdomar gjorde var så hotfullt kan vi erinra oss att 
det under den perioden fortfarande fanns en stark betoning av tro på och respekt för 
auktoriteter som ett viktigt led i att upprätthålla ordningen. Dessa ungdomars bristande 
respekt innebar ett hot mot auktoritetstron och överheten. Men de förde också med sig en 
”moralisk smitta” i detta att de frestade och lockade till sig barn och andra unga som i sin 
tur drog med sig och demoraliserade andra barn bland annat i skolan (se Bjurman 1984, 
s.130 f). Och den ”smittan” kunde leda till ett ”moraliskt moras” och dåliga vanor i 
framtiden. 

Men det fördes också fram andra åsikter om ligaungdomarna. I en artikel i Social 
tidskrift (1904a) diskuterar lärarinnan Cecilia Milow ligaungdomarnas situation.75 Milow 
som var engagerad debattör och aktör i frågor som berörde de unga och aktivt arbetade för 
att starta klubbar för pojkar och flickor där de kunde tillbringa en del av sin fritid, 
konstaterade att det fanns ett stort intresse för ligapojkar och ligaflickor. Milow menade att 
de fick vara måltavla för ett missnöje med de unga som fanns i samhället. Hon menade 
också att media spelade en viktig roll för att underblåsa detta intresse:76 

Vi taga knappast i en tidning som ej innehåller något om ungdomens fördärf. Ligapojken 
och ligaflickan, hur väl känna vi ej dessa två. Hvilka bittra klagomål vältra vi ej öfver 
dem. Vi tala och skrifva så mycket om dessa förvildade ungdomar (Milow 1904a, s.23).  

                                                                                                                                               
odisciplinerade underklassen som ständigt närvarande och farhågor om ökad förvildning och 
brottslighet bland ungdomen. Om Anna Hierta-Retzius finns att läsa bl.a. i Kerstin Norlanders 
avhandling (2000) Människor kring ett företag: Kön, klass och ekonomiska resurser. 
75 Cecilia Milow (1856-1946) arbetade som lärare 1875-1884. Hon studerade periodvis i England 
och USA 1902-1910; initiativtagare och ledare för Kungsholmens ungdomsklubb 1905-1922. 
Milow var aktiv debattör, publicist i olika sammanhang och fanns med i inflytelserika kretsar när 
det gällde barn och ungdomsfrågor under 1900-talets första decennier. Milow medverkade också i 
tillkomsten av Sveriges första scoutkår. Hon var också initiativtagare till Svenska folkförbundet och 
även aktiv i moderata kvinnoförbundet (Svenskt biografiskt lexikon) 
76 Lars B Ohlsson har i sin avhandling Bilden av den ”Hotfulla ungdomen” studerat hur ungdomar 
och ungdomsgäng transformeras från ”vanliga ungdomar” till ”sociala problem” och 
”ungdomskriminella”. Ohlsson visar hur ungdomsproblem konstrueras och hur samhället sätter 
gränser för den sociala ordningen, praktiskt och symboliskt (Ohlsson 1997, s. 9). 
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Cecilia Milow var inspirerad av amerikanen Eilert Hubbard som enligt Milow hade 
utvecklat arbetssätt för att förvandla de ”vildaste ligapojkar och ligaflickor till nyttiga och 
dugliga samhällsmedlemmar” (Milow 1904b, s. 7 f):77 

Han [Hubbard] upptäckte att ligapojken och ligaflickan ofta voro oslipade diamanter, 
inom hvilka slumrade goda gåfvor och bättre anlag än man ville erkänna dem (Milow 
1904b, s.16) 

Milow använder sig här av Hubbard för att argumentera för att det fanns något gott hos 
dessa ligaungdomar som borde tas till vara och utvecklas. Hon pekade på att i Hubbards 
ögon var inte ligapojkar och ligaflickor degenererade. Han menade att de istället var en 
produkt av ”lättjan” det vill säga ovilja att leva ett liv som kännetecknades av 
ansvarsfullhet, arbetsvilja och aktivitet. 

Kan det kanske vara så att ”lättjan” sågs som huvudproblemet med ligaungdomarna? 
Dessa ungdomar var framför allt pojkar som kom från underprivilegierade grupper och bröt 
mot medelklassens normer om lydnad, gudsfruktan, skötsamhet, duglighet, och 
arbetsamhet. Fostran till sådana kvaliteter skulle ju bland annat ske i skolan. När så skolk 
från skolan blev en företeelse som gav uppmärksamhet och status bland de unga hotades 
målet om fostran till arbetsdugliga och gudsfruktiga samhällsmedborgare (jfr Petersson 
1983, s. 33 ff.). Man kan nog påstå att ligaungdomarnas livsstil uppfattades som ett hot mot 
samhället och dess representanter som skulle fostra de unga till ett beteende och livsstil som 
höll sig inom uppsatta ramarna för ett accepterat sätt att leva och vara. 

 

Riskgruppen flickor och unga kvinnor: vanart och osedlighet 

Men var fanns flickorna? Fanns de med i ligorna? 
De frågorna är inte så lätta att svara på. Det finns inga uppgifter om i vilken utsträckning 

ligaflickor förekom och vilken roll de i så fall hade; om de var aktiva eller passiva 
ligamedlemmar. Som vi såg i det föregående avsnittet nämner Cecilia Milow ligaflickor 
men hon fördjupar inte sitt resonemang om dem. Därför är det svårt att veta hur situationen 
för dessa flickor egentligen var och i vilken utsträckning de i så fall var aktiva som 
ligamedlemmar. För att se närmare på gruppen flickor och unga kvinnor och vad som 
ansågs känneteckna deras sociala problem får vi gå en annan väg – tillbaka till 
Ligapojkskommitténs betänkande. Där skriver de om ”könslivets vanart”: 

[...] vissa yttringar af vanart, till exempel de, som hänföra sig till könslivet, äro i hög grad 
egnade att såsom en sedlig smitta överföras från ett barn till ett annat (Betänkande II 1900, 
s. 67). 

Här säger inte kommittén uttryckligen om de talar främst om flickor eller pojkar. Genom att 
ta del av resultat från den undersökning som David Lund genomförde i början av 
århundradet är det dock möjligt att få en något bättre bild av förhållandena när det gällde 
vanart, osedlighet och kön.78 Lunds undersökning visade att drygt 40 procent av flickorna 

                                                
77 Cecilia Milow gav bland annat ut en bok om Elbert Hubbard 1904 (se Milow 1904b). 
78 David Lunds doktorsavhandling bygger på undersökningar bland annat av samtliga barn och 
ungdomar som fanns intagna på landets skyddshem från 1903 till i augusti 1914 (Bolin 1992). 
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på anstalt hade kommit dit på grund av osedlighet. Inte en enda pojke hade placerats på 
anstalt av det skälet (Lund 1924, s. 6 f). Därför kan man kanske anta att många – kanske de 
flesta – av dem som blev betraktade som bärare av ”vanartssmitta” som hänförde sig till 
könslivet var flickor.79 Kopplingen mellan vanart och osedlighet när det gällde flickor var 
stark under den här perioden. 

För att ge en mer detaljerad bild av dåtidens tal om flickor och osedlighet ska Ebba 
Westberg, aktiv och kritisk debattör när det gällde barnavårdsfrågor, få komma till tals.80 
Westberg fanns bland annat med i kretsen runt Centralförbundet för socialt arbete (CSA) 
under de första decennierna av 1900-talet.  

I skriften Samhällets barnavård (utgiven 1906 av CSA:s fattigvårdskommitté) ansluter 
sig Westberg till uppfattningen att osedlighet var ett samhällsont som hängde samman med 
fattigdom, trångboddhet, dåliga anlag och dålig fostran. Hon poängterar också att hon vid 
en genomgång av brottsstatistik över minderåriga och unga förbrytare hade funnit 
anmärkningsvärt stora skillnader mellan flickor och pojkar (Westberg 1906, s. 66). 
Flickornas brott utgjorde knappt en fjärdedel av antalet brott som pojkarna hade gjort sig 
skyldiga till och när det gällde grövre brott utgjorde flickornas en så liten del att någon 
jämförelse inte kunde komma ifråga. Westberg menade att det var svårt att tro på att 
skillnaderna mellan flickors och pojkars moral i vid bemärkelse kunde vara så stor. Hon 
ansåg att det fanns många flickor som befann sig i problematiska situationer, även om det 
inte syntes i brottsstatistiken och hon ställde därför frågan: ”hvar äro flickorna?”. Westberg 
menade att det var lätt att finna svaret:  

Det är en särskild slags frestelse, som bringar dem på fall, och deras elände blir endast så 
mycket större, därför att det syns mindre. När en flicka blir dålig, blir hon det icke så ofta 
genom att begå ett »brott«, som genom att förfalla till osedlighet. En gosse kan gå samma 
väg, men det blir aldrig så ödesdigert för honom, det nedbryter honom icke så hastigt och 
så fullständigt. Och samhället handlar i allt sådant så olika mot en flicka. För henne hotar 
på den vägen något, som är tusen gånger värre än både fängelse eller straffarbete: 
prostitutionen [mina kursiveringar] (Westberg 1906, s. 66). 

Genom att se närmare på några av de ord (se mina kursiveringar) som Westberg använder i 
sin framställning finner vi att hon talar om en särskild frestelse som flickor drabbades av 
och att de genom den riskerade att falla. Här antar jag, eftersom Westberg inte uttrycker 
detta i klartext, att hon med frestelse avser både flickornas egen initierade sexuella 
utlevelse, och andras sexuella initiativ som flickorna blev föremål för, som förförelse. 
Handlingar kunde ha olika upphov, men för flickorna kunde de leda till samma typ av 
utsatthet och stigmatisering: de riskerade att bli betraktade som dåliga flickor. Flickor som 
levde ut sin sexualitet avvek från ett normalt medelklasskvinnligt beteende. 

Jag tolkar Westberg som att den innebörd som hon lade i att falla eller förfalla, som här 
till sexuell osedlighet, var att mista omgivningens aktning. När flickan inte uppfyllde 
samhällets sexualmoraliska krav, blev detta betraktat som mycket allvarligt och framför 
allt: betydligt allvarligare än om en pojke ”föll”. Man kan tolka Westberg som att sådant 
                                                
79 Se även Kyrklig Tidskrift 1898, s. 120, där flickors vanart beskrivs i sexuella termer. 
80 Ebba Westberg var mycket aktiv barnavårdsdebattör i början av seklet. Tyvärr finns det inte 
många biografiska uppgifter om henne, som för så många andra kvinnor. Den uppgift jag funnit om 
henne har varit i anknytning till hennes make Eli Heckscher och då enbart som maka. 
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”förfall” till och med kunde betraktas som allvarligare än att ha begått brott i juridisk 
mening. Följderna för den enskilda flickan blev därför också allvarligare än vad följderna 
av ett brott i juridisk mening kunde bli för den enskilde pojken. Den yttersta risken för 
flickor var att de hamnade i prostitution, vilket Westberg såg som avsevärt mycket värre än 
att hamna i fängelse. Den uppfattningen byggde Westberg bland annat på sin läsning av de 
bestämmelser som utfärdats för att övervaka de prostituerade. Där hade hon funnit att det 
inte fanns något som visade minsta spår av medlidande eller inbjöd till försök till att hjälpa 
”dessa olyckliga kvinnor ”. Det var snarare så att bestämmelserna bidrog till att dra 
kvinnorna ännu ”längre ner i dyn”. Det som upprörde Westberg allra mest var tanken på att 
barn, flickor under 15 år, kunde hamna i prostitution och gå under utan att någon visade 
någon ”barmhärtighet ” med dem: 

Med ett ord: det är rena, oförfalskade råheten. Är det icke något så förfärligt, att man 
söker efter språkets starkaste ord och icke finner dem starka nog, när man tänker på, att 
barn kunna råka in i något sådant och gå räddningslöst förlorade för hela sitt lif, utan att 
någon har barmhärtighet med dem? En gosse, som stuckit knifven i en kamrat och blifvit 
dömd till fängelse, han kan ännu börja om på nytt och bli en bra karl. Men en flicka, som 
»varit  inskriven«, hon kan, äfven om hon undantagsvis skulle få hjälp senare, aldrig bli 
fullt läkt invärtes igen  [mina kursiveringar] (Westberg 1906, s. 67). 

När sexuell utsatthet som lett till prostitution sätts i relation till att ha skadat eller till och 
med dödat någon annan, och detta visar sig ha mindre stigmatiserande betydelse än att ha 
prostituerat sig, blir det rätt uppenbart vilka allvarliga konsekvenser överträdelser av 
samhällets sexualmoraliska gränser har lett till. 

Westberg såg emellertid möjligheter till att förändra och förbättra situationen för flickor 
som blev föremål för myndigheternas ingripande. Hon menade att det enda rätta vore att 
dessa flickor, i stället för att ”brutalt infångas och dömas av polisen”, skulle överlämnas till 
barnavårdsnämnderna och omhändertas av kvinnor som verkligen ville hjälpa flickorna för 
att senare överlämnas till särskilda skyddshem.81 

Men just de bästa, de finaste och varsammaste, kvinnorna, skulle här gripa in, icke med 
sedlighetsprotester och högljudda hårda ord, men med uppriktig sträfvan att finna de 
enskilda fallen och hjälpa (Westberg 1906, s. 67). 

De här tankegångarna låg i linje med Ellen Keys tänkande om samhällsmoderlighet, att 
kvinnans huvuduppgift i livet var att uttrycka moderlighet, oavsett på vilken post eller 
situation hon befann sig (se Key 1896/1981). Trots att Westberg var influerad av detta 
tänkande, hade hon dock också kritiska synpunkter vad gällde flickorna och kvinnornas roll 
i samhället.  

Westberg menade att de osedlighetsbefrämjande faktorerna: fattigdom, trångboddhet, 
dåliga anlag och dålig uppfostran framför allt innebar att de unga allt för tidigt kom i 
kontakt med osedlighet i betydelsen sexualitet och sexualliv. Dessutom kom deras 
erfarenheter ofta från fel håll och på fel sätt. Det framgår inte explicit vad Westberg avser 

                                                
81 Synen på kvinnor som särskilt lämpliga i kontakten med barn och flickor är vanligt 
förekommande. Se till exempel socialläkaren John Takman vid Stockholms stads barnavårdsnämnd 
som femtio år senare, 1954, skrev att det var troligt att kvinnliga socialarbetare lättare skulle kunna 
etablera kontakt med flickor som blivit eller var i fara att bli prostituerade (Takman 1954, s. 674).  
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med ”för tidigt” och inte heller vad som avsågs med ”orätt” håll och ”orätt” sätt. Man kan 
förmoda att hon till exempel avsåg påverkan från andra barn och unga, eller den situation 
med trångboddhet och inneboende som gällde många hem. Men det kan även handla om 
förförelse som vuxna män utsatte flickorna för. Westberg skriver nämligen att ”det finns ju 
också många män, som aldrig för egen del skulle vilja ha något med lasten att göra, men 
hur många af dem träda fram och göra något? De borde dock känna, att de bära ett ansvar 
för andra män” (Westberg 1906, s. 67). Det var dessa ”andra män” som var förförarna av de 
unga flickorna. 

Westberg ansåg att osedlighet när det gällde flickor också hängde samman med brister i 
flickors uppfostran i alla samhällsklasser. Flickornas sinnen inriktades i allmänhet alltför 
mycket och alltför ensidigt på giftermål och erotik. Detta skedde om inte direkt, så indirekt, 
genom de intressen som flickorna uppmuntrades att ägna sig åt och det som man samtidigt 
undanhöll dem. Men även den ton man anslog i talet till flickan och det framtidsmål som 
alltid förutsattes vara flickans bidrog negativt. Westberg var av den uppfattningen att denna 
ensidiga fostran inte var bra för någon flicka oavsett klasstillhörighet och att den kunde få 
ödesdigra konsekvenser (Westberg 1906, s. 67 f). Särskilt allvarliga blev emellertid 
följderna för de flickor som kom från utsatta förhållanden, när de fick osedlighetsstämpeln: 

Därför, när en flicka blir träffad i denna punkt, är det det centrala hos henne, som träffas, 
och blir hon ödelagd där, är det slut med henne. Hon har ofta icke mer än detta (Westberg 
1906, s 68). 

Enligt Westberg var detta att uppfattas som sedlig centralt för hur alla flickors liv skulle 
gestalta sig, men det var särskilt viktigt för vissa flickor som inte hade något annat än sin 
sedlighet som tecken på att vara en god kvinnlig samhällsmedborgare (Westberg 1906, s. 
68). 

Det är tydligt att Westberg var kritisk mot hur flickors överträdelser av samhällets 
normer blev bedömda och dömda i jämförelse med pojkars, och även att hon menade att 
fostran av flickor (alla oavsett klass) var alltför mycket inriktad på giftermål och erotik. 
Men samtidigt med sin kritik mot att flickor fostrades in i en traditionell kvinnoroll bidrog 
Westberg själv till att (re)konstruera föreställningar om kön. Detta framträder när hon talar 
om de kvinnor som hon anser ska ta hand om flickor som råkat illa ut. Dessa kvinnor skulle 
vara fina, varsamma, tystlåtna och inte dömande.  

Sådana egenskaper kan ses som både bra och dåliga i förhållande till de uppgifter det här 
är tal om. I mötet med den enskilda individen kan de vara till nytta. Men om man ser till 
troliga konsekvenser av de egenskaperna i arbetet med de flickor som råkat illa ut är 
knappast några förändringar för flickorna som grupp, det vill säga på strukturell nivå, att 
vänta. Att vara fin, tystlåten, varsam och inte dömande var knappast framgångsrika 
egenskaper i ett socialt och politiskt förändringsarbete. 

När det gäller de vanartiga flickorna ger Westberg genom sitt tal och sina språkliga 
formuleringar en bild av svaga individer som bör tas om hand. Hon (re)producerar bilden 
av flickor som offer och svaga, med en sårbar inre kärna som hela flickans sociala existens 
är avhängig av. Westberg kan därmed själv sägas vara bärare av den bild som ofta gavs av 
flickan/kvinna under den här tiden och som hade ursprung i den viktorianska erans bild av 
medel- och överklassens kvinnor. 
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Ebba Westberg kan emellertid, samtidigt som hon är bärare av och ger uttryck för ett 
traditionellt tänkande om kön, också ses som föregångare. Hon gjorde till exempel en viktig 
insats genom att lyfta fram att det fanns skilda synsätt på och olik behandling av flickor och 
pojkar; och att såväl det som blev betraktat som osedlighet som dess konsekvenser var 
olikartade för flickor och pojkar.  

Här lämnar vi Westberg och konstaterar att sedlighet, i bemärkelsen god sexualmoral, 
framför allt för flickor och kvinnor i allmänhet tycks ha uppfattats som mycket centralt 
under 1900-talets första decennier. Den viktorianska synen på kvinnors sexualitet från 
1800-talet var fortfarande rådande i början av 1900-talet. Detta synsätt kännetecknades 
framför allt av prydhet och en dubbelmoral där sexualitet sågs som ett manligt privilegium. 
Medelklassens- och de borgerliga kvinnornas betraktades som asexuella. Talet om 
vanartade flickor och kvinnor som sexuella var därför en klassfråga; det handlade inte om 
vilka flickor och kvinnor som helst när man under den här tiden talade om osedlighet (se 
t.ex. Levin 1994; 1997b). 

Det var emellertid inte enbart flickors sexualmoral som fick uppmärksamhet. Vissa 
flickors osedlighet och risken att de skulle ”smitta” andra till osedlighet var inte det enda 
som låg till grund för oro i samhället. Här fanns även oro för något annat, som jag vill kalla 
för en ”emancipatorisk smitta”, eller hot mot den komplementära ordningen. Det var den 
ordning som skulle säkerställa att hemmet var den plats där barnen och mannen fick 
vederbörlig tillsyn och omhändertagande. Det idealet som var borgerlighetens, 
eftersträvades även för andra grupper i samhället. 

Den här oron aktiverades av att allt fler kvinnor började arbeta utanför hemmet. Det 
väckte många motstridiga reaktioner i samhället, som kan ses som uttryck för en stark 
ambivalens. Läkaren Karolina Widerström som var aktiv inom Föreningen frisinnade 
kvinnor (FFK) pekade på detta förhållande i ett föredrag som hon höll vid Kongressen för 
fattigvård och folkförsäkring i Stockholm 1906:82 

Staten som lagstiftare, staten som arbetsgifvare och enskilda arbetsgifvare bete sig rätt 
underligt gentemot kvinnans arbete utom hemmet. Det förefaller, som låge alltid bakom, 
på djupet, den öfvertygelsen, att detta arbete är en abnormitet, därför att det drar kvinnan 
ifrån hennes egentliga kallelse. Man vill därför allra helst slippa kvinnan som arbetare 
utom hemmet. Men när man så finner lämpligt eller fördelaktigt att ta henne i sin tjänst, så 
exploaterar man denna slags arbetskraft så mycket ske kan, ofta med fullkomlig 
hänsynslöshet. 

 – – –   

                                                
82 Karolina Widerström (1856-1949) var Sveriges första kvinnliga praktiserande läkare. Hon var 
engagerad i alla frågor som berörde kvinnor och publicerade ett flertal skrifter (Svenskt biografiskt 
lexikon). Widerström fanns med i den innersta kretsen bland de frisinnade feministerna. I den 
kretsen fanns från början flera kvinnliga läkare som alla var gynekologer och engagerade i frågor 
som till exempel sexualupplysning och mödravård. Enligt Hjördis Levin var det dessa kvinnor som 
var ursprunget till den svenska sexualundervisningen och sexualupplysningen. Redan i början av 
1890-talet började Karolina Widerström att hålla kurser för lärarinnor i sexualhygien (Levin 1997a, 
s. 15). 
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Saken är ju den, att kvinnoarbete utom hemmet numera är nödvändigt på grund 
framförallt af industrin, som bemäktigat sig större delen av detta arbete, som förr 
förrättades i hemma. Den kvinnliga arbetskraften finner ej användning mer än till en del 
inom hemmet och skulle förslösas, om den ej finge användning utanför densamma 
(Widerström 1906, s. 10 f). 

Widerström pekar på hur de strukturförändringar som samhället genomgick inte tycktes 
påverka traditionella föreställningar om vad som var kvinnornas uppgifter och plats. Detta 
medförde att flickor som växte upp till unga kvinnor vid sekelskiftet befann sig i vad vi kan 
kalla ett paradigmskifte, som hade avgörande betydelse för deras plats och position i 
samhället. Det jag menar här med ett paradigmskifte är den förändring som hemmet 
genomgick från att ha varit till stora delar en produktions- och reproduktionsenhet till att 
enbart bli en reproduktionsenhet. Den produktion som tidigare utförts i hemmet av 
kvinnorna lyftes alltså ut från hemmet (se t.ex. Wikander 1988; 1999). 

 

”Industriflickor” i ett moraliskt paradigmskifte 

För att belysa vad det kunde innebära att befinna sig i detta paradigmskifte ska vi se på en 
grupp av flickor och unga kvinnor i början av 1900-talet som kom att upplevas som ett 
särskilt hot mot samhällsordningen och köns(arbets)ordningen. De var flickor från 
arbetarklassen som sökte sig till arbete inom industrin i stället för att arbeta som 
hembiträden eller ”tjänarinnor”. Det var tillräckligt för att de skulle riskera att bli 
kategoriserade som sociala problem. När de i sin längtan efter frihet och oberoende sökte 
sin försörjning utanför hemmets väggar betraktades de av många som ”socialt 
smittsamma”. Det ansågs finnas en risk att dessa flickor, med sina idéer och sitt 
uppförande, sin frihet och oberoende, kunde påverka andra, till exempel flickor som kom 
från delar av arbetarklassen som betraktades som respektabla och från medelklassen. 

I diskussionen om industriflickorna var det framför allt flickornas längtan efter frihet 
som lyftes fram. Cecilia Milow skriver i en artikel i Vårdarbladet 1922:4 om Flickans 
frihetsbegär att:  

När hon [flickan] läst sig fram, börjar hon helst fabriksflickans eller butiksflickans yrke. 
Tjänarinnans lockar tyvärr icke, trots att den ekonomiska vinsten och ofta etiska är större. 
I ett ordnat hem under en god husmoders ledning kan hon utbilda sig till att en gång själv 
bli en duglig husmor, och i ett ordnat hem äger hon ett skydd som ej kan skänkas henne på 
bättre sätt. Varför föredrager hon fabrikens eller butikens slitande arbete? Jo, det är 
friheten som är så dyrbar. Hon svälter hellre än hon går som ”familjeslavinna”, – – – Hon 
svälter således hellre för friheten (Milow 1922, s. 54).  

Genom ordet ”familjeslavinna” i citatet ovan får vi ett motiv till varför många flickor hellre 
valde att arbeta inom industrin än i hemmen. Ordet pekar både på den sociala positionen 
och uppgifterna i sig och den lön flickorna fick för sitt arbete, som alla kunde jämföras med 
”slavens”. Det var en ”lågt stående” och underordnad position där mat och husrum många 
gånger var enda lön för ett, ofta, mycket hårt arbete. Arbetarklassens eller böndernas döttrar 
fick vanligtvis ta arbete som pigor eller tjänarinnor i husligt arbete när de skulle arbeta för 
sitt uppehälle. För många av dessa flickor var ett arbete inom industrin drömmen eftersom 
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det gav dem möjlighet till reglerad arbetstid, att bestämma själv över sin fritid och 
bestämma över sin egen inkomst (Wikander 1999, s. 123). De flickor som arbetade inom 
industrin hade möjlighet att bli ekonomiskt oberoende och därigenom kunde de bli mindre 
beroende av familjen och samhället. För många flickor innebar ett arbete inom industrin 
också att deras utsatthet (till exempel för sexuella övergrepp) inte blev lika stor som för 
många flickor som arbetade som tjänsteflickor i andras hem.  

Det kan också tänkas att ett av skälen till att det betraktades som problematiskt att så 
många unga kvinnor ville arbeta i industrierna i stället för i hemmen var den växande 
”borgerlighetens” behov av tjänarinnor (se Milow 1922; Kyle & Qvist 1974; Vammen 
1986; Söderlind 1999; Norlander 2000). 

Men det fanns även andra motiv som inte lyftes fram i den dåtida debatten. 
Kvinnohistorikerna Gunhild Kyle och Gunnar Qvist menar till exempel att arbetarnas och 
böndernas döttrar sökte arbete inom industrin eftersom det var svårt för dem att studera 
vidare efter den allmänna folkskolan (Kyle & Qvist 1974, s. 19). Andra tänkbara motiv var 
med all sannolikhet också att flickorna med sitt arbete i industrin kunde bidra till 
uppväxtfamiljens försörjning. 

Sammanfattningsvis kan man kanske påstå att det som var problematiskt med 
industriflickorna inte primärt handlade om att flickorna försörjde sig, utan hur denna 
försörjning var organiserad och framför allt var den ägde rum. Ett arbete utanför hemmet, 
det egna eller en matmors, var inte accepterat som en naturlig plats att försörja sig på för 
flickor och kvinnor. Problematiskt ansågs det också att arbete utanför hemmet innebar att 
den sociala kontroll som hemmet och lokalsamhället tidigare kunde utöva över flickor och 
kvinnor inte längre var möjlig. Att det i många fall kunde vara bättre för en flicka att 
befinna sig utanför sitt hems väggar, var något som det inte verkar ha funnits beredskap att 
se.  

Fokus var helt på att dessa ”industriflickor” sökte sig bort från hemmasfären och det 
som ansågs vara kvinnans naturgivna plats och plikt, och att den förflyttningen i sig ökade 
risken för allvarlig vanart. 

Jag har nu visat vad könstillhörigheten betydde för bedömningarna av de handlingar 
eller beteenden flickor och pojkar uppvisade och risker som fanns att bli kategoriserade 
som sociala problem. I nästa avsnitt ska vi undersöka vilken betydelse ålder kunde ha för 
föreställningar om sociala problem. Här går vi nu till att betrakta flickor och pojkar 
samtidigt. 

 

Det femtonde året – flickors och pojkars kritiska ”öfvergångsålder” 

I kapitlet om barnavårdslagarna visade jag att lagstiftarna gjorde skillnad mellan flickor och 
pojkar när det gällde åldersgräns för aga som särskild uppfostringsåtgärd. Kön och ålder har 
alltså i vissa fall haft betydelse när det gäller fostran av barn och unga. Men det vanliga har 
annars varit att samma ålder har gällt som gräns för både flickor och pojkar för att betraktas 
som tillräckligt mogen för att bli straffad juridiskt för sina handlingar. I det här avsnittet ska 
jag visa hur man på olika sätt argumenterat för att just 15- års ålder borde utgöra en gräns 
när den unge skall stå ansvarig (bli sakförd) och behandlad för sina handlingar; en gräns  
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mellan att vara barn och att vara vuxen och ta ansvar för sina handlingar i juridiskt 
hänseende. 

I 1902 års Förslag till lag angående uppfostran åt vanartade och i sedligt afseende 
försummade barn menade kommittén att det inte var lämpligt att ange någon viss ålder som 
den lägsta när ett barn skulle kunna bli föremål för uppfostringsåtgärder. Man ansåg att 
faran för ett barns utveckling i ”ond riktning” kunde vara påtaglig redan vid ganska tidig 
ålder. Det var därför svårt att bestämma åldersgränsen nedåt, men man ansåg att detta inte 
var något problem. Däremot menade kommittén att det var viktigt med en åldersgräns 
uppåt: 

En åldersgräns uppåt är [...] oundgängligen nödig; och har komitén i sådant afseende 
föreslagit, att endast barn, som ännu icke uppnått femton år, skulle kunna till fostran 
omhändertagas. Förslaget grundar sig på samma skäl, som förmått komitén att i förslaget 
angående minderåriga förbrytares behandling [– – –] fastställa nämnda ålder såsom den 
gräns, vid hvilken straffrättslig ansvarighet inträder (Prop. 1902:30, s. 27). 

Anledningen till att åldern blev satt till 15 för barnavårdsmyndigheternas befogenheter var 
folkskolestadgans åldersbestämmelser. Skolåldern räknades från och med det kalenderår då 
barnet fyllde sju till och med det år då barnet fyllde fjorton. När det handlade om barn, som 
utträtt ur den egentliga skolåldern, men ännu inte hade uppnått straffmyndig ålder (det vill 
säga 15 år), skulle de stå under skolrådets myndighet tills de hade fyllt femton år även om 
de var sysselsatta i fabrik, hantverk eller dylikt (Prop. 1902:30, s. 45). 

Ligapojkskommittén argumenterade på följande sätt för att använda femton år som 
gräns: 

Det har ansetts, att vid denna ålder bör hafva uppnåtts icke endast den utveckling i 
intellektuelt afseende, som är en förutsättning för att kunna skilja mellan tillåtliga och 
otillåtliga handlingar, utan också den stadga i karaktären och vilje rigtningen, som gifver 
förmåga att oberoende af tillfälliga bevekelsegrunder välja det rätta eller det orätta [mina 
kursiveringar] (Prop. 1902:30, s. 27). 

Av de kriterier som är uppräknade kan vi se att det handlar om att den unge ska ha uppnått 
både intellektuell, moralisk och social mognad; att kunna förstå och välja det som är rätt. 
Det kan ses som uppenbart att den typen av ganska vaga kriterier gav utrymme för stora 
variationer bedömningarna av de unga. 

1902 års lag om samhällets barnavård omfattade som vi sett barn till och med 15 år, men 
redan i samband med att lagen kom, hördes röster som talade för en vidgning av 
ålderskriterierna i 1902 års lag till att omfatta äldre barn. I åldern kring 15 år ökade 
vanarten nämligen, vilket föranledde vissa aktörer att argumentera för en höjning av 
gränsen till sjutton år (Prop. 1902:30, s. 51). En av rösterna tillhörde kyrkoherde Hagbard 
Isberg. Vi ska höra vad han hade att säga i åldersdebatten:  

Isberg ansåg att det var femtonårsåldern, det år som avslutade barnaåren, som var den 
mest kritiska åldern för den sedliga hälsan och dess utveckling. Isberg menade att 
kännetecknande för femtonårsåldern var: 

En värld för sig, ty man är då varken barn eller vuxen. [...] Man är på bjudningen för stor 
att sitta vid barnens bord och man är för liten att sitta vid de vuxnas bord. Man lever i en 
värld för sig och känner sig lätt ensam och hemlös. Det är i de åren man söker upp och  
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sluter sig till sina jämnåriga. Det är i de åren vännerna komma att spela en större roll än 
som var fallet förut och än som blir fallet senare (Isberg 1922, s. 18). 

Isberg ansåg att ”utlängtan” också vaknade vid den här tiden. Det handlade om en önskan 
om att bli fri från de band och det inflytande som den unge hitintills stått under. Önskan om 
självständighet ledde också till opposition mot far och mor, det vill säga mot de 
traditionella auktoriteterna. Det fanns enligt Isberg också gott om ”infektionshärdar”: 
kamrater, väninnor, äldre personer samt kaféer och affärer av olika slag som lockade de 
unga bort från hemmet och familjen. Mot allt detta inflytande klarade inte alltid hemmen, 
även de hem som var bra, att skydda ungdomen, menade han. 

Sannerligen: hemmets, samhällets och statens vanmakt inför ungdomen i denna den mest 
kritiska ålder är ett av tidens mest tragiska kapitel (Isberg 1922, s. 20). 

Isberg var bekymrad över den utsatta situation som ungdomarna befann sig i vid 
femtonårsåldern. De var utsatta för frestelser av olika slag, inte minst frestelser som det 
kapitalistiska samhället förde med sig. För till allt annat som kunde leda till problem för de 
unga kom även ”mammon med hela sin arsenal med vapen för kampen om ungdomen” 
(Isberg 1922, s. 19 f). 

Femtonårsåldern kännetecknades enligt Isberg av: utlängtan, hågen till det äventyrliga, 
att självständighetskänsla och hemlighetsfulla krafter vaknar och att livsriktningen avgörs. 
De flesta konfirmerades vid 15 år. Vid den här tiden betraktades konfirmationen allmänt 
som den ungas mogenhetsexamen och mogenhetsförklaring. Många unga började då arbeta 
och försörja sig själva, vilket innebar att många lämnade hemmet vid 15 års ålder. Enligt 
Isberg innebar allt detta att denna ålder var en kritisk period i den unges liv och att det 
därför var angeläget att höja åldersgränsen i barnavårdslagen (Isberg 1922, s. 21). 

Sammanfattningsvis verkar det som att det fanns stor risk för unga i femtonårsåldern att 
bli betraktade som särskilt problematiska individer. Det ansågs bero på de processer som de 
unga genomgick i denna ålder, processer som var både biologiskt och kulturellt betingade. I 
nästa avsnitt ska vi se lite närmare på hur både flickor och pojkar i femtonårsåldern 
beskrevs och uppfattades, och hur föreställningar om kvinnligt och manligt träder fram i de 
framställningarna. 

 

Slynglar och slynor 

Många aktörer på barnavårdsområdet ville betona att med det femtonde året inleddes ett 
farligt skede i den unges liv. De som skrev om den här frågan menade att bland dem som 
befann sig i denna ålder tilltog vanarten i oroväckande grad (Prop. 1902:30, s. 51). Åren 
kring 15 år kallades vid den här tiden ofta för ”slyngelåldern”. Vad var det då som var så 
anmärkningsvärt med denna period i de ungas liv att den förtjänade att kallas slyn- och 
slyngelåldern? Svensk Uppslagsbok (1947-1955) beskrivning av ”slyngelåldern” respektive 
”slynåldern” kan ge en fingervisning:  

[...] de ungas beteende karaktäriseras av trots, lynnighet och anpassningssvårigheter. 
Denna period sammanfaller på det hela taget med den egentliga puberteten. Genom den 
hastiga tillväxten i vertikal riktning och därmed sammanhängande svårigheter till 
muskelkoordination ger den unge ett ”slängigt” och ”valpigt” intryck. På det psykiska 
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området är ofta en viss disharmoni och ett ”ouppfostrat”, ”slyngelaktigt”, beteende 
förhärskande. Under slyngelåldern äga de flesta kvarsittningarna i skolan rum. 

Den bild vi får ger intrycket av att den unge tillskrevs många olika former av brister: 
sociala, motoriska och psykologiska. 

Flickor i femtonårsåldern beskrivs på följande sätt av Cecilia Milow: 
Tanklösa, obehärskade, näsvisa, framfusiga, nyfikna och slamsiga som flickor ofta äro i 
slynåldern äro de ej lätta att handskas med (Milow 1922, s. 54).83 

Om vi får tro Milow var det just det att flickorna inte var lätta att handskas med som deras 
slynaktighet bestod i. I sin beskrivning av flickorna ger Milow också indirekt en bild av hur 
hon ansåg att pojkarna var i denna ålder:  

På det hela äro flickor mera ambitiösa, mindre animala än pojkar i samma ålder 15-17 år 
(a.a.). 

Men vad menade då Milow med animala? 
Det är naturligtvis inte helt lätt att veta, men man kan kanske se på ”animal” här utifrån 

två olika perspektiv. För det första att Milow använder animal i betydelsen att stå nära 
naturen. Det speglar den ena änden av den dubbelhet i synen på kvinnor som var typisk för 
den viktorianska epoken. Kvinnor sågs ju ibland som ”närmare naturen” och ibland som lite 
ädlare och förfinade än män. Det var då de var mindre animala. För det andra kan 
innebörden i ”animal” hämtas från det engelska uttrycket ”animal spirits” som översätts 
med ”livsglädje, livsandar”. I så fall menade Milow att pojkar var mer fulla av liv och 
upptåg än vad flickorna var. Milow säger ju att flickor i den här åldern var mer ambitiösa 
än pojkarna, vilket kan tala för att den senare tolkningen av animal är den hon avser. 

Låt mig emellertid kontrastera Milows bild av slynorna och slynglarna, en bild som kan 
sägas ha sitt ursprung i lärarinnan Milows hemvist i pedagogiken, med en annan bild som 
kommer från medicinen. För detta tar jag hjälp av läkaren och professorn i pediatrik Isak 
Jundell, som beskriver unga i denna ålder på följande sätt:84 

                                                
83 När man slår upp ordet slynålder i Svensk Uppslagsbok (1947-1955 års upplaga, ordet finns inte 
med i tidigare upplagor) blir man hänvisad till slyngelålder. Orden slyngel och slyna är bekönade 
men när orden ska förklaras är utgångspunkten ett manligt kön. Margret Eichler kallar detta 
overgeneralization övergeneralisering, vilket innebär att när man talar om, som oftast, två kön tar 
man utgångspunkt i ett av könen (man) och presenterar förklaringar utifrån den utgångspunkten 
som giltiga för båda könen (Eichler 1988, s. 6). 
I Svenska akademins ordbok översätts slyna med ouppfostrad flicka. För ordet slyngel finns ingen 
motsvarande översättning. Enligt Svensk etymologisk ordbok har ordet slyna flera betydelser t.ex. 
lösaktig kvinna men också att var snabb och flänga runt. Slyngeln är en som smyger runt och slår 
dank men han är också en lymmel och buse (Ord för ord: Svenska synonymer och uttryck).  
84 Isak Jundell (1867-1945) läkare, professor i pediatrik, överläkare och direktör vid Allmänna 
barnhuset 1914-1932. Han var ledamot av Medicinalstyrelsens tuberkuloskommitté 1903-1907, 
ordförande i kommittén för utredning av den kvinnliga sjukvårdspersonalens ställning m.m. 1812-
1916 och ledamot av fattigvårdslagstiftningskommittén 1916-1921 o.s.v.. Han skrev ett antal 
vetenskapliga arbeten i pediatrik t.ex. Det friska och det sjuka barnet samt populära skrifter i 
barnavård (Nordisk familjebok; Svensk uppslagsbok).  
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Det yttre jaget blir kantigt, rörelserna bli ryckiga; härav den groteska hållningen och 
rörelsen i slyngel- och slynåldern, vilka år emellertid karaktäriseras ännu mera av 
omotiverade förändringar i stämningen, ökad självkänsla, känslan av att förstå allting 
bättre än föräldrarna, behagsjuka och likgiltighet, överdrift i kärlek (Jundell 1927, s.174). 

Jundell beskriver här både yttre kroppsliga attribut och inre egenskaper som dessa unga 
kunde anta. Han menade också att det var under de här åren som ”själslivet” antog de drag 
som var särskiljande för de två könen. 

För flickan innebar det: 
Hos den mognande flickan uppträda känslor av moderlig omsorg för omgivningen; 
samtidigt blyghet och skygghet eller också behagsjuka (a.a.). 

I Jundells beskrivning av flickans utveckling i den här åldern är det traditionella kvinnliga 
egenskaper som lyfts fram. Moderlig omsorg, blyghet, skygghet och behagsjuka kan ses 
som (dåtida) goda och eftersträvansvärda kvinnliga egenskaper.85 

För pojken innebar det: 
Ynglingen blir manligt djärvare. Hans tankar och strävanden se inga hinder för att nå 
obegränsade mål och förverkliga stora planer. Hans kraftkänsla låter honom tro sig kunna 
ställa allt förutvarande i skuggan (a.a.) 

Beskrivningen av pojken ryms i ett traditionellt synsätt på positiv manlighet; djärvhet, 
beslutsamhet, kraftfullhet; egenskaper som ansågs vara centrala för den som skulle ta hand 
om och försörja familjen. Men vi kan också betrakta den beskrivning Jundell gör av pojken 
från en annan sida, och se de negativa dragen. Att till exempel ha obegränsade mål kan inte 
ses som särskilt realistiskt eller ansvarsfullt. Att ställa allt förutvarande i skuggan kan inte 
heller enbart ses som ett positivt drag utan kan lika gärna betraktas som ett orealistiskt 
förhållningssätt. Sammantaget kan man säga att Jundells beskrivning av pojken i 
”slyngelåldern” ger en bild av att pojkar då kunde visa upp ett orealistiskt, och 
verklighetsfrämmande beteendemönster, medan hans karakteristik av flickorna inte rymmer 
några motsvarande brister. 

De bilder vi fått av flickor och pojkar av Milow och Jundell representerar pedagogik och 
medicin, två olika vetenskapliga områden. Dessa områden blir också synliga i deras 
beskrivningar av de unga. Milow ser med pedagogens ögon på ambitioner och förmåga att 
inordna sig i ett system med ordning och kontroll och presenterar flickor och pojkar som 
olika i dessa förmågor. Det framgår emellertid inte tydligt hur Milow ser på ursprunget till 
dessa förmågor, som det gör hos Jundell. Han visar upp en tydlig essentialistisk syn på kön 
när han beskriver olika egenskaper hos flickor, till exempel moderlighet och hos pojkar 
djärvhet, som könsbestämda beteenden. 

Här lämnar vi Milows och Jundells beskrivningar av slyngelåldern. Innan vi lämnar 
ämnet helt vill jag dock reflektera över hur uttryck som slynglar och slynor, som vi idag 
skulle kalla för ”nedsättande uttryck” tidigare kunde användas i det offentliga. Uttrycken 
hade ju en nedsättande betydelse även då. Det var dock både tillåtet och förväntat att 

                                                
85 Behagsjuka, ett ord som inte används särskilt ofta idag översätts till engelska med ”anxious to 
please”, vilket i sin tur skulle kunna översättas till svenska med ”angelägen att behaga” eller ”vara 
till behag”. 
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använda sådana uttryck i den offentliga debatten och i lagstiftningssammanhang under den 
här tiden. Man skulle kunna säga att det har skett en humanisering av språkbruket och hur 
man tilltalar människor. Det finns idag betydligt starkare restriktioner för användandet av 
den typen av nedsättande uttryck om människor i offentliga sammanhang. Men det finns 
också en annan sida när man betraktar språkbruket förr och nu. En del av de ”nedsättande” 
uttryck som användes förr förmedlade en omedelbarhet och tydlighet i uttrycken som 
innebar att de var svåra att tolka på annat sätt än vad avsikten var. Idag är uttrycken ofta 
diffusa och ger stort utrymme för varierande tolkningar. De kan nog ha lika stämplande 
effekter som de tydliga uttryck som tidigare användes. 

Med detta avslutar jag den första delen av detta kapitel för att gå vidare och visa vilka 
åtgärder som samhället vidtog för att komma tillrätta med de sociala problemen. 

 

Synen på åtgärderna: statens ansvar kontra föräldrars och andras 
I den här delen av kapitlet ska jag visa hur olika aktörer under den här perioden ansåg att 
problemen i samhället skulle hanteras. De rådande föreställningarna om vad de sociala 
problem, till exempel sedeslöshet och vanart, bestod av skapade förutsättningar för vissa 
typer av lösningar av dem. Jag utgår därför från de orsaker till sociala problem som 
identifierades i den första delen och ser på vilka lösningar som olika aktörer aktualiserade 
för att åtgärda och förebygga problemen. På det sättet är det förhoppningsvis möjligt att 
ännu tydligare se som vad de sociala problemen uppfattades – eftersom lösningarna 
speglade problemuppfattningarna. 

Ligapojkskommittén betonade i sitt första betänkande att frågan om hur man skulle 
hantera problem bland de unga i samhället var mycket viktig för hela samhället: 

[…] tilltagande yttringar av brottslighet och förvildning inom det uppväxande slägtet; och 
den fara, som denna företeelse innebär, är uppenbarligen af den omfattningen, att frågan 
om det lämpligaste sättet för dess avvärjande måste uppfattas som en 
samhällsangelägenhet av största vigt (Betänkande I 1898, s 21). 86 

Kommitténs framställning här visar tydligt att de såg det som angeläget att ingripa och 
agera mot ett växande hot mot ordningen i samhället. Detta växande hot kom från de unga 
och kunde knytas till de sociala problem som fanns bland dem. 

Med utgångspunkt i vad som blev betraktat som sociala problem och därmed också 
utgjorde ett hot mot ordningen ska vi se vilka åtgärder som folk ansåg att staten/samhället 
borde göra. Vi ska också se på vad staten gjorde för att förebygga och hindra en utbredning 
av problemen framför allt bland de unga. 

Av det betänkande som ligapojkskommittén lade fram kan man avläsa att allt fler aktörer 
delade uppfattningen om att staten borde ta ett större ansvar för unga som levde i 
missförhållanden av olika slag. Man menade att åtgärderna från statens sida måste omfatta 
flera grupper av barn och ungdomar, inte enbart de som redan hade gjort sig skyldiga till 
brott, om någon varaktig minskning skulle kunna ske av förekomsten av brottslighet och 
”förvildning” bland de unga. Åtgärderna måste även inbegripa unga som var uppenbart 
vanartade och trotsiga och gav anledning till misstankar om att de skulle kunna utvecklas 
                                                
86 Se även Kyrklig Tidskrift 1898. 
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till samhällsfarliga personer. Även unga som växte upp under påverkan av brottsliga eller 
”lastbara” föräldrar eller under annat dåligt inflytande måste omfattas av åtgärder även om 
att de inte verkade vanartade (Betänkande II 1900, s. 33). De åtgärder som kunde bli 
aktuella var till exempel omhändertagande och placering av barn i fosterhem eller 
skyddshem, 

Kommittén ansåg dock att insatser av individuell karaktär inte var tillräckliga eftersom 
orsaker till brottslighet och/eller vanart många gånger var sociala omständigheter som 
enskilda inte kunde påverka (Betänkande II 1900, s. 35).  

För att avhjälpa sådana missförhållanden måste förändringar göras i själva 
samhällsstrukturen. Det rådde dock ingen klarhet eller enighet om vilka medel som skulle 
kunna användas för detta. Önskemålet var att förekomma problemen genom förebyggande 
arbete men om det inte var möjligt att förebygga så ville man i alla fall försöka begränsa 
”det onda” så att det inte fick ta över i samhället. Det skulle man åstadkomma genom att ta 
kraftigare tag mot olika missförhållanden i jämförelse med tidigare. Därigenom skulle 
samhället fullgöra sitt moraliska ansvar såväl mot de barn som blev föremål för åtgärder, 
som mot de barn som den förstnämnda gruppen av barn utgjorde hot emot. Samtidigt 
framhöll kommittén att samhället därigenom tillgodosåg sina egna intressen, såväl ideella 
som ekonomiska (Prop. 1902:30, s. 58). 

 

Uppfostran: staten, skolan och föräldrarna 

Problemen i samhället ansågs bland annat bero på att traditionella moraliska regler med 
grund i kristendomens värderingar höll på att lösas upp. Med hjälp av uppfostran skulle 
därför staten se till att medborgarna lärde sig att leva efter godkända normer och regler som 
var till nytta för samhället. Individerna skulle därigenom lära sig en god livsmoral och bli 
anpassade så att de som inte utgjorde något hot mot ordningen i samhället. Det var även 
möjligt att genom fostran tillrättaföra dem som inte ansågs vara anpassade. 

Socialpolitiken var en jämförelsevis ny inriktning på den politiska arenan i det tidiga 
1900-talet. Den utgjorde i sig inte någon ny politisk ideologi utan det handlade om att 
etablerade politiker började ägna sig åt nya politiska områden, till exempel familjen och 
uppfostran, sådant som tidigare hade legat utanför politiken. Utgångspunkten för 
socialpolitiken var att människorna var statens största tillgång. Ju fler friska, lyckliga, 
ekonomiskt självförsörjande individer som landet hade desto starkare och desto mer 
oberoende blev landet, hävdade socialpolitikens företrädare (se von Koch 1908, s. 7). I det 
nya århundradet blev det därför en viktig uppgift att genom socialpolitiken fostra 
individerna och sörja för att de blev goda samhällsmedborgare. Samhällsmedlemmarnas 
ansvarsmoral och självbild skulle stimuleras, vilket skulle öka deras förutsättningar att 
fungera i det nya industrisamhället. Med socialpolitikens hjälp sållades även individer ut 
och delades in i olika grupper: de som skulle få hjälp och de som inte skulle få någon hjälp. 
Man kan säga att det med socialpolitiska medel blev möjligt att välja ut de människor som 
ansågs vara, eller som kunde bli, dugliga samhällsmedborgare (se Berge 1995; Jordansson 
1998; Svensson 1995; Sjögren 1997). 
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Lagar som uppfostringsstöd 

De unga utgjorde viktiga länkar i samhällskedjan och var betydelsefulla i det nya samhälle 
som skulle byggas. Därför var det framför allt de unga som skulle omfattas av åtgärder för 
att man skulle komma till rätta med, men även förebygga, sociala problem i samhället. Men 
alla unga ansågs inte vara till bekymmer utan det var främst de underprivilegierade 
gruppernas barn. Ur medel- och överklassens perspektiv utgjorde dessa grupper ett hot mot 
den borgerliga kulturen. För att undanröja det hotet ansågs fostran av de unga (men även 
deras föräldrar) vara ett viktigt medel (Frykman & Löfgren 1979/1997, s. 87 ff.; Bjurman 
1984, s. 129 f). 

Inom Centralförbundet för socialt arbete (CSA) fanns många företrädare för de 
borgerliga, med G. Halfred von Koch som en av förgrundsfigurerna.87 88 Han ansåg att 
moralisk fostran var ett sätt att förebygga hotande klasskonflikter; med hjälp av moralisk 
fostran skulle man skapa samhörighet mellan samhällsklasserna och motverka 
klassantagonismen. von Koch ansåg att människornas likgiltighet och obenägenheten att 
skaffa sig kunskap när det gällde viktiga sociala och samhälleliga spörsmål hade sin grund i 
en lucka i folkuppfostran, nämligen brister i ”samhörighetskänslans väckande och 
odlande”. Denna brist i uppfostran medverkade till att underblåsa och förstärka den 
”olycksdigra klassantagonismen” menade von Koch (1908, s. 4). 

Ett viktigt inslag i de borgerliga uppfostringsambitionerna och ett nytt och effektivt stöd 
för uppfostran blev barnavårdslagarna (Olson 1992, s. 98 f). I lagförslaget till den första 
barnavårdslagen formulerar Ligapojkskommittén varför det var en så angelägen uppgift att 
fostra de unga: 

[…] sådana barns tillrättaförande och fostran till samhällsnyttiga medborgare framstå 
såsom ett vigtigt statsintresse, hvars tillgoseende måste sinom tid på mångfaldiga sätt, 
både materielt och ideelt, komma samhället till godo [mina kursiveringar] (Prop. 1902:30, 
s. 20).  

Men den hufvudsakliga vinst, som härvidlag kan af samhället påräknas, är dock icke af 
ekonomisk utan af ideel natur; och denna vinst, förbättringen af rättssäkerheten och 
moraliteten inom samhället, torde svårligen kunna nog högt uppskattas [mina 
kursiveringar] (Prop. 1902:30, s. 21). 

Uppfostringsprojektet var som synes angeläget för samhället (det vill säga den borgerliga 
överheten) framför allt ur två synvinklar, en moralisk och en ekonomisk. Genom uppfostran 
                                                
87 Halfred von Koch (1872-1948) agronom, aktiv folkbildare och egnahemspolitiker. Han var en av 
ett flertal aktiva personerna i Centralförbundet för socialt arbetes (CSA) uppbyggnad och 
utveckling. Den socialpolitik som bland annat CSA stod för var den liberala ingenjörskonsten 
(Boalt & Bergeryd 1974, s. 7 ff., Sjögren 1997, s. 46). I de liberala reformatorernas samhälle ansågs 
varje individ ha kraft och förmåga, med hjälp av fostran (vägledning), att själv forma sitt liv. 
Genom att förse människorna med grundläggande resurser som de inte på egen hand haft möjlighet 
att skaffa och även förse dem med grundläggande moraliska resurser så skulle den liberala 
ingenjörskonstens mål, en socialt anpassad, upplyst och självförsörjande medborgare uppnås 
(Sjögren 1997, s. 160 f). 
88 Det var många borgerliga företrädare som betraktades som liberaler. Den liberalism som de stod 
för kan ideologiskt karaktäriseras som socialliberalism (Sjögren 1997, s.28 ff.) 
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skulle man förbättra och rädda barn och unga och även deras vårdnadshavare. Målet var att 
både föräldrar (och barn) skulle fostras till självförsörjande och dugliga 
samhällsmedlemmar. De unga skulle påverkas så att de inte skulle leva ett sedeslöst och 
”samhällsfarligt” liv”( jfr Svensson 1995, s. 540). Från statens sida ansåg man att det var 
viktigt att ingripa tidigt för att kunna leda in de unga på den ”rätta vägen”: 

[...] derest den minderårige, utan att hafva gjort sig skyldig till något lagbrott, på annat sätt 
visat dåliga anlag och böjelser af sådan art, att deras utveckling uppenbarligen innebär en 
fara för statens rättsordning. [– – –] så är det ock i ej mindre grad af behofvet påkalladt, 
att, der barn växa upp under sådana yttre omständigheter, som med största sannolikhet 
kunna väntas hos dem framkalla vanart, staten ingriper för att om möjligt gifva en bättre 
rigtning åt deras sedliga utveckling  [mina kursiveringar] (Prop. 1902:30, s 20). 

För de unga som redan hamnat på avvägar var utgångspunkten den att: 
[...] brottslighet hos barn icke bör medföra straffpåföljd, utan i stället bekämpas genom 
lämpliga uppfostringsåtgärder, enär den måste betraktas såsom i väsentlig mån beroende 
derpå, att den minderårige lagöfverträdarens uppfostran icke varit egnad att bibringa 
honom den stadga i karaktären som erfordras för att han må kunna motstå mötande 
frestelser. Det anses derför ligga i statens intresse att genom ingripanden i den 
minderåriges uppfostran söka leda denna till ett sådant resultat, att faran för ytterligare 
rättskränkningar från hans sida aflägsnas [mina kursiveringar ] (Prop. 1902:30, s 20). 

Ebba Westberg som vi tidigare mött, en av aktörerna på barnavårdsområdet och aktiv i 
CSA, var en av dem som betraktade lagstiftningen som en mycket stor och viktig händelse i 
hela den svenska offentliga barnavårdshistorien. Hon underströk vikten av att ha en 
lagstiftning som inriktade sig på barnen och deras framtid. Hon ansåg också att det var 
viktigt att barnavårdsfrågan inte bara blev en fattigvårdsfråga. I stället skulle den ses som 
en egen fråga och dessutom som en av de viktigaste för samhället, en central statlig 
angelägenhet. Westberg menade att ”den stat, som försummar sina barn, förspiller sin egen 
framtid” (Westberg 1906, s. 3 f). 

Lagarna kan ses som en effekt av det intresse som fanns av att värna om barnen och 
deras situation i samhället. Syftet med dem var bland annat att skapa en bättre situation för 
barnen än den varit under 1800-talet. Men lagstiftningen kom inte enbart till för att ge 
barnen en bättre ställning i samhället, den bottnade också i att det fanns oro över 
industrisamhällets utveckling. Intresset för barnen baserades på vetskapen om att barnen 
var framtidens arbetskraft (von Koch 1925; Höjer 1955; Ottosson m.fl. 1974). 

Lagarna kom till för att förbättra barn och ungas levnadsvillkor men också för att 
tillgodose samhällets behov av arbetskraft. Lagarna på barnavårdsområdet kan därför 
betraktas som ett svar på ansvars- och åtgärdsfrågan när det gällde de unga och deras 
situation i samhället. Samtidigt speglade lagarna givetvis samhällets normer och 
värdesystem. De kan därför ses som illustrationer av hur vissa normer i samhället kan bli 
upphöjda till lag och därefter användas av staten för att uppnå önskade politiska och sociala 
mål (Svensson 1996, s. 120 f) 

Genom tillämpningen av lagarna kunde man se till att samhällets rådande 
moraluppfattningar upprätthölls och fortsatte att utöva en viss auktoritet över människor. 
Auktoritet skulle utövas bland annat genom disciplinering, som i sin tur kunde ske i form 
av uppfostran (Svensson 1996, s. 121). Barnavårdslagarna och inrättandet av 
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barnavårdsnämnder gav samhället ett nytt system för kontroll av barn och ungdomar. I 
arbetet inom detta system hamnade man mellan vård och straff (eller både och): å ena sidan 
skulle den unge behandlas och ges omsorg och å andra sidan var ett straff- och 
avskräckningstänkande alltid närvarande (Swärd 1993, s. 18, 148). 

Lagarna på barnavårdsområdet (1902) bekräftade att det normsystem som samhället 
tidigare anammat alltjämt låg fast och att den som bröt mot detta i juridiskt eller moraliskt 
avseende med lämpliga tvångsåtgärder skulle återföras till den rätta vägen (Qvarsell 1996, 
s. 33 f). Samtidigt med dessa barnavårdslagar inleddes en era som präglades av vad 
psykologen Claes Levin kallar ”den socialpolitiska behandlingstanken”. Den innebar att 
sociala reformer sågs som ett medel att gradvis bygga bort brott och andra sociala problem. 
Nya tankar om att problem skulle kunna behandlas och förebyggas fick nu fotfäste, 
samtidigt som samhällets moraliska normsystem med ett disciplinerings- och strafftänkande 
fortfarande hade ett fast grepp (Levin 1998, s. 83). 

Lagarna kan ses som ett stöd för att fostra framför allt de underprivilegierade grupperna 
och deras barn, men det fanns också delar i uppfostringsprojektet som omfattade alla barn 
och där hade skolan en mycket central roll. 

Skolans del i uppfostringsprojektet 

Brist på uppfostran och bildning ansågs vara en viktig orsak till att sociala problem 
utvecklades. Uppfostringsmomentet spelade en viktig roll vid utformandet av de ungas 
livsgestaltning och överheten ansåg att många av föräldrarna i arbetarhemmen saknade 
förmågan att fostra barnen enligt de borgerliga kraven. Därför skulle samhället eller den 
bildade medelklassen ta över uppfostran. Via (upp)fostran kunde också nödvändig kontroll 
och disciplinering av de unga upprätthållas. Genom kontroll av de unga kunde man verka 
för att sedeslöshet och fattigdom inte spreds som en sjukdomssmitta. Vissa barn ansågs 
vara en smittkälla och det var därför en socialhygienisk åtgärd att se till att dessa unga 
smitthärdar inte spred sin smitta till de välartade barnen och ungdomarna i samhället. 
Fostran och kontroll av barnen i samhällets regi underlättades därför genom utbyggnad av 
skolan (se Swärd 1993, s. 47 ff.). 

Enligt politikerna var folkskolans män89 en grupp som tidigt kunde urskilja barn som 
kunde vara ”smittsamma” och de borde därför: 

[…] påyrka åtgärder, som kunde vara egnade att rädda de sedligt försummade barnen från 
undergång samt att skydda den stora massan af icke vanartade från moralisk smitta . […] 
barn, hvilkas uppförande är sådant, att deras vistelse i skolan menligt inverkar på de öfriga 
barnen och på arbetet i skolan, måtte anordnas särskilda skolafdelningar eller 
undervisningsanstalter – helst sådana, der barnen ständigt kunde vistas [mina 
kursiveringar] Riksdagens skrivelse 1896:37, s. 11).  

De ”smittsamma” skulle alltså skiljas ut så att de inte kom i beröring med de ”skötsamma” 
(se Betänkande II 1900, s. 69; SFS 1924:361, 35 §). Här är ett exempel på isärhållande 
med utgångspunkt i klass. Detta avspeglar den dubbelhet som fanns i förhållande till barn 

                                                
89 I Riksdagens skrivelse som jag refererar till talar man om folkskolans lärare när man talar i mera 
allmänna ordalag. Men när det handlar om vilka som skulle kunna påyrka åtgärder då är det 
folkskolans män som det talas om (se Riksdagens skrivelse 1896:37). 
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och unga med problem och då framför allt till dem som kom från de lägre 
samhällsklasserna. De skulle räddas, men samtidigt skulle andra barn skyddas från dem (se 
t.ex. Bramstång 1964; Hollander 1985; Lundström 1993; Swärd 1993; Sundqvist 1994). 

När de unga lämnade den obligatoriska skolan uppstod en situation där kontrollen av 
dem inte hade tydliga former. Kommittén var oroad över detta och det fanns önskemål om 
att skolan skulle ha en fortsatt viktig roll för de unga även efter att de hade lämnat den 
obligatoriska skolan. Det var viktigt att de skulle befinna sig inom skolrådets 
ansvarsområde till dess att de fyllt 15 år: 

Lyckligtvis går den upplysta allmänna meningen nu mer och mer i  den rigtningen, att just 
under den så ytterst kritiska öfvergångsåldern ungdomen mer än någonsin behöfver 
skolans uppfostrande ledning. I öfverensstämmelse med denna uppfattning har komitén i 
sin motivering framhållit besökandet af aftonskolor, skolkök och hushållsskolor m.m. 
såsom ett utmärkt medel att förebygga den ungdomens förvildning som industrialismen är 
egnad att framkalla. [...] skolrådet bör uppmuntra deltagande i fortsatt undervisning. Ju 
mer denna undervisnings nödvändighet blir insedd, ju större utbredning skall den erhålla, 
och ju vanligare skall det blifva, att ungdomen åtminstone till fylda femton år kommer att 
stå under skolrådets öfverinseende [min kursivering ] (Prop. 1902:30, s. 45 f). 

För att illustrera borgerlighetens önskemål om att fostra unga som tillhörde de 
underprivilegierade grupperna till allmänborgerliga värderingar ska vi (återigen) lyssna till 
Ebba Westerberg. Hon ger oss en bild av vad man önskade att skoltiden och den närmaste 
tiden efter att skolan avslutats skulle ge de unga:  

Vill man därför komma det onda verkligt till lifs, så heter botemedlet upplysning, 
upplysning åt alla. Men först och främst gäller det att genom målmedveten uppfostran 
söka nå den ungdom, flickor och gossar, som faran närmast gäller, avleda och förebygga, 
skaffa dem flere intressen och renare smak och, där hemmen icke själva kunna göra det, 
genom skolornas hjälp naturligt och lugnt ge dem den kunskap, som de annars förskaffat 
sig genom jämnåriga. Det gäller att laga, att deras själslif är upptaget af det, som är nyttigt 
och sundt så blir där icke plats att växa så mycket ogräs. En god och verkligt väckande 
skolundervisning, fortsättningskurser, allmänt intresserande och väckande företag, som 
samla ungdomen utanför skoltiden, ordentligt arbete, tillgång till oskyldiga förströelser, 
motarbetande af sensationslitteratur – allt detta är angreppspunkter i kampen mot 
osedligheten bland ungdomen [mina kursiveringar] (Westberg 1906, s. 68). 

Här understryker Westberg att undervisning är det som ska hindra och motverka ”det onda” 
i samhället. Innehållet i hennes tal kan ses som uttryck för ett vaccinationstänkande, att 
man genom ”vaccinering” med undervisning och olika intressen skulle skydda[s] från att 
bli smittad av problem. Vad som betraktades som eftersträvansvärt i samhället (av 
borgerligheten), det vill säga effekterna av vaccinet, kan förstås av Westbergs tal om renare 
smak, naturligt och sunt, ordentligt arbete, oskyldiga förströelser. Genom att bilda och 
fostra barnen in i dessa ideal kunde man hindra och motverka social problematik, det vill 
säga ”det onda” i samhället. 

Att främja barnens sedliga utveckling var en av skolans främsta uppgifter, och därför 
kom skolan mer än någon annan institution att ha kontakt med hemmen och föräldrarna. 
Under den här tidiga delen av 1900-talet var det i skolan som det tidigast och mest 
uppenbart visade sig vilka barn som fick tillräckligt god omvårdnad och moralisk fostran 
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hemma, och vilka som var försummade. Skolan bidrog därför nu till att blickarna i ännu 
högre grad än tidigare vändes mot föräldrarna. 

 

Föräldrarnas del i uppfostringsprojektet 

Föräldrarna hade givetvis en viktig del i uppfostringsprojektet. Deras uppgift var att ta 
huvudansvar för barnen. Genom föräldrarnas fostran, disciplinering och kontroll skulle 
barnen i sin tur lära sig att leva efter de normer som gällde i samhället och bli dugliga 
samhällsmedlemmar. När föräldrarna inte klarade av att ta det ansvar de förväntades ta, 
trädde samhället in i deras ställe för att ta hand om uppfostran och kontrollen av barnen. 
Men samhället skulle inte nödvändigtvis ta över för alltid. Samhällets ingripande skulle 
hjälpa men även fostra föräldrarna så att de skulle kunna och vilja ta sitt ansvar: 

[…] visade sig medföra fara för dessas vanartande då skulle barnavårdsnämnden ingripa 
och bereda barnen en uppfostran, som vore egnad att kraftigt motverka de dåliga 
inflytelser de förut mottagit och att utveckla och understödja deras anlag och böjelser. På 
enahanda sätt måste ock förfaras, om ett barn, oaktadt förhållandena i dess hem icke varit 
af den sorgliga art, som nyss blifvit antydt, visat en så utpräglad vanart, att någon 
förhoppning om dennas stäfjande genom hemmets och skolans påverkan icke förefunnes. 
Att samhället vore fullt berättigadt till ett sådant ingripande gent emot föräldrar, som 
saknade vilja eller förmåga att bruka sin föräldramyndighet på ett för barnet och samhället 
gagnande sätt, syntes icke kunna dragas i tvivelsmål (Prop. 1902:30, s. 33 f).  

Man kan konstatera att ett av de krav som ställdes på föräldrar (och motsvarande 
vårdnadshavare), och som var centralt i rollen som förälder, var att ta ansvar för och utöva 
kontroll över sina barn, ett uttryck för god ansvarsmoral. I den första barnavårdslagen från 
1902 (SFS 1902:67) innebar ansvarstagandet för barnen att ge barnen god tillsyn. Om inte 
vårdnadshavarna klarade av denna uppgift skulle samhället gå in och omhänderta och 
därigenom ta ansvar för barnens uppväxt så att de inte växte upp: 

[...] till nyttiga arbetare odugliga, lastbara och brottsliga män och qvinnor, icke endast 
bereda sitt eget förderf utan också ligga samhället till last (Prop. 1902:30, s. 20). 

En god ansvarsmoral innebar också att samhällsmedborgarna skulle uppträda som dugliga 
samhällsmedlemmar som tog ansvar, gjorde rätt för sig, och inte låg andra eller samhället 
till last. Detta hade sin grund i föreställningar som underbyggde det jag kallar det goda 
arbetets diskurs, där talet om att försörja sig själv och ”att göra rätt för sig” för att inte ligga 
samhället till last kan ses som centralt för att en individ skulle bli betraktad som duglig 
samhällsmedborgare. Jag återkommer till denna diskussion i kapitel sju. 

Barnavårdslagstiftningen kan ses som ett kontrollinstrument som användes mot de 
föräldrar som inte tog sitt föräldraansvar och därigenom inte sitt medborgerliga ansvar eller 
som missbrukade samhällets solidaritet (Runcis 1998a, s. 13). En första åtgärd som 
barnavårdsnämnden kunde vidta mot oansvariga och försumliga föräldrar var att ge en 
allvarlig förmaning till den/dem som var ansvariga för barnets vård om denne/de inte 
uppfyllde uppfostringsplikterna och därigenom försummade barnet (SFS 1902:67, § 7). 
Andra steget var att samhället omhändertog de barn vars föräldrar, trots de förmaningar och 
påpekanden de fått, inte uppfyllde samhällets krav på att vara en god fostrare.  
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Makthavarna var samtidigt bekymrade för att det fanns ansvarslösa föräldrar som utnyttjade 
”samhällets godhet”. Kommittén uttryckte oro över att samvetslösa föräldrar, med ”vilje 
genom vårdslösande af sina uppfostringspligter”, ville föra över kostnader de hade för 
barnen på det allmänna. Där det var uppenbart att föräldrar inte tog det ansvar som 
samhället förväntade skulle föräldrarna därför åläggas ekonomiskt ansvar för sina barn. När 
ett barn blev omhändertaget för samhällsvård skulle föräldrarna därför betala en del av 
samhällets kostnader även om familjen levde i fattigdom (Betänkande I 1898, s. 107). 

Att ersättningsskyldighet öfverhuvud taget bör åligga föräldrarna, har ansetts både 
principiellt riktigt och praktiskt lämpligt för att förebygga, att föräldrar skulle kunna, för 
att bli qvitt skyldigheten att draga försorg om sina barn, afsigtligt uppmuntra dessa till 
vanartigt och sedeslöst lefnadssätt och därefter kasta omsorgen om deras underhåll på 
samhället (Prop. 1902:30, s. 40).  

Åtgärderna mot de föräldrar som varit försumliga gentemot sina barn, oavsett vad 
försumligheten innebar, inbegrep att göra rätt för sig via ekonomisk ersättning i pengar eller 
arbeta av sin skuld. Föräldrarna skulle betala för det arbete och den kostnad som de som 
dåliga fostrare hade åsamkat samhället. Men på grund av att det ofta var i fattiga familjer 
som barnen omhändertogs för placering i enskilt hem eller uppfostringsanstalt försökte 
samhället avstå från att dra principen om ekonomiskt ansvar för långt. Detta åstadkom man 
genom att avgiften för vården sattes på en sådan nivå att det var möjligt för föräldrar att 
göra rätt för sig. 

Detta talar för att samhället brydde sig om de människor som befann sig i en utsatt 
situation. Det fanns i grunden en humanitär tanke bakom de åtgärder som vidtogs. 
Samtidigt var samhället inte berett att ge efter på maktutövningen och avkräva 
medborgarna att ta ett personligt ansvar för den situation som de befann sig i. 

 

Könsspecifika fostringsåtgärder 

Centralt i den svenska socialpolitiken, från början av 1900-talet, var a) plikten att 
sysselsätta och försörja sig genom arbete men också b) rätten till arbete. Detta benämns 
som ”arbetslinjen” i svensk socialpolitik (se Lindqvist & Marklund 1995; Olofsson 1996; 
Junestav 2001; Eriksson 2004). 

”Arbetslinjen” kan också ses som central i fostran av de unga (framför allt 
arbetarklassernas barn). Ett exempel på hur arbetslinjen framträder i den sociala 
barnavården hämtar jag från förslaget till barnavårdslag från 1902; det handlar om 
samhällets åtgärder vid omhändertagande och placering utanför hemmet av en ung individ.  

[...]skyddslingar må komma i åtnjutande af den särskilda handledning och vård, som 
erfordras för hans uppfostran till gudsfruktan och arbetsduglighet [mina kursiveringar] 
(SFS 1902:67, 15:4 §). 

Fostran till gudsfruktan och arbetsduglighet kan här ses som ett erbjudande till den unge att 
få ta del av samhällets resurser att bli dugliga, nyttiga och lydiga arbetare. 

I den tidiga barnavårdslagstiftningen hade föreställningar om att vilja och kunna ”göra 
rätt för sig” väsentlig betydelse både för tänkandet kring orsaker till problem bland de unga, 
och som underlag för åtgärd för att komma tillrätta med problemen. För att bli goda 
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samhällsmedborgare skulle flickor och pojkar fostras och kontrolleras i hemmen, i skolan 
och även via lagarna.90 De lägre klassernas barn skulle fostras till ett sunt, friskt släkte och 
dugliga samhällsmedborgare som skulle bilda en frisk och arbetsduglig arbetarklass och 
därigenom garantera en säker kår av goda arbetare för den expanderande industrin 
(Frykman & Löfgren 1979/1997). Det var bland annat industrins behov av arbetskraft som 
låg bakom intresset framför allt för pojkarna. De skulle bli dugliga arbetare som skulle 
försörja sig själva och sin familj. Intresset för flickorna låg främst i att de skulle föda, vårda 
och fostra nya friska arbetsdugliga arbetare. Kanske kan man säga att flickorna framför allt 
sågs som reproduktionsapparater och pojkarna som produktionsapparater. Flickorna och 
pojkarna skulle således fostras både till att bli goda representanter för sitt kön och sin klass.  

I kommande avsnitt ska jag visa hur tankarna om fostran in i att bli en ”riktig” flicka och 
”riktig” pojke kom till uttryck bland dåtidens aktörer. 

 

Fostran till god kvinnlighet 

Cecilia Milow argumenterade för att det skulle startas klubbar och aftonskolor där flickor 
kunde fostras till ”goda vanor i självbehärskning, hövlighet, återhållsamhet, oegennytta, 
ordning och disciplin” (Milow 1922, s. 55 f). De flickor Milow här åsyftar skulle fostras till 
en klasspecifik kvinnlighet som kunde förebygga att de ”förföll” till ett oacceptabelt 
uppförande. Milow ansåg också att det genom fostran var möjligt att ändra ”det 
dåliga/felen” hos dem som blivit vanartade till något bra och acceptabelt:  

En förståndig ledarinna förfasar sig dock ej över deras fel, hon studerar dem och försöker 
utveckla något ur felen. Sålunda kan hon t.ex. förbyta envishet i energi, fåfänga i månhet 
om ett prydligt yttre och ett renligt inre (Milow 1922, s. 55).  

Flickor skulle alltså genom ledning lära sig att uppföra sig enligt normen för vad som var 
godtagbart, ”kvinnligt och respektabelt”, för att inte riskera att betraktas som osedliga och 
vanartiga. De skulle fostras till goda representanter för sitt kön. 

Flickor som hade ”förfallit” ansågs vara svåra att hjälpa: 
[...] om en flicka förfaller till ohyfsade fasoner, blir cabareten och den dåliga biografen 
eller teatern, för att ej tala om dansbanan, hennes förnämsta nöjesfält, då sjunker hon lätt 
ned i den undre värld ur vilken det är så tungt och svårt att rädda henne” (a.a.). 

Milow talar om en ”undre värld” ur vilken det var särskilt svårt att hjälpa flickan. Den 
”undre världen” i det här fallet kan nog antas stå för att många vanartade flickor hamnade i 
prostitution. Risken att de skulle hamna i prostitution var en av huvudanledningarna till att 
man ville ha kontroll över flickorna. Blotta misstanken om att en flicka skulle kunna 
förfalla till osedlighet eller brott och lösdriveri kunde därför motivera ett ingripande även 
om hon inte hade gjort sig skyldig till något brott enligt lagen (se Wijkmark 1925, s. 233). 

Det var emellertid inte enbart goda kvinnliga vanor som flickor skulle fostras till för att 
bli goda kvinnor, utan även hushållsarbete hade en central del i talet om det kvinnliga – det 
jag benämner kvinnlighetsdiskursen. 

                                                
90 Tommy Lundström visar i sin avhandling Tvångsomhändertagande av barn att begreppet ”social 
kontroll” är centralt för att förstå barnavårdens framväxt (Lundström 1993, s. 15). 
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Hushållsarbete för att producera sedliga flickor och goda tjänarinnor 

Problem som rörde flickor knöts konsekvent till det som sågs som deras framtida plats i 
hushållet och deras funktion som mödrar. Flickor skulle därför fostras till ”sedlighet och 
arbetsamhet” så att de så småningom skulle bli goda hustrur som uträttade ett bra 
hushållsarbete och sunda mödrar som kunde föda friska och dugliga barn. Det var ju de 
barnen som skulle garantera utvecklingen av ett starkt och friskt samhälle (se t.ex. Swärd 
1993, s. 25).  

Flickor behövde förvisso skyddas mot förförelse och sexuellt utnyttjande som kunde 
bidra till att göra dem vanartade. Men skydd och kontroll av flickor var också ett sätt att 
värna om samhället och dess angelägenheter och organisering. Det gällde till exempel att 
skona samhället från omoral och ”oäkta barn”. Vanartade flickor skulle därför kunna 
omhändertas, både som förebyggande åtgärd och som åtgärd för att komma tillrätta med 
deras uppträdande. Då skulle de fostras till respektabla och dugliga unga kvinnor. Den 
fostran som flickorna skulle ges skulle framför allt inriktas mot hushållsarbete och 
moderskap (se t.ex. Söderlind 1999; Ericsson 1997).  

Kjersti Ericsson (1997) menar att hushållsarbete betydde både disciplinering och en 
konkret förberedelse till en framtid, endera som hembiträde eller som husmor. Men det 
handlade också om något mer enligt Ericsson. Under fostran in i hushållsarbete kunde 
samtidigt viktiga drag av kvinnlighet tränga in i flickorna. Ericsson referar här till Camilla 
Collett som i Amtmandens døtre (kom ut första gången 1854) visade hur kvinnlighetens 
innersta kärna uppfattades: att leva för alla andra och utan att få något i gengäld för detta.91 
Collett menade att äkta kvinnlighet ansågs vara att ge, inte om att byta eller sälja. Hushålls- 
och omsorgsarbete i hemmet uttryckte detta; den typen av arbete var inte underordnad 
”bytteverdiproduktionens” logik. Målet för kvinnornas arbete var inte att producera något 
som kunde säljas på en marknad utan istället var det att tillfredsställa egna och andra 
människors behov, både materiella, sociala och känslomässiga (Ericsson 1997, s. 90 f). 
Hushålls- och omsorgsarbetet har setts som centralt för den kvinnliga rationaliteten (se t.ex. 
Fürst 1995). Genom att ge omsorg visade flickan/kvinnan kärlek och omtanke om sin 
omgivning och detta utan att kräva något i gengäld; hennes omsorg om andra togs för given 
(Collett 1854/1983). 

Hushållsarbetet kan betraktas som en central symbol i flickors fostran till goda 
arbetarkvinnor, det var den del i det kvinnligas essens som särskilt arbetarflickor skulle 
fostras in i. I arbetet med att förhindra att flickor skulle bli vanartade blev därför 
hushållsarbete en naturlig och viktig del. Hushållsarbete användes också för att återupprätta 
de flickor som ansågs vara vanartade. 

De flickor som riskerade att bli vanartade genom osedlighet eller befanns vara vanartade 
placerades ofta i så kallade skyddshem.92 Flickorna sysselsattes där med sysslor som 

                                                
91 Det finns naturligtvis liknande exempel av samtida svenska författare till exempel Fredrika 
Bremer (1801-1865) som skrev Hertha (1856) en självbiografisk bok där hon förespråkade 
kvinnans frigörelse och fri rösträtt. En annan författare var Victoria Benedictson (1850-1888) som 
bland annat skrev Pengar (1885) och Fru Marianne (1887), båda dessa romaner handlar om 
äktenskapet. 
92 Skyddshemmen var en beteckning som senare byttes ut, till ungdomsvårdsskolor efter 1946. 
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förekom i de flesta hushåll: mangling, strykning, sömnad, tvätt, täckstickning, vävning och 
trädgårdsarbete. Genom att lära sig att utföra och sysselsättas med hushållsarbete skulle de 
bli fostrade till goda ”tjänarinnor”. Målet för denna fostran var att flickorna skulle kunna 
försörja sig själva sedan de lämnat det skyddade hemmet. Det var inte ovanligt att flickorna 
placerades på obestämd uppfostringstid och fick lämna skyddshemmet först när de ansågs 
ha vunnit tillräcklig moralisk motståndskraft. (Detta gällde även för pojkar som placerats på 
skyddshem). De erhöll sedan efter kortare eller längre tid i allmänhet tjänst som tjänarinnor 
i familjer (Söderlind 1999). Tjänarinnearbete framhölls i detta sammanhang som särskilt 
lämpligt. Ett sådant arbete fyllde flera funktioner: flickorna fick bostad och arbete, de stod 
under kontinuerlig tillsyn, och uppfostran in i det kvinnliga kunde intensifieras. 

Placering på en anstalt eller institution kunde i sig betraktas som behandling i och med 
att flickan kom bort från sin dåliga miljö. Dessutom bidrog arbetet på anstalten som ett 
slags moraliskt uppfostringsmedel som skulle utgöra en lösning på olika samhällsproblem. 
I sin avhandling Uppfostringsanstalten lyfter författaren Claes Levin fram denna tidiga 
pedagogiska behandlingstanke som en av flera olika tankegångar vilka haft inflytande i det 
sociala arbetet med barn och ungdomar (Levin 1998, s. 80 f). 

Det var emellertid inte bara flickor som redan var vanartade eller som tagits om hand i 
skyddshemmen som skulle fostras till tjänarinnor. I slutet av 1800-talet och i början av 
1900-talet omhändertogs och placerades många värnlösa och ofta fattiga flickor på 
barnhem på grund av sin uppväxtmiljö.93 De flickor som placerades var från fem upp till 
tolv års ålder. När flickorna hade konfirmerats skrevs de i allmänhet ut från barnhemmet 
(Söderlind 1999, s. 292 ff.). 

Villkoren för placeringen av dessa flickor var att de var friska och att föräldrarna avsade 
sig sitt målsmannaskap. Institutionen skulle vara flickornas nya hem där de skulle bli 
uppfostrade till tjänarinnor. Hushållsarbete hade en central roll för att träna flickornas 
färdigheter. Detta ansågs vara viktigt för deras framtida möjligheter till att försörja sig. Om 
flickorna gavs förutsättningar att kunna arbeta som tjänarinnor förutsattes det att de i 
framtiden inte skulle komma att ligga samhället till last, det vill säga inte vara i behov av 
fattigvårdsunderstöd. Fler kvinnor än män fick stöd från samhället under denna tid eftersom 
det fanns ett kvinnoöverskott. Det kan vara anledningen till att det fanns ett särskilt intresse 
för att fostra flickor så att de skulle kunna försörja sig själva (Söderlind 1999, s. 292 ff.).  

För flickornas del ansågs alltså tjänarinnearbetet vara den bästa försörjningen. Att 
flickor framför allt rekommenderades tjänarinnearbete berodde inte minst på att det var 
lättare att kontrollera flickor som befann sig i hemmen än de som fanns utanför hemmet, till 
exempel inom industrin. Däremot när vi nu ska se på pojkarna ska vi se att det viktiga var 
att pojkarna var goda arbetare och försörjare. Vilken typ av arbete de utförde och var de 
utförde det hade underordnad betydelse. 

 

Fostran till god manlighet: dugliga arbetare skulle bli familjeförsörjare 

Pojkars socialisering och disciplinering inriktades i första hand på att de skulle bli duktiga 
och respektabla (löne)arbetare. Målet var att de skulle vara självförsörjande och så 

                                                
93 De placerades sålunda inte på skyddshem. 
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småningom också bli goda familjeförsörjare. På den här tiden innebar det primärt att ta ett 
ekonomiskt ansvar för familjen, inte att ansvara för barnens uppfostran.  

Pojkars sociala problem hade eller gavs en annan anknytning till den framtida rollen än 
vad fallet var för flickor. Medan det var starkt fokus på sexualitet och reproduktion för 
flickorna, ägnades detta mycket liten uppmärksamhet när det gällde pojkarna vid den här 
tiden.94 För pojkarnas vidkommande riktades intresset mot att se till att de inte skulle 
komma att ligga samhället till last, att de skulle ta sitt försörjaransvar och bli goda 
försörjare. 

Arbetets centrala betydelse i fostran av pojkarna kan ses i ljuset av att lönearbete sågs 
som själva essensen i det manliga, och därför som avgörande för pojkarnas framtida roll 
som försörjare (se Blom 1994, s. 128 ff.; Andresen 2001, s. 489). Pojkarna skulle fostras in 
i lönearbete som den centrala delen av deras framtida identitet – de skulle bli goda 
produktionsapparater. Samtidigt hade arbetet i sig också en kontrollerande funktion och 
kunde hålla dem från gatan och dåligt sällskap. 

Sammanfattningsvis kan man säga att både pojkar och flickor som tillhörde de lägre 
samhällsklasserna skulle fostras till lydiga och arbetsdugliga medborgare. För både flickor 
och pojkar gällde att fostran till arbete och arbetsdisciplin skulle bidra till kontroll och till 
att hålla dem borta från gatan och från dåligt sällskap men innebörderna i detta var olika 
beroende på kön. För flickorna handlade det om att hindra dem från osedlighet och för 
pojkarna att hindra dem från att hamna i kriminalitet. Fostran till (bekönat) arbete kan 
också ses som en del av fostran in i, men också en direkt följd av vad som betraktades som 
goda kvinnliga egenskaper, som känslosamhet och sedlighet, och goda manliga egenskaper 
som självdisciplin och arbetsamhet (se Jordansson 1998, s. 72 f, 118). 

Genomgående i de begrepp och termer som användes under den här perioden är 
underliggande föreställningar av moralisk karaktär, som god kontra ond, sedlig kontra 
osedlig, disciplinerad kontra förvildad, och så vidare. Moralismen, genomgående med 
könsspecifika förtecken, hade alltså fortfarande ett ganska starkt grepp i de kretsar som då 
formade samhällets nya socialpolitiska åtgärder. Men detta var på väg att förändras. 

Utmaningarna från vetenskapliga och andra sekulariserande krafter blev nu allt starkare. 
Vetenskapliga nydaningar banade väg för nya idéer om reformer för att samhället skulle 
fortsätta att utvecklas och bli bättre för de enskilda individerna och för samhället i dess 
helhet. Det innebar att förskjutningar på diskursiv nivå ägde rum; nya sätt att tänka om vad 
som var orsak till sociala problem växte fram, och som en följd av detta en ny syn på hur 
problemen skulle kunna åtgärdas. I kapitel fem ska jag bland annat diskutera hur denna 
diskursiva förflyttning syns i lagstiftning och debatter.  

                                                
94 En viss förändring sker när tankar om rashygien får ett större inflytande.  
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Kapitel 5 
 

Hygienism och biologi i den sociala barnavårdens tidigaste 
vetenskapliga period 

 
Under de första decennierna av 1900-talet kom tron på vetenskapen, som redskap för att 
klarlägga orsakerna till problematiska beteenden hos människor men också som verktyg för 
åtgärder, att få ett allt större inflytande i det sociala arbetet. Detta skedde parallellt med att 
staten tog på sig ett större politiskt ansvar än tidigare för den allmänna omsorgen om 
människorna. En central del i den framväxande vetenskapliga diskursen under denna period 
var hygienismen.95 Den är i fokus i det här kapitlet, eftersom den kom att påverka det 
sociala arbetets utveckling inom de områden som den här avhandlingen behandlar.  

I de socialpolitiska åtgärder som vidtogs för förbättringar i samhället kom nämligen 
föreställningar om hygien och dess betydelse för individerna och samhället allt mer att 
framträda. Beteckningen hygienism som karakteristik för dessa föreställningar är lånad av 
den franske historikern Jacques Léonard (1981). Léonard anser att hygienismen uppstod 
inom läkarkåren på 1800-talet när de fann att man kunde nå bättre resultat med hjälp av 
hygien än med dåtidens vanliga terapeutiska metoder (Léonard 1981, s. 149 f).  

Den framväxande hygieniska kulturen vidgade den övervakning som under 1800-talet 
hade varit begränsad till de synliga avvikarna - dårarna, de könssjuka, de besmittade - till 
att omfatta hela samhället. Hygienens styrka låg nämligen i dess övergripande perspektiv. 
Enligt läkaren Torsten Thunberg integrerade den hygieniska kulturen samhällskroppens alla 
delar i ett gemensamt projekt.96 I den hygieniska kulturen skulle kontrollen och 
övervakningen innefatta allt: ätandet, boendet, tvättandet, sexualiteten, kärleken, barnen 
med mera (Johannisson 1997, s. 232).  

Sociologen Eva Palmblad betonar hygienismens dubbla syften: att förbättra den 
enskildes livsvillkor och att tillgodose samhällets behov av friska dugliga medborgare. Hon 
menar att begreppet hygien framstår som något av en nyckel i dåtidens förklaringar till 
problem kring sexualitet, barn och äktenskap. Sociala problem kom överlag att 
omdefinieras från den tidigare moraliska begreppsapparaten och översättas till hygienisk 
terminologi och inordnas i en hygienisk referensram (Palmblad 1990, s. 12 ff.). Med hygien 
som instrument kunde social problematik i olika former medikaliseras, analyseras och 
åtgärdas på nya sätt. Men eftersom den enda verkliga lösningen på sociala problem som 
man såg under den här perioden var moralisk fostran, blev hygienens regler därigenom 
också moralregler (Johannisson 1997, s. 232). 

                                                
95 Hygienismens rötter kan spåras i den betydelse renlighet tillskrevs i bred bemärkelse. Den kan ses 
som en förklaringsmodell där sociala och individuella livsprocesser innefattades i en medicinsk 
referensram som gjorde anspråk på att ha en sorts vetenskaplig generalförklaring (se Palmblad 
1990). 
96 Torsten Thunberg (1873-1952) var fysiolog och skriftställare. Han skrev bland annat Lärobok i 
hygien 1908 som gavs ut i flera upplagor. Han arbetade även som redigerare av Hygienisk revy 
(1912-1945) (Nationalencyklopedin). 
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Hur hygientänkandet avtecknat sig under den tidsperiod som varit i fokus för den här 
studien, och vilken betydelse det fått för individerna och samhället som helhet, är föremål 
för granskning i nästa avsnitt. I kapitlets övriga delar belyses hygienismens inflytande i det 
socialpolitiska arbetet och framför allt inom barnavårdsområdet (i detta kapitel, fram till 
1930-talet).  

 

Tidiga hygienistiska samhällsidéer 
Redan på 1800-talet hade hygieniska reformkrav aktualiserats på grund av de sociala 
missförhållanden för befolkningen som industrialisering och urbanisering fört med sig. I 
städernas arbetarkvarter medförde undermåliga bostäder och dålig kost till exempel mycket 
höga sjukdoms- och dödlighetssiffror bland befolkningen. En potentiell källa till sjukdom 
ansågs ligga i individernas omgivning, och därför skulle sanitära åtgärder användas för 
sjukdomsbekämpning (Palmblad 1990, s.9 ff.). Det visade sig emellertid snart att sanitära 
åtgärder, som inordnades under benämningen miljöhygien, inte var tillräckliga för att skapa 
en bättre situation för människorna. Därför breddades hygientänkandet så att det även kom 
att inbegripa människorna och deras sätt att leva. Det medförde att man började betrakta 
människorna som en potentiell orsak till sjukdom och social problematik. Föreställningar 
om hygienens betydelse på miljönivå kom därmed att utvecklas och förändras till social 
hygien, där medicinsk och social kontroll förenades. Den utvecklingen av hygientänkandet 
innebar en förflyttning i synsätt från miljön (yttre) till individer och kroppar (inre) som 
orsaker till sjukdomar och problem i samhället. Det farliga, det onda och smutsiga i 
samhället fanns hos individerna själva och i deras levnadssätt och kunde därför bara 
bekämpas genom att smutsen hos människan bekämpades. Människorna bar sjukdomar från 
sin egen kropp in i samhällskroppen och spred dem där. Därför var det viktigt att inte bara 
betrakta och kontrollera de avvikande, de sjuka, utan även den ”normala” och friska 
människan, det vill säga den potentiellt sjuka (Palmblad 1990; Johannisson 1997, s. 227 f; 
Runcis 1998a, s. 39). Detta kom bland annat till uttryck i förslag till ingripande mot barn 
och unga, inte bara de som hade gjort sig skyldiga till brott utan även de som riskerade att 
göra något brottsligt. För att skapa ett starkt och friskt samhälle krävdes friska och starka 
samhällsmedborgare, och ”det onda” i samhället skulle därför bekämpas med alla medel (se 
Betänkande I 1898, s. 35; Prop. 1902:30, s. 57). 

”Det onda” inbegrep bland annat ”osedlighet”, framför allt med hänsyftning till 
sexualitet och sexualliv. Under den här perioden fick den förhärskande religiöst inspirerade 
sexualmoralen stöd i den nya förvetenskapligade moraluppfattningen. Det innebar att de 
sexuella utsvävningarna inte längre bara ansågs vara syndiga utan också rent ohälsosamma 
och även i vissa fall abnorma (Bergenheim 1994, s. 42). Vi ska fortsättningsvis se närmare 
på hur tankar om osedlighet i denna bemärkelse knöts samman med hygienfrågor i 
samhället. 

 

Osedlighet och (sexual)hygien 

För att initieras i vad det var som gjorde att osedliga handlingar betraktades som hygieniskt 
allvarliga företeelser har jag tagit hjälp av läkaren och professorn i allmän hälsovårdslära 
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Ernst Almquist.97 Almquist var bland annat ansvarig för utgivningen av Hygienisk tidskrift 
som gavs ut från 1908. Han deltog även i nykterhets- och folkbildningsarbetet där han 
arbetade för att etablera undervisning i hygien och praktisk hälsovård. 

I en artikel i Social tidskrift 1904 lyfte Almqvist fram betydelsen av ”kyskhet” för 
människornas hälsa och arbetsförmåga. Han pekade där på kyskhetens betydelse för hela 
samhället och dess utveckling och ställde sig tvivlande till om det allmänna hälsotillståndet 
skulle kunna bli bättre om okyskhet fick spridas fritt samtidigt som miljöhygieniska 
insatser som vattenverk och förbättrad renhållning genomfördes (Almquist 1904, s. 43).  

Almquist kan ses som representant för den viktorianska synen på sexualitet och var 
motståndare till den samtida nymalthusianska rörelsen som förespråkade sexuell 
tillfredställelse och användning av preventivmedel.98 Almquist illustrerar, genom den 
betydelse han tillskrev hygienen på sexualitetens område, några dominerande uppfattningar 
i den dåtida samhällsdebatten om osedlighet. 

Almqvist ansåg att kyskhetsfrågan var lika viktig för det allmänna hälsotillståndet som 
nykterhetsfrågan. Detta blev särskilt tydligt om man tittade på de veneriska sjukdomarna, 
menade han. Han var också oroad över att kyskheten, trots att den hade en sådan stor 
betydelse, blev både förlöjligad och utsatt för angrepp. Det var ett ”köttets evangelium” (att 
all lust skulle tillfredsställas) som spreds genom dessa angrepp. Det motverkade de 
hygieniska ambitionerna och kunde skada hela kulturen. Därför manade Almquist 
hygienens förespråkare att med alla medel bekämpa osedlighetsbudskapen. Till detta 
behövdes det mäktiga krafter, menade han, eftersom okyskheten bara ökade. Trots 
nykterhetsrörelsens arbete med att minska superiet hade okyskheten inte avtagit. Genom att 
okyskheten som osedlighetsfaktor ökade hotades nykterhetsrörelsens mål att höja 
sedligheten genom att minska alkoholförbrukningen. Ansvaret för att okyskheten ökade 
lade Almqvist delvis på att folk ingick i äktenskap allt senare: 

Då en ung man ej har utsikt att få bilda familj förrän efter 40 års ålder, så behöfs det 
förvisso en ovanligt stor sedlig kraft för att undgå farliga förbindelser. För den unge 
mannen är det nödvändigt att äga förhoppningar, som kunna förverkligas inom ej allt för 
lång tid, därest han med någon utsikt till framgång skall kunna upptaga den svåra kampen 
för renhet och kyskhet (Almqvist 1904, s. 45). 

                                                
97 Ernst Almquist (1852-1946) läkare som kom att ägna sig åt olika hälsovårdsfrågor. Han arbetade 
bland annat som professor i allmän hälsovårdslära vid Karolinska institutet från 1891-1917 där han 
arbetade för att etablera undervisning i hygien och praktiska hälsovård. Utöver Hygienisk tidskrift 
gav han ut många andra skrifter rörande renhållningsfrågan, epidemiologiska metoder, dödsorsaker 
och befolkningsförhållanden (Svenskt biografiskt lexikon; Nordisk familjebok). 
98 Den nymalthusianska rörelsen uppkom i England under 1920-talet som en reaktion mot 
nationalekonomen Robert Malthus befolkningslära från 1798 där budskapet var att uppskjuta 
äktenskap och sexuell avhållsamhet för att förhindra överbefolkning. Nymalthusianerna menade att 
alla människor skulle lära sig att använda preventivmedel istället. Svenska företrädare för rörelsen 
senare delen av 1800-talet och det tidiga 1900-talet var bland annat nationalekonomen Knut 
Wicksell, läkaren Anton Nyström och författarinnan Frida Stéenhoff (se Levin 1994; 1997 b; se 
även Gårdlund 1956/1990 om Knut Wicksell). 
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För att minska osedligheten och nå kyskhets- och renhetsidealen ansåg Almqvist att man 
måste ställa krav på människorna. Dessa krav var självbehärskning, återhållsamhet och 
absolutism. Vi ska se på hur han utvecklade de tankarna. 

 

Självbehärskning för att motverka njutningslystnad 

Almqvist menade att människan, med tanke på alla de olika begär som dök upp i hennes 
inre, var så inrättad att hon måste lära sig att iaktta självbehärskning.99 Den människa som 
inte höll emot blev ”njutningslysten” och fick behov av det ena eller andra njutningsmedlet 
som inom kort skulle ta makten över henne och leda till ett sjukligt behovstillstånd. Sådana 
personer var de som inte kunde låta bli alkohol, de som måste ha opium och de som drevs 
av någon form av okyskhet. Almqvist menade att alla dessa var sjuka och att tillståndet 
påverkade hälsan och arbetsförmågan: 

Den enskilde, som begagnar okyskheten som njutningsmedel hamnar snart i detta sjukliga 
tillstånd. Okyskheten är nämligen blott ett surrogat för den verkliga kärleken. Detta 
surrogat tillfredsställer ej, men det ökar i hög grad lystnaden. Det folk, som i allmänhet 
begagnar okyskheten som njutningsmedel, går snart under (Almqvist 1904, s. 44). 

 

Måttlighet genom återhållsamhet 

Almqvist pläderade för återhållsamhet, vilket i det här sammanhanget betydde måttlighet i 
det sexuella beteendet. Han menade att återhållsamhet inte bara var något för den som var 
ogift utan att det var lika nödvändigt inom äktenskapet. Detta för det första för att bevara 
kvinnans liv och hälsa, för det andra för att skapa en naturlig reglering av fortplantningen så 
att barnen blev friska och fick tillräcklig omvårdnad. Almqvist var emot ”konstgjorda 
medel” (preventivmedel) som enligt honom medförde betydande hygieniska problem. Om 
man inte ville avstå från ”njutningen” men samtidigt genom att använda preventivmedel 
avsade sig ansvaret upphörde man att lägga sig vinn om nödvändig självbehärskning. 
Följden skulle enligt Almqvist bli ökad ”lystnad” och åtskilliga andra faror.  

Budskapet om återhållsamhet verkar i Almqvists framställning rikta sig till män i och 
utanför äktenskapet. Det var framför allt de som behövde praktisera återhållsamhet.100 Detta 
överensstämmer väl med de viktorianska tankegångarna om sexualitet som ett manligt 
privilegium och kvinnor som asexuella, vilket gjorde det naturligt att det enbart var männen 
som behövde manas till återhållsamhet. 

 

                                                
99 Åsa Bergenheim pekar på hur behärskningens konst, som var central i den borgerliga 
karaktärsdaningen, skulle läras in i barndomen via kontroll av den egna kroppen (Bergenheim 1994, 
s. 39). Se även Mary Douglas 1973 och Claes Ekenstam 1993. 
100 Återhållsamhet var ett tema som förekom i flera andra sammanhang under 1800-talet. I England 
och USA kallades det ”psychic birth control” och sågs som ett karakteristikum hos högt utvecklade 
människor (män) (Lewin 1984). 
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Renhet genom absolutism  

När det gällde de unga ansåg Almqvist att man borde eftersträva absolutism, alltså total 
kyskhet. De ungas kroppar var under utveckling, och därför krävdes renhet och kyskhet så 
att en naturlig utveckling av kroppens krafter inte hindrades. Allt annat kunde medföra 
följder som gav spår hela livet, enligt Almqvist.  

Målet var att uppnå och bevara renhet, och det var inget ouppnåeligt ideal enligt 
Almqvist. Han ansåg att en normal, frisk människa kunde behärska sig. Men för att göra 
detta fordrades att hon levde ett sunt liv, följde egna behov och krav men även krav som 
”hälsoläran” ställde. Till dessa krav hörde ”kroppsrörelser” som var nödvändiga men inte 
fick överdrivas. ”Spritnjutning” (alkohol) liksom andra psykiska och fysiska 
stimulansmedel måste undvikas och fantasin fick inte heller föras in på dåliga vägar genom 
dåligt sällskap eller dåliga böcker. I kampen för renhet var ett liv fyllt av intressen och 
arbete viktigt (Almqvist 1904, s. 44). 

Almqvists idéer hade en tydlig moralistisk prägel, med hygienens tankegångar som 
grund för moralreglerna. Dessa idéer kan ses som representativa för hur borgerligheten vid 
den här tiden ansåg att man skulle komma tillrätta med osedlighet och sociala problem, 
vilket i sin tur skulle bidra till att värna hälsan hos befolkningen (se Frykman & Löfgren 
1979/1997). Den moralistiskt grundade hygienism som Almqvist och andra stod för kom 
dock ganska snart att få konkurrens av nya medicinska och biologiska tankegångar. De är i 
fokus i nästa avsnitt. 

 

Medikalisering av sociala problem: från moral till evolution 
Föreställningen om sociala problem hade fram till i slutet av 1800-talet haft en social och 
moralisk konceptualisering, vilket innebar att sociala problem ansågs kunna spridas till 
omgivningen genom att dåliga beteenden, tankar och idéer överfördes till andra. I början av 
1900-talet började emellertid föreställningar om att sociala problem hade en biologisk 
grund spridas och få fäste i samhället (se Johannisson 1997). 

”Medikaliseringen” av sociala problem innebar att social problematik omdefinierades 
eller översattes till en ny typ av hygienisk terminologi. Frågor om vad som var sociala 
problem (och därmed det sociala arbetets ansvarsområde) kom att invaderas av en 
medicinsk tankemodell vilken bland annat förde med sig att samhället beskrevs med en 
kroppslig metafor, samhällskroppen, och att sociala problem blev betraktade som 
sjukdomar i denna kropp (se Johannisson 1997). Detta medförde till exempel att 
alkoholism, brottslighet, lösdriveri och vanart definierades i medicinska termer. Barns och 
ungas vanart, brottslighet och lösdriveri gavs också medicinska förklaringar, och 
behandlingen började byggas på medicinsk sakkunskap (se Qvarsell 1985; Palmblad 1990; 
Ohrlander 1992; Johannisson 1997; Runcis 1998a; Levin 1998). 

Intresset för att finna samband mellan sjuklighet och vanart ökade alltså under 1900-
talets två första decennier. Detta fick konsekvenser när barnavården skulle reformeras på 
1920-talet. Det är där som vi ser de första tydliga antagandena om ett samband mellan 
vanart och själslig sjukdom träda fram i svenska sammanhang. I ett förarbete till 
barnavårdslagen 1924 påpekar till exempel Fattigvårdskommittén ”att barns vanart ej sällan 



Hygienism och biologi i den sociala barnavårdens tidigaste vetenskapliga period 
 

 

 

107 

har samband med mentala defekter har länge varit uppmärksammat” (Fattigvårds-
kommitténs betänkande IV, 1921, s. 253). Idéhistorikern Roger Qvarsell (1985) har visat att 
barns och ungas sociala problem under den här tiden började formuleras i termer av 
psykopati istället för vanart, vilket ger indikationer om inflytande av en 
medicinsk/psykiatrisk diskurs (Qvarsell 1985, s. 168). Lättja och olydnad, fräckhet och 
lögnaktighet, brottslighet och sexuell osedlighet hos unga ansågs alla kunna härledas till 
psykopati. Den betydelse som vid den här tiden lades in i ordet psykopati var att befinna sig 
på gränsen mellan hälsa och sjukdom på grund av en grundläggande psykisk avvikelse 
framför allt på drift- och känslolivets område, men även vad gällde viljan. (Qvarsell 1985, 
s. 167). 

Vi ska nu ta del av den dåtida debatten om sociala problem och genom exempel från 
1924 års barnavårdslag se hur de nya idéströmningarna gjorde avtryck i lagstiftningen, och 
framför allt hur evolutionistiska tankegångar fick allt större spelrum i synen på både 
föräldrar och barn. 

 

Evolutionism, rasbiologi och fostran 

När föreställningar om att sociala problem hade en biologisk-medicinsk förklaringsgrund 
fick fäste ”trängde” detta fram inte bara i synen på barnen, utan också i synen på föräldrar 
och föräldraskap. Fattiga föräldrar kom att betraktas inte enbart som ekonomiskt, moraliskt 
och socialt resursfattiga utan även arvsbiologiskt mindre väl utrustade. Sådana resonemang 
växte fram i takt med evolutionismens framsteg. 

Evolutionistiska tankegångar, med ursprung i den evolutionslära som Charles Darwin 
presenterade i sin bok On the origin of species (1859), spreds och fick stort inflytande i 
samhället under senare delen av 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Darwins resonemang 
vidareutvecklades av Herbert Spencer och hans efterföljare till de samhällsevolutionistiska 
resonemang där tankar om rashygien fördes fram. De pläderade för samhällsstyrning av 
fortplantningen, för att förhindra att ”sämre element” skulle föröka sig och ta över i 
samhället (Magnusson 2003, s. 171 f). 

I Sverige hävdade till exempel professorn i anatomi och ledamoten i styrelsen för 
Statens institut för rasbiologi J. Vilhelm Hultkrantz samt psykiatrikern Alfred Petrén med 
flera, att individer för att fylla en plats i samhället och för att inte vara en belastning, borde 
ha en viss grad av intelligens, sunt förstånd, och vissa moraliska egenskaper, som 
laglydnad, respekt för andras rätt med mera.101 102 De personer, som saknade dessa 

                                                
101 Johan Vilhelm Hultkrantz (1862-1938) var anatom och fick professors titel 1899. Förutom 
anatomi ägnade han sig också åt antropologi och rashygien. Han var bland annat under en period 
ledamot av Uppsala läns landsting, Uppsala ledamot stadsfullmäktige samt för Statens institut för 
rasbiologi 1921-1929. Hultkrantz gav tillsammans med lärjungen G. Dahlberg ut en teoretiskt – 
matematisk beräkning över utbredningen av ett ärftligt anlag i en befolkning och hos anlagsbärarens 
anförvanter. Dahlberg efterträdde H. Lundborg 1936 som ledare för rasbiologiska institutet. 
Hultkrantz valdes in i olika politiska organ och engagerade sig i socialt och humanitärt arbete samt i 
medicinskt och hygienisk populär upplysning (Svenskt biografiskt lexikon). 
102 Alfred Petrén (1867-1964), docent 1909-1918 och professor i psykiatri 1924. Socialdemokratisk 
politiker, riksdagsman för AK 1908-1911 och för FK 1912-1935. Producerade ett stort antal 
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kvalifikationer och hade svåra defekter som till exempel idioti, brottsliga anlag, alkoholism 
och de som levde som vagabonder, ansågs enligt dessa rashygieniker inte bara utgöra ett 
problem för samhället utan också, om deras men var ärftliga, vara en allvarlig fara för den 
egna rasen. Dessa individer, som dessutom ofta påstods ha en stark sexuell drift, ansåg 
rashygienikerna utgöra en risk för kommande släkten som man inte tillräckligt hade 
beaktat. Samhället borde därför sträva efter att motverka en alltför stark förökning av de 
mindre ”värdefulla elementen” (Hultkrantz 1925; Petrén 1929). Till de ”mindre värdefulla 
och sämre elementen” räknades bland annat delar av den fattiga befolkningen. De ansågs 
sprida fattigdom inte bara socialt utan också genom sina arvsanlag. De födde helt enkelt för 
dåliga barn. Detta skulle förhindras, och alla medel som fanns till förfogande skulle då 
enligt rashygienikerna användas (se Broberg & Tydén 1991; Runcis 1998a; b). 

Målet för rasbiologin var att barnen från födseln skulle vara utrustade med goda anlag. 
För att nå detta ansågs den praktiska rasbiologin, rashygienen, viktig. Den strävade efter en 
verklig förädling av rasen. Med hjälp av vetenskapliga metoder skulle de fattiga, framför 
allt de som ansågs ha brister i arvsmassan, hindras att fortplanta sig (se Broberg & Tydén 
1991; Runcis 1998a; b). Men det ansågs också att de som redan hade satt barn till världen, 
liksom deras barn, måste kontrolleras (se Ohrlander 1992, s. 66 ff.; Hansson & Svensson 
1994, s. 119). 

Vi ska med det ovanstående som bakgrund se vilka tankegångar om föräldrar och 
föräldraskap som kan spåras i den nya barnavårdslagstiftningen på 1920-talet.  

I 1902 års lagstiftning menade man att de föräldrar som inte ansågs klara av sin roll som 
fostrare var oförmögna att ge barnen ”nödig” tillsyn (SFS 1902:67 1 §). Uttrycket ”att vara 
oförmögen att ge tillsyn” ger flera möjliga tolkningsalternativ. Föräldrarna kunde till 
exempel inte ta det ekonomiska och/eller moraliska ansvar som förväntades av dem. 
Förklaringar till detta kunde i sin tur sökas i förklaringar på samhällsnivå, till exempel 
tvingad frånvaro från hemmet på grund av arbete, och/eller på individnivå där det kunde 
handla om oförmåga hos föräldern med socialt och/eller genetiskt betingade orsaker. 

En förändring av synen på föräldrars (o)förmåga och konsekvenser av den förändringen 
är möjlig att skönja i 1924 års barnavårdslagstiftning; lagstiftarna började nu tala om 
föräldrarnas ”oförmåga att fostra” (SFS 1924:361, 22 §). Omformuleringen från 1902 års 
lag om att ”ge nödig tillsyn” till skrivningen efter ändringen i den nya lagen 1924 om 
”oförmåga att fostra” ger en indikation om ett förändrat sätt att uppfatta vad som var viktigt 
i ett barns uppväxt. Det kan också tolkas som att föräldrarnas förmåga att tillfredsställa 
dessa behov var föremål för bedömning i den nya lagen, och att en förändring hade skett i 
sättet att se på barns behov och föräldrars förmåga till ansvarstagande. Man kan tolka det 
som att det ställdes andra och högre krav på föräldrarna jämfört med tidigare. Det räckte 
inte längre med att ge barnen god tillsyn, utan föräldrarna skulle också ha förmåga att 
fostra barnet. De skulle genom att fostra barnen hjälpa och ledsaga dem till att bli dugliga 
individer och därigenom producera nya goda samhällsmedborgare. 

Synen på ”oförmåga” hade alltså bytt skepnad mellan 1902 och 1924. Den förändringen 
kan ses som en del av ett sammanhang, ett framväxande synsätt där det höjdes röster om att 
                                                                                                                                               
motioner varav många behandlade frågor om sinnesslöa och sinnessjuka. Petrén var banbrytande för 
mentalsjukvårdens modernisering och en humanare syn på psykiskt sjuka (Tvåkammarriksdagen; 
Bra böckers lexikon). 
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det fanns många som inte klarade av ett föräldraskap. Detta på grund av olika brister, till 
exempel sociala, men framför allt de som kunde härledas till arvsmassan. Förändringen i 
synsätt innebar att de brister som ansågs finnas, framdeles till stor del kom att läggas den 
enskilda individen till last.  

En central utgångspunkt för individernas existens i samhället under den här tiden var att 
vara självförsörjande och inte en börda för samhället. För föräldrar innebar detta att de 
skulle ta eget ansvar och försörja sig själva och sin familj. När evolutionistiska tankegångar 
trängde fram i betraktelsen av individerna ställdes det emellertid ytterligare krav, av 
rasbiologisk karaktär, på föräldraskap. Och det påverkade synen på flickor. 

En följd av de evolutionistiska synsätt som växte fram var nämligen att intresset för 
flickor ökade i debatten om föräldrar och föräldraskap. Det kan ses som självklart eftersom 
flickors uppgift i första hand ansågs vara knuten till reproduktion och till att föra 
arvsmassan vidare. Vissa sorters flickor och kvinnor förknippades dessutom med farliga 
passioner och okontrollerade drifter, och nu målades de upp som hot inte enbart mot 
moralen i samhället utan även mot samhällets önskan om att det skulle födas barn som 
kunde bli goda, dugliga medborgare. Kontrollen av flickors och unga kvinnors sedlighet 
och driftsliv sågs därför nu som en ännu mer trängande nödvändighet än tidigare (se 
Johannisson 1994; Runcis 1998a; b). Diskussionen om de frågorna kom bland annat att 
fokuseras på ogifta och oansvariga mödrar. 
 

Oansvariga mödrar och ”oäkta” barn 

Under 1910-talet hade lagar tillkommit för att stärka de ”oäkta” barnens situation (se kap. 
3, s. 46). Dessa lagar blev föremål för diskussion vid ingången till 1920-talet. Många 
samhällsaktörer menade att samhället uppmuntrade unga flickor till osedlighet genom den 
hjälpsamhet som visades de ogifta mödrarna via de nya lagarna.103 Man menade att det till 
och med var så att slarviga och oansvariga fick bättre behandling än goda och ansvarsfulla 
människor; samhället hade skapat en ny moral som vänts till omoral (Ohrlander 1992, s. 
241 ff., se även Davidsson & Forsling 1982). Den debatt som uppstod kring ensamstående 
mödrar och de ”oäkta” barnen, och de förändringar i synen på dem som följde, bidrog till 
ett antal olika åtgärder, bland annat tillkomsten av barnavårdslagen 1924.  

Det förändrade synsättet blev särskilt märkbart under den senare delen av 1920-talet, 
bland annat genom att de ensamstående nu blev betraktade som oansvariga mödrar som 
lade över ansvaret på fäderna och barnavårdsmännen.104 Detta måste man på något sätt 

                                                
103 Lagarna från 1917: om barn utom äktenskapet samt om äktenskaplig börd (SFS 1917:376); om 
adoption (SFS 1917:377); om införsel i avlöning, pension eller livränta (SFS 1917:380) samt om 
förbud för vissa underhållsskyldiga att flytta från riket (SFS 1917:381). 
104 Här går kanske att urskilja paralleller till Jean Carabines forskning där hon har undersökt det 
”ogifta moderskapet” i England 1830-1990. Hon visar att ensamstående mödrar, särskilt fattiga 
arbetarklasskvinnor, från 1830-talet betraktades som omoraliska och ovärdiga fattighjälp. Från 
början av 1920-talet till omkring 1940-talet sågs ensamstående mödrar som mentalt bristfälliga som 
producerande svagsint avkomma och därigenom ett hot för rasen. På 1950-talet, blev kvinnor med 
barn utom äktenskapet ofta patologiserade och deras ensamstående föräldraskap förklarades i 
termer av någon psykologisk brist eller problem (Carabine 2001, s. 273). 
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förhindra så att inte problemen blev värre (Ohrlander 1992, s.240 f). 
 

Hygienistiska vägar till ett bättre samhälle för barn och unga 
För att få ett bättre och sundare samhälle, ett samhälle som befrämjade sedlighet och 
förebyggde sociala problem måste åtgärder vidtas, det var alla aktörer eniga om. Vad var 
det då för reformer som ansågs vara nödvändiga och vilka åtgärder skulle man vidta? 

För att söka svar på dessa frågor får vi återvända till sekelskiftet, då de hygieniska 
resonemang som fick genomslag på 1920-talet hade börjat komma fram. Bland de socialt 
engagerade debattörerna höjdes tidigt röster för att kräva nya typer av insatser för att skapa 
ett ”friskt” samhälle. De betonade särskilt att insatser skulle riktas både mot det yttre och 
det inre hos individerna, det vill säga både människornas yttre levnadsvillkor och 
människornas kroppar och inre (själs)liv. Här ska några företrädare för hygienismen få ge 
uttryck för sina tankar om vägen till ett ”friskt” samhälle. En av dessa var Cecilia Milow 
som diskuterar denna fråga i Social tidskrift 1904: 

Den mänskliga samhällsbyggnadens defekta delar kunna ej repareras utifrån, nej, inifrån 
måste de göras starka och bestående. Det samhällslager som behöver regenereras kan 
dock ej alldeles på egen hand göra detta [mina kursiveringar] (Milow 1904a, s. 322). 

Det Milow säger kan uppfattas som att hon menade att det (bara) var vissa delar av 
befolkningen som behövde förnyelse. För att åstadkomma detta måste man dock, enligt 
henne, handla gemensamt: 

Tänker man sig de sociala reformerna sunda och varaktiga, måste de framgå ur alla 
klassers hängivna samarbete (Milow 1904a, s. 322). 

Målet att skapa ett friskt och starkt samhälle ansåg Milow alltså vara gemensamt för alla 
oavsett vilken klass man tillhörde. Men, även om det inte sägs rent ut i citaten, var det ett 
samhälle byggt på borgerliga ideal som var målet (se Frykman & Löfgren 1979/1997). Det 
var hennes egen samhällsklass, den som Milow själv representerade, som utgjorde idealet 
för förändringarna.  

Det eftersträvade friska samhället skulle bestå av friska och självförsörjande individer; 
inte av individer som låg samhället till last genom sociala problem. Detta var grundtesen 
och målet för det sociala arbetet redan i slutet av 1800-talet och det utgjorde sedan grunden 
för den socialpolitik som växte fram i början av 1900-talet.105  

Utgångspunkten för den moderna socialpolitiken skulle enligt nationalekonomen Gustav 
Cassel, professor i nationalekonomi och finansvetenskap, vara att skapa ”sunda och 
lyckliga levnadsvillkor” för hela folket.106 Cassel menade att man måste vara medveten om  

                                                
105 Om arbetslinjen i svensk socialpolitik (se Marklund 1995; Junestav 2001). 
106 Gustav Cassel (1866-1945), professor i nationalekonomi vid dåvarande Stockholms högskola 
1904-1933. Cassel var intresserad av de sociala frågorna eftersom han ansåg att dessa hade 
betydelse för samhällsekonomin. Han anlitades flitigt i såväl nationella som internationella 
utredningar och representerade Sverige vid flera konferenser (Svenska män och kvinnor). 
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att varje människas väl var starkt knutet till samhällets väl och ve och det var därför viktigt 
att skapa ett samhälle som var ”friskt ända ner i roten” (Cassel 1908, s. 1 f).107  

Liberalen G. Halfred von Koch, central aktör inom Central förbundet för Socialt arbete 
och ansvarig utgivare för Social handbok understödde Cassels syn på socialpolitiken och 
det politiska målet. von Koch ansåg att ”ju flera friska, lyckliga, ekonomiskt bärkraftiga 
individer en nation äger, dess större dess materiella och kulturella försvarsstyrka m.a.o. 
dess livsmöjlighet som självständigt folk”. Enligt Koch skulle socialpolitiken nå sitt mål 
genom ett antal åtgärder som skulle ha lagligt stöd. Åtgärderna skulle bland annat inbegripa 
att bekämpa folksjukdomar och brottslighet, skapa en bättre barnavård och uppfostran samt 
skapa förutsättningar för utbildning (von Koch 1908, s. 7).  

Milows, Cassels och von Kochs idéer och uppfattningar fick betydelse ett par decennier 
längre fram, i diskussionerna om ny lagstiftning och nya åtgärder för att nå det 
(social)politiska målet om ett friskt samhälle. De insatser som skulle sättas in riktade man 
framför allt till de unga, med avsikten att detta skulle främja hela samhällets utveckling 
både i moraliskt och ekonomiskt hänseende.  

1924 års Barnavårdslag och dess kritiker 

Barnavårdslagstiftningen 1924 blev en viktig del av samhällets reform- och åtgärdsarbete. 
Den gav samhället utvidgade möjligheter att kontrollera, men även att hjälpa och främja 
utvecklingen hos barn och unga. Jag citerar propositionen: 

Det har sedan lång tid tillbaka framstått såsom en samhällets plikt att ingripa för att 
avhjälpa eller lindra nöd och lidande. Därvid har hjälpverksamheten bland barnen till en 
början betraktats såsom allenast en del ehuru en viktig sådan av samhällets 
hjälpverksamhet i allmänhet. Men på senare tid har den barnavårdande verksamheten 
alltmera framträtt såsom en fråga för sig. I sättet att betrakta denna verksamhet har vid 
sidan av den humanitära synpunkten allt klarare framstått och betonats, att om man vill 
främja ett folks framtid, måste man vid behov ingripa för att rädda de späda barnens liv 
och hälsa, tillse att de uppväxande barnen ej sakna uppehälle, hälso- och sjukvård, 
uppfostran och utbildning och att de ej utsättas för faror och frestelser, samt söka, om de 
ändock kommit på avvägar i moraliskt avseende, tillrätta föra dem, innan det blir för sent. 

[– – –] ett arbete för framtiden, ett arbete för nationens höjande fysiskt, sedligt och 
intellektuellt, ett arbete, som visserligen drager kostnader, men dock - om saken ses ur en 
vidare synpunkt, med blicken fäst även vid morgondagen - är ekonomiskt lönande. 
(Prop.1924: 150, s. 39). 

För att samhället skulle få en fortsatt positiv utveckling på barnavårdsområdet behövdes 
emellertid fler åtgärder än en ny barnavårdslag. Det var en uppfattning som delades av 
politiker och samhällsdebattörer, bland annat David Lund, som var en av dem som menade 
att en målmedveten social och ekonomisk politik skulle bekämpa fattigdom och sociala 

                                                
107 Enligt historikern Anders Berge var socialpolitiken ett ansvarsetiskt projekt som var organiserat 
kring uppgiften att skapa viss materiell trygghet och välfärd för samhällets stora flertal. Men 
samhällets ansvar skulle ha formerna av att individernas och andra parters egenansvar skulle 
befrämjas; man skulle inrikta sig på social normbildning. Socialpolitik var ur denna synpunkt 
uppfostran av folket (Berge 1995, s. 7 f). 
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problem bland de unga. Han hoppades att den nya barnavårdslagstiftningen skulle bli ett 
effektivt medel mot barnens och ungdomens urartning. Lund ansåg dock att det kunde 
ifrågasättas om man med den nya lagens hjälp i längden skulle kunna vinna det man åsyftat 
på ett önskvärt sätt. Enligt honom hade de sociala och pedagogiska åtgärderna som dittills 
vidtagits för att motverka fattigdom, vanart och ungdomsbrottslighet inte var tillräckligt 
effektiva. Därför behövdes andra och mera djupgående åtgärder. Där såg Lund det 
rashygieniska arbetet som en möjlig typ av åtgärd som skulle ha stor betydelse för 
framtiden (Lund 1924, s.30 ff.). 

Lunds förslag till reformvägar som var nödvändiga att gå för att skapa ett bättre framtida 
samhälle kan sammanfattas, här med Lunds uttryck: en förnuftig socialpolitik som skulle 
förbättra miljön och motarbeta nöd och elände och skapa ljusare livsbetingelser; ett 
pedagogiskt arbete skulle förädla människans vilja; ett rashygieniskt arbete som skulle ha 
till uppgift att motverka urartning och höja folkmaterialets beskaffenhet (Lund 1924, s. 29, 
33). 

Halfred von Koch var också av den uppfattningen att det behövdes ytterligare reformer 
utöver de som redan hade vidtagits. I Social handbok 1925 lade han fram förslag till 
reformplaner och pekade på några områden där det var nödvändigt med åtgärder, särskilt 
åtgärder som på olika sätt berörde barn och unga: åtgärder i syfte att förhindra att ”verkligt 
undermåliga personer” satte barn till världen; omvårdnad och hjälp för blivande mödrar; 
ett ökat intresse för de barnrika familjerna samt undersöknings- och observationsanstalt 
för psykotiska barn (von Koch 1925, s. 224). von Koch menade emellertid att det också var 
mycket angeläget att intresset mer än tidigare inriktades på barnens moraliska fostran, som 
han ansåg hade fått stå tillbaka för den fysiska vården och lagstiftningen om denna (von 
Koch 1925, s. 224). 

I de två följande avsnitten ska jag visa vad som konkret gjordes för att i någon mening 
skapa ett i hygieniska termer bättre samhälle och vilka vägar man valde att ta inom, men 
även utöver, socialpolitiska reformer. Med underlag i Lunds och von Kochs förslag till 
reformer har jag valt att dela in åtgärdsförslagen i vad jag kallar för en hygienisk/medicinsk 
linje och en socialpedagogisk linje. Till den hygieniskt/medicinska linjen, som presenteras i 
nästa avsnitt, har jag fört det Lund kallar rashygieniska åtgärder och de tankar som 
framträder i von Kochs tal om ett arbete för att förhindra att ”verkligt undermåliga 
personer” satte barn till världen. Inom den socialpedagogiska linjen, som presenteras i det 
därpå följande avsnittet, återfinns Lunds förslag till pedagogiska åtgärder men även von 
Kochs förslag till åtgärder att stödja barnrika familjer och mödrar. von Kochs förslag 
innefattade både socialpedagogiska lösningar och konkreta socialpolitiska åtgärder. 
Avsnitten fokuserar på innebörderna i de förslag till reformer som framhölls som viktiga 
för att komma tillrätta med de problem som till exempel fattiga föräldrar och ensamstående  
mödrar ansågs vara och ge upphov till. Vi börjar med att se vad de hygieniska åtgärderna 
kunde innebära. 
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Hygienistiska metoder – medel för att förhindra dålig avkomma och 
fattigdom 
Här tar jag fasta på vilka metoder hygienisterna ansåg skulle kunna användas för att minska 
och/eller förhindra uppkomsten av sociala problem, alltså vilken typ av verktyg som det 
hygienistiska tänkandet inbjöd till. Vad som ansågs erfordras för att få bra och mer 
ansvarstagande föräldrar och dugliga barn är också föremål för diskussion. Då kom 
ofrånkomligen flickor i fokus. 

En grupp som betraktades som särskilt problematiska och hotfulla var nämligen flickor 
som bedömdes vara sedeslösa och sinnesslöa (hade intellektuella brister). De ansågs utgöra 
en allvarlig risk genom att de kunde föra dåliga biologiska arvsanlag vidare, och det skulle 
därför skapas möjligheter för att omhänderta dessa flickor. I en motion 1916 Angående 
omhändertagande i sedlighetens intresse av vissa sinnesslöa samt av kvinnor, som på 
grund av sedeslöst liv fallit fattigvården till last fördes sedeslöshet och sinnesslöhet 
samman av psykiatern Alfred Petrén, som tillsammans med Halfred von Koch aktivt 
agerade i frågan om de sinnesslöa och vanartade kvinnorna (Motion FK 1916:83). 
Motionärerna ansåg att man skulle hantera de flickor och kvinnor som tillhörde denna 
grupp på följande vis: 

[...] omhändertagande av en hel del kvinnor som under nuvarande förhållanden bidraga 
till att öka osedligheten samtidigt som de i många fall medverka till att försämra släktet 
genom att föda en mindervärdig avkomma till världen.– – – kvinnor, som tillhöra de 
sinnesslöas kategori [...] föra ett sedeslöst liv. [...] som sakna all motståndskraft, så att de 
bliva ett lätt byte för skamlösa förförare. [...] (och de ock mycket ofta, torde vara mer eller 
mindre psykiskt undermåliga), men hava så abnormt stark könsdrift att de, begagnande 
varje tillfälle till otukt, hängiva sig åt ett otyglat sedeslöst liv [mina kursiveringar] 
(Motion FK, 1916: 83, s. 9 f). 

Det här sättet att beskriva problemen ger tydliga indikationer om vilken typ av lösningar 
man kommer att föreställa sig. Petrén och von Koch såg alltså ett omhändertagande av 
vissa flickor och kvinnor som ett lämpligt förfarande, inte bara för att minska sedeslösheten 
i samhället utan också för att hindra att det föddes barn som inte arvsmässigt var tillräckligt 
bra. De kvinnor som man ”pekade” ut, ansågs vara en belastning för samhället i flera 
avseenden. Det gällde framför allt kvinnorna själva men också de barn som de blev mödrar 
till: 

Det icke minst betänkliga med här berörda missförhållanden är att dessa oförsörjda 
kvinnor [...] (inte enbart) sänka den moralisk nivån hos sin omgivning utan också föda till 
världen en avkomma, av så mycket mer undermålig beskaffenhet. [...] Samhället har alltså 
stort intresse av ett rationellt omhändertagande av dessa kvinnor icke allenast för att 
förhindra den pesthärd de nu skapa, utan även från rashygienisk synpunkt [mina 
kursiveringar] (Motion FK, 1916: 83, s. 10). 
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Här kan jag ta hjälp av Kerstin Färm som har analyserat en liknande problematik som den 
jag pekar på här. Färm menar att den vanartade sinnesslöa kvinnan personifierade tre 
problem för de manliga makthavarna.108 För det första vanart; ett beteende som inte var 
önskvärt, för det andra sinnesslöhet; att de inte passade inom samhällets institutioner, för 
det tredje den ogifta kvinnan/modern som vistades på egen hand, det vill säga utan man, ute 
i samhället. Denna kvinna framstod inte i första hand som en social, utan som en sexuell 
individ. Hon var dels ett offer för förförelse och övergrepp, dels också förförerska, 
prostituerad, hypersexuell nymfoman och vanartad (Färm 1999, s. 169 f).109 

Petrén ansåg att kvinnornas sinnesslöhet i strikt mening inte bara handlade om 
begåvning utan i lika hög grad var en fråga om brister i moral. Därför skapade dessa 
kvinnor negativa konsekvenser för samhället genom sin ”opålitliga sexualitet”. Petrén 
pekade bland annat på att många ”sexuellt opålitliga” sinnesslöa kvinnor som var intagna 
på fattigvårdsanstalter födde barn (se SOU 1927:18, s. 18 ff.). Han ansåg vidare att det var 
ganska självklart att dessa barn i regel blev psykiskt undermåliga, predestinerade för 
kriminalitet, lösdriveri, prostitution och social mindervärdighet, då inte bara modern utan 
även fadern till dem i många fall ansågs vara sinnesslö. Enligt Petrén visade erfarenheten 
att de psykiskt defektas fruktsamhet ofta var mycket stor. En begränsning av de psykiskt 
undermåligas och särskilt de sinnesslöas fortplantning var därför enligt honom ett viktigt 
led i kampen mot de ”parasitära” samhällsföreteelserna prostitution och lösdriveri (Petrén 
1929, s. 190 f). 

Vi ska även lyssna till vad läkaren J. Vilhelm Hultkrantz hade att säga i denna fråga. I 
Social Handbok 1925 skriver han om de sociala frågorna ur rasbiologisk synvinkel och 
pekar på att ”svagsinta” kvinnor ofta lämnades vind för våg, så att de kunde sätta barn till 
världen. Under tiderna mellan sina sejourer i fängelse, hospital eller vårdanstalter fick 
därmed ”degenererade förbrytare”, periodiskt sinnessjuka samt obotliga alkoholister 
möjlighet att föröka släktet med nya individer av samma slag. För att förebygga detta ansåg 
Hultcrantz att:  

[det] finnas inga andra verkligt effektiva medel än att antingen hålla dessa individer 
isolerade från det andra könet under hela den fortplantningsdugliga åldern, vilket i flertalet 
fall endast kan ske genom internering i slutna anstalter, eller också att på kirurgisk väg 
göra dem ofruktsamma (sterilisering) (Hultkrantz 1925, s. 29). 

Hultkrantz ansåg emellertid att internering var för kostsam, och att det blev för dyrt för en 
fattig kommun att bekosta ”asylvård” åt alla sina olycksbarn (Hultkranz 1925, s. 26 ff.). Av 
detta kan man nog dra slutsatsen att den åtgärd som Hultkrantz rekommenderade var 
sterilisering. 

 

                                                
108 Kerstin Färm har i sin avhandling ”Socialt problem” eller ”Som andra och i gemenskap med 
andra” porträtterat Alfred Petrén och hans roll bland annat i sinnesslöfrågan och betraktelsen av 
sedeslösheten som samhällsproblem (Färm 1999) 
109 Jean Carabine visar på liknande framställning av ogifta mödrar i en brittisk kontext (Carabine 
2001). 
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Sterilisering  

Män som Halfred von Koch, Alfred Petrén och Vilhelm Hultkrantz medverkade till att 
placera områden som rörde reproduktion och sexualitet i fokus. De riktade ljuset mot de 
grupper av flickor och kvinnor som de menade bidrog till osedligheten i samhället. Dessa 
flickor och kvinnor ansågs bland annat genom oönskade graviditeter försämra släktet och 
belasta kommunernas ekonomi med oförsörjda och omhändertagna barn. Det var i första 
hand flickor och kvinnor som utpekades för problematiskt sexuellt beteende och som också 
fick bära de moraliska och sociala konsekvenserna av detta (se Runcis 1998b, s. 552 f). 

Flickor och (unga) kvinnor som blev kategoriserade som sedeslösa befanns utgöra en 
belastning för samhället både moraliskt, genetiskt och ekonomiskt. Därför fanns det också 
intresse för att ingripa mot dem innan verkliga problem hade uppstått. För att göra 
ingripanden möjliga behövdes emellertid stöd i lagen, men något sådant stöd fanns inte i 
gällande barnavårdslag från 1924. Därför kunde man inte komma tillrätta med de moraliska 
problem som osedligheten ansågs vara, framför allt osedlighet i betydelsen sexuell 
lössläppthet. Ett tillägg 1934 till 1924 barnavårdslag gjorde det emellertid möjligt att 
ingripa och vidta åtgärder mot de unga upp till och med 21 års ålder. Tillägget jag här 
åsyftar fick följande lydelse: 

person i åldern mellan aderton och tjugoett år, som befinnes vara hemfallen åt ett 
oordentligt, lättjefullt eller lastbart levnadssätt och beträffande vilken särskilda åtgärder 
från samhällets sida krävas för hans tillrättaförande (SFS 1934: 204, 22 § d). 

Tillägget kan bland annat ses som ett bevis på att man menade att den då rådande 
lagstiftningen från 1924 inte tillräckligt tydligt omfattade problem som var av moralisk 
snarare än juridisk karaktär. Den kontroll som utövades över de unga genom 1924 års 
barnavårdslag kan kanske främst ses som inriktad på pojkar och de brott som de gjorde sig 
skyldiga till, exempel egendomsbrott. De beteenden som flickor ansågs uppvisa och de 
problem de ansågs åsamka samhället var gränsöverskridanden av mer moralisk karaktär. 
För att på ett bättre och lättare sätt än tidigare kunna kontrollera, disciplinera och 
omhänderta flickor måste tillägg göras till gällande lag.110 Barnavårdslagen var så att säga 
inte anpassad för att disciplinera flickors asociala beteende och därför måste den i vissa 
skeden omarbetas för att om möjligt anpassas till flickor. 

Samma år (1934) som tillägget till barnavårdslagen trädde i kraft kom beslut om 
Steriliseringslagen, som trädde i kraft 1935, vilket i sammanhanget kanske inte kan 
betraktas som en tillfällighet. En framställan om att utreda frågan om sterilisering av vissa 
grupper av humanitära skäl hade riktats till regeringen av Medicinalstyrelsen och Svenska 
institutet för rasbiologi 1924, samma år som en ny barnavårdslag antogs. Historikern Maija 
Runcis pekar på att ett centralt tema i steriliseringsdebatten var den okontrollerade 
sexualiteten. Den sågs som ”roten till det onda” och ansågs resultera i att det föddes och 
alstrades allt för många vanartade barn (Runcis 1998a, s. 55).  

Diskussionen om utvidgning av barnavårdslagen pågick alltså parallellt med debatten 
om steriliseringar och den process som utmynnade i en steriliseringslag. Samma aktörer var 
till stor del aktiva i bägge processerna (se Runcis 1998a, s. 60 ff.). 

                                                
110 Ytterligare ett tillägg till 1924 års lag genomfördes 1942 (se kap. 3, s. 51) 
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Myndigheterna fick nu, framdrivna av moraliska väktare som Halfred von Koch och 
vetenskapliga entreprenörer som Alfred Petrén och Vilhelm Hultkrantz, verktyg för att både 
hindra spridning av osedlighet och förhindra att det föddes ”mindervärdiga” avkommor. 

 

Från rashygien till socialpedagogik 

En grundtanke i de rashygieniska kretsarna var att de medborgare som ansågs vara friska 
och goda individer skulle stöttas och få ta del av samhällets goda. Däremot skulle de som 
ansågs smitta samhället med sin dåliga avkomma och sin fattigdom saneras bort. För att få 
fram en ren och stark ras skulle man eliminera eller förhindra det som försvagade eller var 
negativt för rasen. Det blev därför nödvändigt att kontrollera individerna och sexualiteten 
för att på så sätt styra fortplantningen. 

Den här typen av medikalisering av sociala problem var framgångsrik bland annat för att 
kontrollera vissa flickor som ansågs vara osedliga och riskerade att bli med barn, som i sin 
tur kunde ge upphov till nya sociala problem. Medikaliseringen gav samhället medicinska 
åtgärdsmöjligheter som sterilisering. De flickor som kunde komma ifråga vad gällde 
sterilisering var de som klassificerades som sinnesslöa, och därmed som ”smittkällor” som 
kunde sprida könssjukdomar, och framför allt föda dåliga barn. Steriliseringslagen gav 
därmed möjlighet till en kontroll som barnavårdslagarna inte kunde ge.111 

Den medicinska linjen och inom den, den rashygieniska linjen, var emellertid inte 
allenarådande som underlag för reformer och åtgärdsvägar. Tankegångarna om att skapa 
dugliga medborgare och därigenom ett starkare samhälle fanns i flera läger, som såg olika 
vägar för att uppnå det målet. En stark grupp var de som representerade ett pedagogiskt 
tänkande kring fostran och utbildning. De hade ganska stort inflytande i reformdebatten och 
påverkade därmed även förslag till åtgärder. I nästa avsnitt ska vi möta några aktörer som 
representerade olika intressen och professioner och se närmare på vilka åtgärder de såg som 
viktiga för att uppnå målet om ett bra samhälle med goda samhällsmedborgare.  

 

Socialpedagogiska metoder – medel för uppfostran och kontroll 
De som ville utveckla idéer om fostran av medborgarna som en väg till ett bättre samhälle 
tog nu i allt större utsträckning vetenskapliga tankegångar till hjälp, till skillnad från tidi–
gare perioder då moraliska resonemang hade dominerat. Frön till pedagogiska tankegångar 
fanns hos dessa tidigare aktörer, men de utvecklades nu vidare av andra. Några av dem ska 
vi möta här: prästen Tord Ström, läkaren Gotthilf Stéenhoff och politikern och debattören 
Alva Myrdal. Med ett gemensamt intresse för barn och unga i samhället ger de oss 
perspektiv från några olika tankehorisonter. Fostran och utbildning som rörde sexualitet och 
reproduktion kom att inrymmas under benämningen socialpedagogik. De som i likhet med 
Ström, Stéenhoff och Myrdal representerade ett socialpedagogiskt synsätt såg den dåtida 
barnuppfostran som undermålig och som huvudorsak orsak till problem bland de unga. 
                                                
111 Maija Runcis studie visar att under perioden 1935-1941 kom det in sammanlagt 499 ansökningar 
om sterilisering varav 340 (68%) gällde kvinnor. Av dessa ansågs 215 vara sexuellt hållningslösa, 
lösaktiga, 66 asociala och 51 sinnesslöa (Runcis 1998a, s. 137 f). 
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Tord Ström får inleda och ge sina synpunkter på vad han ansåg vara problem bland de unga 
och orsaker till problemen. Enligt Ström saknades förnuft och fasta principer i den så 
kallade fostran som man gav barnet mellan spädbarnsåldern och skolåldern. Den tiden var 
grundläggande för barnets framtida karaktärsutveckling, och det var också den tid då barnet 
vistades mest i hemmet. Han menade att föräldrarna nog gjorde så gott de kunde, men de 
förstod för lite, av det enkla skälet att de inte hade lärt sig ens de första grunderna för en 
framgångsrik fostran. Ström konstaterade att samhället krävde av både yngre och äldre att 
de skulle kunna stå emot frestelser, behärska sig, inordna sig i samhället, vara fasta i 
karaktären och vara hederliga och rejäla, men att hemuppfostran under de viktigaste åren 
ledde till att en sådan utveckling omöjliggjordes (Ström 1932, s. 39 f). Så här kunde 
situationen i hemmen se ut, hävdade Ström : 

Det ljuges i barnkamrarna av mammor och hembiträden, så man kan gråta åt det, framför 
allt genom dumma hotelser, som aldrig bli mer än hotelser, och som undergräva allt 
förtroende från barnens sida till de äldres uppgifter (Ström 1932, s.39 f). 

Det kan tolkas som att Ström framför allt lade ansvaret för de problem som uppstod bland 
de unga på kvinnor, särskilt mödrar och hembiträden. Det allt överskuggande 
ungdomsproblemet var enligt Ström egentligen ett barnavårdsproblem. Han menade att om 
barnen förstördes när de var barn blev de även förstörda som ungdomar. Förändringar av de 
unga kunde givetvis ske senare i livet men de grundläggande dragen konstituerades under 
barndomen. Ström betonade alltså hemmet och föräldrarna som centrala för en bra uppväxt, 
och menade att det största hindret var okunniga föräldrar. För att komma tillrätta med 
problemen krävdes en bättre och rationellare fostran i hemmen, och det gällde inom så gott 
som alla skikt av befolkningen. Det var därför viktigt att rikta åtgärder mot familjen och 
familjelivet. Centrala komponenter i familjelivet som sexualitet, reproduktion och 
barnuppfostran skulle omfattas av insatserna (Ström 1932, s. 39 f). 

Ströms resonemang avspeglar ett moraliskt synsätt men hans resonemang är samtidigt 
tydligt genomsyrat av psykologiska och pedagogiska tankegångar, uttryckta i termer av 
hemmets och familjens betydelse för de unga och deras uppväxt. Blivande föräldrar skulle 
upplysas och disciplineras så att de barn som föddes skulle få vederbörligt 
omhändertagande. För att komma tillrätta med osedlighet och ansvarslöshet så skulle 
föräldrarna, likväl som de unga, fostras och utbildas.  

Tord Ström var inte ensam. Allt fler debattörer hävdade vid den här tiden att det fanns 
behov av fostran av föräldrar. En av dem var läkaren Gotthilf Stéenhoff som ansåg att det 
var viktigt att föräldrar, och då inte bara mödrarna, genom föräldraskolor skulle få insikt i 
uppfostringsfrågorna. Detta eftersom det ofta, enligt Stéenhoff, när det gällde ”vilsegående” 
barn, inte var barnen, utan familjeförhållandena och miljön i övrigt som behövde rättas till. 
Stéenhoff menade att de ”vanartades tillrättaförande” var en av de allra viktigaste 
socialhygieniska barnavårdsfrågorna i flertalet kulturländer (Stéenhoff 1932b, s. 79). 

I Stéenhoffs tal om vikten av miljön och familjen för barnets och den unges uppväxt kan 
man spåra inflytande av de psykoanalytiska tankegångar som spreds vid den här tiden. 
Tankegångar som även kunde spåras i Ströms diskussion om vad som krävdes för att 
möjliggöra för de unga att utvecklas till bra samhällsmedborgare. 
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Svensk välfärd och föräldrafostran 

Tord Ströms och Gotthilf Stéenhoffs tankar om familjens och föräldrarnas centrala roll för 
barnen och om vilka insatser som behövdes för att de skulle få en bra uppväxt ger inblick i 
den aktuella debatten och de dåtida idéströmningarna. Sådana tankegångar fick draghjälp 
när makarna Alva och Gunnar Myrdal publicerade sin bok Kris i befolkningsfrågan på 
senhösten 1934.112 Genom den kom familjen och föräldraskapet i fokus för 
samhällsdebatten. I boken diskuterades bland annat hur viljan att skaffa barn skulle 
stimuleras och vilket stöd som skulle ges till barnfamiljerna så att goda uppväxtvillkor för 
unga skulle bli realiserbara. Makarna Myrdal lyfte särskilt fram två budskap. Det första var 
tanken om det frivilliga föräldraskapet, födelsekontrollen och människors rätt att själva 
välja när de ville ha barn. Det andra budskapet var inriktat på förslag till reformer för 
barnfamiljerna för att avhjälpa deras höga kostnader. Makarna Myrdal ansåg att de enda 
effektiva medlen att hålla fruktsamheten uppe var genomgripande fördelnings-, social- och 
produktionspolitiska reformer (Myrdal & Myrdal 1934, s. 112).  

Befolkningen i Sverige minskade under den här perioden, men den måste öka för att 
säkra välfärdsstatens fortsatta utveckling. Här behövdes nya åtgärder, en sorts 
ingenjörskonst anpassad till samtiden, menade makarna Myrdal. Det behövdes aktuella 
lösningar för de nya frågor som hamnat i fokus i det framväxande välfärdssamhället 
(Myrdal & Myrdal 1934, s. 111; se även Qvarsell 1996, s. 42). För att undersöka hur man 
skulle kunna komma tillrätta med att befolkningen minskade tillsattes 
Befolkningskommissionen 1935. Den fick i uppdrag att göra en offentlig utredning av 
befolkningsfrågan. Ett år senare, 1936, lade kommissionen fram Betänkande i 
Sexualfrågan. Där uttrycktes oro för den sjunkande fruktsamheten i samhället vars orsaker 
                                                
112 Alva Myrdal (1902-1986) socialdemokratisk politiker, diplomat, riksdagsledamot 1962-1970 
(FK) och statsråd 1966-1973. Till yrket seminarielärare, med utbildning bl.a. i psykologi och 
familjesociologi i England, Tyskland och USA. Hon var en uppmärksammad radikal reformivrare 
på socialpolitikens område både före och efter andra världskriget. Tillsammans med sin man 
Gunnar Myrdal gav Alva Myrdal ut Kris i befolkningsfrågan 1934 med radikala reformkrav för en 
samhällstillvänd familjepolitik. Hon hade många uppdrag inom det social- och skolpolitiska 
området bl.a. som ledamot av 1946 års skolkommission (1946-1952) kommittén för social 
upplysning (1946-1949). Myrdal var även chef för FN:s avdelning för sociala frågor 1949-60 bland 
många andra internationella uppdrag (Nationalencyklopedin). 
Gunnar Myrdal (1898-1987) nationalekonom, politiker (socialdemokrat), professor i 
nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm 1933-1947 samt i internationell ekonomi vid 
Stockholms universitet 1945-1947, handelsminister 1945-1947 och exekutivsekreterare för FN:s 
ekonomiska kommission för Europa 1947-1957. Myrdal satt som ordförande i den 
Befolkningskommission som tillsattes 1935. Hans utredning om rasfrågan i USA, 1944 An American 
Dilemma gjorde honom känd för en internationell publik. Myrdal erhöll nobelpriset i ekonomi 1974 
tillsammans med Friedrich von Hayek för pionjärarbete inom penning- och konjunkturteori samt för 
studier av sambandet mellan ekonomiska, sociala och institutionella förhållanden 
(Nationalencyklopedin). 
Makarna Alva och Gunnar Myrdal har tillskrivits vara dem som satte igång ett nytt socialpolitiskt 
tänkande, den sociala ingenjörskonsten, med boken Kris i befolkningsfrågan (Myrdal & Myrdal 
1934). Boken kom att få mycket stort inflytande på det fortsatta arbetet inom socialpolitikens 
område och i omformningen av den svenska välfärdspolitiken (se t.ex. Hirdman 1989). 
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ansågs vara förändringar i de enskilda människornas sexualliv. Sålunda menade 
kommissionen att nativitetsfallet med stor säkerhet helt eller åtminstone till större delen 
berodde på avsiktlig födelsekontroll. Detta i sin tur, menade man, bottnade i en djupgående 
förändring av människors inställning till sexuallivet och till fortplantning, äktenskap och 
familj. Kommissionen ansåg att dessa förändringar hade drivits fram av industrialiseringen 
och de sociala förhållanden som därmed hade utvecklats (SOU 1936:59, s. 11). 

Kommissionen menade att om den sjunkande fruktsamheten berodde på förändringar i 
människornas sexualliv så kunde en ökad fruktsamhet enbart nås genom förändringar i 
motsatt riktning på sexuallivets område. För att uppnå detta var det viktigt att få till stånd 
en uppriktig och saklig behandling av sexuallivet i den medborgerliga diskussionen, 
menade kommissionen. De föreslog därför bland annat att preventivmedelslagen från 1910 
skulle upphävas. Detta såg de som en förutsättning för att bygga upp på sexualhygienens 
och sexualmoralens fält.113 De menade att det också skulle bidra till att skapa en mer positiv 
inställning till familjen bland befolkningen (SOU 1936:59, s. 11 ff.). 

I Betänkande i Sexualfrågan diskuterade Alva Myrdal om fostran till föräldraskap (SOU 
1936:59). Hon lyfte där bland annat fram föräldrafostran som socialpedagogisk uppgift. Låt 
oss höra vad hon säger: 

”En ”föräldrafostran” sätter som sitt mål att ge de enskilda människorna sådana kunskaper 
och sådan karaktärsfostran, att de skola vara bättre rustade att kunna leva i harmoniska 
äktenskap och därigenom utveckla ett gott föräldraskap” (Myrdal 1936, s. 442).  

Här sammanföll idéer om äktenskapet som njutningscentrum med de samhällspolitiska 
strävandena att höja nativiteten och skapa bra uppväxtförhållanden för barnen (se Hirdman 
1989). Alva Myrdal betonade också, för att motarbeta familjens förfall, vikten av att skapa 
lika många goda fäder som goda och förståndiga mödrar. Hon ansåg att det fanns en 
olycklig utvecklingstendens i den moderna familjen, både ur barnets och männens 
synpunkt, nämligen att fadern alltmer kopplats bort från hemmet och barnen. För att få en 
ny och högre värdering av hem och familj måste man lyckas göra både unga kvinnor och 
unga män verkligt intresserade av och en smula fackkunniga på hem och barn. Myrdal 
ansåg att föräldrauppfostran inte bara fick bli en del i flickornas hushållsundervisning utan 
den skulle också göras tillgänglig för pojkarna. Fostran av flickor och pojkar till 
föräldraskap skulle vara en viktig socialpedagogisk och jämlikhetsbefrämjande uppgift 
(Myrdal 1936, s. 442 ff.). Myrdal menade att frågor om sexualitet och sexualliv också var 
en viktig del i föräldraskapet, och därför en stor uppgift för föräldrafostran. Det fanns 
nämligen brister i människors kunskap och ansvarskänsla när det gällde sexuella 
förbindelser. Ett allvarligt tecken på detta var den stora förekomsten av könssjukdomar.  

Myrdal föreslog att man skulle ge föräldrar upplysning om sexuell hygien: om vad som 
gagnade barnens fysiska och psykiska väl; om värdet och vården av de emotionella 
relationerna mellan föräldrar och barn och mellan makarna; om ekonomisk planläggning 
inom familjen (Myrdal 1936, s. 442 f).  

                                                
113 Preventivlagen kom 1910 och innebar ett tillägg till den lag som bestraffade tukt och 
sedlighetssårande handlingar. Lagen påbjöd bötesstraff eller fängelse för den som muntligt eller 
skriftligt propagerade för eller demonstrerade preventivmedel. 
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Jag sammanfattar Myrdals uppmaningar: I linje med budskapet i ”Kris i befolkningsfrågan” 
var det viktigt att stärka familjen och därigenom skapa en större vilja till ökad reproduktion. 
Ansvaret för barnen skulle inte enbart vara kvinnornas utan även männen skulle ges 
möjlighet att ha en viktig roll i barnens fostran. I fostran av föräldrar ansåg Myrdal med 
andra ord att det inte enbart skulle ingå faktakunskap utan också påverkan av de personliga 
attityderna och en omställning av familjemoralen i positiv riktning. Men när det kom till 
hur man skulle åstadkomma detta handlade det ändå framför allt om upplysning och fakta.  

Sexualfostran och upplysning 

Sexualfrågan var alltså central i diskussionen om hur man skulle kunna öka befolk–
ningstillväxten, och därmed garantera välfärdsutvecklingen. Befolkningskommissionen 
ansåg att det var nödvändigt att ge ungdomarna fostran och upplysning på sexualitetens 
område. Genom några skilda synpunkter på denna fråga från olika tidsperioder ska vi ta del 
av hur idéerna om sexualupplysning och sexualuppfostran hade utvecklats och utformats. 

Redan i början av seklet hade frågan om sexualitet och sexualundervisning till de unga 
tagits upp i flera olika sammanhang. Betydelsen av sexualundervisning lyftes fram bland 
annat av läkaren Edvard Welander.114 I en artikel om de Veneriska sjukdomarnas betydelse 
(1903) visade han på olika vägar att kämpa mot dessa sjukdomars spridning. Han ansåg att 
könssjukdomarna till största delen spreds genom könsumgänge utanför äktenskapet och 
menade att ungdomen var en viktig grupp att rikta sig till för att förebygga sjukdomar och 
minska utövandet av könsumgänge. Welander ansåg att samhällets strävan måste vara att 
hos alla, men framför allt hos ungdomen, inplantera inte bara deras moraliska skyldighet att 
ha ett kyskt levnadssätt, utan även övertygelsen om den tillfredsställelse och nytta ett dylikt 
levnadssätt skulle ha för framtiden. 

Drygt tjugo år senare argumenterade Tord Ström i en artikel för att det var nödvändigt 
att ge ungdomen upplysning om det sexuella livet. Han ansåg att sexualupplysning var en 
viktig åtgärd för barnens och ungdomarnas välfärd men att detta dittills ”gruvligen” hade 
försummats. Barnavårdsnämnderna borde enligt Ström ta det ansvaret, eftersom 
sexualupplysning enligt honom tillhörde deras område (Ström 1927, s. 180). De argument 
som Welander och Ström anförde för sexualupplysning som viktig del av ungdomens 
fostran till friska och sunda individer som kunde medverka till att skapa ett friskare 
samhälle innehöll både moraliska och hygieniska aspekter.  

Vi ska nu ta del av vad en läkarkollega till Welander, drygt tre decennier efter hans 
tidiga inlägg, betonar när hon argumenterar för sexualupplysning. Det är läkaren Gerda 
Kjellberg som vid den här tiden arbetade vid S:t Görans hud- och könspoliklinik för 
kvinnor och Stockholms stads sexualhygieniska poliklinik.115 I en artikel 1940 i Tidskrift för 
                                                
114 Edvard Welander (1846-1917) läkare till professionen. Han kom att ägna sig åt studier av 
veneriska sjukdomar och vann internationellt rykte genom sin kunskap på syfilidologins område. 
Han ägnade stor uppmärksamhet åt prostitutionsfrågan och de åtgärder som kunde vidtas för att 
minska spridningen av veneriska sjukdomar (Svenskt biografiskt lexikon). 
115 Gerda Kjellberg (1881-1972) blev med.lic. 1911. Förutom arbetet inom hälso- och sjukvården 
var hon också läkare vid Stockholms stads barnhem Tempelbacken 1928-1938. Hon var även under 
en period ledamot av Stockholms stads nykterhetsnämnd, ledamot av direktionen för Allmänna 
barnbördshuset och ledamot av abortlagstiftningskommittén. Kjellberg arbetade för förbättrad 
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barn och ungdom (TBU) skrev Kjellberg Om ungdomens sexuella fostran. Kjellberg 
hävdade att samhällskroppen liksom människokroppen kunde angripas av en hel del olika 
sjukdomar. Samhällssjukdomar var till exempel prostitution, promiskuitet, könssjukdomar, 
samt utomäktenskaplig barnsbörd. Dessa samhällssjukdomar, ”kräftskador på 
samhällskroppen”, föll allt fler människor offer för, och enligt Kjellberg hade problemen nu 
blivit så stora att man måste göra något åt dem (Kjellberg 1940, s. 177 f).116 
Kjellbergs förslag var att man skulle vaccinera det uppväxande släktet mot 
”sjukdomsgiftet” genom att ge sexualundervisning och en sund och ansvarsbetonad 
inställning till sexualproblemen. Hon menade att det var först när kunskapen om sexuallivet 
blivit allas (flickors och pojkars, kvinnors och mäns) egendom som man kunde hoppas på 
varaktig förbättring av den sjuka samhällskroppen (Kjellberg, 1940, s. 178 f).  

Kjellbergs argument för genomförande av sexualupplysning genomsyras av ett 
biologiskt och medicinskt tänkande, till skillnad från till exempel Ströms argument. Hon 
gestaltar samhället som kropp och människor som delar av samhällskroppen. Sjukdomar i 
denna kropp ska botas med upplysning som vaccin. Sexualitet och reproduktion får genom 
Kjellbergs metaforisering en tydligare anknytning till biologi och medicin än hos många 
andra debattörer. Men i likhet med andra ansåg Kjellberg att samhället vilade på familjen, 
på det monogama äktenskapet och att det låg i samhällets intresse att så många människor 
som möjligt levde i ordnade sexuella förbindelser där föräldrar tog hand om sin avkomma. 
Kjellberg ansåg också att sexualmoral var en gemensam angelägenhet för båda könen.  

Kjellberg var förespråkare för sexualpedagogik, vars mål hon menade var att hjälpa till 
att skapa arbetsdugliga, friska och lyckliga samhällsmedlemmar.117 Sexualpedagogiken 
skulle förmedla kunskap till de unga om vilka faror som fanns och vilka krav som 
samhället ställde på dem. Den skulle ge unga möjlighet att forma sitt sexuella liv efter 
samhällets fordringar så att de utan skada för sig själva och andra kunde reagera inför 
sexuallivets uttryck på ett sätt som motsvarade normerna i samhället (Kjellberg 1940, s. 
180 f).  

Det syns en tydlig skillnad mellan Kjellbergs argumentering för sexualupplysning och 
Welanders argument, som var impregnerade av hans samtids sexualmoral. Kjellbergs linje 
var att de unga skulle lära sig att förhålla sig till sexualiteten på ett sätt som var bra både för 
dem själva och för samhället, medan Welanders budskap framför allt handlade om 
avhållsamhet som det enda rätta. Kjellbergs sexualpedagogiska idéer överensstämmer med 
det budskap som befolkningskommissionen förde fram. Det gemensamma målet var att 
stärka de unga på olika sätt så att de så småningom skulle bli goda föräldrar, och att därmed 
förebygga sociala problem och omhändertaganden av barn och unga. 

 

                                                                                                                                               
sexualundervisning och för socialmedicinska reformer (Svenska män och kvinnor). 
116 Här är på sin plats att peka på att den begreppsapparat som Kjellberg använder sig av som 
”sjukdom” och ”kräftskador” är en begreppsapparat som är något annat än vad läsarna mött 
tidigare, i början av seklet hos Hultkrantz. Kopplingen här är till sexualitet och fortplantning. 
117 Inom sexualpedagogikens område inrymdes undervisning i frågor som berörde sexualitet på 
olika sätt t.ex. sexualundervisning i skolor, sexuell hygien, smittsamma sjukdomar (Nordisk 
familjebok). 
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Socialpedagogik för att effektivisera uppfostran 

Det praktiska sociala arbetet under den här perioden influerades av socialpedagogiska 
tankegångar och vetenskapliga discipliner som pedagogik och psykologi. Dessa 
vetenskaper lämnade nu allt större avtryck i olika sociala sammanhang. Tankar om 
pedagogikens roll i skyddsuppfostran hade formulerats tidigt. David Lund pekade till 
exempel 1924 på att pedagogik var viktig i fostran av de unga som var placerade på 
skyddshem.118 Lund ansåg att skyddsuppfostran var ett pedagogiskt arbete som kunde bota 
dem som hade fått ”en skada” (Lund 1924, s. 30 f). 
 

Skyddsuppfostran som pedagogiskt arbete 

När fostran av de unga i hemmet inte hade lyckats och samhället behövde gripa in och ta 
över fostran använde man sig av så kallad skyddsuppfostran i skyddshem. Placeringen av 
barn och unga i skyddshem ansågs vara nödvändig både när det gällde barn och unga med 
beteendestörningar, och för barn vars uppväxtmiljö var så dålig att de var i behov av 
insatser från samhället. Behandlingen av elever i skyddshem hade emellertid i några fall 
tangerat lagens gränser, vilket föranledde Alva Myrdal att ta upp en diskussion om 
skyddshemsuppfostran i en artikel i Tiden 1935. I delar av den borgerliga pressen hade man 
skrivit att skyddshemseleverna var så vilda att det krävdes hårdare metoder. Detta visade 
enligt Myrdal att det fanns en skevhet i diskussionen om skyddshemsuppfostran och att de 
män som yttrade sig (Myrdal skrev: ”det är alltid män”) uttalade sig om en pedagogisk 
principfråga utan att ha någon sakkunskap: 

Var har de bevisen, att de svåruppfostrade bäst rättas med hårdhet? Har de lärt det av de 
senaste seklernas alla forskningar bland psykopater, bland problembarn, bland 
miljöskadade? Har de lärt det av den psykiska hälsovården och ”Heilpedagogiken”? De 
märker inte att de i en konservativ ovilja att ge rätt åt dem som upprörts i sin mänskliga 
medkänsla tvingas ge ett svepande pedagogiskt omdöme utan alla grunder (Myrdal 1935, 
s. 576). 

Skyddshemsuppfostran måste enligt Myrdal ses som en allvarlig specialfråga inom den 
sociala pedagogikens problemfält, och diskussionen måste inriktas på resultaten av denna 
form av uppfostran. Hon ställde frågor som ”är kasernering och anstaltsuppfostran rätta 
metoderna med de svårhanterliga barnen?”, ”är skyddshemsuppfostran så anordnad, att 
samhället därigenom på bästa sätt återvinner välinpassade medborgare?” Här påpekade 
Myrdal också att skyddshemmen inte hade uppkommit som ett rationellt svar på ett 
uppfostringsproblem utan som en uppmjukning av en straffidé. Myrdal uttryckte därför oro 
för hur det skulle bli i framtiden för de unga, när förslag till att minska 
skyddshemsklientelet uteblev och hon samtidigt hörde argument om att det fanns för få 
skyddshem (Myrdal 1935, s. 576 f).  

För att förebygga att barn och unga hamnade i sociala svårigheter som kunde leda till 
skyddshemsuppfostran föreslog Myrdal, som tidigare visats, fostran av föräldrarna. Men 

                                                
118 Benämningen skyddshem infördes genom lagen 1902, fram till dess hade man använt 
benämningar som förbättringsanstalter, internat och räddningsinstitut. 
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detta var inte det enda tänkbara medlet, och inte heller tillräckligt, utan i arbetet med de 
unga behövdes också experter. För dessa experter var kunskaper i medicin och psykologi 
centrala, menade Myrdal. I stället för fler skyddshem skulle experter, enligt Myrdals 
förslag, medverka i åtgärder för att förebygga placering av och minska antalet barn på 
skyddshem: 

[...] läkar- och psykologundersökning av varje barn, som företer avvikelser från vanligt 
beteende. Dylik undersökning borde vara obligatorisk, när skyddshemsuppfostran 
ifrågasättes. Detta skulle även tjäna differentieringen, så att sinnesslöa liksom sinnessjuka 
barn genast skildes från normala. Graden och arten av den förefintliga defekten borde 
kunna konstateras och behandlingen lämpas därefter. En del barn skulle av en ansvarig 
sakkunnig då aldrig sändas till anstalt för uppfostran. 

[...] uppfostringsrådgivning [...] några få byråer under skolade läkares ledning. [.......] En 
analys av problembarnets svårigheter, en förklaring av dess reaktioner i den särskilda 
livssituationen, ett handledande till pedagogisk rekonstruktion bör bjuda stora möjligheter 
att mycket smidigare än genom någon skyddsuppfostran kunna inlemma ett stort antal 
unga i vårt samhälle. 

Som en vidare förebyggande åtgärd, likaledes förtjänt av offentligt intresse och offentligt 
initiativ, har vi att lita till en föräldrauppfostran, som gör föräldrarna själva bättre 
skickade att handskas med de svåruppfostrade barnen (Myrdal 1935, s. 578 f). 

Enligt Alva Myrdal var det viktigt att uppfostran skulle ske på vetenskaplig grund. Hon var 
därför bekymrad över att det inte gavs några pengar till studiecirklar i föräldrafostran och 
inte ordnades någon enda radiokurs i barnuppfostran. Det fanns inte heller något utrymme i 
skolan som gav någon antydan till kunskap i föräldra- och familjefrågor. Och för den 
verkligt svåra pedagogiken, det vill säga för att uppfostra de svåruppfostrade på 
skyddshemmen, psykopathemmen, observations- och psykopatklasserna, fanns det ingen 
utbildning alls, påpekade Myrdal. Detta till skillnad från den förstklassiga utbildning som 
hon menade fanns för folkskolans lärare (Myrdal 1935, s. 581). 

Hur kommer det sig att det på diskursiv nivå i samhället fästes så stort avseende vid 
uppfostran, samtidigt som det inte gavs praktiska möjligheter eller instrument till att 
bedriva god uppfostran för de unga som tagits omhand av samhället? Kanske var 
fortfarande den innebörd som från samhällets sida lades i ”uppfostran” när det handlade om 
unga och sociala problem framför allt kontroll och disciplin. Och kanske ansåg man att det 
för detta inte var ny pedagogisk kunskap som behövdes, utan mer ”muskelstyrka”, framför 
allt när det gällde pojkarnas uppfostran.119 Och kanske lade sig föreställningar om vad som 
var naturligt kvinnliga och manliga arbeten också i vägen för att genomföra nya 
pedagogiska tankar. Pojkarna på skyddshemmen skulle ju till exempel i första hand 
uppfostras till att bli goda kroppsarbetare genom verksamheter som jordbruks- och 
verkstadsarbete. För flickorna var det framför allt fostran till husligt arbete som var den 
                                                
119 Uppfostran under den undersökta perioden kan kanske sägas ha liknande innebörd som 
behandling fått i modern tid. Claes Levin pekar i sin avhandling om Uppfostringsanstalten på att 
begreppet behandling har kritiserats för att det ”tjänar som ideologisk dimridå, ett språk och sätt att 
tala om det man gör som döljer en praktik av ett helt annat slag: straff, förvaring eller åtminstone 
frånvaron av behandling i någon slags professionell mening av begreppet (Levin 1998, s. 79). 
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viktigaste delen i skyddsuppfostran (se Bolin 1992; Levin 1998). Därför kanske det inte 
uppfattades som nödvändigt med pedagogisk kunskap i den bemärkelse som Alva Myrdal 
talade om – kunskap på vetenskaplig grund – hos den personal på skyddshemmen som 
skulle fostra de unga till dessa arbeten. 

 

Sammanfattning 
Detta kapitel har belyst utvecklingen av hygiendiskursen och betydelsen av dess successiva 
förändringar för hur föreställningar om sociala problem skapades. En förändring ägde rum 
från miljöhygien, det vill säga att orsaker till sociala problem sågs i människornas fysiska 
miljö, till socialhygien där förklaringarna till problemen handlade både om ”kropp och 
individ”. Därefter följde en period då tankar om rashygien fick utrymme för att ge 
förklaringar till sociala problem. Dessa tankegångar fick avsevärd inverkan på de åtgärder 
som vidtogs för att förhindra och ta hand om sociala problem, till exempel 
omhändertaganden och sterilisering av vissa unga kvinnor som inte ansågs kunna föda 
tillräckligt goda barn. 

Vetenskapligt grundad kunskap efterfrågades i högre grad och fick allt större inflytande. 
Med kunskap och bildning skulle individen på 1930-talet fostra sig själv och med saklig 
upplysning skulle nya moraliska värderingar få fotfäste. Fostran av barnen började allt mer 
ses som ett gemensamt familjeansvar, och därför skulle både flickor och pojkar fostras till 
goda föräldrar. Den spirande jämlikhetstanken om ett delat föräldraskap var ett nytänkande 
som skulle leda till att stärka familjen som den centrala enheten för sexuell njutning och 
reproduktion.120 Det fanns en förhoppning om att man genom olika samhällspolitiska 
åtgärder skulle kunna samtidigt stimulera barnafödandet och stärka familjens roll i 
samhället. En starkare familj skulle kunna verka förebyggande så att problem inte uppstod 
bland barn och ungdomar. Hemmet och familjen skulle vara en plats där både kvinnor och 
män ville tillbringa sin tid.  

Från 1930-talet kom även nya idéer som innebar en vidareutveckling av hygieniska 
tankegångar. Mentalhygienen, det vill säga tankar om hur människors psyke och psykiska 
hälsa skulle främjas, kom att få ökat inflytande. I nästa kapitel ska vi se hur mentalhygienen 
och psykologismens era växte fram och den betydelse detta kom att få för föreställningar 
om kön och sociala problem. 

                                                
120 De frön som såddes under 1930-talet växte långsamt men det är resultatet av dessa som vi kan se 
idag på 2000-talet, till exempel innehållet i föräldraförsäkringen om delad vårdnad av barnet. 
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Kapitel 6 
 

Psykologism och mentalhygien i den sociala barnavårdens 
senare vetenskapliga period 

 
Vetenskaplig kunskap representerad av psykologi och psykiatri kom in på 1930-talet att få 
allt större inflytande i de processer där unga kategoriserades som sociala problem. 
Representanter för dessa vetenskaper och kunskapsområden medverkade i diskussioner, till 
exempel som experter i kommittéer, om orsaker till sociala problem och hur man skulle 
kunna förebygga och åtgärda problemen. Det här inflytandet från vetenskapligt håll kom att 
förändra sättet att tänka om sociala problem. I Sverige yttrade detta sig framför allt i den 
sociala ingenjörskonsten som gjorde sitt inträde på 1930-talet. Idéhistorikern Karin 
Johannisson menar att socialhygienen här smälte samman med denna nya sociala 
ingenjörskonst som inte bara ville ”skapa en frisk människa, utan en ny människa som var 
sund, stark och kapabel, villig att underordna sin oförnuftiga kropp den förnuftiga 
samhällskroppen” (Johannisson 1997, s. 59). Johannisson menar att här visar sig tankar om 
att skapa en människa på vetenskaplig väg. Genom den orsakssökande psykologin kunde 
till exempel en grund läggas för bättre förståelse av barnens behov och i förlängningen 
skulle denna kunskap ge bättre människor (Kollind 1997, s. 142). 

Nu ställdes krav på ökad psykologisk allmänbildning både i hemmen och i skolan. I ett 
betänkande 1941 anförde Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund att hemmets 
mentalhygien ”t. o. m. vara viktigare än hemmets yttre renlighet”. Man menade att barnen 
tidigt, under de första skolåren, skulle få lära sig att reda ut händelser psykologiskt, att alltid 
söka efter ”motiven till en handling, efter orsakerna bakom” (1941, s. 62). ”Hemmets 
mentalhygien” var del av de nya tankegångar inom hygientänkandet som började tränga 
fram under 1930-talet. Detta kan sägas ske i takt med att psykologin fick ett allt större 
inflytande och att det jag här kallar psykologismens era blev etablerad. Dess huvuddrag var 
en ökad användning av psykologiska förklaringar för att förstå individers och gruppers 
beteenden och erfarenheter. Psykologismen växte fram i takt med behovet att skapa social 
ordning, vilket bland annat skulle åstadkommas genom att skapa anpassade individer. 
Anpassning blev en oumbärlig social tillgång både för individen och samhället (Herman 
2003). Sådana tankegångar inordnades under benämningen mentalhygien. Vi ska se 
närmare på vad mentalhygientänkandet innebar och vad det fick för betydelse för 
samhällets syn på unga. 

 

Mentalhygien för att främja god psykisk hälsa och anpassning 
Den nya riktning som växte fram inom hygienområdet, mentalhygienen, skulle förebygga 
mentala störningar och främja psykisk hälsa. Den psykiska hälsovården skulle främst bestå 
av hälsoupplysning och information, till exempel om barnuppfostran, samlevnadsfrågor och 
alkoholfrågor. ”Dåliga vanor måste vridas rätt, de oförståndiga måste upplysas, de 
ansvarslösa väckas” manade Alva och Gunnar Myrdal i Kris i befolkningsfrågan (Myrdal 
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& Myrdal 1934, s. 226). Den mentalhygieniska rörelsen fick en organiserad plattform när 
Svenska föreningen för psykisk hälsovård (Sfph) bildades 1931.121 I föreningen skulle 
läkare, psykiatriker, människor som var anknutna till socialt arbete, pedagoger, industrifolk 
och fria skriftställare verka för att ett mentalhygieniskt synsätt skulle prägla samhället i alla 
dess delar, från familjelivet via skolan och in i det offentliga livet. Det innebar allt från 
föräldrars sätt att uppfostra sina barn, lärares metoder att handskas med elever, vården av 
vanartade och psykiskt störda och till arbetslivets organisering. För att sprida sitt budskap 
tryckte föreningen småskrifter i olika ämnen och anordnade även föredrag och 
radioprogram. Syftet med att sprida det mentalhygieniska budskapet var att försöka påverka 
en psykologiskt okunnig opinion. Det var en opinion som föreningen menade ”hellre tänkte 
i moraliserande banor än på ett förståelseinriktat och orsakssökande sätt” (Kollind 1997, s. 
139). 

 

Att tänka rätt - kontroll av individens psyke 

Alva Myrdal, som var en betydelsefull företrädare för den sociala ingenjörskonsten och för 
mentalhygienrörelsen, ansåg att reglerna i det hygieniska projektet som handlade om den 
fysiska hälsan, inte minst barnens hygien, i stort sett hade ”rotat sig i folklagren”, men att 
utvecklingen gick långsamt när det gällde den mentala hygienen. Enligt Myrdal handlade 
mentalhygien bland annat om att få barnen att ”gilla” beteenden som ett modernt samhälle 
såg som önskvärda. Det handlade om att införliva (assimilera) ett beteende som det 
omgivande samhället ansåg vara riktigt. Mentalhygien handlade inte om uppfostran under 
tvång utan byggde på en insikt om att man fick betala dubbelt upp om man inte gjorde det 
som var rätt (Myrdal 1935, s. 87). 

Exempel på mentalhygienrörelsens inflytande på barnavårdsområdet kan man bland 
annat se i det tillägg till 1924 års barnavårdslag som kom 1942. Där ställdes nämligen krav 
på att barnavårdsnämnden skulle vidta åtgärder inte enbart när barnets kroppsliga hälsa utan 
även när barnets psykiska, ”själsliga”, hälsa var utsatt för fara (SFS 1942:62) (se kap. 3). 
Sociala problem länkades nu tydligare samman inte bara med kroppen utan även med 
psyket. Detta visar att tankar om den mentala hälsans betydelse för individerna hade trängt 
igenom även inom barnavårdens område. Det var tankar som hade funnits i samhället under 
en längre tid men som nu också kom in i lagstiftningen. Lagtillägget innehöll också beslut 
om att aga som åtgärd för att fostra barn och unga skulle förbjudas. Detta kan ses som en 
följd av att synen på barn och unga genomgick en förändring som präglades av nya tankar 
om barndomens och föräldrarnas betydelse, deras positiva och negativa inverkan på barnets 
utveckling och därmed också inställningen till former för fostran och disciplinering. I sin 
tur medförde detta att man såg nya och andra möjligheter att fostra och disciplinera de unga 
istället för att tvinga och straffa. I den debatt som rörde barnavårdsfrågorna fortsatte Alva 
Myrdal argumentera för att man skulle ta vetenskapen till hjälp för att förstå och förklara 

                                                
121 Bildandet av mentalhygieniska föreningar var en utveckling som började i USA och England och 
som snabbt spreds till de nordiska länderna. När Svenska föreningen för psykisk hälsovård bildades 
1931 var de pådrivande Emilia Fogelklou, Kerstin Hesselgren, Honorine Hermelin och Alva Myrdal 
(se Kollind 1997). 
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barnens och ungdomarnas handlande. Hon ansåg att man måste bekämpa den föråldrade 
moralismen som hon menade innehöll en ”dömande människouppfattning”. Till detta 
arbete krävdes nya och fler experter till barnavårdsområdet (Myrdal 1945, s. 114; se även 
Qvarsell 1996, s. 42 f). 

En grupp som hade dominerat det människovårdande arbetet under några decennier var 
läkarna, men de började nu ifrågasättas. Alva Myrdal kritiserade dem, däribland 
psykiatrikerna, för deras bristfälliga kunskaper i psykologi, kunskaper som hon menade var 
viktiga inte minst för arbetet inom mentalvården. Hon varnade läkarna när de, enligt henne, 
försökte monopolisera hela mentalvårdsområdet. Det fanns en risk för att det skulle bli 
alldeles för få läkare inom den övriga vården, menade hon, eftersom det var brist på läkare 
redan innan de också tog på sig uppgifter inom mentalvården (Myrdal 1945, s. 128 ff.). 
Karaktäristiskt för den mentalhygieniska rörelsen var dess betoning på samverkan mellan 
olika specialister: läkare, socialarbetare, psykologer och pedagoger (Kollind 1997, s. 144 f). 
Ett sådant samarbete mellan olika specialiteter eftersträvades särskilt i arbetet med de unga, 
inte minst i arbetet med problem som ansågs bottna i de ungas psykiska hälsa. 

Många var bekymrade över att frestelserna för barn och unga i samhället blev allt fler 
och fick andra former än tidigare. För att hantera detta behövdes mer kontroll av de unga, 
och av det skälet förespråkades samarbete mellan olika centrala institutioner i samhället. 
Lösdriverilagstiftningskommittén påpekade till exempel i sitt förslag till utvidgning av 
barnavårdslagen 1942 att det var angeläget att barnavårdsnämnden initierade ett samarbete 
med olika myndigheter, institutioner, föreningar och andra vars verksamhet rörde de unga i 
samhället (Prop. 1942:20, s. 13). Genom tillägget 1942 till 1924 års barnavårdslag fick 
önskan om samarbete mellan olika instanser förnyad och större kraft. Där krävdes att ett 
närmare samarbete mellan barnavårdsnämnderna och olika instanser, och då främst med 
skolan, skulle realiseras (SFS 1942:62, 16 §). 

Nästa avsnitt belyser problemsituationen för de unga under 1930- och 1940-talen och 
ger även en bild av hur problemen diskuterades. Vi ska ta del av studier som gjordes inom 
barnavårdsområdet och se vilka föreställningar om sociala problem och kön som kan spåras 
där. 

 

Asocialitet bland unga – ett anpassningsproblem 

Det var en utbredd uppfattning att sociala problem bland de unga ökade på ett 
bekymmersamt sätt under 1930-talet. Vid den här tiden började sociala problem bland unga 
allt mer diskuteras i termer av asocialitet och missanpassning. Sådana termer var uttryck för 
de tankegångar som fanns inom den mentalhygieniska rörelsen. Karaktäristiskt för 
mentalhygien var nämligen anpassningstänkandet: hur barnet och familjen skulle passa 
ihop, hur detta skulle fungera, och hur den unge skulle anpassa sig i skolan och senare i 
samhället. Jag tar här hjälp av Ungdomsvårdskommittén för att illustrera dåtidens syn på 
vad man ansåg att anpassnings- och asocialitetsproblem bottnade i: 

Sedd ur psykologisk synvinkel innebär det uppväxande släktets sociala anpassning, att de 
unga som riktlinjer för det egna handlandet godtaga vissa av samhället sanktionerade 
beteendemönster eller, om man så vill, att de tillägna sig en god samhällsmoral. I de fall 
då avvikelser från en sådan utveckling förekomma, talar man om felutveckling och social 
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missanpassning. Dylik missanpassning, kan vara av så allvarlig natur, att den tager sig i 
uttryck i vanart eller brottslighet. Missanpassningen säges då ha lett till asocialitet (SOU 
1944:30 kap II, s. 20 f). 

Psykologins regler om vad som var ett riktigt beteende hade vävts samman med samhällets 
moraliska regler. Utifrån denna kombination bedömdes vem som var anpassad respektive 
missanpassad och därmed asocial. För att asocialiteten inte skulle öka bland de unga ansågs 
det vara väsentligt att hindra utvecklingen av sociala problem på ett tidigt stadium. Därför 
anhöll riksdagen 1937 hos Kungl. Maj:t om en utredning med avseende på 
ungdomsbrottslighetens omfattning, dess orsaker och utveckling. Utredningen gjordes av 
Fångvårdsstyrelsen och avslutades i mars 1939.122 Man pekade där på att frekvensen av 
brott bland de unga ökade och att det var i åldersklassen mellan 15 och 18 år, som ökningen 
främst skedde. Orsakerna till brott fanns framför allt i de ungas omgivning: i samhällets 
struktur, i arbetet, under fritiden eller i hem och skola, menade utredarna. Men de ansåg 
också att den period i livet som de unga gick igenom i sig kunde orsaka problem. Utredarna 
menade att 15 - 18 års ålder var ”oroliga brytningsår” för de unga och att livet i dessa åldrar 
kännetecknades av ”impulsivitet, äventyrslystnad och en ibland häpnadsväckande 
tanklöshet” (Fångvårdsstyrelsens utredning 1942). 

Samma år som Fångvårdstyrelsen avlämnade sitt betänkande tillsatte Centralförbundet 
för socialt arbete en kommitté (våren 1939) för att undersöka ”ligabrottsligheten” i landet 
(CSA:s ungdomsbrottslighetsutredning).123 Denna kommitté, som utförde sitt arbete i 
samråd med den statliga ungdomsvårdskommittén som tillsattes sommaren 1939, kom att 
få stort inflytande i den fortsatta diskussionen om förebyggande arbete och åtgärder mot 
sociala problem bland de unga. I den undersökning CSA:s kommitté (i framställningen 
använder jag för enkelhetens skull enbart CSA) gjorde visade man bland annat att 
brottsligheten bland kvinnor och män ökade men att kvinnors brottslighet i jämförelse med 
männens var mycket liten. Den ökning av kvinnornas brottslighet som man konstaterade 
mellan åren 1922 och 1938 ansåg CSA kunde förklaras med att kvinnorna hade kommit att 
inta en mer likartad ställning med män i arbets- och samhällsliv. Ökningen av kvinnornas 
brottslighet, som i och för sig inte betraktades som allvarlig (CSA betraktade brotten som 
”godartade”)124 ansågs bero på att antalet konfliktsituationer och frestelsekällor hade ökat 
för kvinnorna i motsvarande grad som för männen. Utredarna skrev: ”en fortsatt 
                                                
122 Fångvårdsstyrelsen var underställd Justitiedepartementet och utgjordes av en överdirektör och 
två byråchefer som ledamöter. Vid behandling av vissa frågor förstärktes styrelsen med två 
fångvårdsfullmäktige där den ena representerade social sakkunskap och den andre statsfinansiell 
sakkunskap. Fångvårdsstyrelsen var central myndighet för fångvården i landet och skulle bland 
annat förorda om fångvården och behandlingen av fångar. Den skulle också, så långt 
förvaltningsbefogenheten medgav, leda och främja såväl arbetet med förundersökning för villkorlig 
dom samt tillsynen över villkorligt dömda och villkorligt frigivna samt verksamheten för att stödja 
fångar efter frigivningen (Nordisk familjebok). 
123 I CSA:s kommitté satt kanslirådet G. Halfred von Koch, överdirektör och chef för Kungl. 
Fångvårdsstyrelsen Hardy Göransson, advokat Sigrid Beckman, sekreteraren i Kungl. 
Socialstyrelsen C. Chr. Schmidt, professorn vid Stockholms högskola S. G. Wahlund samt som 
undersökningsledare Torsten Eriksson (Ligabrottsligheten [CSA] 1941, s. 10). 
124 Ett likartat synsätt möter vi senare hos Ahnsjö (1942) och Jonsson (1944) när det gäller flickors 
sociala problem. 
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kvinnoemancipation kommer med nödvändighet att medföra en fortsatt stegring av den 
kvinnliga brottsligheten” (Ligabrottsligheten [CSA] 1941, s. 16). En förklaring till att CSA 
inte ansåg att kvinnors brott var så allvarliga kan vara att det för kvinnorna i första hand 
handlade om brott på sedlighetens område. Eftersom den typen av brott inte ansågs ha 
samma skadliga effekter för samhället som till exempel männens vålds- och egendomsbrott 
betraktades de kanske inte heller som lika allvarliga. Konsekvenserna av dessa 
sedlighetsbrott för kvinnorna själva verkar inte ha uppmärksammats i någon större 
utsträckning.  

Mer bekymmersamt för CSA var att brottslighet och asocialitet bland de unga ökade. 
Förklaringarna till detta ansåg CSA vara att ”lagnätet”, det vill säga myndigheter, lagarnas 
omfattning, och myndighetsutövande, utökats väsentligt, men också att konfliktsituationer 
och frestelser hade ökat. Men CSA menade också att en stark orsaksfaktor till problem 
bland många unga var olyckliga hemförhållanden. Även om det skett en standardförbättring 
för många familjer, bland annat bättre möjligheter till utbildning för barnen, så hade 
familjesammanhållningen blivit svagare och familjetraditionerna minskat i betydelse. Detta 
fick konsekvenser när de unga skulle lotsas genom de frestelser som fanns i samhället, 
menade man: ”tidsandan” var ogynnsam för ”den moraliska hållfastheten” 
(Ligabrottsligheten (CSA] 1941, s. 24). Som exempel på konfliktsituationer och frestelser 
pekade CSA:s kommitté på ett antal olika sedan tidigare kända förhållanden, som 
familjesituation, arbetslöshet och nöjesindustri och hävdade att problemen kring dessa med 
tiden hade blivit värre. CSA pekade också på nya frestelser som till exempel tillgång till 
motorfordon, vilket hade ökat med flera hundra procent från 1920-talet till 1930-talet. De 
ansåg att många ungdomar blev frestade att olovligt ”låna” bilar, och att detta bland många 
unga inte betraktades som brott utan mera som ett ”pojkstreck”. Godisautomater, kiosker 
och varuhus var också nya företeelser som utgjorde frestelsekällor för framför allt de unga 
(Ligabrottsligheten [CSA] 1941, s. 21). 

När CSA beskriver hur frestelserna i samhället drabbade de unga antar jag att de 
inbegriper både unga kvinnor och unga män i ”unga”, men att deras uppfattningar om vad 
som var frestelser för unga kvinnor och för unga män skilde sig åt. Jag tror att vi med 
säkerhet kan utgå från att billånarna till största delen var pojkar. Det säger ju också CSA 
indirekt genom att de talar om ”billån” som pojkstreck. För de unga kvinnorna förutsåg de 
andra frestelser. Något förenklat kan man säga att de främsta frestelserna för pojkar ansågs 
vara bilar och andra motorfordon och för flickor dansbanor och nöjesliv. Under 1930-talet 
blev till exempel dansbanorna föremål för samhällsdiskussion under beteckningen 
dansbaneeländet (Frykman 1988). Dansbanor ansågs till exempel inspirera till sexuella 
förbindelser och ansågs kunna leda till ett livsbehov hos flickor (Svantesson 1942, s. 73 f) 
Ett sådant livsbehov stämde naturligtvis inte alls överens med vad som var ett förväntat gott 
moraliskt beteende av flickor. Det är sådana här resonemang om vad som sågs som 
frestelser för flickor och pojkar som kan visa vad som ligger bakom talet om att kvinnors 
och flickors brott var av godartad karaktär; att flickors brott inte drabbade samhället på 
samma sätt som pojkars. Det som betraktades som flickors gränsöverskridanden drabbade 
framför allt dem själva. 

Här lämnar vi CSA:s undersökning av brottsligheten bland de unga och tar del av vad 
den statliga ungdomskommittén förde fram som förslag till åtgärder för att möta 
problemen. 
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Några månader efter att Fångvårdsstyrelsen hade redovisat sin utredning 1939 tillkallade 
chefen för justitiedepartementet sex sakkunniga män som antog benämningen 
Ungdomsvårdskommittén.125 De skulle utreda vilka åtgärder som skulle vidtas för att 
bekämpa ungdomsbrottsligheten och de missförhållanden som kopplades till det offentliga 
nöjeslivet, så kallade ”asocialitetsproblem”. Utredningen avbröts emellertid efter ett par 
månader på grund av det rådande världsläget men kommittén återupptog sitt arbete i slutet 
av 1941. Den lade fram sitt första betänkande 1944 med förslag angående Psykisk barna- 
och ungdomsvård. 

Barnpsykiatrikern Gustav Jonsson, sedermera känd som Skå-Gustav, var ansvarig för 
Undersökningar angående vanartiga barn och asocial ungdom, en av de studier som ingick 
i ungdomsvårdskommitténs betänkande. Jonsson som under sin verksamma tid satt med i 
många kommittéer och utredningar kom att få ett stort inflytande och påverka det sociala 
barnavårdsarbetet i Sverige under flera decennier framåt. Det är en av anledningarna till att 
han kommer att figurera en hel del i den fortsatta framställningen.126 Den andra är att 
Jonssons undersökning i sig är intressant för min studie och ger viktig information om 
uppfattningar om problem bland de unga på 1930- och 1940-talen. 

 

”Skå-Gustav” Jonssons asocialitetsundersökning  

Jonssons undersökning tillkom i syfte att komplettera de utredningar om ligabrottsligheten 
(1941) som Centralförbundet för socialt arbete genomfört och om ungdomsasocialiteten 
(1942) som hade utförts av Fångvårdsstyrelsen.127 Den åsyftade kompletteringen gällde i 
huvudsak psykologiska sammanhang och synpunkter som inte hade beaktats i de två 
tidigare utredningarna. Resultaten av Jonssons undersökning ger oss möjlighet att se hur 
                                                
125 De sakkunniga var fattigvårdsdirektören i Stockholm O. R. Wangson, som också utsågs till 
ordförande, förste folkskolinspektör B.A.S. Jonzon, redaktör G. Ronner, major E Råberg, redaktör 
E. Dahnberg och redaktör G Elfving. Till sekreterare förordnades assessorn vid Stockholms 
rådhusrätt H. Hector. 1941 entledigades Jonzon och skyddshemsinspektör A. M. Pehrling och 
folkskolinspektör A. Hässelberg tillkom som sakkunniga. Samtidigt utsåg departementschefen 
(justitie) redaktör Ulla Alm, advokat Sigrid Beckman, generalsekreterare C. A. H. Cedergren, 
barnavårdsinspektrisen i socialstyrelsen Göta Rosén och överläkare G. T. Eriksson att på kallelse av 
de sakkunniga delta i överläggningarna. 1942 utvidgades direktiven för utredningen och i samband 
med detta utsågs ytterligare personer som skulle kunna tillkallas av de sakkunniga vid 
överläggningar. Dessa var förbundsordförande O. Sehlstedt, filosofie licenciaten L. Hartmann, 
förbundssekreterare L. Eliasson, och juris kandidat I. Holmstedt. 1942 avled Pehrling och Stenberg 
entledigades 1943. I samband med detta utsågs statens inspektör för fattigvård och barnavård, 
byråchefen A. M. Berggren och läkaren G. Jonsson att delta i överläggningarna om de blev kallade. 
I april 1943 utsågs fru Birgitta von Hoffsten att tjänstgöra som sekreterare i stället för 
skyddshemsinspektör Eriksson (han hade utsetts till detta uppdrag 1942). Några månader senare 
utsågs medicine licenciaten Gunnar Inghe och filosofie kandidaten Anna-Lisa Kälvesten att efter 
kallelse delta i överläggningarna (SOU 1944:30, s. 8 f). Män angavs med initialer, kvinnor fick hela 
namnet utskrivet. 
126 Se för övrigt Kerstin Vinterhed (1977) och Åsa Bergenheim (1994) om Gustav Jonsson. 
127 Fångvårdsstyrelsen hade redan tidigare slutfört sin utredning om ungdomsbrottsligheten (1939) 
men den publicerades inte förrän 1942. 
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perspektiven på sociala problem förändrades på 1930- och 1940-talen i förhållande till 
1900-talets tidigare decennier. Mentalhygieniska tankegångar trädde nu allt tydligare fram i 
orsaksförklaringar och åtgärdsförslag för sociala problem. Problemen skulle åtgärdas och 
förebyggas bland annat med kunskaper från barn- och ungdomspsykiatri där kunskaper från 
discipliner som psykologi och psykiatri tillämpades. 

Jonssons undersökning byggde på ett frågeformulär till landets barnavårdsnämnder där 
de ombads redogöra för varje fall där barnavårdsnämnderna hade gjort ingripanden under 
åren 1941 och 1942. Det innebar att alla så kallade vanartade barn och asociala ungdomar 
omfattades.128 Av alla dem som fanns med i undersökningen ansågs ungefär hälften vara 
vanartade, något färre flickor än pojkar. Samtliga som var med i undersökningen ansågs 
dock uppvisa uppenbara symtom på social missanpassning (Jonsson 1944 s. 182 f). 
Undersökningen visade att betydligt fler av dem som blev föremål för barnavårdsnämndens 
ingripanden bodde i städerna än på landsbygden. En av orsakerna till detta ansågs vara att 
många barn hade flyttat från landsbygds- till storstadsmiljöer. Jonsson pekade på att 
förflyttningar av olika slag ansågs störa den ”sunda moralutvecklingen” hos barn genom att 
de tvingades anpassa sig efter miljöer med olika värderings- och beteendenormer (Jonsson 
1944).129 

Vad som sågs som orsaker till utvecklingen av sociala problem bland barn och unga i en 
tid där inflytandet av vetenskaper som psykiatri och psykologi fick allt större utrymme i 
barnavårdsfrågorna är i fokus i nästa avsnitt.  

 

Psykologiska konstruktioner av sociala problem 
Fångvårdsstyrelsen ansåg att utvecklingen av ungdomsbrottsligheten sammanhängde med 
att övervakningen från hemmen inte var tillfredsställande och att hemmen även 
försummade barnens etiska fostran. De menade att det hade skett en märkbar försvagning 
av hemmens auktoritet. Detta trodde man berodde på att föräldrarna var tveksamma till 
vilka uppfostringsmetoder de skulle välja (SOU 1944:30, s. 12). Brister i hemmet och hos 
föräldrarna betraktades emellertid under 1940-talet inte enbart ur moraliska, ekonomiska 
och sociala perspektiv, nu ökade också synligheten hos perspektiv som pekade på 
psykologiska konsekvenser av ogynnsamma förhållanden för de unga. 

Gustav Jonsson pekade i sin undersökning på att det i den allmänna diskussionen kring 
ungdomens asocialitetsproblem ofta brukade finnas ett principiellt felaktigt tänkesätt om 
”familjelivets förfall”. Han ansåg att familjelivets förfall ofta fick stå i fokus för 
förklaringar till sociala problem och att denna i för sig riktiga observation ofta förstorades 
och sedan fick gälla hela observationsfältet. Det fick ofta bli formeln som löste hela det 
mycket sammansatta ekvationssystem som ungdomsfrågorna utgjorde enligt (Jonsson 1944, 
s. 178). I realiteten, menade Jonsson, var sociala och psykologiska komponenter så 
sammanvävda med varandra att det bara blev en terminologisk fråga vad den företeelse 
som man studerade skulle kallas. När psykologiska faktorer studerades fick man enligt 

                                                
128 I undersökningen ingick 1061 flickor och 3352 pojkar. 
129 Andra studier till exempel av Sven Ahnsjö (1941) och Torsten S:son Frey (1944) hade visat att 
till exempel flickor inom vanartsklientelet ofta hade bytt uppväxtort. 
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Jonsson en djupare uppfattning om den sociala bakgrunden till vanartens och 
ungdomsasocialitetens uppkomst (Jonsson 1944, s. 180 f). 

Jonsson ansåg också att det fanns en genomgående felkälla i olika undersökningar av 
barnavårdsmaterial som måste tas i beaktande och leda till viss försiktighet med de 
slutsatser som drogs av olika undersökningar. Den felkälla han åsyftade var att 
barnavårdsnämnderna enligt honom oftare kände sig skyldiga att ingripa mot ett barn vars 
miljö uppvisade en eller annan brist, än mot ett barn som gjort sig skyldig till precis samma 
vanart men som kom från en oklanderlig miljö. Jonsson ansåg att det låg i sakens natur att 
ekonomiskt välsituerade föräldrar hade helt andra resurser än mindre väl ställda föräldrar 
att ordna för sina barn när vanart hotade, och att hindra att den blev känd. Trångboddhet, 
som var vanlig bland de fattiga, medförde att vanarten så att säga kom mer i dagen.130 
Barnavårdsmyndigheterna kunde därigenom lättare observera och vidta åtgärder mot 
vanarten. Barnavårdsnämnderna kom företrädesvis i kontakt med barn, vilkas fäder 
tillhörde socialgrupp III (Jonsson 1944, s. 178 ff.). 

Hemmets och föräldrarnas betydelse för förekomsten av sociala problem lyfte även 
psykiatrikern Sven Ahnsjö fram i sin avhandling Delinquency in girls and its prognosis 
(1941). Avhandlingen byggde på en studie om kvinnliga skyddshemselever och flickor som 
var dömda till tvångsvård. Ahnsjö visade bland annat att de flickor som ingick i 
undersökningen i större utsträckning kom från hem med en ensamstående mamma än vad 
som gällde för normalpopulationen.131 132 ”Broken homes” (”stympade” hem) och dåliga 
hemförhållanden av andra slag var också vanligare hos dessa flickor enligt Ahnsjös studie 
(1941). 

Läkaren Edith Otterström redovisade i sin avhandling Delinquency and children from 
bad homes (1946) en undersökning av flickor och pojkar som under åren 1903 till 1940 
varit föremål för åtgärder av barnavårdsnämnden i Malmö.133 Otterström ansåg att 
hemförhållandena hade stor betydelse för den sociala prognosen och att barn som kom från 
dåliga hem i större utsträckning blev alkoholister, fattigvårdsfall och kriminella jämfört 
med barn som kom från bra hem. Otterström menade att ett dåligt hem kännetecknades av 
”all sorts of perceptible shortcomings” och att detta hade central betydelse för hur barnens 
framtida sociala anpassning gestaltade sig (Otterström 1946, s. 156).  

En bärande tanke som togs för given i alla dessa olika studier var att sociala problem 
bland barn och unga ärvdes från föräldrarna, något som känns igen från tidigare studier. 

 

                                                
130 Bostadsfrågan var således ett fortsatt problem för arbetarklassen på 40-talet (se kap. 4 s. 75 f där 
jag behandlar bostadsfrågan under 1900-talets första decennier). 
131 Professor Sven Ahnsjö (1906-1992) blev den första professorn i barn- och vuxenpsykiatri i 
Sverige. Han innehade denna stol mellan åren 1958-1972. Sven Ahnsjö bedrev sin forskning vid 
rasbiologiska institutet i Uppsala. Hans handledare var Gunnar Lundberg som efterträdde H. 
Lundborg 1936 som chef för Rasbiologiska institutet (Vem är vem. Stor Stockholm). 
132 Studien byggde på ett material av 2448 kvinnliga skyddshemselever och flickor dömda till 
tvångsvård under åren 1903-1937. 
133 Edith Otterströms undersökning omfattade totalt 619 flickor och 1727 pojkar. 
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Sociala problem med rötter i den tidiga barndomsmiljön 

Bristande auktoritet i hemmet och osäkra föräldraroller ansågs vara viktiga orsaker till att 
barn utvecklade sociala problem. In på 1940-talet kom dessutom den tidiga 
barndomsmiljön alltmer i fokus för förklaringar till social problematik bland de unga. 
Gustav Jonsson pekade till exempel i sin undersökning på den tidiga barndomsmiljöns 
betydelse för sexuell hållningslöshet hos en flicka i tonåren eller tjuvaktighet hos en pojke i 
puberteten (Jonsson 1944, s. 180). Att ljuset så starkt riktades mot familjen och den tidiga 
barndomsmiljön kan bland annat ses som resultat av de psykoanalytiska teoriernas 
utbredning, men berodde även på inflytande av andra teorier. Ungdomsvårdskommittén 
pekar till exempel på kunskap om att de vuxnas beteenden och sociala attityder i långt 
större utsträckning än man tidigare gjort klart för sig påverkades av intryck och upplevelser 
under barndomen. Här framhöll kommittén att denna kunskap hade vuxit fram genom 
gemensamma ansträngningar: forskning och vetenskapligt arbete inom olika områden som 
medicin, pedagogik, psykologi och sociologi (se SOU 1944:30, s. 20 ff.). 

Den vetenskapliga betoningen på den tidiga uppväxtmiljöns betydelse för barnen 
medförde att det ansågs vara särskilt viktigt att satsa på familjerna och ge dem stöd för att 
klara av sin fostrande uppgift. Detta kan till exempel spåras i den pågående debatten om 
befolkningstillväxt, där vikten av att satsa på familjen och familjelivet och skapa bättre 
uppväxtförhållanden för de unga betonades. Att de unga gavs möjligheter till en god 
uppväxt ansågs vara en god investering för att trygga samhällets befolkningstillväxt. Att 
den tidiga uppväxtmiljön hade stor betydelse för uppkomsten av sociala problem var en 
uppfattning som hade blivit etablerad vid den här tiden. Men sociala problem ansågs även 
kunna härledas till andra former av brister än de som var kopplade till uppväxtmiljön. 

 

Sociala problem med rötter i brister i den intellektuella förmågan 

Här använder jag ånyo exempel som är hämtade från Jonssons undersökning. Där framgick 
det att inte mindre än en fjärdedel av alla unga som fanns med i hans undersökning 
uppvisade brister i den intellektuella förmågan. Detta menade Jonsson utgjorde vanartens 
egentliga ”rot och upphov”, ensamt eller i kombination med ogynnsamma 
miljöomständigheter (1944, s. 259). Och här fanns det könsskillnader. Jonsson fann till 
exempel att det inom barnavårdsnämndernas vanartsklientel var fler flickor än pojkar bland 
dem som ansågs uppvisa brister i den intellektuella förmågan och som av den anledningen 
fick undervisning i hjälpklass. Han underströk att denna skillnad mellan könen var ännu 
mer markerad än vad som direkt framgick av skillnadens storlek, eftersom intellektuell 
efterblivenhet bland barn i allmänhet ansågs vara vanligast bland pojkar (Jonsson 1944, s. 
227 ff.) Ett intellektuellt handikapp medförde en social riskökning och Jonsson menade att 
storleken av kategorin vanartade flickor var ett uttryck för detta (Jonsson 1944, s. 234). 
Sambandet mellan ”efterblivenhet” och vanart fick dock inte ses som enkelt och 
okomplicerat, poängterade han. Eftersom barn och unga från den grupp av vanartade som 
uppvisade intellektuella brister oftare skickades till skyddshem än andra vanartade barn och 
ungdomar, konstaterade Jonsson att den här gruppen verkade utgöra ett särskilt svårt 
praktiskt barnavårdsproblem för barnavårdsnämnderna (Jonsson 1944, s. 237).  
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Förklaringar till att många av de flickor som var aktuella för barnavårdsnämndens åtgärder 
betraktades som ett särskilt svårartat klientel kan nog sökas både i att de betraktades som 
intellektuellt efterblivna och i samhällets syn på sexualitet. Sexualmoralen i samhället 
inverkade på hur allvarlig avvikelsen uppfattades vara, och därmed också hur denna 
avvikelse skulle hanteras. Flickors sexualitet och sexualliv hade med all sannolikhet 
inverkan på olika betydelser av att bli betraktad som ”sinnesslö” (intellektuellt efterbliven) 
och vanartad. Men man kan också vända på detta resonemang och påstå att för flickor som 
ansågs vara intellektuellt svaga, var ett avvikande sexuellt beteende särskilt belastande. 
Detta kan bottna i den sexualmoral som fanns samt i ett hygientänkande om att den 
avkomma som samhället ville skulle födas, skulle vara ”bra”.  

I nästa avsnitt ska jag visa hur föreställningar om kön och asocialt beteende kunde 
formulerades bland barnavårdens företrädare. Det handlar framför allt om hur 
föreställningar om hur flickor är och hur pojkar är speglades i dåtida beskrivningar av 
sociala problem. 

 

Att konstruera skillnader 

Inbyggt i en konstruktionistisk kunskapssyn ligger tankar om att subjekten ständigt 
konstrueras och också konstituerar sig själva genom språket. För att illustrera hur flickors 
och pojkars sociala problem (vanart) språkligt konstruerades och blev könsmärkta under 
den här perioden har jag valt att hämta ett utdrag ur Jonssons undersökning (1944). Genom 
analys av den utvalda texten som ingår i ett avsnitt om Symtom på psykologisk felutveckling 
före vanartens uppkomst är det möjligt att se hur språket medverkar och förstärker olika 
stämplingsprocesser, det vill säga sociala processer där individer tillskrivs olika negativa 
egenskaper:134 

Lynnesegenheter av aggressiv typ, såsom påfallande trots eller egensinne, har oftare 
observerats hos flickorna än hos pojkarna i materialet. [...] Karaktärsegenheter som mera 
tyda på en överdriven lust att behärska andra – ”kamratplågare, översittare, ledartyper 
etc.” – synas däremot mera utmärka pojkarna inom vanartsklientelet. [...] Sadistiska och 
destruktiva tendenser skulle likaledes oftare ha förekommit hos de sedemera vanartiga 
pojkarna. [...] Karaktärsanomalier av typen hållningslöshet och slapphet ha däremot oftare 
uppgivits för flickornas del (Jonsson 1944, s 240.).  

Inledningsvis vill jag diskutera de två begreppen karaktärsanomalier och 
karaktärsegenheter. Man kan reflektera över hur det kommer sig att ordet anomali används 
när flickors karaktärer beskrivs och ordet egenhet när det gäller pojkar. Ordet anomali har 
bland annat betydelsen abnormitet, avvikelse, rubbning, som leder tankarna till patologi och 
sjukdom. Den stämplande och negativa innebörden förstärks när anomali kopplas till 
karaktär istället för att bara använda sig av ordet karaktär. Ordet egenhet har bland annat 
betydelsen benägenhet, specialitet, särmärke, begrepp som saknar associationer till 
sjukdom och patologi. Kopplingen av det ordet till karaktär förstärker inte stämplandet. 
När jag gör en jämförelse mellan anomali och egenhet framträder alltså olika betydelser 
och därmed också med all sannolikhet olika inverkan på hur den individ som tilldelas en 
                                                
134 Om stämpling, se t.ex. Johannes Knutsson (1977) Stämplingsteori – en kritisk granskning. 
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viss etikett blir betraktad. I ordet anomali ligger egenskaper som finns i individens psykiska 
karaktär – det handlar om en egenskap som är abnorm och därmed också något som är 
främmande för det eller den det handlar om. Ordet egenhet har en betydelse som inte 
nödvändigtvis placeras i den psykiska karaktären. Däremot är egenhet en egenskap som 
möjligen är ”lite besvärlig”, men inte främmande, utan den befinner sig inom ett slags 
normalitetsområde. ”Anomalierna” hållningslöshet och slapphet var ord som användes i 
talet om flickor. För pojkarna användes ”egenheterna” kamratplågare, översittare, 
ledartyper. 

När egenskaper hos flickor och pojkar uttrycks som här ovan medverkar språket till att 
förstärka men även skapa föreställningar om negativa karaktärer. Omgivningens sätt att 
betrakta flickor och pojkar påverkades givetvis av de etiketter som tilldelades unga som 
riskerade att bedömas eller redan hade bedömts som vanartade. Etiketterna skapade 
förväntningar hos omgivningen, inklusive de som skulle bemöta och behandla ungdomarna, 
på att flickorna och pojkarna skulle bete sig på vissa förväntade sätt, leva upp till en 
vanartad identitet beroende av klass och kön. 

De ovan nämnda lynnesegenheterna påfallande trots och egensinne hos flickorna 
betraktades inte som önskvärda. När flickorna uppträdde aggressivt, trotsigt och 
egensinnigt bröt de mot normer och förväntningar på hur flickor skulle uppträda. I 
beskrivningarna av pojkar framträder framför allt föreställningar om manlighets- och 
klassrelaterade problem. Detta sker till exempel i beskrivningar av karaktärsegenheter som 
ledartyper och översittare, egenheter som i sammanhanget betraktades som negativa hos 
vissa pojkar. Att vara en ledartyp kan nog i sig inte generellt ses som en negativ egenskap, 
eller en egenskap som skulle avvika från de förväntningar som fanns på och bland pojkar 
både i de lägre och de högre samhällsklasserna. Men i det här sammanhanget var det nära 
kopplat till att ett av de få sätt att hävda sig som pojke eller ung man i utsatta grupper var 
att bli ligaledare. 

Flickors och pojkars asociala beteenden framstod alltså som radikalt olika. Dessutom 
tillskrevs de egenskaper som antogs orsaka beteendena hela gruppen vanartade flickor och 
hela gruppen vanartade pojkar i undersökningen, vilket kan förstås som att 
konstruktionerna av sociala problem var könsbundna.  

 

Att göra skillnad på flickors och pojkars sociala problem 

Vilka beteenden och karaktärsegenskaper ansågs då vid den här tiden vara tecken på sociala 
problem hos flickor respektive hos pojkar? Säger ”springpojksförseelser” något om vilka 
pojkar det var som uppvisade just den formen av vanartat beteende? Hur skapades de 
kategorier som flickor och pojkar inordnades under? För resonemang om sådana frågor 
vänder jag mig åter till Jonssons undersökning. eftersom den berörde både flickor och 
pojkar, och eftersom ”vanartsklientelets sammansättning och egenskaper” belystes utifrån 
sociala och psykologiska bedömningar. De vanartade handlingar som flickor och pojkar 
hade utfört placerades in i olika undergrupper som: snatteri eller stöld; förskingring, 
bedrägeri eller dylikt; allmän vanart; sexuell vanart; vagabondering och dylikt; 
spritmissbruk; sexuell vanart i kombination med annan vanart; vagabondering och dylikt i 
kombination med annan vanart och slutligen en grupp med rubriken ”ingen uppgift”. 
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Indelning av vanart följde i stort den som David Lund (1924) och Sven Ahnsjö (1941) hade 
använt sig av i sina studier.135 

För vissa av dessa beteenden eller handlingar blev sorteringen mellan flickor och pojkar 
tydlig. Egendomsförseelser av något slag var till exempel anledningen till 
barnavårdsnämndernas ingripanden i över hälften av de fall som undersökningen 
omfattade. För pojkarnas del hade dessa förseelser en markant övervikt. För flickor trädde 
istället den sexuella vanarten tydligt i förgrunden. Utöver skillnaderna i fördelning när det 
gällde ‘”tjuvnad” och sexuell vanart fanns också olikheter i gruppen ”allmän vanart” där 
beteenden av en mer aktiv, tilltagsen typ inordnades. Enligt Jonsson var dessa beteenden 
mindre vanliga hos flickor än hos pojkar (Jonsson 1944, s. 250 ff.). En form av social 
missanpassning som emellertid betraktades som lika allvarlig hos flickor och pojkar och 
som ansågs vara svår att komma tillrätta med var vagabondering. Här antar jag att 
vagabondering – ”stryka omkring” eller ”gå på luffen” – bedömdes som tecken på ovilja att 
försörja sig på ett hederligt sätt. Det betraktades som asocialt beteende och kunde inte 
tolereras för vare sig flickor eller pojkar. 

Gustav Jonsson framhöll att en orsak till den indelning av förseelser som gjordes kunde 
sökas i att det som tillhandahölls uppfostraren var föreställningar om traditionella 
beteendemönster hos flickor och pojkar. Jonsson menade att det fanns en populär åsikt om 
att flickor och pojkar skulle ha olika läggning; att pojkarna vanligtvis var mer aktiva och 
aggressiva, ”bråkiga”, och flickorna mer passiva och fogliga, ”snälla”. Jonsson ansåg att 
sådant kunde spela en viss roll för de olikheter som tillskrevs flickor och pojkar. Förutom 
omgivningens förväntningar och anspråk på skillnader i socialt beteende mellan flickor och 
pojkar kunde man även räkna med andra faktorer, men sammanhangen på detta område var 
ännu mycket svårtolkade och föga utforskade, menade han (Jonsson 1944, s.203 f). 

Här framträder alltså ånyo uppfattningar om skillnader mellan flickor och pojkar både 
vad gäller deras beteendemönster och deras sociala problem. Pojkar befanns ofta vara 
skyldiga till egendomsbrott och flickor till överträdelser vad gällde sexuella normer och 
regler. De dåtida innebörderna i talet om flickors sexuella vanart ska jag försöka utröna i 
nästa avsnitt. 

 

Sexuellt hållningslösa flickor 

När sådana sociala problem hos flickor som knyts till sexualitet granskas är det olika och 
ofta motsägande beskrivningar som träder fram. Jonsson konstaterade i sin undersökning 
att det genomgående var så att sexuell vanart betraktades som ett allvarligt problem även 
om det fanns stora olikheter i bedömningen mellan olika delar av landet (Jonsson 1944, s. 
210). Å andra sidan ansågs sexuella förseelser representera relativt godartade symptom på 
missanpassning bland flickor, vilket innebar att det ansågs finnas goda möjligheter att 
flickorna skulle kunna anpassas till ett bra liv. Ahnsjö visade i sin avhandling att det fanns 
en relativt bättre social prognos för de flickor som gjort sig skyldiga till sexuell vanart än 
för flickor som intagits på skyddshem och tvångsuppfostringsanstalter av någon annan 
anledning. En förklaring till den bättre prognosen för sexuellt vanartade flickor ansågs vara 

                                                
135 Lunds och Ahnsjös studier hade i stort visat på samma mönster som Jonssons undersökning. 
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att det inte fanns något samband mellan intellektuell underbegåvning och sexuell vanart 
(Ahnsjö 1941). Jonsson konstaterade likartade resultat i sin undersökning (Jonsson 1944, s. 
244). 

Innebörderna i det som betraktades som sexuell vanart kan vara många, och det är inte 
lätt att utröna vad som egentligen avsågs i talet om osedlighet och sexuell vanart i de olika 
materialen. Därför går det inte heller att utan vidare säga vilka handlingar som avses när 
man talar om att sexuell vanart gav de minst allvarliga konsekvenserna. Flickor kunde bli 
betraktade som sexuellt vanartade även om de hade visat synnerligen oskyldiga former av 
sexualitetsyttringar. Och flickor riskerade dessutom att bli betraktade som sexuellt 
vanartade om de hade varit utsatta för andras sexualitet i form av övergrepp, till exempel 
våldtäkt. När de här aktörerna talar om sexuell vanart som relativt godartade problem ställer 
jag mig därför frågande. Vem betraktar problemen som godartade och vad avsåg man med 
godartad? Om talet om sexuell vanart analyseras utifrån den enskilda flickans horisont 
kanske det inte var så enkla samband, eller så godartade följder av problemen.  

 

Olika gränser skapar olika avvikelser 

Om jag tar den bild som Westberg förmedlade 1906 om fallna flickor, flickor som hade 
förfallit till osedlighet, som ohjälpligt förlorade (se kap. 4, s. 80 ff.) och jämför den med 
vad Jonsson och Ahnsjö förmedlade på 1940-talet där de betraktade sexuell vanart som 
relativt godartad, kan det kanske se ut som tecken på att det skett förändringar i sättet att se 
på flickors sexualitet. Det kanske var så att gränserna för vad som var acceptabelt sexuellt 
beteende för flickor hade blivit något vidare från 1910-talet till 1940-talet? För ett 
resonemang om gränser och gränssättning använder jag återigen Jonssons undersökning där 
han pekar på att flickors vanart i regel, mer än pojkars vanart, ansågs bottna i utpräglade 
brister hos individen själv eller i den närmast omgivande miljön. Vanart liksom brottslighet 
var mer ovanligt hos kvinnor än hos män, och Jonsson menade att man därför kunde sluta 
sig till att vanartade flickor och kriminella kvinnor i gemen var mer psykiskt och socialt 
avvikande från normen än vanartade pojkar och kriminella män. Ett sådant tal om flickors 
vanart ger utrymme för flera möjliga tolkningar. 

En trolig tolkning av att flickor och unga kvinnor blev kategoriserade som mer 
”avvikande” i förhållande till vanartade och kriminella pojkar och unga män var att de hade 
ett mer insnävat ”normalitets”-område än män, det vill säga mindre generell tolerans från 
omgivningen och snävare gränser. När gränserna är snäva blir minsta förskjutning i 
beteende till en avvikelse. Gränserna för vad som betraktas som acceptabelt beteende är 
alltså avgörande för den observerade förekomsten av avvikelse (se Kaschak 1992). Flickor 
behövde således inte ha varit mer ”reellt” avvikande, utan det kan ha varit så att samma 
beteendeförskjutning uppfattades som allvarligare om en flicka visade upp den. Ett sådant 
resultat kan ses som en följd av att normerna i samhället var heteronormativa och 
patriarkala. När vanartade flickor och kriminella kvinnor bedömdes utifrån dessa normer 
uppfattades deras avvikelse som större än de vanartade och kriminella pojkarnas och 
männens, eftersom dessa trots sitt avvikande beteende ändå var en del av den manliga 
hegemonin.  
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Inbyggda i de problemförståelser som jag har presenterat fanns också tankar om vilka 
åtgärder som skulle vidtas för att förebygga vanart och annan social missanpassning. 
Jonssons analys, till exempel, ledde till uppfattningen att det fanns ett behov av psykisk 
hälsovård för barn och ungdom.  

 

Olika åtgärder för flickor och pojkar  

Implikationerna av olika sociala problematiker bedömdes på olika sätt beroende av kön. Vi 
ska se hur detta framträder i olika åtgärder som vidtogs för att komma tillrätta med de 
problem som fanns. Jonssons undersökning visade att barnavårdsnämnderna ofta vidtog 
kraftigare åtgärder mot flickor än mot pojkar som hade blivit aktuella för åtgärder, även där 
orsakerna till omhändertagande hade likartad grund. Kraftigare åtgärder innebar att de 
åtgärder flickor blev föremål för var mer omfattande eller omgärdade av mer kontroll än de 
åtgärder som vidtogs mot pojkar i förhållande till vad dessa hade gjort sig skyldiga till. 
Flickor omhändertogs till exempel för skyddsuppfostran dubbelt så ofta som pojkar 
(Jonsson 1944, s. 252).136 De påvisade skiljaktigheterna i barnavårdsnämndernas 
ställningstaganden till flickornas och pojkarnas vanart ansåg Jonsson inte utan närmare 
undersökning kunde tolkas som att nämnderna hade en tendens att döma flickorna hårdare 
än pojkarna för likartade förseelser. Han menade att de möjligen skulle kunna tänkas ha 
haft detta som utgångspunkt beträffande den sexuella vanarten. Flickor som betraktades 
som sexuellt vanartade hade nämligen omhändertagits i drygt hälften av fallen. I de fall där 
pojkar betraktats som sexuellt vanartade hade bara var tredje pojke omhändertagits för 
skyddsuppfostran. Men procenttalen för skyddsuppfostran bland flickorna låg ungefär 
dubbelt så högt i jämförelse med pojkarna också beträffande grupperna ”allmän vanart” och 
”vagabondering och dylikt” i studien. Skillnaden i bedömningen av flickornas och 
pojkarnas vanart kunde alltså inte bara bero på att sexuell vanart betraktades som ett 
allvarligare asocialt beteende hos flickor än hos pojkar. Även till exempel ”tjuvnad” 
betraktades i allmänhet som ett allvarligare problem hos flickorna än hos pojkarna (Jonsson 
1944, s. 199 f).  

De huvudsakliga förklaringsgrunderna till barnavårdsnämndernas olika 
ställningstaganden till flickors respektive pojkars vanart skulle enligt Jonsson sökas i andra 
omständigheter än bara i de sexualmoraliska. Han menade att man kunde utgå från att 
flickor som gjorde sig skyldiga till vanart representerade ett mer selekterat urval än pojkar 
som ”hade låtit samma handlingar komma sig till last”. För att en flicka skulle bli vanartad 
ansåg Jonsson att det behövdes ett kraftigare incitament ”utifrån” i form av ogynnsamma 
miljöfaktorer eller ”inifrån” i form av en eller annan ”psykisk minusfaktor” (Jonsson 1944, 
s. 199 f). En genomgående tendens var att de vanartade flickorna var mer socialt belastade 
än pojkarna: det ”tarvas kraftigare tryck på flickor än på pojkar för att driva dem till sociala 
felsteg”, enligt Jonsson (Jonsson 1944, s. 210). Han påpekade att flickor visserligen mer 
sällan gjorde sig skyldiga till vanart men att de som gjorde det i gengäld utgjorde ett mer 

                                                
136 Skyddsuppfostran aktualiserades först när andra åtgärder hade prövats. Av flickorna hade c:a 60 
procent blivit föremål för det mer restriktiva förfarandet mot endast omkring 30 procent av pojkarna 
(Jonsson 1944, s. 252). 
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svårartat vanartsklientel (Jonsson 1944, s. 255). Jonsson menade att det kunde tänkas vara 
så att de hårdare åtgärderna som tillämpades på flickor i sig inte vidtogs på grund av någon 
speciell bedömning av vad flickorna hade gjort. Kanske berodde det snarare på att 
barnavårdsnämnderna var särskilt benägna att ofta tillämpa skyddsuppfostran på flickor 
som kom från dåliga miljöer och var behäftade med psykiska brister. Jonsson ger dock 
ingen förklaring till varför det var just skyddsuppfostran och ingen annan åtgärd som 
barnavårdsnämnderna i så fall var benägna att tillämpa.  

Min tolkning när det gäller skyddsuppfostran och flickor var att man var angelägen om 
att de flickor som det här handlar om i möjligaste mån skulle hindras från att föra ett 
osedligt liv och föda barn. Detta gällde framför allt de flickor som ansågs ha intellektuella 
brister. Det är också troligt att den tendens som fanns att placera flickor på skyddshem i 
större utsträckning än pojkar kan ses som ett sätt att både skydda samhället och flickorna 
mot ofrivilligt föräldraskap och ”oäkta barn”. På skyddshemmet kunde flickorna 
kontrolleras noggrannare. I Jonssons diskussioner om orsaker till att flickor var föremål för 
kraftigare åtgärder kan vi kanske även spåra den typ av resonemang som vi fann hos 
Westberg och Milow som jag berörde i kapitel fyra. Innebörden i deras resonemang var att 
det var viktigt att ingripa tidigt och kraftfullt mot flickor eftersom det fanns en föreställning 
om att när flickor befanns vara vanartade, när flickor hade ”fallit”, var det mycket svårare 
att hjälpa och rädda dem. Jag återkommer till sådana resonemang i kapitel sju och åtta. 

En förklaring som Jonsson också förde fram som orsak till att beslut om 
skyddsuppfostran visade sig vara mycket vanligare för flickor än för pojkar var att de 
flickor som var aktuella i genomsnitt var något äldre än pojkarna (Jonsson 1944, s. 199). 
Antalet vanartade flickor ökade relativt sett i pubertetsåldern, vilket Jonsson ansåg bero på 
att flickor då blev föremål för ingripanden på grund av sexuell vanart.137 Men han menade 
att detta inte fick läggas till grund för alltför bestämda slutsatser när det gällde tendenser till 
social felanpassning hos flickorna. ”Vanart” berodde enligt Jonsson allt för ofta på att 
flickorna utnyttjades som sexualobjekt av män eller ynglingar (Jonsson, 1944, s 204). Det 
påpekandet kan tolkas som att han var medveten om och ville uppmärksamma att det 
myndigheterna såg var selektivt och baserat på deras egna tolkningsramar. Hans 
resonemang kan kanske också tolkas som ett indirekt uttryck för samma önskemål som till 
exempel Alva Myrdal förde fram, att det behövdes mer kunskap och fler experter inom det 
sociala barnavårdsarbetet, experter som kunde göra mer vetenskapliga bedömningar. Men 
vad fick Jonssons undersökning för inverkan på åtgärder inom barnavårdsområdet och 
bemötandet av flickor och pojkar? Det ska vi se i nästa avsnitt. 

 

Utvecklingen av den psykiska barna- och ungdomsvården 

Det var först på 1940-talet som det blev ett genomslag för de olika förslag och önskemål 
om förbättringar vad gällde barn- och ungdomspsykiatrisk vård som till exempel von Koch, 
                                                
137 Bland de svåranpassade/vanartade barnen ökade flickornas andel från och med puberteten; 
pojkarna var överrepresenterade under de egentliga barnaåren. Detta var ett typiskt förhållande som 
återspeglades i de flesta statistiska sammanställningar från rådgivningsbyråer och liknande 
mentalhygieniska stationer för barn såväl inom Sverige som utomlands (t.ex. Lund 1924; Eriksson 
1939; Jonsson 1944; Otterström 1946). 
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Myrdal med flera framförde på 1920- och 1930-talen. En central pådrivare för att påskynda 
en utveckling av barn- och ungdomspsykiatrin var Gustav Jonsson och den undersökning 
han genomförde. Mentalhygienrörelsens idéer spelade även en viktig roll i den utveckling 
som ägde rum. Barn- och ungdomspsykiatrin hade tidigare utgjort ett gränsområde mellan 
medicin, pedagogik och socialvård, men på 1940-talet förändrade den sin inriktning. 
Jonsson menade att man gick från ”asocialitets-profylax” till ”neuros-profylax” (Jonsson 
1945, s. 18 f) Perspektivet i barnpsykiatrin blev därmed mindre pedagogiskt och mer 
terapeutiskt och grunden lades för ämnets etablering som vetenskaplig specialitet (Qvarsell 
1985, s. 185 ff.). Organiseringen av en psykisk barn- och ungdomsvård sågs som viktig inte 
bara för att förebygga psykisk sjukdom utan alla former av ”social missanpassning”. I 
Ungdomsvårdskommitténs utredningsbetänkande 1944 framhölls att:  

Den psykiska barna- och ungdomsvårdens praktiska huvudsyfte är att förebygga 
uppkomsten och utvecklingen av social missanpassning och asocialitet hos det unga 
släktet (SOU 1944:30, s. 20). 

I det dåtida mentalhygieniskt influerade språket blev sociala problem beskrivna som” social 
missanpassning och asocialitet” istället för som tidigare (under tidigare decenniers 
hygieniska rörelser), ”dålig moral” eller ”lättjefullt levnadssätt”. Det förslag 
ungdomsvårdskommittén lade (SOU 1944:30) om att det skulle inrättas en psykisk barn- 
och ungdomsvård, med stöd bland annat i den undersökning Jonsson genomfört, 
motiverades med att det fanns behov av den typen av insatser för att förebygga sociala 
problem. Man ville därför till exempel ha en fortlöpande psykisk hälsokontroll av barn och 
ungdomar för att se vilka barn som led av psykiska rubbningar, som kunde leda till ett 
kriminellt leverne. Till stöd för dessa tankar använde man sig av resultatet av Sven Ahnsjös 
undersökning från 1941 om den sociala utvecklingen hos flickor vid de statliga 
skyddshemmen. Ahnsjö visade att endast en femtedel av de flickor som fanns på 
skyddshemmen hade genomgått psykiatrisk undersökning (Ahnsjö 1941; alt. Bolin 1992, s. 
116; Levin 1998, s. 89). Det förslag kommittén lade låg i linje med det förslag som Alva 
Myrdal hade lagt fram redan 1935 om att varje barn som uppvisade avvikelser i sitt 
beteende skulle bli föremål för läkar- och psykologundersökning (se kap. 5, s. 123). 

Den statliga ungdomsvårdskommitténs arbete omfattade frågan om en förbättrad 
ungdomsvård överhuvudtaget i förhållande till vad som tidigare varit fallet. De förslag som 
lades i kommitténs första betänkande gav underlag för riksdagen att 1945 besluta om 
statsbidrag till rådgivningscentraler i uppfostringsfrågor, där förebyggande åtgärder ansågs 
vara centrala. 

Utvecklingen inom barn- och ungdomspsykiatri ledde framdeles till att 
barnavårdsområdet fick nya behandlingsalternativ. Ett känt exempel var Barnbyn Skå-
Edeby där Jonsson var drivkraften och där en ny modell för behandling växte fram, en 
familjebehandlingsmodell. Den innebar bland annat att man eftersträvade att 
behandlingssituationen skulle likna en naturlig familjesituation, det vill säga med mamma, 
pappa, barn  flickor och pojkar. Dessa tankegångar kom att inverka på 1960 års lagstiftning 
genom att regeln om att flickor och pojkar inte skulle vistas på samma hem som funnits i 
lagstiftningen från 1924, togs bort. Regler om särskiljande innebar problem när man skulle 
arbeta med familjebehandlingsmodellen. 
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Nya tankar om sociala problem och behandling av dessa var en del av den process som så 
småningom ledde fram till en ny barnavårdslag 1960. Jag ska avsluta detta kapitel med att 
beskriva vad som ägde rum inom barnavårdsområdet på 1950-talet och vilken den 
utveckling var som ledde fram till 1960 års barnavårdslag. 

 

Missanpassade unga under 1950-talet 
Problem bland de unga fick stor uppmärksamhet i samhällsdebatten på 1950-talet. 
Idéhistorikern Roger Qvarsell pekar på att debatten om ungdomens förvildning, sedeslöshet 
och tilltagande brottslighet åter var på agendan i början av 1950-talet och att det än en gång 
restes krav på mer kontroll av ungdomen (Qvarsell 1996, s. 43). Den typen av debatt med 
krav på olika åtgärder tycks komma igen med jämna mellanrum och med varierande styrka. 

Den ungdomsvårdskommitté som tillsattes 1939 hade som uppgift att identifiera problem 
som kunde knytas till ungdomstiden. Deras slutbetänkande kom 1951 och innehöll en 
sammanfattning av de utredningar man genomfört under sittande period samt en mera fyllig 
och preciserad redogörelse för kommitténs syn på de ungas problem.138 I sitt slutbetänkande 
pekade kommittén på att det inte var möjligt att analysera ungas situation som ett isolerat 
fenomen. De menade att ungdomarnas situation var intimt sammanvävd med hela samhället 
och dess struktur och att det därför inte heller var möjligt att föreslå några radikala reformer 
som skulle avskaffa ungdomsproblemen. Kommittén ansåg att påfrestningarna i det 
moderna arbetslivet, svårigheter med bostäder, behov av lokaler för fritiden; att allt detta 
var problem för alla i samhället men att det berörde olika åldrar på skilda sätt. Om man 
lyckades lösa de ungas problem skulle det innebära att man också hade löst en stor del av 
de aktuella problemen i samhället. Den unga generationens sociala anpassning i ett ständigt 
föränderligt samhälle måste alltid vara aktuell; engångslösningar var enligt kommittén 
otänkbara (SOU 1951:41, s. 6 f). Förvisso var det inte så att ungdomarna hade blivit sämre i 
jämförelse med tidigare, utan kommittén menade att de förhållanden under vilka både unga 
och vuxna levde i samhället hade förändrats i grunden. Detta medförde visserligen positiva 
möjligheter för de unga men också en ökning av negativa faktorer; frestelserna hade ökat 
och samtidigt hade det gamla familjesamhällets stabilitet alltmer försvunnit. Kommittén 
menade att det på en och samma gång var både lättare och svårare än förr att vara ung 
(SOU 1951:41, s. 6 f). 

Enligt kommittén fanns det i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet två grupper av 
unga i samhället som befann sig i riskzonen. Den ena gruppen utgjordes huvudsakligen av 
individer som kommittén menade var skadade i den grundläggande förmågan till social 
kontakt och realitetsanpassning. I den andra gruppen ingick ungdomar som flyttat in till 
städer och tätorter. Inflyttningen av ungdomar till städer ökade nämligen år från år, och 
enligt kommittén var frestelserna större i städerna än ute på landsbygden och i mindre 
                                                
138 Ungdomsvårdskommittén kom med sitt slutbetänkande 1951, de hade då bidragit med inalles sju 
betänkanden I utarbetandet av slutbetänkandet deltog samtliga ledamöter av kommittén samt 
särskilt tillkallade sakkunniga: byråchef Torsten Eriksson, fil. lic. Lennart Hartmann, med. lic. 
Gunnar Inghe, redaktör Axel Jansson, med. lic. Gustav Jonsson, fil. kand. Anna-Lisa Kälvesten, 
riksdagsledamoten Ulla Lindström, byråchefen Göta Rosén och fil. lic. Erland Sundström ( SOU 
1951:41, s. 5). 
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tätorter. I städer och tätorter saknades dessutom den sociala kontrollen som fanns ute på 
landet och i mindre orter (SOU 1951:41, s. 122). Eftersom det fanns ett nära samband 
mellan förekomsten av sociala problem och den ökade inflyttningen till städerna måste man 
förvänta sig att problemen bland de unga skulle tillta, framför allt när det gällde 
egendomsbrott. Kommittén ansåg därför att förebyggande åtgärder på bred bas var det enda 
rätta för att komma till rätta med den missanpassning som fanns bland de unga. Man 
menade att det bland annat var viktigt att stärka hemmet, skolan och föreningslivet så att 
dessa kunde göra sitt inflytande gällande för att stödja de unga (SOU 1951:41, s. 117 ff.). 

På Ungdomsvårdskommitténs uppdrag gjordes en undersökning av alla ungdomar som 
vistades den 1 juni 1946 på ungdomsvårdsskolor,139 för att få en bild av de barn och 
ungdomar som intogs där på grund av ”sociala beteenderubbningar”.140 Vid 
omhändertagandet var en fjärdedel av flickorna i folkskoleåldern (8-14 år) och över hälften 
i åldern 15-17 år, medan flertalet av pojkarna, tre femtedelar, var i folkskoleåldern. 
Undersökningens resultat låg i linje med andra undersökningar av unga och sociala problem 
under 1940-talet som också visade att flickor ofta blev föremål för åtgärder under 
tonårstiden medan pojkar uppmärksammades redan under ”folkskoletiden” (Ahnsjö 1941, 
Jonsson 1944, Otterström 1946 m.fl.). Av de elever som fanns på ungdomsvårdsskolorna 
var det många som kunde betraktas som intellektuellt efterblivna enligt undersökningen. 
Det förekom även svårare fysiska handikapp hos flera av eleverna. Detta var vanligare hos 
pojkar än hos flickor (SOU 1951:41 s. 123). Omkring en tredjedel av såväl flickorna som 
pojkarna hade tidigare delvis fostrats på barnhem, ofta specialinstitutioner för 
”psykopatklientel” och ”svårfostrade”. Nära en femtedel av såväl flickor som pojkar hade 
fostrats i tre eller flera olika miljöer. Undersökningen visade också att så kallad grövre 
asocialitet bland föräldrarna var relativt vanlig både för flickorna och pojkarna (SOU 
1951:41, s. 123). Andra undersökningar, till exempel Ahnsjös (1941), Jonssons (1944) och 
Otterströms (1946) hade pekat på likartade förhållanden, det vill säga att uppväxtmiljön för 
ungdomar med problem kännetecknades av olika former av brister. Vad de unga hade gjort 
sig skyldiga till och som därmed lett till omhändertagande och placering på 
ungdomsvårdsskola ska vi utröna i nästa avsnitt. 

 

Oärliga flickor och våldsamma pojkar 

Ungdomsvårdskommitténs undersökning visade att den sexuella vanarten visserligen var 
iögonenfallande och framträdande bland flickorna – drygt tre femtedelar av flickorna 
ansågs vara sexuellt vanartade – men statistiskt sett var egendomsbrott en lika vanlig 
företeelse bland dem. En liten del av pojkarna betraktades som sexuellt vanartade; i de 
flesta fall rörde det sig då om homosexuell prostitution. För pojkarna dominerade 
egendomsbrottsligheten (SOU 1951:41, s. 123). 

                                                
139 Skyddshemmen ersattes av ungdomsvårdsskolor i samband med en reform 1946 som innebar att 
barnavårdsnämndernas kostnader för skyddshemmen flyttades över på staten. De nya skolorna 
skulle ges ett pedagogiskt och psykologiskt innehåll som var i takt med tiden. Modeordet i 
verksamheten var läkepedagogik (Bolin 1992, s. 92 f.). 
140 Det rörde sig om 1106 barn varav 406 flickor och 700 pojkar. 
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Ser vi på språkbruket i kommitténs betänkanden, visar det sig att när egendomsbrottslighet 
diskuterades som företeelse hos flickorna och pojkarna beskrevs den i termer av oärlighet 
hos flickorna men inte hos pojkarna (se SOU 1951:41, s. 124). En möjlig tolkning är att när 
flickor gjorde sig skyldiga till brott mot egendom och stöld så var det kopplat till flickors 
och kvinnors snävare sociala rörelseutrymme för vad som betraktades som ärligt handlande. 
Snäva gränssättningar medförde att egendomsbrott som flickor gjort sig skyldiga till fick 
andra orsaksförklaringar än de egendomsbrott som pojkar begick. Förklaringar som att 
dessa flickor hade oärliga personligheter och därför gjorde sig skyldiga till oärliga 
handlingar kan sedan i andra hand vara en möjlig grund till att det gjordes olika 
bedömningar av flickorna och pojkarna. 

Om jag sammanfattar utredningens betänkande finner jag att i talet om flickornas och 
pojkarnas brottsliga beteende blev flickor som gjorde sig skyldiga till egendomsbrott 
genomgående benämnda ”oärliga” utan närmare specifikation. Och det gjordes inga 
distinktioner bland flickorna. Bland pojkarna, däremot, sorterades egendomsbrottsliga 
handlingar in i olika fack, där en fjärdedel av dem till exempel karakteriserades som 
våldsamma. De handlingar som dessa pojkar hade utfört beskrevs i termer av 
”besinningslös förstörelselusta” som tog sig uttryck i skadegörelse på egendom och 
övervåld av person (SOU 1951:41, s. 123). 

Även när det gällde sexuell vanart som intagningsorsak finner jag exempel på hur det 
görs en indelning av pojkarnas vanartsbeteende i olika undervarianter, men inte på 
motsvarande sätt av flickornas. I de fall där pojkar hade blivit föremål för omhändertagande 
på grund av sexuell vanart påpekas det att det i flera fall rörde sig om homosexuell 
prostitution. Några sådana påpekanden eller någon sådan indelning av olika beteenden som 
kunde föras in under sexuell vanart görs ej i talet om flickornas sexuella vanart. Där talas 
det om ”sexuell vanart” rätt och slätt. Men inom gruppen sexuellt vanartade flickor fanns 
det många olika former av beteenden och handlingar, och dessutom situationer, där 
flickorna till exempel varit föremål för andras (pojkar och mäns) sexuella ”vanart” och 
därpå själva kategoriserats som vanartiga. När sexuell vanart för flickornas vidkommande 
inte delades in i olika beteenden, handlingar och situationer kan det nog antas ha haft 
betydelse för det bemötande och den hjälp som dessa flickor fick. Det intryck man kan få 
av detta är att det fanns en större vilja eller intresse att förstå och kategorisera pojkar än 
flickor. 

Problemskapande förhållanden 

Grupper av unga som bedömdes vara problematiska blev föremål för flera undersökningar 
under 1950-talet. I det här avsnittet ska jag presentera två studier, en av psykologen och t. f. 
rektorn Dick Blomberg och en av socialläkaren John Takman. Dessa studier ger en 
möjlighet att avläsa om det inträder några förändringar i synsätt på sociala problem och 
unga när vi kommer in på 1950-talet.   

Dick Blomberg genomförde 1951 en omfattade undersökning av samtliga elever som var 
inskrivna på landets ungdomsvårdsskolor.141 142 Undersökningen ingick som en del av 

                                                
141 Undersökningen omfattade 686 elever, 180 flickor och 506 pojkar (SOU 1954:5, s. 87). 
142 Blomberg arbetade från 1948 med omhändertagna asociala ungdomar bland annat som psykolog 
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Socialdepartementets utredning angående vården vid ungdomsvårdsskolorna, som Kungl. 
Maj:t hade gett i uppdrag den 16 juni 1950.143 Utredningen, som gick under arbetsnamnet 
Ungdomsvårdskoleutredningen, avlämnade sitt betänkande 1954 (SOU 1954:5). Blombergs 
undersökning visade i samklang med studier som tidigare genomförts (av t.ex. Ahnsjö 
1941; Jonsson 1944) att eleverna vid ungdomsvårdsskolorna, såväl flickorna som pojkarna, 
i större utsträckning kom från städer än vad som var genomsnittligt för dessa 
ålderskategorier i hela befolkningen. Orsakerna till den högre frekvensen av problem bland 
de unga i de större städerna antog Blomberg vara att ungdomar med sociala problem sökte 
sig till de stora städerna där de kunde dra sig undan föräldrarnas och samhällets kontroll. 
Livet i storstaden erbjöd fler möjligheter till kriminell verksamhet. Blomberg menade att 
det inte bara var vanartade ungdomar utan även andra ungdomar som riskerade att hamna i 
problem vid inflyttning till städerna. Där fanns många saker som indirekt kunde verka 
kriminalitetsbefrämjande, som till exempel bostads- och arbetsbrist och avsaknad av 
tillfredsställande fritidsaktiviteter (Blomberg 1954, s. 91 f i SOU 1954:5). 

I likhet med vad Ahnsjö, Jonsson och Otterström hade gjort i sina undersökningar på 
1940-talet pekade Blomberg på att det fanns samband mellan asocialitet, hemmiljö och 
uppfostran. För det stora flertalet unga på skyddshemmen visade uppväxtmiljön olika 
former av brister; den kännetecknades av ekonomiska svårigheter, materiell brist och 
trångboddhet. Endast en tredjedel av eleverna hade vuxit upp i hem som inte uppvisade 
brister. De unga skyddshemselevernas (de unga på ungdomsvårdsskolorna benämndes 
elever) problembilder inbegrep även föräldrar som var drabbade av ”sinnessjukdom”, 
”sinnesslöhet”, kriminalitet, alkoholism, ”arbetsovillighet” och prostitution. Många av 
eleverna befanns ha vuxit upp i miljöer där de inte fått någon intellektuell stimulans (SOU 
1954:5, s. 91 ff.). Skyddshemselevernas asocialitet, enligt resultaten i Blombergs 
undersökning, yttrade sig i beteendestörningar och allmän brist på anpassningsförmåga, inte 
bara i hemmet. Många hade skolkat och uppträtt störande i skolan och även haft svårigheter 
med kamrater och lärare. En stor del av eleverna hade gått i ”hjälpklass”, och några av dem 
hade deltagit i annan särundervisning som observationsklass,144 särklass eller 
sinnesslöskola.145 Fler av pojkarna än flickorna hade gått i hjälpklass (SOU 1954:5, s. 97 
f).146 
                                                                                                                                               
och anstaltschef dels vid Lövsta skolhem, dels vid Roxtuna ungdomsanstalt. Han medverkade i ett 
flertal statliga utredningar som rörde vårdmetodik, behandlingsforskning och liknande 
kriminologiska frågor (se Bolin 1992). 
143 Som sakkunniga i denna utredning tillkallades landshövding Per Nyström som blev ordförande, 
docent Gunnar Boalt, ledamöterna för riksdagens andra kammare Märta Boman och Brita Elmén, 
statsrådet Hjalmar Nilsson, chefen för Lövsta skolhem och yrkesskola Birger Sjödén samt 
ledamoten av riksdagens andra kammare Adolf Wallentheim. De sakkunniga antog benämningen 
ungdomsvårdskoleutredningen (SOU 1954:5, s. 5). 
144 Observationsklasser eller specialklasser för elever med beteendestörningar. Klasserna omfattade 
sällan mer än fem elever. Från och med 1978 avskaffades dessa klasser successivt (Bra Böckers 
lexikon). 
145Sinnesslöskola har idag ersatts av särskola som delas upp i grundsärskolklasser och 
träningsskolklasser. De tidigare omfattar barn med lindrigare eller måttliga begåvningshandikapp 
och de senare riktas till barn med mer uttalade begåvningshandikapp (Nationalencyklopedin). 
146 Ca 34  procent av pojkarna och ca 25 procent av flickorna, hade gått i hjälpklass eller deltagit i 
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Dåliga lönevillkor för unga kvinnor 

Ungefär samtidigt som Blomberg gjorde sin undersökning genomförde socialläkaren John 
Takman på uppdrag av Stockholms stads barnavårdsnämnd en kartläggning av 
flickprostitutionen i Stockholm. Undersökningen omfattade 25 flickor som vid 
läkarundersökning medgett prostitution och lämnat utförliga redogörelser så att detta 
kunnat fastställas.147 Takman visade i likhet med andra undersökningar samband mellan 
asocialitet, ekonomiskt-, socialt- och psykologiskt ogynnsamma uppväxtförhållanden och 
prostitution bland flickorna. När det gällde de ekonomiska förhållandena pekade Takman 
på att underbetalningen av kvinnlig arbetskraft visat sig vara en väsentlig orsak till 
prostitution. De låga lönerna skapade en problematisk försörjningssituation för många 
ensamstående mödrar och deras barn och för flickor och unga kvinnor. I det material som 
låg till grund för undersökningen fanns bara fragment beträffande det Takman kallade en 
dold prostitution eftersom den inte var bekräftad. Takman menade emellertid att inom den 
gruppen spelade de låga lönerna inom många kvinnliga yrken en dominerande roll för 
prostitution. Han ansåg att ”klyftan mellan den låga lönen och existensminimum inte sällan 
torde fyllas genom diskreta kommersiella sexualförbindelser. En undersökning av den 
dolda prostitutionen skulle sannolikt avslöja upprörande förhållanden av exploateringen av 
unga kvinnor” (Takman 1954, s. 675).  

Sammanfattningsvis kan man säga att ogynnsamma uppväxtvillkor präglade av en 
hemsituation med allehanda brister – ekonomiska, sociala och psykologiska – ansågs vara 
en viktig anledning till sociala problem bland flickor och pojkar under 1940- och början av 
1950-talet. Inflyttningen till städerna och konsekvenserna av detta, däribland minskad 
social kontroll, sågs också som bidragande orsak. Låga löner för det arbete flickor och unga 
kvinnor utförde fick också sannolikt till följd att många flickor prostituerade sig. Dåliga 
löner för kvinnor kan därför ses som en orsak till sociala problem bland flickor och unga 
kvinnor under den här perioden. 

Vad gjorde då samhället för att hantera problemen bland de unga? En av åtgärderna var 
att utarbeta förslag till ny barnavårdslag. Den gamla lagen från 1924 behövde ses över och 
anpassas till 1950-talets tidsanda och rådande förhållanden. Vi ska avslutningsvis se på den 
process som ledde fram till den nya barnavårdslagen 1960. 

 

Ökad psykiatrisering och psykologisering av sociala problem bland unga 
Den 16:e juni 1950 tillkallade Kungl. Maj:t sakkunniga för en allmän revision av hela 
barnavårdslagstiftningen. I det arbetet kom två frågor att dominera; hur ingripanden, där det 
fanns tecken till problem, skulle kunna ske så tidigt som möjligt, samt hur man skulle 
kunna förebygga, så att problem överhuvudtaget inte skulle uppkomma. Kerstin Vinterhed 
pekar på att oaktat att dessa frågor var relaterade till varandra så hade de helt olika grund. 
Kravet på tidigt ingripande kunde ses som en direkt följd av den alltmer inflytelserika 
                                                                                                                                               
annan särundervisning (SOU 1954:5, s. 98). 
147 Det fanns ytterligare fall som med stor sannolikhet kunde hänföras till gruppen prostituerade 
under den period undersökningen omfattade (1949-1953) men eftersom prostitution inte framkom 
med säkerhet medtogs dessa inte i undersökningen. 
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psykologin som enligt Vinterhed var starkt präglad av Freuds läror.148 Dessa läror betonade 
att problem utvecklades redan i de tidiga barnaåren i relationen barn-föräldrar och att om 
man kunde upptäcka och lösa dessa problem redan hos de små barnen kunde man undvika 
att svårare problem uppstod senare i livet. Vinterhed menar att resonemangen om de 
allmänt förebyggande åtgärderna däremot tog sin utgångspunkt i att problem och 
möjligheter fanns i situationer utanför familjen, i det kollektiva offentliga livet (Vinterhed 
1977, s. 450 f). 

Betoningen av förebyggande insatser låg i tiden, vilket medförde att det blev allt 
vanligare att samhället trädde in i ett tidigt skede för att förebygga problem. Man ville till 
exempel ingripa i tid innan levnadsomständigheter som var någorlunda tillfredsställande för 
en underårig förändrades till det sämre. Omhändertagande av barn och unga kom därför att 
användas i större utsträckning än tidigare som förebyggande åtgärd (Vinterhed 1977, s. 450 
ff.). Vi ska se närmare på arbetet med huvudfrågorna i förslaget till en ny lagstiftning på 
barnavårdsområdet, och bland annat se hur de allt mer inflytelserika psykologiska 
tankegångarna påverkade arbetet. 

Förändringar i riktning mot en mer renodlad psykologisk-psykiatrisk epok i 
barnavårdens historia inleddes med mentalsjukvårdsberedningen vars ordförande var 
professor Sven Ahnsjö (Levin 1998, s. 91 f). I beredningens betänkande som kom 1957 
blev ett förändrat synsätt på psykopatiska eller svårfostrade barn synligt (SOU 1957:40). 
Man avlägsnande sig här från ungdomsvårdskommitténs betoning på sociala aspekter i 
synen på problem bland barn och unga, en uppfattning som Gustav Möller (se kap. 3, not. 
49, s. 53) förespråkat. Detta var den så kallade Möllerska linjen, som enligt Anders 
Ehnmark gick ut på att genom maktskapande åtgärder göra det möjligt för var och en att 
råda över sitt eget öde (Ehnmark 1995). Denna linje försvann allt mer till förmån för Alva 
och Gunnar Myrdals, den Myrdalska linjen, som förespråkade vetenskap och experter och 
menade att det var statens uppgift att skapa allas lycka. Psykiatrisering och psykologisering 
av sociala problem bland unga kom därför framdeles att få ett ännu starkare inflytande än 
vad de tidigare haft. Man kan påstå att den mentalhygieniska rörelsens tankegångar vid den 
här tiden hade etablerats inom olika områden så till vida att både behandlare och lagstiftare 
använde sig av den.   

När förslaget till den nya barnavårdslagen var ute på remiss inkom många olika kritiska 
synpunkter. Två reservanter inom socialstyrelsen ansåg till exempel att förslaget inte borde 
läggas till grund för en ny lagstiftning. En av dem framhöll att man inte kunde frigöra sig 
från det intrycket att kommittén ”byggde på en föråldrad grundsyn i fråga om den 
önskvärda relationen mellan föräldrar och barn, liksom mellan familjen och samhället”. 
Reservanterna ansåg att samhällets barnavårdsorgan tilldelades en förmyndarskapsställning, 
och att ansvaret för misslyckandena lades på föräldrarna. Man menade att med denna 

                                                
148 Sigmund Freud (1856-1939), österrikisk läkare, psykoanalysens grundare. Han intresserade sig 
tidigt för psykologiska orsaker till olika slag av psykiska besvär, främst neuroser och ”hysteriska” 
symtom. Han utvecklade det psykoanalytiska betraktelsesättet vilket innebär att konflikter kan 
förträngas till djupet av individens psyke. Genom att analysera individens känslor, tankar, drömmar 
och intentioner är det möjligt att bättre förstå t.ex. tvångstankar och även känslor av lust och olust. 
Han lade fram den psykoanalytiska teorin först i Die Traumdeutung 1900 (svensk översättning 
Drömtydning 1927) (Nationalencyklopedin). 
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grundinställning från lagstiftarens sida skulle det bli omöjligt att uppnå det förtroendefulla 
samarbetet mellan barnavårdsnämnderna och andra samhällsorgan å den ena sidan och 
allmänheten och föräldrarna å den andra sidan, som kommittén ansågs sträva efter (Prop. 
1960:10, s. 54). Svenska barnpsykiatriska föreningen framhöll att de ökade kunskaperna 
om ”betydelsen av tidiga emotionella bindningar och riskerna att bryta dem medförde en 
stark respekt för familjeenheten”. Den psykiska barna- och ungdomsvården såg som sin 
huvuduppgift att om möjligt hjälpa föräldrarna att komma tillrätta med problemen inom 
familjens ram (Prop. 1960:10, s. 55). Likartade tankegångar kom fram i Svenska 
barnpsykologiska föreningens yttrande. Föreningen underströk vikten av mentalhygieniska 
synpunkter och positiva psykologiska tankegångar som framförts i motiveringarna i 
betänkandet men beklagade att dessa inte hade funnit ett mera adekvat uttryck i 
lagförslaget, vilket man ansåg präglas av ”en auktoritär ton och en viss straffmentalitet som 
rimmar illa med ett mentalhygieniskt betraktelsesätt” (Prop.1960:10, s. 55). Kommittén 
betonade att den allmänt förebyggande barna- och ungdomsvårdens huvudsakliga syfte var 
att stödja och underlätta föräldrarnas och andra fostrares bemödanden att sörja för de ungas 
bästa (Prop. 1960:10 s. 76). Vissa barnavårdsnämnder ifrågasatte emellertid om inte 
kommittén överskattade samhällets möjligheter att fostra barn och underskattade 
föräldrarnas och enskildas möjligheter till detta (Prop. 1960:10 s. 60).  

En tydlig psykologisering och psykiatrisering av tankegångarna i den sociala 
barnavården går att alltså avläsa i arbetet med den nya barnavårdslagstiftningen, samtidigt 
som lagstiftningskommittén fortsatte att föra fram sociala perspektiv på problemen bland de 
unga och på åtgärderna för att komma tillrätta med problemen. 

 

Vård och fostran istället för straff 

I förarbetena till den nya lagstiftningen motiverades viljan till ett allmänt ökat samhälleligt 
ansvarstagande för barnen och möjligheten till tidigt ingripande i enskilda fall på samma 
sätt som tidigare, det vill säga i 1924 års barnavårdslag som tillämpades fram till 1960: det 
var barnens rätt och samhällets plikt att barnens utveckling tryggades. Ett bra samhälle 
skulle skapa gynnsamma förhållanden för barn och indirekt även mellan barn och föräldrar. 
Detta skulle emellertid framdeles ske med vård och inte med straff.  

Med 1960 års barnavårdslag ersattes ordet också ordet uppfostran av ord som vård och 
fostran. Det framfördes emellertid kritiska synpunkter på detta byte när lagförslaget var ute 
på remiss. Länsstyrelsen i Älvsborgs län ansåg att ordet ”uppfostran” hade varit en tillgång 
för att klarlägga i vilket hänseende samhället var skyldigt att vidta åtgärder. Man hade 
betänkligheter mot tendensen på det sociala området att rubricera alla ingripanden mot 
missförhållanden som någon form av ”vård” eller ”hjälp”. Enligt länsstyrelsen fanns det en 
risk att särskilt ungdomen alltmer skulle komma att betrakta samhällets åtgärder 
uteslutande som omvårdnad, det vill säga att den aktiva insatsen enbart ankom på samhället 
(Prop. 1960:10, s. 135). Den här kritiken kan tolkas som att Länsstyrelsen var bekymrad 
över att samhället skulle få ta ett allt för stort ansvar för den enskilda individen och dennes 
tillrättaförande. Vi kan emellertid föra diskussionen vidare när det gäller vad dessa val av 
ord implicerar. Det kanske är så att valet av termer som vård och omvårdnad visar att den 
medicinska diskursen fortfarande hade ett starkt inflytande på definitionen av sociala 
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problem. Dessutom stärktes, under den här perioden genom psykiatrisering och 
psykologisering av sociala problem, den individualisering av sociala problem som den 
medicinska diskursen medförde redan i början av 1900-talet. Problemen kom att i ännu 
högre grad ses som förankrade hos, eller inom, individen. 

 

Fostran genom arbete och utbildning 

I och med den nya barnavårdslagstiftningen 1960 skedde en förändring i tankesätt när det 
gällde arbete och arbetsliv. Även om arbetet alltjämt hade en mycket stark och central roll 
både som orsaksgrund till och som åtgärder vad gällde sociala problem bland barn och 
unga, kan man påstå att den gamla föreställningen om arbetets imperativ genomgick en 
förändring. Det syns bland annat på att utbildning nu jämställdes med arbete som godtagbar 
sysselsättning för de unga. I lagen talades det nu i termer av att den unge skulle beredas 
lämpligt arbete och tillfälle till utbildning. Det antyder att man kanske försökte se till den 
enskilda individens behov och möjligheter i högre grad än vad som tidigare varit fallet. Den 
utveckling som samhället genomgått innebar nya möjligheter. Exempel på detta hämtar jag 
från det lagrum som handlar om upphörande av samhällsvård: 

Vid beslut om slutligt eller villkorligt upphörande av samhällsvård skall 
barnavårdsnämnden tillse, att den omhändertagne kommer i tillfredsställande 
levnadsförhållanden. Nämnden bör vid behov föranstalta om att den omhändertagne får 
lämpligt arbete och tillfälle till utbildning samt erhåller utrustning och erforderliga medel 
för resa och särskilda omkostnader [mina kursiveringar] (SFS 1960:97, 44 §). 

I den tidigare barnavårdslagen talade man enbart om att ”tillse, att barnet erhåller lämpligt 
arbete och nödig utrustning” ( SFS 1924:361, 46 §). De nya formuleringarna visar att 
utbildning vid den här tiden sågs som en viktig del i de ungas liv och i samhället som helhet 
i jämförelse med tidigare.  

Under 1940-talet hade det varit en livlig debatt om skolan, och detta ansåg 
ungdomsvårdskommittén vara ett bevis på att skolan allmänt ifrågasattes som 
uppfostringsinstitution. Skolan ansågs inte vara anpassad till det moderna samhällets krav. 
Kommittén menade att det centrala problemet var att det auktoritära draget i 
uppfostringssystemet fanns kvar, vilket rimmade illa med de krav som ett demokratiskt 
samhälle ställde på sina medlemmar, till exempel självständighet och frivilligt samarbete 
(SOU 1951:41, s. 124). 

Skolans betydelse för de unga som uppfostrande institution fastställdes emellertid i och 
med den nya barnavårdslagen. I 1960-talets samhälle skulle utbildning och därigenom 
skolan få en starkare roll för individen och samhället. Missanpassning i skolan var därför på 
samma sätt som missanpassning i samhället föremål för 1960 års barnavårdslagstiftning. 
Skolan måste ta sitt ansvar för att komma tillrätta med de problem som låg inom skolans 
område149 

                                                
149 Vid sekelskiftet hade skolrådet rätt att ingripa mot tredskande och försumliga föräldrar och 
fostrare. Då (vid sekelskiftet) var också skolans roll att ta ansvar för att upptäcka de smittsamma 
barnen (se kap. 3). 
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Vad angår skolbarn må framhållas, att bristande anpassning i skolan väl kan vara orsak 
eller bidragande orsak till att barnavårdsnämnden ingriper, men det förutsättes, att 
skolans myndigheter och befattningshavare skall ha att söka komma tillrätta med problem, 
som hänför sig till helt eller i allt väsentligt till skolarbetet [mina kursiveringar] (Prop. 
1960:10, s. 252). 

Det ansågs följaktligen som viktigt att varje myndighet tog ansvar för sitt område men ändå 
ha ett gemensamt mål att motverka och förebygga missanpassning och sociala problem 
bland de unga. 

 

Bistå, vägleda och tillrättaföra – nyckelord i anpassningsarbetet 

1960 års barnavårdslag medgav vidgade möjligheter för samhället att gripa in i de ungas liv 
och vidta åtgärder. Den allmänna förutsättningen för ingripande av barnavårdsnämnden 
skulle vara att den underårige levde under sådana omständigheter att ”hans” 
(propositionstextens ordval) fysiska eller psykiska hälsa, utveckling eller anpassning i 
samhället äventyrades, eller att den underårige brast i fråga om anpassning (Prop. 1960:10, 
s. 123). Ansvaret från samhällets sida innebar att man inte enbart skulle fostra utan man 
skulle bistå, vägleda och tillrättaföra dem som brast i anpassningen till samhällets normer. 
Man hade önskemål om att effektivisera barnavårdsverksamheten och möjliggöra 
ingripande på ett tidigt stadium, innan missförhållandena blivit alltför utpräglade och svåra 
att komma tillrätta med Syftet med detta var att uppnå bättre resultat av de insatser som 
gjordes än vad man tidigare lyckats med (Prop. 1960:10, s. 120 ff.). 

Förslagen om tidiga ingripanden väckte emellertid en hel del reaktioner när lagförslaget 
var ute på remiss. I de remissvaren diskuterades även kopplingar till hur ordet ”anpassning” 
användes. Fångvårdsstyrelsen var en av de remissinstanser som lämnade in synpunkter på 
användningen av ordet anpassning.150 De ansåg att det var oklart vad som egentligen avsågs 
när det i texten sades att det kunde utgöra ett åliggande för barnavårdsnämnden att ingripa 
om minderårig brast i anpassning till samhället. Fångvårdsstyrelsen menade att det var 
synnerligen otillfredsställande att lagtexten inte angav de missförhållanden som avsågs 
annat än genom ett så mångtydigt uttryck som brister i anpassning i samhället. Vidare 
framhöll man att ord som anpassning och missanpassning dels var av sent datum och dels 
ännu var oklara till sin innebörd (Prop. 1960:10, s. 129). Det kan te sig lite märkligt att 
Fångvårdsstyrelsen ansåg att orden var oklara och av sent datum eftersom 
Ungdomsvårdskommittén hade använt och utvecklat ordens betydelse redan 1944 i sitt 
första betänkande (se SOU 1944:30, s. 20 f). Men Fångvårdsstyrelsens påpekande var 
naturligtvis också en signal till omgivningen om att det fanns problem med begreppet 
anpassning genom att det öppnade upp för olika tolkningar.  

 

                                                
150 Om anpassning ur ett klassperspektiv (se Cohen 1972; Humphries 1981; Petersson 1983; 
Ohrlander 1992; Qvarsell 1996; Ohlsson 1997; Levin 1998). 
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Sexuell vanart åter på agendan  

I slutet av 1950-talet fick ånyo osedligheten och den sexuella vanarten en central plats i den 
sociala debatten. Sexuell vanart kom till exempel att bli ett av de vanligaste kriterierna för 
placering av flickor på ungdomsvårdsskolor i slutet av 50-talet (Swärd 1993, s. 36).151 
Sexualmoraliska frågor var alltså åter på agendan. En anledning till detta kan sökas i 
”raggarfenomenet”. 

I förslaget till den nya barnavårdslagen diskuterades till exempel innebörden i ett 
”sedeslöst levnadssätt”: 

Exemplen avser att omfatta hetero- och homosexuellt prostituerat levnadssätt men även 
sexuell lösaktighet i övrigt, som får anses ådagalägga bristande social anpassning eller 
utsätta den underåriges hälsa och utveckling för skada eller fara. Den senare 
förutsättningen torde föreligga redan på ett tidigt stadium av ett i sexuellt avseende 
lössläppt leverne. Ingen torde ifrågasätta annat än att tendenser till lösdriveri och sedeslöst 
leverne måste, när det gäller underåriga, så tidigt som möjligt bekämpas för deras eget 
bästa; de kan ej därvidlag få ordna sin livsföring efter egen önskan (Prop. 1960:10, s. 
251). 

Det som betraktades som ett ”sedeslöst liv” och betydelsen av tidiga ingripanden för att 
komma tillrätta med problemen kan nog ses som en del av grunden till den så kallade 
raggarparagrafen, ett tillägg som tillkom 1963 och innebar en utvidgning av 1960 års 
barnavårdslag (se Swärd 1993, s. 166 ff.). 

Genom raggarparagrafen erbjöds en möjlighet att med tvång ingripa utan att den 
enskilde hade gjort sig skyldig till något; ett exempel på hur man med lagens hjälp skaffade 
sig möjligheter att ingripa i förebyggande syfte. Tillägget gav nämligen myndigheterna 
möjlighet att ingripa framför allt mot flickor som befann sig i raggarmiljöer utan att 
flickorna hade gjort sig skyldiga till något som kunde anses som brottsligt (se kap. 3, s. 58 
f). 

 

Sammanfattning 
Under psykologismens era på 1930- och 1940-talen kom förklaringar till sociala problem 
allt mer att hämtas i psykologiska teoribildningar. Detta medförde i sin tur att de åtgärder 
som vidtogs för att komma tillrätta med problemen allt mer inriktades mot individen och 
individens psyke. En utbyggnad av barn- och ungdomspsykiatrisk vård blev nödvändig för 
att tillgodose de vårdbehov som uppstod, en vård som inte enbart skulle åtgärda och 
förebygga psykisk sjukdom utan även olika former av social missanpassning. En 
konsekvens av detta blev ökad efterfrågan av experter inom vården.  

När kunskap i psykologi fick en allt större utbredning i samhället kom hemmets 
betydelse för de ungas uppväxt och utveckling att få en allt starkare betoning, särskilt när 
det gällde flickors sociala problematik. 

Flera undersökningar under 1940-talet lyfte fram olika mönster vad gällde flickors- och 
pojkars sociala problembild. Gustav Jonsson menade att det fanns olika förväntningar på 

                                                
151 Se även Salomonsson 1998 och Ericsson 1997 om 1950-talets ”sexualflickor”. 
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flickors och pojkars beteende, förväntningar som bottnade i traditionella föreställningar om 
flickor och pojkar; pojkar betraktades till exempel som aktiva och aggressiva och flickorna 
som passiva och snälla.  Flickor och pojkar var även omgivna av olika gränser för vad som 
betraktades som accepterat beteende vilket bland annat kan ses som orsak till att kriminella 
flickor betraktades som mer avvikande än kriminella pojkar. Flickors avvikande beteende 
ansågs ofta bottna i mer utpräglade brister hos individen, framför allt brister som kunde 
förklaras i psykologiska/psykiatriska termer. 

För att kontrollera individerna i det samhälle som växte fram under 1940- och 1950-
talen blev anpassning ett nyckelord och formerna för att åstadkomma anpassning blev en 
nödvändigt, oumbärlig social tillgång. Psykologismens era som inleddes och fick fotfäste 
under den här tiden har sedan oavbrutet fortsatt att tränga in i alla delar i samhället såväl på 
individ- som på samhällsnivå. 

I nästa kapitel ska jag visa hur psykologins regler samverkade med moraliska regler i det 
sociala barnavårdsarbetets praktiska tillämpning.  
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Kapitel 7 
 

Tillämpningarna: Människoöden i det sociala barnavårdsarbetet 
 
I det här kapitlet hämtar jag exempel från fallstudier av det sociala barnavårdsarbetets 
praktik för att med dem som utgångspunkt belysa hur föreställningar om kön och sociala 
problem har framträtt i de processer där unga blivit föremål för sociala myndigheters 
ingripanden. De konkreta exemplen gör utformningarna av olika föreställningar, och dessas 
konsekvenser, extra tydliga. Fallanalyserna illustrerar hur köns- och klasspecifika sociala 
kategoriseringar har uttryckts i den sociala praktiken. De visar dessutom vilken betydelse 
moraliska diskurser och vetenskapliga förklaringar har haft i dessa processer samt hur 
moraliska föreställningar som var dolda i lagtexterna trädde fram när barnavårdslagen 
tolkades och tillämpades i praktiken. Fallen visar också hur traditionella föreställningar om 
kön upprätthålls i och genom dominerande diskurser i det praktiska barnavårdsarbetet. 

Arbete och sexualitet har länge varit centrala teman i fostran till goda kvinnliga och 
manliga svenska samhällsmedborgare. Eftersom dessa teman har varit centrala i samhället 
har de också varit grundläggande i det sociala barnavårdsarbetet. Men medan de frågor som 
rörde arbete formulerades explicit, låg frågor om sexualitet dolda och fick aldrig samma 
entydiga uttryck i lagtexter och andra offentliga dokument som de om arbete och arbetsliv. 
Föreställningar om sexualitet och sexualliv doldes genom omskrivningar och antydningar 
men var likväl starka i sin påverkan på vad som betraktades som god levnadshållning och 
vad som krävdes för att betraktas som respektabel samhällsmedborgare. Sådana ofta oklart 
uttryckta moraliska föreställningar med implicita sexuella övertoner var särskilt 
framträdande när det gällde flickors och kvinnors sexualitet. Den flicka som inte 
betraktades som moraliskt oförvitlig och respektabel riskerade att bli betraktad som 
vanartad. För att göra sexualitetsfrågorna synliga bakom de ofta diffusa 
moralresonemangen krävs därför en analys som innebär närläsning av specifika texter i 
deras sammanhang. 

De exempel från socialt barnavårdsarbete som jag använder har jag hämtat från Gunnar 
Bramstångs avhandling Förutsättningar för barnavårdsnämnds ingripande mot asocial 
ungdom (1964), som skildrar ett omfattande antal fall där unga varit föremål för 
barnavårdsnämndens ingripanden.152 Dessa fall kan antas på många sätt illustrera typiska 
situationer för samhällsingripanden gentemot flickor och pojkar under den första delen av 
1900-talet, fram till 1960. Anledningen till att jag säger att de är typiska är att det i 
realiteten rådde stor kontinuitet i barnavårdslagstiftningen från 1902 till 1960.153 I de 

                                                
152 Samtliga av de fall som Bramstång undersökte var överklagandeärenden. I många fall lämnades 
besvären utan åtgärd och domen om omhändertagande fastslogs, i andra fall upplöstes domen på 
grund av de besvär som anförts. Detta har jag ej tagit i beaktande vid valet av redovisade fall 
eftersom det inte påverkar det jag haft för avsikt att undersöka. 
153 Andra forskare som studerat barnavårdslagstiftningen under 1900-talet menar att det inte sker 
någon avgörande förändring förrän den lagstiftning som kom via Socialtjänstlagen (SoL) 1980 (se 
Hollander 1985; Lundström 1993). 
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exempel som jag använder sker tillämpningen med stöd i barnavårdslagen från 1924 med 
ändringarna från 1934 och 1942 (se kap. 3).  

De beskrivningar som i de genomgångna texterna görs av de unga och den sociala 
problematik som de aktualiserats för, kan visa oss vad socialarbetarna uppfattade som 
avvikelser och brott mot vedertagna normer. Det är även möjligt att genom analys av 
beskrivningarna få föreställningar om kön, och den betydelse dessa föreställningar hade för 
den sociala kategoriseringen, att framträda. Socialarbetarna hämtade, får vi anta, sina 
underlag för ingripanden dels i lagstiftningen och dels även i mera allmänna tidstypiska och 
personliga föreställningar om normalitet och om kön.154 

I mitt analysarbete använder jag utsagor som jag valt ut från den beskrivna 
ärendeprocessen i de olika exemplen och tar där fasta på vilka olika typer av argument som 
låg till grund för ingripandet. Jag gör inga bedömningar av besluten, utan fallen är 
illustrationer av vad barnavårdsnämnderna under den här perioden valde att lyfta fram som 
argument vid ett omhändertagande. 

 

Moralargument dominerar i tidigt barnavårdsarbete 

’Ett oordentligt och lättjefullt liv’: 

Till att börja med ska vi se på utredningarna om Linnea och Sven-Axel (16 respektive 17 
år), två unga som blev föremål för utredning efter att ha blivit anmälda till 
barnavårdsnämnden av sina respektive mödrar (fallen hämtade i Bramstång 1964, s. 462 f. 
[Reg. nr 221. Lunds stads socialregister] resp. s. 485 f. [Lunds stads Ungdomsnämnd den 
20 februari 1941, § 1]). Fallen har inget samband med varandra. 

Linnéas mor hade bett barnavårdsnämnden om hjälp att ta hand om Linnéas fostran. 
Anledningen till detta var att Linnéa uppförde sig illa och var besvärlig hemma och att hon 
ej stannade kvar på de olika arbetsplatser där hon hade varit anställd. Sven-Axel blev 
anmäld till barnavårdsnämnden av sin mor som framhöll att han var lat och inte ville göra 
rätt för sig. Drygt ett år tidigare hade Sven-Axel tilldelats en allvarlig varning av 
barnavårdsnämnden på grund av att han hade stulit pengar från sina dåvarande 
arbetskamrater. Vid samma tillfälle tilldelades Sven-Axels mor en allvarlig förmaning. 

Anmälningarna av Linnéa och Sven-Axel föranledde att respektive berörd 
barnavårdsnämnd bedömde att de levde ”oordentligt och lättjefullt”. Här ska jag undersöka 
vad barnavårdsnämnderna avsåg när de talade om ett lättjefullt liv, och också den 
eventuella betydelse de ungas könstillhörighet kan tillskrivas i bedömningarna av dem. 

Jag börjar med Linnéa. I den utredning som gjordes framfördes att Linnéa var 
»obalanserad, självrådig och egensinnig«. Dessutom ansågs hon vara »opålitlig, lögnaktig 
och oförmögen att anpassa sig efter samhällets krav på ordning och skötsamhet«. 
Barnavårdsnämnden pekade även på att olika myndigheter som hade haft kontakt med 
Linnéas familj ansåg att familjen var besvärlig att ha att göra med De argument som 

                                                
154 Se Gustav Jonsson (1944) och Lars Bohlin (1992) som bland annat pekar på geografiska 
skillnader i bedömningarna. 
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barnavårdsnämnden använde sig av för att motivera sitt ingripande gentemot Linnéa var att 
hon »i allt följde sin egen vilja, var trotsig, svor, använde anstötliga talesätt, lämnade den 
ena platsen155 efter den andra - - - och var i fara att även sedligt vanartas«. 

Det finns några olika tolkningsmöjligheter av de argument som användes. Linnéa visade 
sig till exempel: ha egen vilja; vara trotsig; använda svordomar; ha ett anstötligt talesätt. 
Mot bakgrund av dåtidens syn på vad som var god kvinnlighet kan vi nog utgå från att 
nämnden ansåg att Linnea uppvisade ett beteende som var ”okvinnligt” och att det var ett 
skäl för ingripande. Man kan säga att här uppfyllde Linnéa ej föreställningar om 
självdisciplin, underkastelse och återhållsamhet det vill säga viktiga delar i det som 
betraktades som god kvinnlighet, kvinnlighetsdiskursen (se kap. 4. s. 98). 

Argumentet att Linnéa lämnade den ena platsen efter den andra, kan förstås som att hon 
i barnavårdsnämndens ögon inte uppfyllde krav på vad som kunde betecknas som att ha 
god arbetsmoral, vilket bland annat innebar att man skötte sitt arbete och var arbetsam, det 
goda arbetets diskurs.  

Nämnden ansåg att Linnéa var i fara att även sedligt vanartas. Den tolkning jag gör av 
denna farhåga är att nämnden ansåg att Linnéa löpte risk att – kanske som en följdeffekt av 
sina tillkortakommanden när det gällde kvinnlighetsdiskursen och det goda arbetets diskurs 
– också börja uppföra sig på ett sätt som var oförenligt med god ”kvinnlig” sexualmoral. 
Det skulle i sin tur göra henne i barnavårdsnämndens ögon till sedligt vanartad. Grunden 
för en sådan farhåga återfinns framför allt i normerande föreställningar om ett sexuellt 
återhållsamt kvinnligt uppträdande, vilket i sin tur utgör en del av den heterosexuella 
diskursen.  

När det gällde Sven-Axel var han enligt barnavårdsnämndens utredning »hemfallen åt 
ett lättjefullt levnadssätt, varigenom han löpte fara att bliva vanartad». Utredningen förde 
även fram synpunkter på Sven-Axels mor, som man ansåg saknade förmåga att ta hand om 
Sven-Axels uppfostran på ett bra och tillförlitligt sätt. 

Det barnavårdsnämnden särskilt lyfte fram i sin bedömning av Sven-Axel var att han 
»icke ville arbeta utan endast ligga modern till last«. Detta kan förstås som att Sven-Axel 
hade en vilja som inte överensstämde med gängse föreställningar om vad det innebar att 
vara en riktig man och arbeta och försörja sig själv. Sven-Axel var helt enkelt för lat eller 
bekväm (det vill säga, hade ett ”lättjefullt” beteende) för att arbeta, vilket stred mot det 
goda arbetets diskurs men även mot innebörden i vad som var god manlighet. Den tolkning 
jag gör visar två olika sätt att förstå barnavårdsnämndens ingripande mot Sven-Axel. För 
det första uppfyllde Sven-Axels uppförande, genom hans ointresse för att försörja sig själv, 
inte de grundläggande kraven i manlighetsdiskursen. För det andra uppfyllde Sven-Axel 
inte föreställningar i det goda arbetets diskurs, eftersom han var beredd att ligga någon 
annan till last genom att inte försörja sig själv. 

Sammanfattningsvis framträder två olika grunder för ingripande mot Sven-Axel: att hans 
uppförande inte motsvarade de föreställningar som underbyggde manlighetsdiskursen och 
det goda arbetets diskurs. I fallet med Linnéa framträder istället tre olika grunder för 
barnavårdsnämndens ingripande: att hon ”gjorde övertramp” eller riskerade att göra det, av 
kvinnlighetsdiskursen, det goda arbetets diskurs och den heterosexuella diskursen.  

                                                
155 Här handlar ”plats” om anställning, inte ort. 
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Här finns det alltså en skillnad i bedömningsgrunderna för vad som var ett ”oordentligt och 
lättjefullt” uppförande för Linnéa och vad det var för Sven-Axel – detta trots att samma 
rekvisit användes som grund för ingripande mot dem. I Linnéas fall trädde särskilt den 
heterosexuella diskursen fram, medan inget motsvarande var synligt i Sven-Axels fall. För 
att se närmare på föreställningar som underbyggde och upprätthöll denna diskurs i 
barnavårdsarbetet ska jag illustrera med ytterligare två fall. 

 

Sexuell hållningslöshet 

Låt mig, genom ett exempel där en flicka blivit föremål för barnavårdsnämndens 
ingripande, visa hur föreställningar om osedlighet och sexualitet kunde formuleras och 
gestaltas mer i detalj (i Bramstång 1964, s. 449 ff. [RÅ 1932 not. S. 170:]). Därmed 
framträder vad som avsågs med ett bra och acceptabelt sexualliv och vad avvikelser från 
detta fick för betydelse för social kategorisering.  

Orsaken till att barnavårdsnämnden beslöt att ingripa mot Kristina, som kom från en 
avsides liggande fjällby, var att hon födde ett barn utom äktenskapet när hon var 17 år. Med 
anledning av detta ansåg barnavårdsnämnden i den socken (kommun) där hon bodde att 
»Kristina vore hemfallen åt ett sedeslöst levnadssätt«. Kristina blev därför föremål för 
utredning om omhändertagande av barnavårdsnämnden. När ärendet aktualiserades befann 
sig Kristina med barnet hemma hos sina föräldrar. Vi ska här följa förloppet i ärendet och 
se hur barnavårdsnämnden gick till väga och vad man anförde som motiv för 
omhändertagande: 

Bvn:s ordförande inhämtade bl.a. följande upplysningar. En fru B., hos vilken flickan varit 
anställd sommaren 1930, omtalade, att denna brukade taga emot besök av pojkar om 
nätterna. Hos J.E., där flickan hade tjänst tiden 1/11 1930 – 1/5 1931, hade hon jämväl 
ofta haft besök. Husbondfolkets tillsägelser brydde hon sig ej om. Försökte de stänga 
dörren, öppnade hon den själv inifrån för de besökande. Hon blev på grund av dessa 
förhållanden uppsagd från sin tjänst. 

Hos J.P., dit hon flyttade från J.E., vistades hon över sommaren 1931. Vid ordförandens 
besök uppgav en dotter till J.P., att hon av sina föräldrar hört, »att man även där sökt 
komma in till flickan, vilket emellertid avstyrts av husbondfolket.» 

Vid enskilt samtal med ordföranden vitsordade Kristina riktigheten av vad som vid 
undersökningen framkommit. Hon namngav två ynglingar från V. Och tre i N., med vilka 
hon vid upprepade tillfällen haft förbindelse. 

Vid sammanträde 24/1 1932 beslutade Bvn under åberopande av 22 § c, 24 § 1 mom. Och 
35 § GBvL att omhändertaga flickan för sku [skyddsuppfostran] samt att ansöka om plats 
för henne i skyddshem. 

Föräldrarna överklagade beslutet och gav därvidlag sin bild av Kristina och situationen. De 
menade att Kristina:  

[...] i likhet med tusenden andra kvinnor i hennes ålder blivit förförd av en samvetslös 
yngling, men föräldrarna ville dock ej bestrida att flickan kanske varit något släpphänt i 
detta fall. 
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Som bevis på Kristinas arbetsförmåga och allmänna skötsamhet lades fram intyg från dem 
som hade haft Kristina anställd, samt från grannar: 

Fru Ella P. sade sig ej kunna klandra flickan i arbetet. I fråga om ungdomsliv hade fru P. 
ej heller något att anmärka, enär de hade stängt dörrarna för flickan, när hon varit hemma. 
På bal gick hon sällan, men om söndagskvällarna hade hon brukat gå ut. 

Fru Brita E. anförde, att flickan utfört sina åligganden till full belåtenhet. I fråga om 
utelivet påpekade fru E., att flickan aldrig varit på bal under anställningstiden. 

Fru Anna B. uppgav, att flickan vore glad och lätt till sinnet. I regel fullgjorde hon sitt 
arbete i enlighet med givna tillsägelser, men ibland kunde hon »glömma sig». I fråga om 
utelivet förklarade fru B. sig ej veta, vad hon skulle säga, »men något särskilt hade hon ej 
sett vara hos flickan.» 

Föräldrarnas närmaste granne, Lars J., uppgav i angivet intyg, att flickan uppfört sig 
utmärkt bra. 

Någon otillbörlighet hade emellertid icke kunna iakttagas hos henne, som enligt 
intygslämnarens förmenande kunde vara rimlig anledning till hennes intagande å 
skyddshem eller annan inrättning. Hon hade varit mycket arbetsam, ej besökt dansbanor 
eller andra danstillställningar och över huvud taget icke gjort intryck av nöjeslystnad. 

I två andra intyg förklarade 6 grannar aldrig ha märkt något sedeslöst uppträdande från 
Kristinas sida. Under den tid, hon vistats i hemmet, hade hon alltid uppfört sig väl. 

Det framkom alltså från många olika håll intyganden som tydde på att Kristina på det stora 
hela var skötsam och arbetssam. I samma anda var Kristinas egen förklaring av situationen, 
där hon framförde att: 

[...] hon vore mycket förtvivlad över vad som hänt. När pastor S. – Bvn:s ordförande – 
besökte henne, anade hon ej, vad saken gällde. Sjuk och svag som hon då var, hade hon 
blivit så förvirrad, att hon knappast visste vad hon sade. Kristina erkände, att hon varit 
»litet för ung och oerfaren». Hon hade emellertid bittert fått erfara detta och visste nu, hur 
hon hädanefter borde uppföra sig. 

Det var emellertid barnavårdsnämnden som gjorde slutbedömningen, och de ifrågasatte 
förmågan hos Kristinas föräldrar att ge henne det hon enligt nämnden var i behov av: 

Bvn anförde, att föräldrarnas förklaring visade, att dessa med den uppfattning, som de i 
sin skrivelse tillkännagivit, icke ägde förmåga att giva flickan den fostran och det stöd, 
som erfordrades för hennes tillrättaförande. 

Barnavårdsnämnden avstyrkte sedan i yttrande till Länsstyrelsen bifall till föräldrarnas 
besvär och framhöll genom sin ordförande bland annat att: 

[Kristina] vid upprepade tillfällen haft samlag med minst 5 av flickan själv angiva 
ynglingar. [...] ett sådant levnadssätt måste kallas osedligt och vore uttryck för svår och 
för hennes framtida liv synnerligen farlig vanart. Att hennes föräldrar icke kunde inse 
detta vore ju en förklaring till att det kunnat gå så illa för deras dotter. 
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I ärendebeskrivningen sägs att barnavårdsnämnden i sin utredning lade stor vikt vid 
Kristinas sedlighet och arbetsförmåga. Men i barnavårdsnämndens slutbedömning av 
Kristina verkade hennes förmåga att sköta ett arbete och försörja sig själv inte alls ha fått 
samma tyngd och avgörande betydelse som nämndens uppfattning om hennes 
sexualmoraliska uppträdande. I bedömningen av Kristina tog man också genomgående 
fasta på det som uppfattades som brister istället för de styrkor hon uppvisade, och som 
andra intygade. Man tog till exempel inte hänsyn till det faktum att Kristina faktiskt tog 
hand om barnet hemma hos föräldrarna.156 Jag tolkar detta som att i beslutet om 
omhändertagande av Kristina hade bedömningen av Kristinas moral i bemärkelsen 
sexualmoral starkare inflytande än bedömningen av arbetsförmåga. Med andra ord var här 
argument med grund i den heterosexuella diskursen viktigare än de som var förankrade i 
det goda arbetets diskurs. 

Kristinas ”fall” (fall i flera bemärkelser) visar också hur barnavårdsnämnden ifrågasatte 
och bedömde föräldrarna och deras förmåga som föräldrar. Detta kan ses som ett exempel 
på hur olika klass- och kulturbetingade aspekter på vad som var ett bra liv och god 
levnadshållning konfronterades med varandra. Men i en sådan situation som det här var 
frågan om gjorde barnavårdsnämndens uppdrag och befogenheter som myndighet att de 
fick tolkningsföreträde och både kunde och skulle utöva sin makt. 

I de exempel där flickor och unga kvinnor är föremål för ingripanden har jag funnit att 
deras fysiska mognad eller deras sexualitet har tilldelats betydelse i den beskrivning som 
gjorts av dem i hälften av fallen. När det gäller pojkar och unga män fanns påpekanden om 
sexualitet eller fysisk mognad mycket sällan med i den beskrivna ärendeprocessen. Under 
rekvisitet sexuell hållningslöshet fann jag till exempel inte ett enda fall där någon pojke 
varit föremål för åtgärder. Men sexualitet var trots detta inte helt frånvarande i pojkärenden. 
För att illustrera hur sexuella handlingar hos pojkar och unga män kunde bli föremål för 
myndigheternas intresse ska jag presentera Olav. Ingripandet mot honom baserades i att 
han ansågs leva ett lättjefullt liv. Olav var norsk medborgare och hade kommit till Sverige 
1944 då han hade haft svårt att få arbete i hemlandet (i Bramstång 1964, s. 487 [Lunds 
stads Ungdomsnämnd den 20 februari 1941, § 1]). 

Under [en] arbetslöshetsperiod greps Olav 27/8 1948 av polis såsom skäligen misstänkt 
för sedlighetssårande handling. Han bestred vad som lades honom till last. Då 
ifrågavarande kvinnor vid konfrontationen förklarade sig icke kunna känna igen honom, 
frigavs han samma dag med en anmaning att söka arbete. 

Vi får inte veta närmare vad dessa sedlighetssårande handlingar bestod av. Det intryck man 
får i fortsättningen av texten är dock att de inte kom att få någon större betydelse för 
bedömningen av hans sociala problematik. I den bedömning som myndigheten gjorde av 
Olav framträder istället som det viktigaste för honom att hitta ett arbete så att han kunde 
försörja sig. Detta var tydligen det enda centrala för att Olav skulle bli betraktad som god 
samhällsmedborgare och god ung man. 

                                                
156 Agnes Andenæs har i aktuell forskning från Norge visat att sociala myndigheter inte tar fasta på 
vad ensamstående mödrar faktiskt klarar av utan de fokuserar på vad mödrarna inte klarar av; man 
ser problem istället för styrkor och möjligheter (Andenæs 2001, 2004). 
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Här kan man jämföra Olavs typ av sexuell handling med Kristinas och konstatera att de var 
ganska olika, men samtidigt könstypiska för sådant som blev föremål för 
barnavårdsnämndernas intresse. När det gällde flickorna ingrep man ofta mot sexuellt 
beteende som bröt mot sexualmoraliska gränser i samhället: att ha sex och föda barn utom 
äktenskapet. För pojkarna handlade det, i de fall jag har tagit del av, om sexuella beteenden 
som överträdde gränser för vad som samhället tillät i juridisk mening, framför allt om 
sexuella övergrepp och homosexualitet. 

I de exempel jag hittills har presenterat från det sociala barnavårdsarbetets praktik har ett 
antal könsspecifika föreställningar som upprätthålls genom dominerande diskurser trätt 
fram. Exemplen har även visat hur dessa dominerande diskurser framträder i den sociala 
kategoriseringen av flickor och pojkar. Genom att granska ett antal olika fallbeskrivningar 
ser man också hur de diskurserna förändras, vilket nästa avsnitt ger exempel på.  

 

Vetenskapen träder in på arenan 

I exemplen från praktiken är det möjligt att se uttryck för den förskjutning från ett 
moralistiskt till ett mer vetenskaplig sätt att se på sociala problem och kön som ägde rum 
under den studerade perioden. I processen kring Kristina menar jag till exempel att 
argument som att: Kristina var »arbetsam; fullgjort sitt arbete i enlighet med givna 
tillsägelser, men kunde ”glömma sig” ibland; ej besökt dansbanor; icke gjort intryck av 
nöjeslystnad«, huvudsakligen var av moralisk karaktär. Så ser det inte ut i följande exempel 
som handlar om Gertrud, en flicka som blivit föremål för ingripande utifrån rekvisiten 
lastbart levnadssätt och sedeslöst liv. I bedömningen av henne framträder inte enbart 
argument av moralisk karaktär, utan även argument som går att härleda tillbaka till en 
vetenskaplig diskurs, som framför allt var baserad i psykiatri och psykologi (fallet hämtat i 
Bramstång 1964, s. 499 f). 

Gertrud, vars fall aktualiserades 27 år efter att Kristina varit aktuell för åtgärder, var i 
likhet med Kristina föremål för barnvårdsnämndens intresse på grund av anmälan om ett 
sedeslöst leverne.157 Gertrud anmäldes 1958 efter att hon hade stulit cigaretter, tändstickor 
och några kronor ur en automat. Hon var då 19 år gammal. Med anledning av anmälan 
ställdes hon under övervakning. Vid den personundersökning som gjordes av Gertrud i 
samband med åtalet framkom att hon från 15-16 års ålder haft sexuellt umgänge med olika 
pojkar och druckit sprit 2-3 gånger i månaden samt att hon hade rökt kontinuerligt sedan 16 
års ålder.  

Låt oss se närmare på den bedömning som gjordes av Gertrud. Jag delar för 
överskådlighetens skull upp den i en moralisk och en vetenskaplig bedömning. 
Vederbörande socialassistent rapporterade 1959 till barnavårdsnämnden att Gertrud förde 
»ett uteliv med kortspel och annat, som var allt annat än lämpligt för en flicka i hennes 
ålder«. Gertrud var inte intresserad av något arbete »ty pengar fick hon alltid ändå«. Hon 
vistades ofta ute hela nätterna, och föräldrarna hade ingen kännedom om var hon höll till. 
Själv uppgav Gertrud, enligt socialassistenten att »hon fördrev tiden med att fara omkring i 

                                                
157 Ingripandena gentemot Kristina och Gertrud grundades i båda fallen i 1924 års barnavårdslag 
men processen kring Kristina tilldrog sig före tillägget 1934 . 
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olika pojkars bilar«. Jag menar att den kritiska bedömning som socialassistenten gjorde av 
Gertrud framför allt hade moraliska förtecken. Moraliska bedömningar av Gertrud av mer 
positiv karaktär fanns också med i utredningen. En syster pekade på Gertruds goda sidor 
och ansåg att hon helt hade kunnat lita på Gertrud när det gällde tillsynen av sin treårige 
son. I föräldrahemmet hade Gertrud också utfört de vardagliga sysslorna till full belåtenhet.  

Det gjordes även en psykiatrisk/psykologisk undersökning av Gertrud. Denna 
undersökning, som kan räknas till den vetenskapliga delen av bedömningen, genomfördes 
av en läkare och innehöll bland annat ett test av Gertrud för att bedöma hennes 
intellektuella förmåga. Testet visade att hon hade en intelligensålder (IÅ) på 16 år, och hon 
blev därför betraktad som utvecklingshämmad. Enligt läkaren föreföll Gertrud vara »foglig, 
slapp och lättledd samt påtagligt initiativfattig och hade deltagit i stölderna för att icke 
verka feg«. Läkaren menade att hennes beteende torde kunna härledas från »hennes 
oförmåga att skilja sig i sin yttre attityd från gänget«. Läkarens bedömning vad gällde 
Gertruds sexuella liv var att hon »icke visat några påtagliga sexuella vidlyftigheter men 
levde i sitt gäng i viss promiskuitet«. 

Totalresultatet av den utredning som gjordes formulerades som att Gertrud förde ett 
oordentligt, lättjefullt och sedeslöst liv, och därför bedömde barnavårdsnämnden att hon var 
i behov av omhändertagande för skyddsuppfostran. Gertruds far, som var pensionerad och 
ansåg sig vara i behov av Gertruds hjälp, anförde besvär över barnavårdsnämndens beslut. 
Han fick emellertid inget gehör för sina besvär: 

LSt avstyrkte bifall till besvären under framhållande av bl.a. följande: Förutom med 
brister i Gertruds intellektuella utrustning sammanhängande förhållanden torde hennes 
utveckling få tillskrivas bristande vägledning från föräldrarnas sida. Ett omhändertagande 
av Gertrud för sku vore nödvändigt för hennes tillrättaförande.  

Till syvende och sist var det alltså inte enbart brister hos Gertrud, utifrån moraliska och 
vetenskapliga bedömningar, som kom att ligga till grund för beslut om omhändertagande 
utan även föräldrarnas, i myndigheternas ögon, bristande föräldraskap.158 Systerns positiva 
omdöme om Gertrud verkade däremot inte ha haft någon inverkan på det beslut om 
åtgärder som barnavårdsnämnden ville fatta.  

Exemplet visar att föreställningar som hade sin grund i vetenskapliga antaganden hade 
fått större inflytande i bedömningarna än när Kristina var föremål för ingripande. När dessa 
vetenskapliga skäl sedan interagerade med moraliska föreställningar tecknades, som i det 
här fallet av Gertrud, en bild som antagligen blev mer avvikande än om bedömningarna 
hade skett enbart utifrån föreställningar grundade i moral eller vetenskap. Man skulle kunna 
påstå att här finns två olika diskurser som hakar i varandra och samverkar så att de 
förstärker problembilden. Det finns anledning att tro att den resulterande problembilden 
fick mer omfattande konsekvenser för Gertrud och bidrog till fler åtgärder från samhällets 
sida med avsikt att stödja och hjälpa men även disciplinera och kontrollera, än om till 
exempel enbart en moralisk bedömning hade gjorts. När centrala diskurser hakar i och 

                                                
158 De fall som jag granskat lyfter frekvent fram hemmiljön för flickorna, en hemmiljö som nästan 
lika ofta bedömdes god som bristfällig. Detsamma gäller för pojkarna men i de fall där pojkar var 
aktuella för åtgärder fann jag att hemmiljön endast lyftes fram i en tredjedel av fallen (se Bramstång 
1964). 
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interagerar med varandra producerar de nya föreställningar. I nästa avsnitt visas vilka 
förståelser och bemötanden av flickor och pojkar och sociala problem sådana nya 
föreställningar kan bidra till. 

 

Moraliska och vetenskapliga argument i samspel i senare barnavårdsarbete 
Med hjälp av ytterligare ett exempel (i Bramstång 1964, s. 488 f. [SVM 1960 ref. 2 (= RÅ 
1960 not. S. 232]) ska jag i ett första steg ta fasta på hur de centrala diskursiva teman som 
handlar om arbete respektive sexualitet kommer till uttryck i myndighetstexterna. I nästa 
steg ska jag visa konsekvenserna av att föreställningar om arbete, sexualitet och kön hakar 
fast i varandra och interagerar. 

Här hämtar jag utsagor från en ärendeprocess rörande Margareta, som blev föremål för 
barnavårdsnämndens ingripande och utredning vid två tillfällen. Det första skedde vid 15 
års ålder, efter att Margareta gått ut folkskolan. Margaretas far var diversearbetare, hennes 
mor hade anställning som baderska, och de bodde tillsammans i en lägenhet med två rum 
och kokvrå. I den utredning barnavårdsnämnden gjorde pekade man bland annat på att 
Margareta inte var intresserad av att arbeta och försörja sig och på att hon varit sexuellt 
utsatt vid åtminstone något tillfälle. Anledningen till att Margareta hade blivit aktuell för 
utredning var att hon tillsammans med en annan flicka hade påträffats i en cirkusvagn med 
en utländsk pojke som hade försökt förgripa sig på flickorna. Utredningen resulterade i att 
hon ställdes under övervakning. När Margareta var 19 år blev hon aktuell för en ny 
utredning med anledning av en övervakningsrapport som inlämnats till barnavårds–
nämnden. Det är den ärendeprocessen som vi ska se närmare på.  

I min läsning av fallet valde jag ut de olika utsagor där jag fann argument som hade 
använts för att motivera omhändertagande av Margareta. Utsagorna handlade om Margareta 
i första hand, men även om hennes mor och far. Jag granskade därpå utsagorna med kön 
och klass som analyskategorier för att söka efter vilka föreställningar som då framträdde. 
Det jag fann placerade jag sedan under föreställningar om och betydelser av arbete, 
sexualitet och även respektabilitet, som jag funnit vara ett användbart begrepp i detta 
sammanhang.  

Jag använder respektabilitet i den betydelse som sociologen Beverly Skeggs 
(1997/2000) ger det. Skeggs använder respektabilitetsbegreppet som analysredskap framför 
allt för att återinföra klassbegreppet i feministisk teori. Hon menar att respektabiliteten är 
ett av de mest genomgripande tecknen på klasstillhörighet. Det präglar vårt sätt att tala, 
vem vi talar med, hur vi klassificerar andra, vad vi studerar och hur vi vet vem vi är eller 
inte är. För min analys vill jag lägga till en ytterligare dimension i användningen av 
respektabilitetsbegreppet som gör det lättare att skilja ut det från det i sammanhanget, där 
arbete och klass diskuteras, ofta använda begreppet skötsamhet.159 Detta gör jag genom att  

                                                
159 Två författare som jag vill nämna här som skrivit om skötsamhet är Ronny Ambjörnsson (1988) i 
boken Den skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930 . 
Den andre är Björn Horgby (1993) med boken om Egensinne och skötsamhet: Arbetarkulturen i 
Norrköping 1850-1940. 
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knyta respektabilitet närmare till den heterosexuella diskursen och skötsamhet till det goda 
arbetets diskurs.  

I ett andra steg analyserade jag utsagorna och sökte efter uttryck för föreställningar om 
kön och arbete med grund i moraliska diskurser och vetenskapliga förklaringar. 

 

Moraliska argument 

Föreställningar om arbetsduglighet 

Enligt modern var Margareta »…så lat. Fick hon ett arbete, tröttnade hon efter kort tid och 
slutade«. Barnavårdsnämnden ansåg att hon »visat sig arbetsovillig« och 
barnavårdsassistenten ansåg att Margareta var »mycket loj och passiv« och att »hon 
saknade helt intresse för annat än dagdriveri. Endast då hon känt sig hotad av Bvn att bli 
omhändertagen, hade hon börjat arbeta men mycket snart lämnat arbetet under någon 
förevändning«. Barnavårdsnämndens läkare uttalade sig också om Margaretas 
förhållningssätt till arbete: »trots sina 19 år aldrig haft något ordentligt arbete [...] denna 
kunde ingenting och kunde ej förete några arbetsbetyg [...] Hon skämdes för att visa sin 
oförmåga och drog sig därför för att söka arbete«. För att hjälpa flickan hade läkarens 
hustru anställt henne som hembiträde, vilket han kommenterade på följande sätt: »Hennes 
arbetsförmåga hade därvid visat sig vara över förväntan god, och hon hade varit 
förvånansvärt duktig i hushållsarbete« men hon hade haft »mycket svårt att komma upp på 
morgnarna och hade så småningom helt uteblivit från sin anställning«. 

Utsagor som att Margareta visat sig arbetsovillig och var loj och passiv och varit 
förvånansvärt duktig visar att bedömningarna av Margareta framför allt hade grund i 
moraliska föreställningar. Det handlade närmare bestämt om vad som kunde betraktas som 
ett skötsamt uppförande och goda arbetsinsatser, och om hushållsarbete som ett lämpligt 
och passande arbete för en ung arbetarflicka. 

 

Föreställningar om sexualitet 

Sexualitet har som jag visat frekvent berörts där flickor varit föremål för åtgärder. I 
beskrivningen av Margareta fanns emellertid ovanligt få kommentarer om sexualitet Den 
ena kom från en okänd man som varit i kontakt med Margaretas moster och som ansåg att 
»flickan borde taga sig till vara och ej fortsätta att leva som gatflicka«. Den andra 
kommentaren kom från barnavårdsnämndens läkare som menade att »någon gravare 
asocialitet kunde man inte peka på; allt emellanåt bjöds hon på litet vin, hon saknade ej 
pojksällskap men var ej särskilt ”lätt på foten”«. 

Bedömningar som att leva som gatflicka och lätt på foten visar, menar jag, att Margareta 
var föremål för en sexualmoralisk granskning. Den sortens bedömning verkade dock i fallet 
med Margareta få tämligen liten betydelse i bedömningen av vilka åtgärder som skulle 
vidtas för att föra henne tillrätta. 
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Föreställningar om respektabilitet  

Genom de olika aktörernas tal om Margaretas uppförande var det möjligt att spåra 
föreställningar som underbyggde en respektabilitetsdiskurs. Enligt modern var Margareta 
»lögnaktig och sökte sig till dåliga kamrater«, och fadern ansåg att Margareta var »ständigt 
ute och rände«. I sådana utsagor finns information om de rådande moraliska normerna för 
hur en ung flicka borde uppföra sig och vad hon borde hålla sig till. Hon skulle vara 
sanningsenlig och hederlig, det vill säga att vara ärlig, söka sig till bra kamrater och hålla 
sig inom rumsligt begränsade ramar. Det var bara så hon kunde skapa sig respektabilitet. 
 

Vetenskapliga argument 

För att granska argument som har sin grund i vetenskap, använder jag utsagor där 
barnavårdens läkare gör en bedömning av Margareta. Här finner jag termer hämtade från 
medicin och psykologi. Läkaren ansåg att »flickan var normalbegåvad men torftig, 
barnslig, omogen och outvecklad«. Genom den beskrivning som han gör av Margareta 
menar jag att en normalitetsmall framträder, det vill säga vad man egentligen borde 
förvänta sig av en flicka i hennes ålder vad gäller psykologisk men även biologisk mognad. 
Mätt mot denna mall för vad som var normalt blev Margareta uppfattad som avvikande i 
den bedömande läkarens ögon. 

 

Argument i samspel förstärker problembilden 

Det som framträder som avgörande för barnavårdsnämndens beslut om ett 
omhändertagande av Margareta var att hon bedömdes vara barnslig, omogen, lögnaktig, lat. 
Den vetenskapliga bedömningen förstärkte därmed den moraliska bedömningen av 
Margareta som avvikande från normen: att Margaretas uppförande inte låg inom ramarna 
för vad som betraktades som acceptabelt (naturligt) eller normalt (respektabelt) för en ung 
kvinna i hennes ålder. Därför var det nödvändigt att disciplinera och kontrollera henne så 
att samhällets förväntningar enligt dessa normer skulle kunna infrias. Hon skulle fostras 
och disciplineras till en livsföring som skulle kunna betraktas som ett normalt kvinnoliv, 
vilket bland annat innebar att vara respektabel, det vill säga, arbetssam, sedlig och ärlig. 
Detta kunde åstadkommas genom att fostra henne till hushållsarbete. Fostran till 
hushållsarbete var också att fostra henne till en god representant för sitt kön och sin klass. 

När en flicka eller pojke aktualiserades av sociala myndigheter och blev föremål för 
ingripande var också föräldrarna och hemmet i fokus. Myndigheterna granskade och 
bedömde föräldrarna för det sätt som de tog ansvar för sitt barn. Jag ska i nästa avsnitt 
undersöka vilka föreställningar och diskurser som kan spåras i talet om Margareta föräldrar, 
framför allt vad det var för föreställningar om föräldraskap som trädde fram när deras barn 
var aktuellt för omhändertagande.  

 

Föräldradiskurser 

I barnavårdsnämndernas framställningar av mödrar och fäder till de barn som blev föremål 
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för ingripande och åtgärder framträder betydelser av kön sammanvävda med betydelser av 
klass. De föreställningar om, men också krav som fanns på, föräldraskap var att föräldrar 
skulle ta ansvar för sina barn, vilket var liktydigt med att försörja barnen och ge dem 
moralisk fostran så att de blev respektabla, skötsamma och dugliga samhällsmedborgare.160 
När föräldrarnas förmåga att fostra bedömdes handlade det mycket om föräldrarnas 
levnadshållning, där deras arbetsliv och moraliska livsföring var centrala.161 När sedan 
föreställningar om arbete, kön, sexualitet och föräldraskap förenades producerades nya 
kraftfulla föreställningar. Dessa underbyggde nya diskurser som jag i det här 
sammanhanget vill kalla diskursen om den respektabla modern och diskursen om den 
skötsamme fadern. 
 

Mödrar ska vara respektabla 

För kvinnan, modern, var arbete främst förknippat med hemmet. Hennes ansvar var att 
hålla hemmet rent, inte bara fysiskt utan även moraliskt, och skapa en miljö där hela 
familjen kunde vistas (se Frykman & Löfgren 1979/1997, s. 87 ff.). Moderns föräldra- och 
fostrarroll inbegrep framför allt ett omsorgsansvar där det också ingick att hon skulle ta 
ansvar för barnens moraliska uppfostran. Det var ju mödrarna som framför allt förväntades 
ge barnen den etiska och moraliska fostran som de behövde för att bygga upp sin karaktär 
och viljestyrka (se Bergenheim 1994, s. 42). Till denna moraliska fostran hörde frågor som 
berörde sexualiteten. Men eftersom fostran när det gällde sexualiteten i praktiken framför 
allt omfattade flickor kan man nog utgå ifrån att moderns moraliska ansvar i förhållande till 
familjens flickor och pojkar såg olika ut. 

Kvinnorna/mödrarna ansågs vara viktiga som sexualmoralens fostrare och väktare, 
eftersom de skulle sörja för att hela hemmet präglades av sedlighet och ordning.162 Detta 
gjorde samtidigt kvinnor till en del i samhällets kontroll- och disciplineringsapparat i 
betydelsen ansvariga för den moraliska fostran framför allt av flickorna till respektabilitet. 
Och det ansvaret i sin tur ledde till att det var kvinnor/mödrar som särskilt ställdes till svars 
när flickor blev föremål för samhällets (här barnavårdsnämndens) sexualmoraliska 
bedömning och blev betraktade som vanartade. Här kan vi se hur kvinnorna och mödrarna 
därmed också blev föremål för samma kontrollapparat som de själva tillhörde. Denna 
mödrarnas dubbla position är ett exempel på det Foucault (1980) talar om i resonemangen 
om makt och kunskap (se kap. 1 s. 13). Det handlar om hur individen skulle disciplineras så 
att hon frivilligt uppträdde och betedde sig enligt samhällets normer. 

Vi ska mot denna bakgrund se på hur företrädare för den sociala barnavården beskriver 
och bedömer Margaretas mor och familjens hemsituation.  
                                                
160 Helena Bergman pekar på att inom barnavårdsmannainstitutionen kretsade förståelsen av 
föräldraskap, både moder- och faderskap, i stor utsträckning kring ekonomiska aspekter. Även om 
moderskap primärt inte tolkades i ekonomiska termer krävdes det ändå pengar för att uppfylla rollen 
som omsorgsgivande moder (Bergman 2003, s. 255).  
161 Tine Egelund (2004) diskuterar den institutionella konstruktionen av ” Farliga föräldrar” i 
antologin At skabe en klient. 
162 Ellen Key skriver 1920 om Kvinnornas del i moralens utveckling i Verdandis småskrifter 231 
och 232. 
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Barnavårdsnämndens assistent menade att modern gav intryck av att vara »trött och slapp«. 
Barnavårdsnämndens läkare beskrev Margaretas hemsituation och modern i termer av att 
»hemsituation var trist [...] en slapp och blödig moder, som aldrig kunde förmå sig att ta 
itu med flickan. Det var uteslutet att komma åt flickans livsstil, så länge hon bodde hemma 
med modern«.  

Bedömningarna av modern kan anses ha grund både i moral och vetenskap. Det är 
moraliska värderingar som framträder i uttalandet om att hemsituationen var trist och att 
modern inte tog itu med flickan och att man inte kunde komma åt flickans livsstil så länge 
hon bodde med modern. Det sista kan emellertid också ses som ett utslag av psykologins 
allt mer framskjutna roll i barnavårdsarbetet. Det kan vara ett uttryck för en syn på modern 
och hennes förhållande till sina barn, där oacceptabelt beteende hos barnet lades modern till 
ansvar.163 Uttryck för vetenskapliga (psykologiska och psykiatriska) tankegångar träder 
fram i uttalanden som handlar om moderns levnadshållning. Hon ansågs vara slapp och 
blödig och hennes arbetsförmåga kännetecknades av att hon var trött och slapp. Dessa 
bedömningar av modern kan ses som ”vetenskapsliknande”164 utsagor om att hon inte 
uppfyllde förväntningar om hur en psykologiskt lämplig mor skulle vara och uppträda, samt 
konsekvenser för barnen om hon inte uppfyllde dessa förväntningar. Moderns 
föräldraansvar innefattade nämligen inte enbart ett primärt omsorgsansvar för sitt barn, utan 
även hennes hela livsföring och förhållningsätt till arbete hade betydelse när hon bedömdes 
som fostrare.  Bedömningen av Margaretas mors levnadshållning och tillkortakommanden 
kan därför tolkas som att hon inte uppfyllde assistentens och läkarens krav och 
förväntningar på att vara en god mor och ett gott moderskap.  

Vad var det då för bild av fadern som trädde fram genom den bedömning som 
barnavårdsnämndens olika representanter gjorde?  

 

Fäder ska vara skötsamma  

Margaretas övervakare pekade på att »fadern missbrukade sprit och föreföll att vara 
tämligen likgiltig för flickan. Barnavårdsnämndens assistent fällde också ett liknande 
omdöme om fadern: »han [fadern] satt och ”småsöp” om kvällarna«. Läkaren pekade 
också på detta och menade att »hemsituation var trist med en fader, som drack«. De 
uttalanden som dominerade när det gällde fadern menar jag var av moralisk karaktär. Men 
det fanns också uttalanden av vetenskapsliknande karaktär, vilket framträder i 
bedömningen av fadern som likgiltig för flickan. Detta menar jag kan ses som en 
bedömning av faderns intresse, förmåga och vilja att ha en relation till sin dotter.  

Fadern bedömdes av nämnden som missbrukare och ansågs vara likgiltig inför sin 
dotter. Det kan tyckas vara ganska allvarliga synpunkter. Jag tolkar emellertid uttalandena 
(som inte innehöll några liknande fördömanden som uttalandena om modern) som att 
nämnden inte ansåg att faderns tillkortakommanden menligt påverkade dotterns livsstil och 
                                                
163 Om hur mödrar ges skulden ”blame the mother" för barns och vuxnas psykiska problem skriver 
Paula Caplan och Ian Hall-McCorquodale i artikeln ”Mother-blaming in major clinical journals” 
1985. 
164 Det handlar om ett slags gråzon av utsagor som inte är baserad i någon vetenskaplig kunskap 
eller undersökningar men man uttrycker det som om det var så. 
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möjligheter. Kanske berodde det på att de inte vägde in fadern lika tungt som modern i 
Margaretas liv och i hennes uppfostran. Jag menar att en sådan tolkning är möjlig eftersom 
man ansåg att fadern brast i sitt föräldraansvar genom sin liknöjdhet inför dottern och han 
trots detta inte ålades lika stor skuld till flickans vanartade beteende som modern. Flickans 
dåliga livsstil ansåg man sig ju inte kunna komma åt så länge hon bodde hos modern. Kan 
man ha ansett att fadern inte påverkade flickans livsstil på ett negativt sätt, eller fanns det 
en oro för att modern inte var tillräckligt stark för att skydda dottern mot faderns 
inflytande? Oavsett vilka tolkningar jag gör så är det uppenbart att det framför allt är 
modern som blir skärskådad och att hon påläggs ett större föräldraansvar än fadern (jfr 
Andenæs 2001). Det kan också vara så att fadern outtalat ”räknades bort” ur familjen, och 
då kunde han inte heller bli bedömd eller ifrågasatt.165 Detta skulle överensstämma med den 
tendens att lägga ansvar och skuld för barns problem på mödrar snarare än fäder, som 
verkar vara generell för psykiatriska och psykologiska professioner i hela västvärlden (se 
Magnusson 2003, s. 138). 

 

Sammanfattande diskussion 
Den stora inverkan av traditionella moraliska föreställningar framträder tydligt i alla de 
exempel på den praktiska tillämpningen av barnavårdslagen (från 1924) som jag har 
granskat. Samtidigt framgår det att föreställningar med grund i vetenskapliga tänkesätt gör 
sig gällande allt mer in på 1940-talet. Men både de moraliska och de vetenskapliga 
resonemangen i barnavårdsnämndernas och deras representanters bedömningar av de unga 
färgades samtidigt av dåtidens föreställningar om kön och vad som ansågs vara gott 
kvinnligt och gott manligt beteende. Det fick till följd att de ungas, och även föräldrarnas, 
livsföring bedömdes på olika sätt beroende på deras könstillhörighet. Vid ingripande mot 
flickor var det deras förmåga till ett sedligt, kanske till och med ett asexuellt uppförande, 
och deras arbetsduglighet, som var de tydligast framträdande kriterierna. När pojkar 
granskades och bedömdes var det förmåga till arbete och försörjning och gott uppförande 
som sågs som viktiga egenskaper. Sedlighet och sexualitet ingick inte i kriterierna. I talet 
om sociala problem producerades så att säga vissa självklarheter när det gällde flickor 
respektive pojkar, samtidigt som detta tal också var beroende av och utgick från 
föreställningar om kvinnligt och manligt som självklarheter. Frågor om arbete och 
sexualitet var, som vi sett, centrala diskursiva teman. Föreställningar om kön interagerade 
med och speglades i dessa diskursiva teman och formade tankar om vad ett respektabelt liv 
som flicka/kvinna och ett skötsamt liv som pojke/man var.  

I de granskade fallen verkar socialarbetare och andra inom det sociala barnavårdsarbetet 
anse att det fanns ett tydligt orsakssamband mellan problem bland de unga och brister 
framför allt hos mödrarna. Detta gällde särskilt när problemen handlade om flickor, kanske 
                                                
165 En motsvarighet idag (2000-talet) till ett sådant synsätt visar psykologen Agnes Andenæs i ny 
forskning från Norge. Forskningsresultaten visar att det i det sociala barnavårdsarbetet ställs stora 
krav på moderskapet och att mödrar blir värderade som omsorgsapparater. Däremot ställs det små 
krav på faderskapet. Andenæs menar att det är många som ansluter sig till idén om att fäderna ska 
få göra det på sina egna villkor. Maktförhållandet mellan föräldrarna hålls utanför och man 
utforskar inte hur han och hon påverkar varandras föräldraskap (Andenæs 2001, s. 20). 
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för att deras problem ofta ansågs vara av moralisk karaktär, och moralisk fostran ju 
betraktades som mödrarnas ansvarsområde. Mödrarna kom också med all sannolikhet att 
tillskrivas ett ännu starkare ansvar för barnens fostran och uppkomsten av sociala problem 
när psykologin fick ett starkare inflytande. Den psykoanalytiska teoribildningen betonade 
till exempel moderns omvårdnad och hennes nära relation till barnet som central för att en 
gynnsam utveckling för barnet skulle vara möjlig.166 

Inflytandet av moraliska värderingar och teoretiska skolbildningar i det sociala 
barnavårdsarbetet har förändrats och växlat genom den tidsperiod som varit föremål för den 
här studien. Det finns dock ett gemensamt grundläggande synsätt på flickor och pojkar som 
genomsyrar denna period vilket är föremål för diskussion i avhandlingens sista kapitel. 

                                                
166 Ett exempel på sådan teoribildning finns i anknytningsteorin (attachment), en teori som har sitt 
ursprung i studier som den engelske psykoanalytikern John Bowlby gjorde på underbemannade 
barnhem efter andra världskriget (se en diskussion om anknytningsteorin i Magnusson 2003, s. 139 
f). 
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Till sist: Det handlar om kön och makt 
 
I min och andras studier har det framkommit att flickor och pojkar såväl som mödrar och 
fäder har betraktats, bemötts och bedömts på systematiskt olika sätt i sociala 
kategoriseringsprocesser (se t.ex. Schlytter 1999; Lander, Pettersson & Tiby 2003). 
Grunderna till detta finns bland annat i en traditionell föreställning om det biologiska könet 
som psykologiskt och socialt determinerande. Sådana ”determinerande” resonemang 
bygger på essentialistiska tankegångar och kan härledas till att biologiska principer har 
använts för att förklara mänskliga och då särskilt sociala beteenden, huvuddrag inom 
biologismen. ”Essentialism” innebär i de här sammanhangen att utgå från att det finns en 
identisk kärna inom alla flickor/kvinnor, som i grunden skiljer sig från den kärna som på 
motsvarande sätt finns inom alla pojkar/män (Magnusson 2003, s. 20). Denna kärna ses 
som särskilt determinerade och central för flickors livsuppgift att bli goda 
reproduktionsapparater. Eva Magnusson menar att i linje med en syn på kärnfamiljen som 
den enda och rätta uppväxtmiljön för barnen har kvinnor inom utvecklingspsykologisk 
forskning länge huvudsakligen framställts ett slags utvecklingsapparater för barn. 
Aktiviteter från kvinnans sida som inte inriktades på barnets omvårdnad och utveckling 
kom att framstå som riskfaktorer. Detta har inte varit fallet när det gäller männen som 
fäder, för vilka utvecklingspsykologer emellanåt förmedlat att de inte har något att göra i 
relationen till små barn annat än som försörjare och ett stöd till modern (Magnusson 2003, 
s. 138 ff.). 

Påfallande i bemötandet i det sociala barnavårdsarbetet är att det framför allt var flickors 
och kvinnors beteenden och sociala problem som ofta betraktades som uttryck för 
egenskaper med ursprung i en inre kärna. Det var i talet om flickors och kvinnors 
egenskaper och beteenden som sådana essentialistiska föreställningar gavs fritt spelrum. 
Dessa beteenden uppfattades som en del av personligheten och som något djupt förankrat i 
den. Därmed framstod gärna deras sociala problem som avhängiga av en sårbar inre 
kvinnlig kärna. 

Pojkars och mäns problembeteenden verkade däremot framför allt uppfattas som 
skapade av yttre omständigheter, med upphov i något som låg utanför individen. Deras 
problematiska handlingar sågs inte som inbyggda i personligheten på samma sätt som hos 
flickor. Samtidigt verkar grunden för pojkars beteenden ändå ha betraktats som biologiskt 
baserad, i drifter som aggressivitet och sexualitet. Förståelser av manligt avvikande 
beteende verkade ha sin grund i föreställningar om att pojkar var biologiskt predestinerade 
för ett aggressivt och utåtagerande beteende, riktat ut mot omgivningen. 

Visserligen var argumenten essentialistiska i bägge fallen, men när det gällde flickorna 
och kvinnorna kopplades biologi och personlighet samman, och när det gällde pojkar och 
män var det biologi och det yttre som kopplades ihop. Ofta fick då de ”yttre” argumenten ta 
över. Essentialismen när det gällde flickor och kvinnor blev därmed på något sätt mer 
omfattande och påtaglig. 
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När det gäller flickor kan man säga att det har funnits en dominerande och utbredd diskurs 
om hur flickor är och bör vara, vad som är flickors kvinnliga och naturliga identitet. Den 
diskursen förmedlar att flickor är konstituerade och konstituerar sig själva till stora delar 
först och främst genom sin sexualitet och utöver detta genom ett antal köns-godkända 
karakteristika som modrande, att ge omsorg och att på det hela taget bli goda och attraktiva 
reproduktionsapparater. Detta innebar att inte bara att ta hand om den egna avkomman 
utan även vara en god omsorgsgivare som samhällsmedborgare. När flickor har varit i 
fokus för studier har det oftast varit genom och inom denna kvinnlighetsdiskurs man har 
bedömt dem (se Cain 1989, s. 4). 

På liknande sätt förekommer en utbredd diskurs om hur pojkar är konstituerade och hur 
de i stora delar konstituerar sig själva. Huvudinnehållet var att pojkar är handlingskraftiga, 
utåtriktade och aggressiva, och att de skulle växa upp till att försörja och beskydda sin 
familj och avkomma – att bli goda produktionsapparater. På samma sätt som när det gäller 
flickor måste man vara medveten om att det (oftast) är den diskursen som forskaren har 
arbetat genom och inom när pojkar varit i fokus för studier.  

 

En könskomplementär arbetsordning 
Arbete har setts som ett centralt medel för fostran in i det som var kärnan i det kvinnliga 
och det manliga. Arbete hade alltså central betydelse i de ungas könade 
socialisationsprocesser, det vill säga för flickor att bli kvinnor och pojkar att bli män. Och 
deras arbete skulle utföras på olika arenor. Detta hade sin grund i föreställningen om en 
komplementär arbetsordning. För flickorna innebar det, under det tidiga 1900-talet och 
framåt, att deras fostran in i arbetslivet i stor utsträckning inriktades mot hemmets sfär, mot 
ett obetalt eller underbetalt hushålls- och omsorgsarbete. Sådant arbete uppfattades som en 
viktig del av det kvinnliga, eftersom det innebar att ge och leva för andra utan att 
nödvändigtvis få något i gengäld. För pojkarna och männen handlade arbetslivet av 
tradition om att utföra ett arbete mot ersättning utanför hemmet, ett lönearbete som skulle 
försörja dem själva och familjen.167 Detta uppfattades som själva kärnan i det manliga. 
 

Vikten av att ”göra rätt för sig” 

Föreställningarna om arbetets fostrande betydelse framkom tydligt till exempel när unga 
blev föremål för sociala myndigheters intresse och bedömning. Sannolikheten var stor att 
en flicka eller en pojke som inte visade sig vara arbetsduglig eller saknade intresse för att 
arbeta blev betraktad som vanartad eller ansågs riskera att bli vanartad. Det var viktigt att 
individerna ”gjorde rätt för sig”. Ett viktigt mål för den sociala barnavården under 1900-
talets första decennier var därför att och motverka och stävja ”lättja”, det vill säga ointresse 
för att arbeta och för att försörja sig. ”Lättjan” – som många unga ansågs uppvisa – skulle 
med hjälp av fostran och disciplinering omvandlas till arbetsduglighet och ansvarstagande.  

                                                
167 I jordbrukarsamhället var männens arbete också riktat ut från arbetet i hemmet, de var ute på 
åkrar, i skogen osv. (se t.ex. Ekman 1995) 
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Därigenom skulle pojkarna och de unga männen bli skötsamma självförsörjande arbetare 
och flickorna och de unga kvinnorna respektabla omsorgsarbetare. 

I takt med välfärdssamhällets utveckling förändrades emellertid med tiden innebörden i 
och även vikten av föreställningar om att ”göra rätt för sig”, och därmed också kopplingen 
till sociala problem. Det märks till exempel i det tillägg till 1924 års barnavårdslag som 
kom 1934 då det fortsättningsvis inte räckte med att visa ”lättja” och ”ointresse att försörja 
sig” för att vanart skulle anses föreligga. Den unge skulle också uppvisa andra 
asocialitetsyttringar för att samhället skulle vidta åtgärder. Andra asocialitetsyttringar var 
till exempel ett oacceptabelt sexuellt beteende, framför allt knutet till flickor. 

 

En normativ sexuell ordning 
Uppfattningarna om vad som var en acceptabel och normal sexualitet och ett godtagbart 
sexualliv kan nog sägas vara de starkaste uttrycken för vad som har betraktats som god 
respektabel levnadshållning hos flickor och kvinnor. De normer och regler som rör 
sexualitet har i stor utsträckning handlat om att reglera och disciplinera flickors och 
kvinnors sätt att leva sina sexuella liv. Moraliska och normerande regler på sexualitetens 
område kan därför genom historien antas ha påverkat och format flickors och pojkars, och 
kvinnors och mäns, liv på systematiskt olika sätt.  
 

Flickors sexualitet 

I det sociala barnavårdsarbetet har det funnits ett stort intresse för flickors sexualitet. När 
flickor blev föremål för myndigheternas ingripanden väcktes som regel frågor som berörde 
deras sexualitet och sexualliv oavsett vilka deras normöverträdelser var. Alla former av 
avvikande uppförande eller beteende som kunde knytas till flickors sexualitet riskerade att 
betraktas som tecken på sociala problem (se t.ex. Jonsson 1944; Ericsson 1997). Flickors 
sexualitet kopplades alltså direkt samman med sociala problem, och i den processen var det 
ofta flickorna som fördömdes. Samhällets sexualmoraliska bedömningar drabbade därmed 
framför allt flickor och unga kvinnor. 

I stark kontrast till detta fördömande tycks flickors utsatthet för andras (läs pojkars och 
mäns) sexuella handlingar inte ha ägnats samma intresse, trots att konsekvenserna av 
sådana handlingar för flickorna ofta var allvarliga och långsiktiga. Bland annat hamnade 
många flickor i ett ofrivilligt och ensamstående föräldraskap. Flickor som hade blivit 
utsatta för andras destruktiva sexuella handlingar utvecklade dessutom ofta ett eget 
destruktivt sexuellt handlingsmönster som framför allt drabbade dem själva. Detta 
förstärktes antagligen av att flickor som varit utsatta för övergrepp många gånger 
betraktades som ”fallna” av omgivningen. Dessa flickor var offer men riskerade också 
samtidigt att bli betraktade som ”brottslingar” när de inte längre ansågs vara respektabla.168 
För att en flicka/ung kvinna skulle betraktas som god och respektabel kunde hennes 
                                                
168 Vid incest ansågs båda parter skyldiga till brott ända fram till 1937 (SOU 1976:9, s. 31 f).  Det 
innebar alltså att flickor som var utsatta för övergrepp av någon närstående ansågs vara 
medskyldiga och kunde därför också dömas juridiskt.  
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sexualitet enbart uttryckas på ett för samhället acceptabelt sätt, det vill säga inom 
äktenskapets ramar. Sexualitet var för unga kvinnor främst sammanlänkat med äktenskap, 
barnafödande och moderskap. 

Samhällets intresse av att fördöma och kontrollera de här flickorna kan bland annat 
härledas till konsekvenserna av ett ensamstående föräldraskap, både för individen och för 
samhället. Önskemålet var ju att de barn som föddes skulle vara sörjda för så att de inte 
skulle ligga samhället till last. Ett ensamstående moderskap riskerade att motverka ett 
sådant mål och även målet att medborgarna skulle vara självförsörjande. I den ”normala” 
föreställningen om barnets ekonomiska försörjning ingick nämligen en far som försörjare 
och en mor som omsorgsgivare. Ett ensamstående föräldraskap ställde krav på samhället att 
tillgodose barnets behov.169 Både mödrarna och de ”oäkta” barnen sågs därför som en 
belastning för samhället. Kontroll över reproduktionen var följaktligen viktig. Patriarkala 
traditioner om att det var viktigt att ha kontroll över vems barn det var som föddes kan även 
anses ha haft betydelse för synen på ett föräldraskap utanför äktenskapets ramar. 

Ett annat skäl till att de ”vanartade” flickorna fördömdes kan vara att de inte 
underkastade sig samhällets regler om ”rätt” sexuellt beteende, det vill säga att hålla sig 
inom de snäva gränser som flickors och kvinnors sexualitet var omgärdade av. Kjersti 
Ericsson menar att det religiösa arvet i synen på socialt utsatta flickor/kvinnor ledde till en 
”underkastelsens pedagogik”, underkastelse inte bara under Gud utan också under mannen. 
Underkastelse ingick i själva definitionen av kvinnlighet (Ericsson 1997, s. 122).170  

Om man ser på de frågor som berör sexualitet och reproduktion utifrån ett 
samhällsperspektiv kan orsakerna till det fokus som riktades mot flickorna verka 
uppenbara. För att uppnå målet att flickor och kvinnor blev respektabla och goda 
reproduktionsapparater var kontroll och disciplinering av dem, och då framför allt deras 
sexualitet, central. Flickor och kvinnor skulle fostras till att leva ett sexualmoraliskt 
acceptabelt liv, ett liv som med nödvändighet såg olika ut i jämförelse med pojkarnas och 
männens. De skulle också leva ett sexualmoraliskt acceptabelt liv, men gränserna för dem 
såg annorlunda ut och var vidare än flickornas och kvinnornas. Den dubbelmoralen kan ses 
som ett arv från den viktorianska eran.  

Sammanfattningsvis kan man säga att i talet om flickors sexualitet har föreställningen 
om flickor som reproduktionsapparat haft betydelse, det vill säga att flickor var 
predestinerade som mödrar och omsorgsgivare. Här handlar det då om ett respektabelt 
moderskap inom äktenskapets hägn, i linje med samhällets normer och värderingar. Man 
skulle kunna säga att flickor som blev ensamstående mödrar blev ”felaktiga” 
reproduktionsapparater. De hade fött barn utanför äktenskapet och dessutom motverkat 
samhällets intresse av att ha självförsörjande medborgare.  

 

                                                
169 Samtidigt kan vi reflektera över vad ett ensamstående föräldraskap skulle innebära i ett samhälle 
med en annan köns- och arbetsorganisering. Ett samhälle där ”alla” barn betraktades som en 
samhällsangelägenhet och där reproduktion oavsett sammanhang tillskrevs samma värde som 
produktion. 
170 Underkastelsens pedagogik gällde nog de flesta flickor och kvinnor, inte enbart socialt utsatta. 
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Pojkars sexualitet 

Pojkars och unga mäns sexualitet verkar inte på samma sätt som flickors och unga kvinnors 
ha knutits samman med reproduktion och faderskap/föräldraskap. I bemötandet av pojkars 
uppförande och beteende och i konstruktionen av pojkars sociala problem har sexualiteten 
inte heller haft samma betydelse som när det gäller flickorna. Pojkars sexuella uttryck har 
snarare betraktats som konsekvensen av en drift, en biologisk drift som inte var möjlig att 
kontrollera och disciplinera:  

Når kvinners sexualitet framstilles som en ubendig  naturdrift, blir dette et argument for at 
den må kontrolleres. Når menns seksualdrift framstilles på samme måte, blir det et 
argument for at den er umulig  å kontrollere (Ericsson 1997, s. 130). 

Synen på pojkars sexualitet som en tvingande naturdrift som måste få utlopp har självklart 
haft betydelse för bemötandet av pojkars sexuella handlingar. Bemötandet har i alla kända 
historiska perioder varit tämligen tillåtande. Pojkars sexualitet har, även om den kommit till 
uttryck genom våld mot andra, till exempel mot flickor, inte blivit föremål för samma 
disciplinering och kontroll som flickors sexualitet (se t.ex. Hollway 1984; Elgán 1994; 
Sutorius & Kaldal 2003). 

Det finns alltså en tydlig könsskiljande linje i synen på acceptabla sexualitetsuttryck. Jag 
menar att den har sin grund i den manlighets- och heterosexualitetsnorm som samhället 
organisera(de)s kring, med mannen och det manliga som norm och kvinnan som ”den 
andra” och heterosexualitet som det ”normala” och påbjudna (se Liljeström 1990; 
Ramazanoglu & Holland 1993). Det betyder: att premiera sexualitet som utövas på sätt som 
överensstämmer med föreställningen om ”riktig” manlig sexualitet, och på mäns villkor. 

De pojkar och män som tillhörde samhällets mest utsatta, som hade en manlig 
klasskropp, utsattes dock för kontroll som till viss del liknade den som flickor och kvinnor 
var föremål för.171 Med en manlig klasskropp menar jag en kropp som pålades restriktioner 
när det gällde reproduktion, med avsikten att förhindra att det föddes barn som inte var 
tillräckligt bra. De vars sexualitet disciplinerades och kontrollerades tillhörde i första hand 
utsatta grupper i samhället, men det kunde också handla om dem som avvek från det som 
uppfattades som ”riktig” manlig sexualitet.  

 

Homosexualitet 

Pojkars sexualitet blev oftast uppmärksammad i betydelsen osedlighet när den avvek från 
den heterosexuella ramen, till exempel i form av homosexualitet. Pojkar och män som 
avvek på sådana sätt blev föremål för samhällets stämplingsprocesser på liknande sätt som 
flickor och kvinnor som avvek från den heteronormativa respektabiliteten.172  
                                                
171 Kjersti Ericsson talar om en kvinnlig klasskropp där kön och social bakgrund blir exponerade för 
att bli sedda som kroppar på ett särskilt sätt. Den klassbestämda kvinnokroppen är en kropp som 
inte pålägger sig själv de restriktioner som ”oförkroppsligar” över- och medelklassens kvinnor. 
Därmed signalerar den sexuell tillgänglighet och omoral. Flickornas sociala identitet är deras 
sexuella tillgänglighet (Ericsson 1997, s. 137 f) 
172 Under större delen av den period som legat till grund för min undersökning handlade det framför 
allt om pojkar och män när diskussionen gällde homosexualitet. Om kvinnlig homosexualitet 
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Vid 1944 års riksdag föreslogs viktiga ändringar i 18 och 25 kap. SL (Straff-Lag 16 febr. 
1864), som innebar att homosexuellt beteende i princip skulle avkriminaliseras. Man ville 
emellertid icke avhända sig möjligheten att genom socialvårdande åtgärder ingripa ”med 
syfte att tillrättaföra ungdom som hemfallit åt homosexuella vanor” (Prop. 1944:13, s. 54). 
Homosexualitet kom med andra ord även fortsättningsvis att betraktas som ett asocialt 
beteende, och därför ålades de som arbetade med socialt arbete att fortsätta motverka 
homosexualitet även efter 1944 (se SOU 1951: 41).173 Detta kan ses som ett exempel på att 
normer och makt är infiltrerade i varandra och kan ses som två aspekter av samma totalitet. 
Med ett Foucaultianskt fokus på ”power/knowledge” (makt/kunskap), kan man hävda att 
detta exempel visar hur könsmakten bidrar till att upprätthålla normer (Foucault 1980). 

Sammanfattningsvis kan man säga att pojkars och mäns sexualitet betraktades som en 
naturlig drift, vars godtagbara uttryck inte enbart och ensidigt var knutna till reproduktion. 
En sådan knytning gällde däremot för flickor och kvinnor. Detta sätt att betrakta flickors 
och pojkars sexualitet hade sin grund i en heteronormativ könsordning där heterosexualitet 
tas för given, ett för-givettagande som uteslöt andra sexuella identiteter som till exempel 
homosexualitet. När vissa föreställningar, som i det här fallet om sexualitet, blivit normer 
behöver de inte förklaras, utan de tas för givna och uppfattas som självklarheter och 
sanningar. Detaljerna i den rådande heterosexuella diskursen vid en viss tidpunkt behövde 
därför inte uttryckas explicit till exempel i lagtexter och andra dokument. De kom däremot 
till påfallande explicita uttryck när lagen tillämpades i praktiken, vilket blev uppenbart i de 
exempel från praktiken som analyserades i kapitel sju. 

 

Normalitet och avvikelse hos flickor och pojkar 
Vissa beteenden har genom hela det tidiga 1900-talet lett till stämpeln ”vanart” när en 
flicka uppvisade dem. Samtidigt gick en pojke fri från den stämpeln när han uppvisade 
samma beteenden. Detta visar att samhället hade olika regler för flickor och pojkar om vad 
som var ett gott och anpassat beteende/uppförande.  

Skillnader i åtgärder och bedömningar av flickors och pojkars sociala problem är i 
högsta grad ett gammalt mönster, som dessutom är internationellt. Sociologen W. I. 
Thomas studie från USA 1923 visade till exempel att flickor blev bedömda utifrån andra 
grunder än pojkar och att domen över flickor var hårdare i förhållande till det som de 
verkligen hade gjort sig skyldiga till. I linje med Thomas’ resultat visade Gustav Jonsson i 
en studie från 1944 att åtgärder mot flickor även i Sverige blev hårdare än mot pojkar i 
förhållande till vad flickorna gjort sig skyldiga till (Jonsson 1944, s. 251 f). Drygt femtio år 
senare (1999) visade Astrid Schlytter, som hade studerat myndighetsutövande i socialt 
arbete utifrån ett könsteoretiskt perspektiv och haft Lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) i fokus, att de rättsliga normerna i tvångslagstiftning på 
barnavårdsområdet (LVU) i flera avseenden är olika för flickor och pojkar. Schlytter visar 

                                                                                                                                               
(lesbiska kvinnor) under denna del av historien se Pia Lundahl (2001) Intimitetens villkor: Kön, 
sexualitet och berättelser om jaget. 
173 Forskning om homosexualitet i ett historiskt perspektiv, se t.ex. Jens Rydström (1998), Svante 
Norrhem (2001). 
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att det finns dubbla normsystem, ett för flickor och ett för pojkar. De normer som används 
när flickor ska bedömas ligger längre från den rättsvetenskapliga teorin än vad gäller 
normerna för pojkar. Schlytter menar att detta medför att bedömningen av flickors och 
pojkars handlingar inte är neutral utan att det sker en differentiering beroende av kön i den 
rättsliga processen (Schlytter 1999, s. 135 f).174  

Ett annat särdrag som Thomas lyfte fram från sin studie 1923 var att flickorna ofta hade 
skadat sig själva och inte andra eller andras egendom som fallet var för pojkarna. Flickorna 
straffade sig själva men blev även straffade av de vuxna som skulle skydda och stötta dem 
(Thomas 1923, s. 98 ff.). I likhet med Thomas’ studie visar många redogörelser för 
omhändertagande av flickor ett mönster av offerskapande175 och bestraffning av flickor.176 
Exempel på detta är att flickor har placerats på anstalt eller i fosterhem för något som andra 
utsatt dem för, till exempel sexuella övergrepp. Många flickor som blivit utnyttjade och 
utsatta för övergrepp av män i sin omgivning riskerade att bli utpekade som vanartade. 
Många gånger handlade det dock inte om att själva övergreppen ledde till stämpling som 
vanartad, utan det var framför allt effekterna av övergreppen – det som kom i övergreppens 
spår, som beteenden hos och konsekvenser för flickorna (Lund 1924; Kinberg, Inghe & 
Riemar 1943; Bramstång 1964; Ohlander 1987; Söderblom 1992; Sundkvist 1994).177  

Föreställningar om essentiella skillnader mellan könen menar jag har haft betydelse för 
problematisering både av flickor och pojkar, och därigenom också för de åtgärder som 
vidtogs för att komma tillrätta med problemen. När det finns olika förväntningar och 
normer för vad som är naturliga och accepterade beteenden hos flickor och pojkar blir 
följden också att det blir olika saker som bedöms som avvikande (se Hubbard 1990; 
Magnusson 2003; SOS 2004). Ett generaliserat antagande till exempel om att pojkar är 
aggressiva men inte flickor, kan resultera i att aggressivitet kommer att ses som onormalt 
och bevis på patologi hos flickor. När flickor tidigare slogs och uppträdde aggressivt och 
våldsamt mot sin omgivning blev de ofta föremål för åtgärder eftersom deras beteende inte 
överensstämde med omgivningens förväntningar på ett ”normalt” flickbeteende (se 
Ericsson 1997). Detta kan vara viktigt att ha i minnet och reflektera över när det idag 
kommer rapporter som säger att allt fler flickor uppvisar ett utagerande och aggressivt 
beteende (se Hedman-Lindgren 2004). 

 

Moraliska gränsöverskridanden och juridiska brott  

I ett historiskt perspektiv kan man se att uppfattningarna om vad som är gränsöverträdelser 
av flickor har varit ganska konstanta, och att motsvarande även gäller för pojkar. Vad 
gränsöverskridandena har bestått i har emellertid historiskt skilt sig åt mellan flickor och 
pojkar, och även konsekvenserna har sett olika ut för dem. Hur allvarligt samhället har 
betraktat flickors respektive pojkars överträdelse, det vill säga graden av deras avvikelse 
                                                
174 Se även t.ex. Maureen Cain 1989;Tarja Pösö 1991. 
175 Engelskans ‘victimization’ är ett bättre begrepp. 
176 Ann-Sofie Ohlander har visat hur flickor gjordes till medskyldiga i den svenska lagstiftningen 
om incest (Ohlander1987, s 234). 
177 Nya studier på området visar att likartade mönster finns även in på 2000-talet (se Wennstam 
2002). 
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och brott, har också varierat över tid. Särskilt förståelsen av flickors avvikelser har varierat 
påtagligt: den vanartade flickan har till exempel i olika perioder konstruerats som kättjefull, 
sinnesslö eller psykiskt störd.  

En vanartad flickas gränsöverskridanden bottnade ofta i sexuella överträdelser som till 
exempel kunde innebära att hon hade låtit sin kropp invaderas. Jag menar att hon på ett 
påtagligt sätt blev betraktad som straffbar för att hon låtit sin kropp invaderas, låtit någon 
passera den osynliga gräns som ligger väl dold i den kvinnliga kroppen. Detta var ett brott 
mot hela det patriarkala och heteronormativa samhället, där kontroll över den kvinnliga 
sexualiteten och fortplantningen, över kvinnorna och barnen, över släktet, var central (jfr 
Solheim 2000). 

Man bör komma ihåg att den här studien tar sin början i det tidiga 1900-talet när 
kvinnorna fortfarande inte hade rösträtt eller tillgång till högre utbildning. Deras 
huvuduppgift ansågs vara dels att föda god avkomma och att fostra denna till goda 
samhällsmedborgare, dels hemarbete och annat omsorgsarbete utöver omsorgen om barnen. 
Utifrån ett sådant perspektiv kan man kanske förstå varför sexualiteten var särskilt i fokus 
för granskning och bedömning av flickor. För att inte riskera att betraktas som sedeslösa 
och vanartade var det viktigt för flickor att uppvisa ett förväntat gott flickaktigt, 
klassmässigt och könslig(k)t kvinnligt beteende.  

Genomgående har varit att flickors sociala problem handlat om brott mot snäva sociala 
gränser och regler som fanns specifikt för flickors beteende och uppförande (se Kaschak 
1992, s. 119). När en flicka passerade de snäva gränser som omgärdade henne ansågs detta 
ha en avgörande inverkan på hennes inre, hennes grundläggande inre kärna. Det är ett 
synsätt som kanske i sig inte är konstigt eftersom det som betraktades som kärnan hos 
flickan, det som så småningom gjorde henne till kvinna, var förmågan att reproducera. Det 
var en förmåga som samhället ville ha kontroll över för att det inte skulle produceras för lite 
eller för dålig eller okontrollerad avkomma. Flickor skulle därför skyddas, kontrolleras, 
disciplineras och fostras. 

Men behovet av kontroll bottnade inte bara i det heteronormativa patriarkatets 
reproduktionskrav, utan det byggde också på föreställningar om att kvinnor måste 
kontrolleras eftersom de annars kunde vara farliga. Kvinnorna ansågs nämligen stå närmare 
djuren än män gjorde, och ansågs därför vara sämre på att kontrollera impulser, inklusive 
sexualitet (se t.ex. Jordanova 1980; Johannisson 1994; Ericsson 1997). Det fanns gamla, 
djupt rotade kulturella föreställningar om att alla flickor/kvinnor egentligen var potentiella 
horor, och att de därför behövde kontrolleras och disciplineras för att kunna leva upp till 
kravet att vara madonnor, alltså rena och jungfruliga.  

Den kulturella bilden av horan/madonnan kan nog antas ha underbyggt uppfattningen 
om att när flickor hade ”förfallit” var de svåra att hjälpa. Genom flickors överträdelser av 
gränser för gott, sedligt, normalt och asexuellt kvinnligt uppförande trädde horan hos dem 
fram, hon som skulle fördömas (se t.ex. Westberg i kap. 4, s. 80 ff.). Det var sådana bilder 
som låg bakom till exempel när Cecilia Milow skriver om en ”undre värld” ur vilken det 
var särskilt svårt att hjälpa flickan: 

En pojke kan lättare frigöra sig från farliga vanor och dåligt sällskap. Slår han in på den 
goda vägen räckas honom i regel hjälpande händer och det som är förflutet, är förflutet. Ej 
så med flickan. Hon får driva vind för våg, följd av kritiska blickar och ofta hårda ord. 
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Sträcker man händerna emot henne, sker det med en misstänksamhet som hon instinktivt 
känner, man förlåter ej hennes förirringar såsom man förlåter pojkens (Milow 1922, s. 54).  

Att flickor fick sämre hjälp än pojkar, och att människor var misstänksammare mot en 
”fallen” flicka än en ”förirrande” pojke, kan kanske bäst förstås mot bakgrunden av de 
dåtida tankarna om ”horan” inom varje kvinna. 

Men samma samhälle som fördömde de unga flickor och kvinnor som överskred 
gränserna för god kvinnlighet (oavsett varför de överskred dem), var samtidigt också 
beroende av dessa kvinnor. Det var ju de kvinnorna som blev de prostituerade som männen 
i alla samhällsklasser måste ha tillgång till för att kvinnorna i deras egna klasser skulle 
kunna vara de rena och goda kvinnorna – madonnorna – som det krävdes av dem (se t.ex. 
Frykman 1993). Här träder den dubbelmoral som fanns i samhället fram: en sexualmoralisk 
kod för kvinnor och en annan för män. Bilderna av horan och madonnan, flickan som skall 
vara tillänglig men samtidigt orörd, finns i centrum av det dubbelmoraliska kodsystemet. 
”Horan” kan då hållas fram som den fresterska som i vissa sammanhang gavs skulden för 
att män inte levde efter samma moralkod som kvinnor förväntades leva efter. Och, kan det 
vara just där som kopplingen mellan dubbelmoral och kön finns? Kanske bottnade 
dubbelmoralen i föreställningar om att kvinnor måste kontrolleras för att man annars 
egentligen inte vet vad som kan hända? En anledning till att det betraktades som ”värre” 
med flickors vanart skulle då vara att när flickorna förföll var det det verkliga ”djuret” som 
kom fram, den liderliga fresterskan som stod djuren och naturen nära (se Ericsson 1997, s. 
122 ff.).  

Det ansågs alltså vara ”värre” med flickor när de blev uppmärksammade och blev 
föremål för myndighetsingripanden: de faller inte så ofta, men de som faller, faller djupare 
än pojkar. För flickan menade man att det handlade om ett inre förfall, att någonting blev 
oåterkalleligt förstört och fördömt hos flickorna, att deras innersta kärna blev skadad. Det 
var en situation som pojkar sällan eller aldrig ansågs hamna i. Den ”fallna” vanartade 
flickan var mer förändrad inuti än den vanartade pojken.  

För att flickor inte skulle överträda sociala gränser eller göra alltför allvarliga 
gränsöverskridanden, som kunde leda till problem för flickorna själva och/eller för 
samhället, skapades kontrollmekanismer så att det till exempel var möjligt att gripa in i 
förebyggande syfte. Exempel på detta finner vi i diskussionerna om raggarflickorna som 
kunde omhändertas utan att de hade gjort sig skyldiga till något brott i juridisk mening.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det tycks handla om olika slags gränser för flickor 
och pojkar. För flickor handlade det om snäva och spröda gränser som varken går att töja 
eller reparera om de går sönder, vilket på något sätt kan sägas vara själva essensen i den 
dubbelmoral som bemötandet av flickor präglades av. För pojkar har det däremot handlat 
om ganska vida gränser som också varit mycket mer elastiska. Det kan också uttryckas som 
att spelutrymmet var större för pojkarna. Eftersom gränserna var snävare för flickorna var 
deras väg ”kortare” än för pojkarna till att ett gränsöverskridande skulle anses ha ägt rum 
(jfr t.ex. Pösö 1991). Flickors gränsöverskridanden var dessutom oftast av moralisk 
karaktär, och var inte juridiskt reglerade i samma utsträckning som de brott – kriminalitet 
och våld – som pojkar ofta gjorde sig skyldiga till. De ”moraliska” gränsöverskridanden 
som flickor gjorde sig skyldiga till krävde därför andra åtgärder än pojkarnas. Ett exempel  
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på detta var de olika förebyggande åtgärder som oftare användes i arbetet med flickor (se 
Jonsson 1944). 

Ett av de områden där den rådande könsmaktsordningen uttrycktes och formades var 
lagstiftningen. I kapitel tre visade jag exempel på hur samhällets könsföreställningar 
reproducerades i arbetet med barnavårdslagarna. Detta skedde i ett samspel där lagstiftarna 
och deras föreställningar om kön både påverkades av och påverkade könsdiskurserna i 
samhället.  

I många fall har sexualmoraliska argument varit avgörande där flickor blev föremål för 
samhällsingripanden. Samtidigt var sådana sexualmoraliska argument inte synliga i 
lagstiftningen. En följd av ett sådant förhållande kan därför vara att flickor inte har 
omfattats på samma sätt som pojkar av lagstiftningen. Man skulle också kunna uttrycka det 
som att när flickor och kvinnor inte är subjekt i lagstiftningen har inte heller 
sexualmoraliska regler blivit synliga där. Eller tvärtom: när sexualmoraliska regler är 
osynliga i lagstiftningen blir flickor och kvinnor inte subjekt där. Moraliska bedömningar 
har dessutom ofta varierat mellan individer och mellan olika delar av landet, vilket har 
bidragit till otydlighet.178 Genom att bedömningarna inte trädde fram med ”tydlighet” blev 
de ogripbara inte minst för dem som blev föremål för åtgärder (se Andresen 2001).  

Eftersom lagstiftningen inte explicit har uttryckt vare sig de moraliska bedömningarna 
eller utgångspunkterna för dem, men sådana bedömningar i praktiken ändå ofta har legat till 
grund för ingripanden speciellt mot flickor, har rättssäkerheten ofta varit i fara vid de 
ingripandena (jfr Bramstång 1964; Schlytter 1999). I vissa fall är det till och med svårt att 
komma ifrån intrycket att så kallade ”moraliska” rekvisit har konstruerats ad hoc för att 
motivera ingripanden som det annars inte vore möjligt att finna stöd för i lagstiftningen. 

Man kan alltså säga att flickor bedömdes som vanartade när de överträdde de moraliska 
gränserna medan det för pojkarna i huvudsak handlade om handlingar som bröt mot lagen 
(jfr Andresen 2001, s. 486). I min studie är det uppenbart att en essentialistisk 
skillnadsföreställning om flickor och pojkar har medverkat i sociala myndigheters agerande 
gentemot flickor och pojkar och genomsyrat bemötande och åtgärder. Det resultatet 
överensstämmer med annan forskning på området som visar att föreställningar om 
biologiskt kön som socialt och psykologiskt determinerande har tillhört den diskursiva 
regimen i socialt barnavårdsarbete. Men också forskning har ibland varit genomsyrad av 
sådana föreställningar. 

 

Promiskuösa flickor och kriminella pojkar 

Förenklade bilder av flickors och pojkars sociala problem återkommer i forskningen. 
Forskare har bidragit till att reproducera endimensionella bilder och därmed dölja 
komplexiteten i flickors och pojkars sociala problematik, när de har byggt på och 
                                                
178 Lars Bolin menar att Sverige under den tidigare delen av 1900-talet hade en sexualmoralisk 
geografi. I vissa delar av landet, främst landsortsnämnderna, kunde man visa sin moraliska 
indignation över bagatellartade snedsteg som flickor ibland gjorde sig skyldiga till och för detta 
krävde man omedelbar intagning. Detta stod i motsats till nämnderna i storstäderna som ibland 
väntade alltför länge med att ansöka om intagning vilket medförde att flickorna blev svårt 
nedgångna både fysiskt och psykiskt (Bolin 1992, s. 105). 
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reproducerat bilder som förenklade i enlighet med könsstereotyperna.179 Att flickors sociala 
problem ofta har förknippats med promiskuitet och/eller ett komplicerat förhållande till sin 
kropp blir uppenbart i de föreställningar som reproduceras och genereras i och ur forskning 
på området. Det var flickors sexualitet och kroppar som man framför allt fokuserade på och 
som blev måltavlor för åtgärder. Åtgärderna kan nog i första hand anses ha syftat till att 
återföra flickorna till det som samhället definierade som ett respektabelt och naturligt 
kvinnligt beteende.  

Flickors ”sexuella lösaktighet” och pojkars kriminella och utåtagerande beteende verkar 
vara ”stereotypa sanningar” som ständigt reproduceras. Dessa stereotyper har den effekten 
att de medverkar till att låsa fast synen på flickor och pojkar som befinner sig i utsatta 
positioner i mönster som kanske inte (alltid eller alls) överensstämmer med hur det i 
verkligheten ser ut. Däremot stämmer de väl överens med de traditionella könsmönstren.  

De könsstereotypa mönstren i den sociala barnavården verkar inte heller ha förändrats 
särskilt mycket över tid. Det kan möjligen bero på att det i förklaringarna till flickors och 
pojkars sociala problem ofta har funnits en inbyggd biologisk determinism som riktat den 
vetenskapliga forskningen om flickor och pojkar på vissa sätt. Biologisk determinism 
innebär till exempel att förklaringar till sociala problem som flickor uppvisar härleds till 
kvinnlig kropp och sexualitet (reproduktion) och förklaringar till pojkars problem till 
manlig (naturlig) aggressivitet. Den typen av vetenskaplig bias kan leda till att forskare inte 
ställer grundläggande frågor om hur flickor och pojkar får sina könsidentiteter och hur 
socialt konstruerade könsskillnader inverkar på föreställningar om flickors och pojkars 
sociala problem och vad som blir ”typiska” problem hos flickor respektive pojkar. Att 
självklart utgå från att flickors sociala problembeteende är på ett sätt och pojkars sociala 
problembeteende är på ett annat sätt är vanskligt eftersom det då finns en risk att deras 
verkliga beteenden förblir gömda bakom sociala stereotyper. 

Det här arbetet har syftat till att vidga perspektiven och utmana dominerande diskurser i 
den sociala barnavården. Det har jag gjort genom att utforska stereotypa kulturella mönster 
och föreställningar och se hur de har skapats och framför allt upprätthållits, och hur de har 
kommit att utgöra grunden för könade sociala kategoriseringar. 

Innan jag sätter punkt vill jag kort knyta an till nutiden och se på vilka föreställningar 
som verkar finnas om kön och sociala problem idag. Detta gör jag genom att hämta utdrag 
från forskning inom den sociala barnavården på 2000-talet.  

Som jag pekade på i inledningskapitlet var vanart och osedlighet termer som tidigare 
ofta användes i socialt barnavårdsarbete framför allt när det gällde flickor. Den term som 
idag används i motsvarande situationer är socialt nedbrytande beteende med vilket menas 
att den unge beter sig på ett sätt som avviker från samhällets grundläggande normer (se 
Grönwall & Holgersson 2004, s. 397). Forskare på området menar dock att den termen är 
alltför diffus till sin karaktär och att den ger stort utrymme för subjektiva tolkningar. En 
mängd olika beteenden som bryter mot olika normalitetsdiskurser kan dölja sig i detta 
uttryck (se Andersson 1996; Schlytter 1999). Det skapas därför ett stort utrymme för 
                                                
179 Statistik från tidsperioden 1898-1963, visade att samhällsingripanden mot flickor ofta handlade 
om sexuellt beteende, olydnad, rymning och ingripanden mot pojkar handlade främst om 
kriminalitet och aggressivitet och våld (se t.ex. Ahnsjö 1941; Jonsson 1944; Sundqvist 1994). Detta 
har varit vanligt även tiden efter 1963 fram till idag (se t.ex. Andersson 1996). 



Kapitel 8 

 178 

godtyckliga bedömningar beroende av den enskilde aktörens syn både på ”socialt 
nedbrytande beteende” och på könsadekvata beteenden. Enligt forskare på området är det 
inte ovanligt att det ligger en innebörd som är kopplad till kropp och sexualitet i 
användningen av rekvisitet framför allt när flickor är aktuella för åtgärder, men inte när 
pojkar är i fokus (se t.ex. Andersson 1996; Pösö 1991; Schlytter 1999). Det kan tolkas som 
att traditionella synsätt på flickor och pojkar och sociala problem fortfarande har giltighet. 
Här är det viktigt att lägga till att det jag här avser med ”traditionellt” inte framför allt 
handlar inte om att fokus läggs på flickors sexualitet och kroppar utan a) att fokus enbart är 
på flickors sexualitet och b) att pojkars och unga mäns sexuella handlingars konsekvenser 
inte vägs in i bedömningen av deras (pojkarnas) uppförande och c) att om samma unga 
mäns sexuella handlingar inte vägs in i bedömningarna av flickornas uppförande, är 
synsätten traditionellt psykologiskt individualistiska som om varje individ (läs: ung flicka) 
vore fri att välja sitt ”uppförande” i varje stund. Då räknar man bort den ”sexuella 
verklighet” som unga flickor lever under, som ofta innehåller ganska kraftfulla moment av 
ofrivillighet och tvång, utövat kanske just av de pojkar som går fria från att bedömas 
”sexuellt”. 

Om de mönster i sociala bedömningar som jag ovan har pekat på är de vanliga, då har 
det inte skett någon radikal förändring i synen på flickors och pojkars sociala problem. Den 
ändrade begreppsapparaten från det tidiga 1900-talet till in på 2000-talet har i så fall på det 
stora hela taget varit en ny språklig formulering. 

 

Könsskillnadstänkande i den sociala barnavården: Det handlar om makt 
Min studie visar att föreställningar om det biologiska könet som socialt och psykologiskt 
determinerande har medverkat i sociala myndigheters agerande gentemot flickor och 
pojkar. I de åtgärder som vidtogs för att komma tillrätta med sociala problem bland de unga 
var ett traditionellt skillnadsorienterat sätt att se på kvinnligt och manligt genomgående. 
Sådana synsätt utgjorde därmed en central del i den diskursiva regimen i socialt 
barnavårdsarbete.  

För att säga något om hur jag tror att det ser ut med detta idag i den sociala barnavården 
hämtar jag ett exempel från en rapport som Statens institutionsstyrelse 2002 gav ut om 
flickor som varit föremål för tvångsomhändertagande. Där pekar författarna Annette 
Kindstrand och Tomas Theorin på vikten av att flickor i socialt behandlingsarbete ges 
möjligheter ”att träna den relaterande förmågan” och ”hitta de egna gränserna i relation till 
omvärlden”. Författarna menar att utvecklingen av den relationella förmågan är det mest 
centrala för flickans utveckling till en vuxen kvinnlig identitet (Kindstrand & Theorin 2002, 
s. 85 ff.). Andra dimensioner av vuxenblivande framstår som sekundära för dessa flickor. 
Detta ger onekligen en ganska snäv och förenklad syn på blivande kvinnor. Författarna 
bygger sina förslag till behandling framför allt på äldre psykologiska resonemang om 
könsspecifik socialisation som bland andra Nancy Chodorow har utvecklat. De 
tankegångarna ges ofta en essentialistisk uttolkning som idag är starkt ifrågasatt (se t.ex. 
Crawford & Marecek 1989; Magnusson 2003). 

När sådana tankegångar förmedlas från forskning anar vi att det idag verkar finnas 
likartade traditionella föreställningar om kön och kvinnlighet och manlighet inom den 
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sociala barnavården som under 1900-talets tidiga decennier. Som vi ser pekar författarna 
härovan bland annat på vikten av att flickorna hittar sina egna gränser i förhållande till 
omvärlden. Givetvis är det förnuftigt att göra det, men om man inte samtidigt i forskning 
om och arbete med pojkar betonar hur nödvändigt det är för pojkar att lära sig att 
respektera andras gränser, då återstår ännu mycket att göra.  

Kan det vara så att det bemötande flickor och pojkar idag får i socialt barnavårdsarbete 
vidmakthåller ett kulturellt konstruerat skillnadstänkande mellan flickor och pojkar (se 
Connell 1995/1999, s. 38)? Det är i så fall problematiskt, eftersom det alltid finns risk för 
att ett skillnadstänkande skymmer en annan grundläggande aspekt, nämligen 
könsmaktsförhållandet. Fokus på skillnader i villkor eller makt när vi studerar flickor och 
pojkar ger oss andra och nya sätt att se på både flickor och pojkar.  

När frågor om kön är föremål för kritisk diskussion och forskning måste fokus placeras 
på makt. Om vi tar utgångspunkt i makt när de ungas varande och villkor i samhället 
diskuteras kommer betydelser av kön, klass, etnicitet, funktionshinder, sexuell preferens 
och generation med som självklara aspekter. De har avgörande betydelse för uppkomsten, 
utvecklingen och konsekvenserna av sociala problem idag på sätt som är jämförbara med 
situationen för 100 år sedan. 180 

                                                
180 Se t.ex. Stefan de Vylder (1997); Tapio Salonen (2002) om fattigdomen bland barn. 
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Summary 
 
This study has traced and described conceptions of gender and social problems in child 
welfare from the end of the nineteenth century until the middle of the twentieth century. 
The study is a gender-theoretical scrutiny of how conceptions of social problems, especially 
girls’ social problems, have been formulated throughout the first half of the twentieth 
century. In child welfare girls have frequently been described as promiscuous och immoral, 
and boys as criminal and aggressive. This study has investigated the foundations for those 
judgements. The aim has been to trace the origins of these differential constructions of 
social problems and how they have changed over time. Particular stress has been laid on the 
term ‘delinquent’ as it has been applied in gendered ways to children and young people 
with social problems since the first Child Welfare Act of 1902, until the Child Welfare Act 
1960. 

The questions that have been studied are: How can different meanings of gender be 
detected in texts from the field of child welfare? What do normative notions about sexuality 
mean for the understanding of girls and boys, femininity and masculinity, and social 
problems? What class relations have been (re)produced in strategies to handle social 
problems? How are conceptions of gender (femininity and masculinity) discernible in 
proposals for measures to take against social problems in girls and boys? How do these 
conceptions and their form and description change through time? What conceptions have 
not changed? 

The historical sources of data in the study consist of legislative documents, journals and 
other literature representing the contemporary professional discourse. In the field of child 
welfare, several writers of articles in national journals of the period were important and 
influential participants. Studies by other researchers have also been examined and analysed 
in this study, in order to tease out the meanings of gender built on in those studies. This 
scrutiny has brought new perspectives to previously produced and known research. 

Patterns in the kinds of moral and scientific assumptions in the sources have been 
especially in focus for the study. Consequenses of the different kinds of conceptions and 
arguments in terms of categorisations and proceedings by the authorities have also been 
analysed 

Two analytical approaches have been used: First, the sources were employed as material 
for descriptions of legislation and the legislative processes in child welfare. Second, the 
material was analyzed with a discursive approach to elucidate conceptions of gender and 
their importance in the legislative process, and thus in the construction of social problems. 

The first part of the study gives a backgroud to and orientation in the legislation 
processes in child welfare and an overwiev over the legislation and the process of change 
from 1896 until 1963. A main focus is on how gender appears in different arenas in the 
legislation process. Special importance has been given to how gender has been handled in 
preparatory legislative work, and how meanings of gender are discernible in the legislation. 
The study shows that men and a male frame of interpretation have dominated the legislation 
processes. Gradually women were asked for in those processes and then especially for their 
knowledge about children and care for children. 
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An important conclusion in the study is that the legislation in child welfare has been a 
male-biased area of expertise. Such opinions and values were not explicitly expressed but 
were built into all structures and texts as natural and taken for granted They were then 
reproduced as the truth and were therefore hard, or impossible, to question. 

Three historical periods with different currents of ideas have been identified in the study 
and are presented in the main part of the dissertation. Moralism was the main idea during 
the first period, from 1896 and into the 1920s. Thoughts about social problems were based 
on normative assumptions, and scientific influences were fairly rare during that period. 

A common feature in notions and terms throughout this period was an underlying 
thought pattern in terms of moral templates, for example good versus evil, moral versus 
immoral, disciplined versus uncivilized, and so on. Those ideas, with a consistent gender-
specific signature, had a high acceptance among authorities and those who constructed the 
social-political ideas and welfare strategies.  

Young people were to be controlled and disciplined especially through work: Girls 
through household work and care for others and boys through paid work of several different 
kinds. Girls and boys from the working classes were expected to be brought up as 
submissive and capable workers. There was an acceptance of the idea that the main cause 
of social problems among young people was a morally inferior upbringing, and primarily 
not a lack of economic or material resources. Government strategies to handle these moral 
problems were first a ’fostering project’, through legislation, education and parenthood 
education, and second also the ’work approach’ to foster young people to become capable 
and self-supporting individuals. Girls were to learn to be capable maids, later to become 
good housewifes and mothers. Boys were to be capable and steady workers and later a good 
head of a household. For both girls and boys, social work aimed to foster them to work and 
to keep up a good work-discipline. This was a way for the society to control and keep 
children and young people away from the streets and from bad company. The meanings 
differed for girls and boys. For girls work was a means to prevent immorality and for boys 
it was a means to prevent criminality. 

Fostering young people to gendered work can also be seen as a part of upbringing to, but 
also as a consequence of, culturally defined ”good” feminine qualities, as emotional and 
moral capacity, and ”good” masculine qualities as selfdisciplin and hard-working capacity. 

In the early twentieth century challenges from science and other secularized forces grew. 
New scientific disciplines cleared the way for new ideas about reforms to speed the 
progress of society into a better place for the individual well as for the collective. There 
was a shift on the discursive level; new ways to think about causes of social problems 
appeared, and as a consequense of that, also new way to handle social problems. This 
discursive move soon became noticeable in legislation and debates. 

Some time after the turn of the century a national ’fostering’ project started, where 
discourses based in hygienism were important, and where categorizations of individuals as 
social problems were influenced by ideas based in the hygiene movements. Such ideas, 
especially those based in contemporary medicine also had an impact on, and became a part 
of, thoughts about how problems could be handled on an individual as well as a structural 
level.  

Hygienism was the main trend during the second period, and ideas based in hygiene 
discourses had a major impact on the design of social-political legislation and practical 
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work. This change, for instance, moved the focus of attention from outside, external and 
tangible assets to the individual and the body. Sexuality became a gender-specific target, 
and the ”immorality” was now seen also as dangerous, as heredity arguments, inspired by 
evolutionary theory, were used together with older arguments about morality and poverty to 
explain social problems. For instance if parents were judged to be unable to bring up their 
children, this was seen as due to genetic defects. Girls were given a key role in this 
thinking. They were seen, above all, as future reproductive apparatuses and as responsible 
for child development. Control of girls’ sexual impulses became important. 

There were many kinds of ideas about how to deal with the problems among young 
people and how to use that work to create a hygienic and healthy society The welfare 
strategies in this period developed along two main lines, a hygienic-medical line, and a 
social-pedagogic line. The ideas in the hygienic-medical line had a considerable influence 
on actions taken to prevent and deal with social problems. One example was compulsory 
institutional care and sterilization of certain young women to prevent them from 
reproducing. The social-pedagogic line comprised parents’ education, the role of the family 
and sexual education.  

Asocial problem behaviours among young people increased during the 1930s. 
Psychological criteria for normal behaviour became increasingly used in assessing what 
kinds of behaviours were abnormal and defective. This is when the third period in this 
study began. During the period of psychologism, science, mainly represented by 
psychology och psychiatry, achieved a successively greater impact in the processes where 
young people were categorized as social problems. Representatives of the different sciences 
and territories took part in discussions and were active as experts in committees on causes 
of social problems and how to prevent and attend to them. Together with new ideas in 
psychology and psychiatry, ideas in mental hygiene had an important impact on the 
thinking about how authorities were to prevent and deal with social problems. Hygiene was 
no longer only about peoples’ environment and/or the health of the body but also about 
mental health. These new thoughts about the significance of good mental health for 
individuals and society grew as a consequence of the emergence of new fields of scientific 
expertise, and had an impact on categorization of social problems, as well as on strategies 
to handle the problems. These psychoanalytically inspired psychological thoughts also 
initiated a focus on the family and early childhood. 

Questions connected to work and sexuality were seen as central in society and in child 
welfare; for individuals, for law and order in society and for the progress of the welfare 
state. Work was an important factor in bringing up youth to good citizens. Work and 
sexuality can be seen as dominant discursive themes that are maintained by, and in their 
turn maintain, constructions of gender and social problems. These constructions built on a 
harmonious and complementary division of labour between the sexes, on how to bring up 
children to fit into those ideas, and on how laziness and its connected dangers could be 
prevented Questions about sexuality were above all about girls and women, how to control 
and discipline their sexuality in view of their destined futures as mothers, nurtures and 
caregivers. Boys’ sexuality was not seen as associated to reproduction in the same way. 
Here is a marked gender-related difference. When boys’ sexuality was seen as a problem 
the issue was usually homosexuality, in other words when their sexuality deviated from the 
heterosexual norm. 
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The final part of the dissertation discusses the results of the study. They show that 
statements about and explanations of social problems gradually moved from moralistic 
conceptions to scientific conceptions. This change was a fact in the 1940s when both 
medicalization and psychologization of social problems had become more common. This 
led to a more individualized och essentialized discussion about social problems, especially 
girls’ problems. 

The study also shows that girls and boys have been seen, treated and assessed in 
systematically different ways in child welfare. The underlying principle can be found in a 
traditional conception about biological sex as psychologically and socially determining. 
Such ”determinist” discussions emanate from essentialist ideas and can be derived from 
biological principles to explain human behaviour. Those ideas can be found in biologism, 
The discussions about causes to social problems brought up from biological principles 
became intensified with psychological discussions 

Conceptions about essential differences between the sexes had an major impact on the 
problematization of girls and boys as well as on the suggestions for handling and solving 
the problems. When there were different expectations and norms for normal and accepted 
behaviour among girls and boys the consequenses were that different things were judged as 
deviant behaviour. 

In child welfare there has been a noticeable interest in girls sexuality. When girls were 
subjected to intervention by the authorities, questions about their sexuality and sexual life 
were generally brought up regardless of what kind of boundary violations they had made. 
And all different kinds of deviant behaviour that could be connected to girls’ sexuality 
risked being seen as signs of social problems. Girls’ sexuality was seen as inexorably 
connected with social problems and in that process girls were the ones condemned The 
moral judgements about sexuality were particularly directed against girls, regardless of 
whether they could actually be seen as ”guilty” or not. 

Boys’ and young men’s sexuality was not as closely connected with reproduction and 
parent/fatherhood. In the construction of boys’ social problems and in treating their 
misbehaviour sexuality was not given the same salience and centrality as for girls. Boys’ 
sexual expressions were seen as due to instinct, a biological instinct that created an 
imperative necessity that had to be expressed This had an influence on the way boys’ 
sexual behaviours have been treated Their sexuality, even if expressed through violence 
against others, for example against girls, was not subject to the same disciplinary 
proceedings and control as girls’ sexuality. 

Throughout the first half of the twentieth century behaviours that lead to definition of a 
girl as delinquent did not have the same stigmatizing consequences for a boy. Society had 
different rules for ”normal” and good behaviour in boys and girls. This study shows that 
conceptions of essential differences between boys and girls have had a large impact on the 
production of these differences in how social authorities acted against boys and girls, and 
have permeated the treatment proceedings as well.  

As a conclusion, the results of this historical study are set in relation to today’s situation 
in child welfare work. In this comparison, several of the earlier patterns of gender-
differential thinking about girls and boys in child welfare were found to still be prevalent in 
contemporary thinking.  
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