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Abstract 

Structural changes in society have often been related to social problems 
such as crime, alcoholism and social elimination. In this analysis of the 
development of social elimination in Sweden during the period 1860-1975, 
which is mainly based on official data, it is demonstrated that there is 
not always a causal relationship between structural change and such social 
problems. If structural changes lead to social problems or not depend on 
whether the structural changes occur according to a "Budding" or an "Ex
pansion" model. 

The historical period in which a rapid structural change followed the 
"Budding" model closely was the time right before and after the turn of 
the century in which the final leap into the industrial society occured. 
This was a period characterized by an increasing number of industries, 
communities and organizations. During this period the structural changes 
increased the legal economic opportunities, strengthened the social and 
cultural integration as well as the informal social control within the 
working class. This period was also a period with decreasing human malad
justment symptoms and social elimination. 

After World War II a new period of rapid structural changes occured. But 
now the development followed closely to the "Expansion" model. This was 
a period when different subsystems in society became larger, more centra
lized specialized and difficult to survey. The consequences were not only more 
individual freedom and higher standards of living but also many individuals 
experienced a great deal of social stress together with a decreasing social 
and cultural integration. Increasing opportunities for crime and drugs to
gether with a decreasing social control increased the risks for social mal
adjustment for many people. This latter period can also be described as a 
period of rapidly increasing human maladjustment symptoms and increasing 
social elimination of the socially maladjusted. 
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FÖRORD 

I detta arbete har jag behandlat frågan om hur olika former av 
samhällsutveckling påverkar människors möjligheter till social 
anpassning samt den sociala utslagningens omfattning i ett sam
hälle. Bidrag till projektet har utgått från Humanistiskt-Sam-
hälIsvetenskapli ga Forskningsrådet. 

Det ämne jag valt att behandla är både omfattande och kontro
versiellt. Mer än en gång har uppgiften känts övermäktig. Där
för har det stöd och de synpunkter som jag erhållit från många 
personer varit både betydelsefulla och efterlängtade. Det är 
många som jag vill tacka. Några bör särskilt nämnas. Mina båda 
handledare, professor Georg Karlsson och docent Rune Åberg, har 
genom stort engagemang i mina problem och kloka synpunkter, varit 
till stort stöd. Andra som i olika sammanhang lämnat värdefulla 
synpunkter är Staffan Marklund vid sociologiska institutionen 
samt mina kollegor, Torsten Åström och Leif Holmström, vid insti
tutionen för socialt arbete. 

Mitt avhandlingsarbete har tagit längre tid än vad jag från bör
jan tänkt mig. Detta beror inte enbart på att jag valt att be
handla ett relativt omfattande problem eller på att jag under 
större delen av perioden för mitt arbete också fullgjort en hel
tidstjänst vid institutionen för socialt arbete i Umeå. Jag har 
också varit mycket aktivt politiskt engagerad, bl a som ordfö
rande i en arbetarekommun. Detta har emellertid inte enbart va
rit till problem för mitt forskningsarbete. Jag har fått många 
kontakter och haft åtskilliga tillfällen att diskutera flera av 
de förhållanden som jag behandlar i min rapport. Det har varit 
diskussioner med människor som, genom egna långvariga erfaren
heter eller på annat sätt, är väl insatta i den svenska arbetar
klassens 1900-talshistoria. I det sammanhanget har samtal med 
Jan Lindhagen haft stor betydelse. Men minst lika värdefullt 
har det varit att jag kunnat "stämma av" mina egna teoretiska 
analyser mot många äldre vänners praktiska och mer personliga 
erfarenheter. Ni är alla värda ett stort tack för många långa 
och givande diskussioner. 

Ett avhandlingsarbete är inte bara att formulera iakttagelser 
och analyser. Det gäller också att åstadkomma en läsbar slut
rapport. I det avseendet har jag varit beroende av många per
soners insatser. Kathryn Wittneben har gjort den engelska över
sättningen av sammanfattningen. Ett professionellt skrivarbete 
har utförts av Eivor Lindberg, Birgit Sundström och Barbro 



Hedlund. Vaktmästeripersonal en vid sociologiska institutionen 
i Umeå har givit rapporten sin slutliga utformning. Ett varmt 
tack till er alla. 

Alla med någon erfarenhet från forskningsarbete vet att den som 
arbetar på en avhandling lätt blir en något självupptagen per
son. Själv har jag långt ifrån alltid varit den perfekte maken 
eller fadern när jag suttit inlåst i min studiekammare med 
böcker, tabeller och diagram. Utan ett stort tålamod från fa* 
miljen hade det knappast varit möjligt att slutföra arbetet. 
Slutligen vill jag därför också tacka min hustru Sonia och 
dotter Cecilia för att ni inte bara delat mina ansträngningar 
utan också givit stöd och uppmuntran. 
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I INLEDNING 

1 Bakgrund till ämnesvalet 

Under slutet av 1960- och början av 1970-talet pågick har i 
landet en intensiv debatt om socialvården. Det som framför 
allt diskuterades var socialvårdens tvångsomhändertaganden 
av alkoholister och asociala ungdomar. En av de stora bras
tändarna i debatten var den offentliga utvärderingen av 
nykterhetsvården som publicerades i ett betänkande 1967. 
(SOU 1967:36). Men den rapporten kom också vid en tidpunkt 
då det blev allt mer opportunt att diskutera och ifråga
sätta många rådande samhällsförhållanden. 

De som angrep socialvården hävdade bl a att nykterhets -
vårdslagen och barnavårdslagen är rena klasslagar, eftersom 
deras repressiva åtgärder enbart drabbar människor ur de 
lägsta skikten. Socialarbetarna gör sällan något konstruk
tivt för att förändra de samhällsförhållanden som skapar 
problem för olika människor. I stället sopar man problemen 
under mattan och fungerar som samhällets "städgumma". An
greppen mot soci al vårds lagarna kom i stor utsträckning från 
socialarbetarna själva, där bl a Föreningen för Sveriges 
Socialchefer spelade en viktig roll i debatten. Felet ansåg 
man emellertid inte låg hos socialarbetarna utan i samhälls
utvecklingen och de gammalmodiga socialvårdslagarna. 

De som försvarade socialvården menade som regel att tvångs
åtgärder vidtogs med tanke på klientens bästa och att man 
inte numera kunde anklaga socialvården för att tillvarata 
klassintressen. Detta var möjligen sant vid sekelskiftet men 
inte under 1960-talet. 1973 framställdes utvecklingen inom 
socialvården i mycket positiva ordalag i ett program som 
utformats av TCOs sociala yrkesråd. (TCO 1975, kap 2). Där 
beskriver man den allmänna historiska utvecklingen inom 
socialpolitiken under sådana rubriker som: "Från myndighets
utövning och kontroll till social service." "Från tvångs
åtgärder till ökad fri vi 11ighet." "Från institutionsvård 
till öppen vård." etc. 

Då jag själv arbetat som socialvårdare i olika perioder från 
slutet av 1950-talet till mitten av 1960-talet och som lärare 
vid en socialhögskola sedan slutet av 1960-talet, kom jag av 
naturliga skäl att påverkas av debatten. Många av argumenten 
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hade jag svårt att helt acceptera - bl a att äldre tiders 
socialarbetare skulle vara så mycket mindre humana än nu
tidens. Men framför allt väcktes mitt intresse och min vilja 
att veta mer om den sociala kontrollens utveckling inom 
socialvården. 

Ganska snart fann jag att ovanstående beskrivning av utveck
lingen inom socialvården var falsk i väsentliga avseenden. 
Vid mitten av 1970-talet var kontrollen mer omfattande än 
någonsin - även om man övergått till att tillämpa andra 
lagar. Antalet tvångsomhändertaganden av alkoholister var 
flerfalt större än under mellankrigstiden. Efterkrigstiden 
hade inneburit en enorm utbyggnad av institutionsplatserna 
etc. Samtidigt började jag också finna frågan om kontroll-
utvecklingen i snäv mening som allt mindre intressant. Allt 
mer angeläget blev det i stället att försöka finna ett svar 
på frågan: Vad säger kontrollstatistiken om vårt samhälle? 

Den kontroll som utövats i anslutning till socialpolitiken 
ställer den centrala frågan om relationen mellan individ 
och samhälle på sin spets. Ingen individ existerar eller kan 
existera helt skild från sitt samhälle. Alla tillhör vi 
olika kollektiv, vilket ger oss både rättigheter och skyl
digheter i förhållande till andra människor. När vi får 
problem kan vi i varierande utsträckning räkna med stöd 
från de andra. Men vi får också lov att acceptera att andra 
ställer krav på oss och vårt deltagande - krav på att vi 
inte i onödan skall besvära eller ligga andra till last utan 
att vi gör rätt för oss genom vårt produktiva deltagande i 
samhället. Denna ömsesidighet i de sociala rättigheterna och 
skyldigheterna har ofta framträtt särskilt tydligt inom 
socialpolitiken. Det är där vi förmedlar våra stödjande in
satser. Men det är också genom den kontroll som utvecklats 
i anslutning till olika sociallagar som de formella kraven, 
på att människor skall föra ett sådant liv att de inte hotar 
andra människors intressen, har utvecklats. 

Även om vi avgränsar diskussionen till socialpolitikens 
kontrollåtgärder framträder denna dualism. Tom mer ingri
pande tvångsåtgärder har alltid motiverats av två skäl vilka 
ofta gripit in i varandra. Man har ingripit endera därför 
att personer på grund av social missanpassning själva varit 
hjälplösa i samhället och/eller därför att deras allmänna 
levnadssätt varit till skada för andra. Att sjuka, små barn 
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och åldringar tas om hand av samhället när de inte klarar 
sig själva är en sak. Om människor i produktiv ålder måste 
tas om hand i ökad utsträckning på grund av social miss
anpassning är detta ett betydligt allvarligare problem. 
Detta gäller oavsett om missanpassningen upplevs som så 
hotande att omhändertagandena måste ske med tvång eller om 
individernas hjälplöshet är så stor att de frivilligt söker 
sin tillflykt i slutna och traditionellt impopulära insti
tutioner. Mot den bakgrunden framstår kontrollutvecklingen 
som en viktig indikator på de sociala relationernas och inte 
minst den sociala utslagningens utveckling i samhället. Mot 
den bakgrunden blir också en analys av den formella sociala 
kontrollens utveckling en viktig uppgift. Inte minst därför 
att en sådan analys kan hjälpa oss till ökad insikt om det 
samhälle vi lever i och hur detta utvecklas. Nils Christie 
har formulerat målsättningarna för en sådan form av krimino-
logisk forskning på följande sätt. 

"We have to use criminological data as a mirror to 
society. We have to give light to the mirror, 
clean it, make it clear, well defined, so that 
society can get a view of itself - through crime 
and crime-control. And then we have to ask if 
society accepts what it perceives, and if not, tell 
that same society that it will have to take the 
consequences of discrepancies between the picture 
in the mirror and the picture in the books of 
social ideals. Criminology might thus be used to 
explicate to society what sort of society it is and 
thereby implement changes if society is not what 
society thought." (Christie N., 1976, sid 144). 

2 Rapportens syfte, omfattning och avgränsningar 

Det övergripande syftet med detta arbete är att beskriva och 
analysera sambanden mellan samhällsutveckling och social ut-
slagning på grund av social missanpassning. Som indikatorer 
på utvecklingen av den sociala utslagningen av socialt miss
anpassade avser jag att huvudsakligen använda mig av offi
ciell statistik över den direkta och formella kontroll som 
utövats i anslutning till socialpolitiken. Analysen kommer 
framför allt att omfatta tiden från år 1860 till år 1975. 

Vissa preciseringar och motiveringar är här på sin plats.Till 
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att börja med är begreppet social kontroll mycket omfattande. 
Hit räknas vanligen alla de åtgärder - förmaningar, hjälp, 
straff, etc - som vidtas i syfte att förmå människor att 
följa givna normer. Här är kontroll begreppet för det första 
avgränsat till de kontrollåtgärder som är förankrade i for
mell lagstiftning. Inom denna formella ram har kontrollbe
greppet ytterligare avgränsats till de kontrollåtgärder som 
är riktade direkt mot de människor, som inte förmår att leva 
upp till den allmänna normen att en vuxen och frisk män
niska skall klara sig själv utan att skada eller ligga andra 
till last. 

Med socialt missanpassade menar jag här således människor 
som har svårigheter att klara sig själva och sina sociala 
skyldigheter utan att skada eller ligga andra till last, 
trots att de enligt omgivningens bedömning befinner sig i 
produktiv ålder och är fysiskt någorlunda friska. Därför av
gränsas också kontrollen till sådana kontrollåtgärder som 
riktats mot personer i åldrarna 15 till 65 år. 

Avsikten att använda kontrollutvecklingen som indikator på 
social utslagning motiverar ytterligare avgränsningar sam
tidigt som begreppet social utslagning behöver preciseras. 
Social utslagning är ett vagt, ideologiskt färgat och svår
hanterligt begrepp - bl a därför att det använts på olika 
sätt i den socialpolitiska debatten. Med att en person är 
utslagen avser jag här två saker. Dels att personen är 
hjälplös och/eller icke önskvärd och därför utesluten från 
olika sociala arenor, dels att denna missanpassning är all
varlig och icke tillfällig. Då jag endast är intresserad att 
studera utslagning som en konsekvens av social missanpass
ning utesluts de personer ur analysen vars problem huvud
sakligen kan antas vara en följd av fysisk sjukdom. 

Kravet på att relationsstörningen skall vara långvarig med
för att enbart brottslighet inte räcker för att en person 
skall klassificeras som socialt utslagen. Visserligen fin
ner vi många utslagna bland dem som dömts för brott. Men 
brott är till sin natur en enstaka och relativt klart av
gränsad handling. Dessutom blir de flesta som begått brott 
inte socialt utslagna. Därför är också brottsstatistiken 
och brottspåföljdsstatistiken endast av perifert intresse 
i detta sammanhang. De människor som på grund av sin hjälp
löshet eller icke önskvärda levnadssätt slås ut från vik
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tiga sociala arenor utgör framför allt problem för sociala 
myndigheter. Vi kan därför koncentrera oss på en analys av 
den kontroll som utövats i anslutning till socialpolitiken. 

Kravet på att relationsstörningen skall vara allvarlig med
för att vi också kan avgränsa analysen av kontroll utveck
lingen inom socialpolitiken till de mer ingripande åtgärder 
som vidtagits mot människor som verkligen är att betrakta 
som socialt utslagna. Detta medför att vi också måste upp
märksamma vilka kategorier av människor som blivit föremål 
för kontrollåtgärderna. 

Slutligen bör påpekas att det relativt långa tidsperspek
tivet valts med tanke på att strukturomvandlingar på makro
nivå är processer som tar relativt lång tid, samtidigt som 
det är önskvärt att studera och jämföra olikartade struktur
omvandlingsförlopp. Till frågan om hur strukturomvandlings
förlopp bör beskrivas återkommer jag senare i rapporten. 

3 Val av indikatorer 

Att välja indikatorer på social utslagning med utgångspunkt 
från kontrollstatistiken medför en mängd problem. För det 
första är det endast en del av alla de kontrollinsatser som 
vidtas som också registreras. I viss mån är det möjligt att 
bemästra det problemet genom att inrikta analysen på så 
allvarliga former av social missanpassning att denna under 
hela tiden varit en angelägenhet för samhällets formella 
handläggning och därmed också registrerats. Genom att jag 
koncentrerar mig på tvångsintagningar samt frivilliga in
tagningar av personer som uppfyller kriterierna för tvångs-
intagning kommer statistiken endast att spegla sådana åt
gärder som riktats mot människor som verkligen bedömts som 
socialt utslagna. En sådan avgränsning minskar också risken 
för dubbel räkningar. 

För det andra genomgår utformningen av kontrollinsatserna 
stora förändringar under en period av mer än 100 år. När 
myndigheterna ingripit har detta hela tiden skett därför 
att personerna fört ett liv vars konsekvenser man inte 
kunnat acceptera. Man har ingripit därför att personerna 
utgjort en fara för andra, ligger andra till last eller 
fört ett liv som skadat dem själva. Men den lagstiftning 
som reglerat formerna för åtgärderna har också bestämts av 
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myndigheternas syn på orsakerna till missanpassningen. Val 
av form för ingripanden har också påverkats av antaganden 
om att olika behandlingsformer är mer eller mindre effektiva 
för olika kategorier av missanpassade. Eftersom kontrollen 
av socialt missanpassade därför utövats inom ramen för ett 
antal varierande lagar under den studerade perioden behöver 
vi konstruera ett index, där sådana variationer, på grund 
av "överföringar" mellan olika behandlingsformer, kan eli
mineras. Ett sådant index antar då formen av ett mer totalt 
mått på den sociala missanpassningens omfattning. 

De åtgärder som kommer att ingå i mitt mått på kontrollut
vecklingen är följande. 

a) Intagningar på tvångsarbetsanstalter enligt försvarslös-
hetslagstiftningen fram till 1880-talet och därefter enligt 
1885 års lösdriverilagstiftning. 

b) Intagningar på arbetshem av försumliga försörjare och 
understödstagare enligt fattigvårds- och barnavårds lagarna. 

c) Omhändertaganden för skyddsuppfostran enligt barnavårds
lagarna. 

d) Intagningar på allmänna alkoholistanstalter enligt alko
holist- och nykterhetsvårdslagarna. 

e) Tvångsintagningar av drogmissbrukare för psykiatrisk vård. 

I de flesta fallen handlar det om tvångsåtgärder. Undantagen 
är att även frivilliga intagningar på tvångsarbetsanstalter 
och allmänna alkoholistanstalter kommer att ingå, beroende 
på att dessa former av frivillighet endast tillämpats på 
verkligt utslagna personer under den studerade perioden. 
Däremot kommer jag inte att räkna med frivilliga intagningar 
på enskilda alkoholistanstalter eller psykiatriska sjukhus. 
Anledningen till detta är att jag önskat undvika dubbelräk
ningar. Ytterligare ett skäl är att vi här också påträffar 
en mängd personer som knappast är att betrakta som socialt 
utslagna, även om de har alkoholproblem. Genom en relativt 
utförlig beskrivning av de olika typerna av åtgärder kommer 
det att bli möjligt för läsaren att själv avgöra rimligheten 
i mitt totala mått på utvecklingen. 
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Ytterligare ett problem är att kontrollåtgärdernas omfatt
ning är en sak och den sociala missanpassningen en annan. 
Det är åtminstone i princip möjligt att den beskrivna ut
vecklingen mera beror på variationer i kontrollåtgärdernas 
intensitet än på den sociala missanpassningens utbredning. 
Genom att jämföra det ovan konstruerade måttet med alter
nativa mått på utvecklingen av sociala problem bör det 
emellertid vara möjligt att erhålla en bild av huruvida den 
utveckling som framgår av mitt mått på social missanpass
ning verkligen kan antas spegla utslagningen av socialt 
missanpassade. Först om detta visar sig vara fallet blir det 
meningsfullt att söka förklaringar till utvecklingen i den 
sociala utslagningens omfattning. 

4 Arbetets genomförande och rapportens uppläggning 

I ett arbete som spänner över en så lång tid och som behand
lar ett så brett område som detta blir det nödvändigt att 
grunda analysen på redan insamlade och bearbetade data av 
olika slag. I mitt arbete har jag därför varit beroende av 
att utnyttja sådana källor såsom tidigare publicerade av
handlingar, undersökningar och analyser, offentliga betän-
kanden, utredningar och statistik. Vissa kompletteringar har 
gjorts med avseende på en del icke tidigare publicerade 
statistiska data och arkivuppgifter. De källor som utnyttjas 
kommer att angivas och kommenteras i form av noter under 
framställningens gång. Trots att min egen analys genom detta 
förfarande utnyttjar ett omfattande arbete som andra tidi
gare utfört, kan den kommande analysen inte på alla områden 
bli så ingående som säkert många med specialintressen på 
olika områden skulle önska. Behovet av att studera krimino
logiska problem ur ett sociologiskt makroperspektiv anser 
jag ändå vara så stort att det varit värt ett försök. 

Resultatet av analysen presenteras i denna rapport i ett an
tal delar, vilka i stort också speglar arbetets genomförande. 
Till att börja med gör jag en historisk översikt över de 
olika lagarnas tillkomst, utveckling och tillämpning. Likaså 
redogör jag för vilka kategorier av människor som blivit 
föremål för olika former av ingripanden. Mot den bakgrunden 
presenteras slutligen en bild av den "totala" kontrollut
vecklingen för perioden. 

I nästa avsnitt behandlas frågan om kontrollutvecklingen 
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verkligen kan betraktas som ett mått på utvecklingen av 
social missanpassning snarare än förändrade aktiviteter 
från myndigheternas sida. Här görs jämförelser med främst 
brottslighetens, alkoholismens och fattighjälpens utveck
ling. 

I den tredje delen av rapporten för jag, mot bakgrund av 
allmänsociologisk och kriminologisk teori och litteratur, 
ett teoretiskt resonemang om sambanden mellan samhällsut
veckling, social missanpassning och utslagning. Två modeller 
över förutsättningarna för och sambanden mellan olika typer 
av strukturomvandling och social utslagning presenteras. 

Slutligen diskuteras sambanden mellan den svenska struktur
omvandlingen och utslagningen av socialt missanpassade med 
utgångspunkt från ovanstående modeller och empiriska data. 
Då analysen förutsätter en helhetssyn på samhällsutveck
lingen, och då samhället genomgått stora förändringar, har 
jag funnit det lämpligast att genomföra analysen med ut
gångspunkt från en periodindelning. Denna del av analysen 
presenteras i kapitlen V - VIII. 
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II KONTROLLEN AV DE SOCIALT MISSANPASSADE 

1 Den historiska bakgrunden 

Uppfattningen om människors skyldigheter att genom eget ar
bete göra rätt för sig mot sin familj, omgivning och sam
hälle, har en lång tradition. Från landskapslagarna fram 
till 1900-talet reglerades den skyldigheten i olika tjänste
hjonsstadgor. Från 1500-talet och fram till 1800-talets se
nare hälft kunde brott mot tjänstehjonsstadgan leda till 
åtgärder enligt försvarslöshetsstadgan. I sin praktiska 
tillämpning användes den senare stadgan i varierande syf
ten; som att förebygga lösdriveri och tiggeri, att skydda 
allmänheten mot presumtiva brottslingar, att hålla socknar
nas fattigvårdskonstnader nere, att förse de besuttna klas
serna med billig arbetskraft och att förse kronan med sol
dater. 

Under 1800-talets första hälft utvecklades försvarslös-
hetslagstiftningen till en allt mer renodlad lösdriverilag
stiftning där tjänstetvånget i sig inte längre var det pri
mära. I stället blev allmän asocialitet i kombination med 
tjänstlöshet den centrala indikationen vid lagtillämpningen. 
Vissa lagförändringar under 1800-talets första hälft under
stryker den utvecklingen. Det hävdades t ex i ingressen 
till 1804 års förordning att den allmänna säkerheten ofta 
stördes av personer som av lättsinnighet, vanart och lättja, 
försummade att med tillåtna medel vinna nödtorftig bärgning 
eller vilka, straffade för brott men frigivna, sällan kunde 
eller ville skaffa sig lovligt näringsfång och som i likhet 
med "lättingarna" strök omkring och betungade allmänheten 
med tiggeri eller ofredade med nya brott och våldshandling
ar. (SOU 1949:4, sid 39). När sedan möjligheterna att döma 
försvarslösa till militärtjänst upphörde år 1824, hade man 
kommit därhän att enbart tjänstlöshet inte var tillräckligt 
för att en försvarslös skulle drabbas av påföljd. Endast 
sådana personer som genom eget handlande kunde anses som 
störande för samhällsordningen skulle dömas till tvångs
arbete vid avsaknad av årstjänst. (Helgesson V., 1978, sid 14). 

Trots den förändrade utformningen av lagen, i riktning mot 
ett kontrollinstrument vid bekämpning av asocialitet, behöll 
man tvångsarbete som påföljd. Men med en viktig skillnad. 
Tidigare hade man i varierande utsträckning använt lagen som 
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ett rekryterings instrument för tvångsrekrytering av billig 
arbetskraft och militär. Nu motiverade man arbetstvånget med 
att lösdrivarna skulle förbättras genom att sysselsät
tas. (Helgesson V., 1978, sid 3). Det ansågs också viktigt 
att klassificera de intagna inom fångvården efter begågna 
brott och levnadssätt och att placera dem på olika typer av 
anstalter så att de "dåliga" inte gjorde negativa intryck på 
de mindre "fördärvade". Denna strävan efter att differenti
era åtgärder efter olika avvikarkategorier, liksom tron på 
arbetets uppfostrande effekter, har därefter varit centrala 
principer i behandlingsinsatserna, nästan oavsett enligt 
vilken lagstiftning åtgärderna utformats. 

2 Kontrollen av lösdrivare 

2.1 Lagstiftningen 

Försvarslöshets lagstiftningen 

Från 1850-talet till försvarslöshetsstadgans upphävande år 
1885 tillämpades 1846 års stadga med 1853 års komplettering. 
Enligt denna stadga skulle det inom varje kommun finnas ut
sedda tillsyningsmän med uppgift att ha tillsyn över för
svarslösa och hjälpa dessa med husrum och att finna arbete. 
Sådana försvarslösa som tiggde eller visade "fortfarande 
lättja och liderlighet" kunde av tillsyningsmannen åläggas 
arbete inom hemkommunen. De maktmedel som stod till buds 
var de som följde av ti 1Isyningsmannens husbonderätt över 
de försvarslösa. Frigivna fångar eller tidigare tvångs
arbetare kunde enligt 1846 års stadga dömas till tvångs
arbete. 1853 års komplettering gjorde det möjligt att även 
döma sådana personer till allmänt arbete som av "lättja 
eller böjelse för ett kringflackande och oordentligt lev
nadssätt" underlät att skaffa sig arbete. För sådana perso
ner skulle förordnande om allmänt arbete dock föregås av 
ett varningsförfarande. För dem som dömdes maximerades 
tvångsarbetstiden till mellan två och fyra år beroende på 
den försvarslöses vandel. Genom kungliga brev åren 1845, 
1846 och 1850 medgavs också möjligheten för frigivna arbets
karlar att i mån av utrymme ingå som frivilliga vid krono-
arbetskåren. Dessa möjligheter begränsades vid början av 
1870-talet. (SOU 1949:4, sid 43). 

I takt med att den svenska arbetsmarknaden förändrades så 
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att allt större grupper blev beroende av att genom arbets-
vandringar söka arbete på olika håll inom och utom landet, 
samtidigt som arbetsgivarna fick allt större behöv av att 
rekrytera mer tillfällig arbetskraft, blev lagen allt mer 
omodern. Lagen kritiserades också för att den möjliggjorde 
tvångsingripanden mot människor som inte begått något brott. 
När lagen dessutom vid några tillfällen kom att användas 
mot strejkande arbetare blev den än mer kritiserad. 

Lösdriveri lagstiftningen 

Är 1885 ersattes försvarslöshetslagstiftningen med en lös
driverilag, som även formellt riktade sin udd mot sådana 
grupper av arbetslösa som betraktades som farliga för all
mänheten. 1882 års kommitté hävdar i förarbetena att staten 
har skyldigheter att i förebyggande syfte ingripa mot per
soner som genom sitt levnadssätt visar att de inte "aktar 
andras rätt". Ett sådant levnadssätt definierar de enligt 
följande. 

"Till sådana handlingar eller underlåtanden måste 
räknas, att någon stryker kring landet utan lovlig 
avsikt och utan kända utvägar att på till åt1 i gt 
sätt finna bärgning, eller att någon uppenbarligen 
för ett vanartat levnadssätt och underlåter att 
efter förmåga genom arbete förskaffa sig nödvändig 
utkomst eller att någon såsom yrke utövar bettleri. 
Lättja, vanart och tiggeri fostra enligt allmänna 
moraliska lagar lätteligen brottsliga böjelser och 
leda icke sällan till rubbningar av rättsordningen." 
(SOU 1923:2, sid 43). 

I den färdiga lagtexten definierades den som lösdrivare, som 

"dels sysslolös stryker omkring från ort till ort 
utan medel till sitt uppehälle, där ej omständig
heter visar att han söker arbete, och 

dels den som eljest, utan att äga medel till sitt 
uppehälle, underlåter att efter förmåga ärligen för
sörja sig och tillika för ett sådant levnadssätt, 
att våda därav uppstår för allmän säkerhet, ord
ning eller sedlighet." (SOU 1949:4, sid 50). 
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Den som ertappades med lösdriveri kunde anhållas av polisman 
(åren 1871 - 1957 även av de tillsyningsmän som utövade fat
tigvårdens tillsyn över bettlare). Han skulle omedelbart in
ställas till förhör inför lands- eller stadsfiskal, vilken 
kunde meddela varning. Den som inom två år efter offentlig 
varning eller frigivning från tvångsarbete åter togs för 
lösdriveri kunde häktas och efter förhör hos länsstyrelsen 
av denna dömas till tvångsarbete från minst en månad till 
högst ett år. Vid försvårande omständigheter kunde tiden upp
gå till högst tre år. 

Från början avsåg lagen personer över 15 år. Är 1924 höjdes 
åldersgränsen till 18 år och år 1934 till 21 år. Lösdriveri
lagens åtgärder ersattes då med åtgärder enligt barnavårds
lagarna för personer under de nya åldersgränserna. 

1885 års lösdriverilag kom att gälla under 80 år med endast 
smärre förändringar, vilket inte innebar att den var okontro-
versiell. Den har tvärt om hela tiden varit föremål för krav 
på reformering. Enbart under åren 1922 till 1939 utarbetades 
sex olika förändringsförslag. (SOU 1962:22, sid 43). Ett av 
de vanligaste kraven var att lösdriveri borde kriminaliseras, 
vilket bl a skulle medföra ett vanligt domstolsförfarande. 
Kraven tillbakavisades dock med hänvisning till att lösdri
veri till sin natur inte liknade brott. Lösdriveri var inte 
en enstaka handling utan ett uttryck för en persons hela 
levnadssätt. För att komma till rätta med detta ansåg man 
sig behöva en lag som möjliggjorde tidiga ingripanden och 
andra åtgärder än formella domar. När lösdriveri lagen upp
hävdes vid mitten av 1960-talet och ersattes av en lag om 
åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet, kom den nya lagen 
inte att få någon praktisk betydelse. De förebyggande och 
behandlande insatser, som lösdriveri lagen skulle möjliggöra, 
hade under 1900-talet kommit att regleras av andra vårdlagar. 

2.2 Lagtillämpningen 

Tillämpningen av försvarslöshetslagstiftningen 

De grupper i det svenska samhället som under 1800-talet var 
anställda för att sköta den gemensamma administrationen, ut
bildningen, försvaret och styrningen av samhället uppgick 
till ca 10 % av de yrkesverksamma. Detta kan tyckas lite för 
att hålla ett samhälle med dåliga kommunikationer och gles 
befolkning samman till en administrativ och kulturell enhet 



13 

samt genomföra den formella kontroll som stadgas i försvars-
löshetslagstiftningen. Men i själva verket hade den svenska 
statsapparaten en betydligt större effektivitet än vad man 
kan förvänta sig med stöd av ovanstående siffra. De prak
tiska möjligheterna att genomföra försvarslöshetslagstift-
ningens intentioner var, bortsett från en tidvis stor brist 
på tvångsarbetsplatser, mycket stora. I samband med de år
liga mantalsskrivningarna fick man kontakt med praktiskt 
taget varenda individ i varje hushåll, varvid man kunde kon
statera om varje person som inte drev självständig rörelse 
också var i tjänst. Anmälningar om försvarslöshet kom också 
från andra håll som från polisen, fångförare, folkskole
föreståndare, kommunala nämnder och enskilda kommunmedlem
mar. (Helgesson V., 1978, sid 107-108). 

Lagstiftningen gav utan tvekan möjligheter att kontrollera 
och anhålla stora grupper av människor inom den svenska 
underklassen - däribland många hederliga och oförskyllt 
arbetslösa. Samtidigt visar bl a Helgessons undersökning av 
försvarslöshetsstadgans tillämpning i Uppsala år 1844 att 
hederliga men fattiga människor inte löpte någon större risk 
att bli placerade i tvångsarbete. (Helgesson V., 1978, sid 
98-115, Montgomery A., 1951). Av uppgifterna i den offent
liga statistiken (se tabell 1 samt diagram 11:1) framgår att 
antalet intagningar på tvångsarbetsplatserna dels uppvisar 
betydande variationer över tiden och dels en trendmässig 
stegring fram till försvarslöshetsstadgans upphävande. 

Som framgår av diagrammet tog man även emot frivilliga på 
tvångsarbetsplatserna. Det var huvudsakligen socialt handi
kappade män, som hade svårigheter att finna arbete på den 
öppna marknaden. Under hela 1860-talet var det vanligare med 
frivilliga arbetskarlar än tvångsintagna. Att det var en 
yttre nöd som tvingade in dessa människor på anstalterna är 
ganska uppenbart. Antalet frivilliga samvarierade t ex en
ligt arbetslöshetsutredningen tämligen väl med skördeutfal
let under olika år. (SOU 1931:20, sid 11). Toppen på utveck
lingen av antalet frivilliga arbetskarlar uppnåddes under de 
svåra missväxtåren vid slutet av 1860-talet. Den kraftiga 
nedgången i antalet frivilliga intagningar år 1871 berodde 
dock huvudsakligen på att man, i linje med fångvårdsstyrel
sens anvisningar, i allmänhet vägrade att ta emot frivilli
ga. (SOU 1923:2, sid 27). 



14 

Tillämpningen av lösdriverilagen 

Införandet av den nya lösdriveri lagen medförde framför allt 
begränsade möjligheter att anhålla och häkta människor. An
talet häktade minskade också kraftigt. Men som framgår av 
nedanstående diagram över intagningar på tvångsarbeten mot
svarades inte detta av en nedgång i antalet intagningar. 
Detta är knappast förvånansvärt med tanke på försvarslöshets-
lagstiftningens praktiska tillämpning och låga anseende. 

Diagrammet visar på en svag trendvis uppgång i antalet intag
ningar under i stort sett hela andra hälften av 1800-talet 
samtidigt med starka konjunktursvängningar. Den trenden bryts 
av en markant nedgång vid början av 1900-talet, vilken, efter 
att ha bromsats under 1910- och 1920-talet, fortsätter under 
1930- och 1940-talet. För männens del började nedgången redan 
under 1880-talet. Den totala utvecklingen motverkades emeller
tid av en stark uppgång i antalet intagna kvinnor. Men vid 
början av 1900-talet vände trenden även för deras del. 

Beläggningssiffrorna visar en nedåtgående trend under hela 
1800-talets andra hälft fram till 1910-talet, vilket tyder 
på successivt förkortade intagningstider under denna period. 
För övrigt följer beläggnings- och intagningssiffrorna var
andra ganska väl. 

En tanke bakom 1885 års lösdriveri lag var att man skulle 
sluta att placera arbetslösa men hederliga människor i 
tvångsarbete. Man skulle inrikta sig på att kontrollera dem 
som genom tidigare brott kunde förväntas vara farliga för 
andras intressen. Verkligheten kom emellertid att bli en 
annan. Efter 1885 ökade andelen ej straffade bland dem som 
dömdes till tvångsarbete från att under de närmaste fem 
föregående åren ha legat på 55 % till att under resten av 
seklet uppgå till mellan 60 och 70 %. (Fångvårdsstyrelsens 
årsberättelser). Denna förändring, liksom att antalet tvångs-
arbetsplaceringar ökade starkt vid införandet av den nya 
lagen,måste tolkas som en skärpning i kontrollen av lösdri
veri mot slutet av 1800-talet. Att så var fallet konstateras 
också av andra iakttagelser. (Sjöberg M T., 1981, sid 83). 

Under 1900-talet blev lösdriveri lagen föremål för ganska om
fattande kritik. Framför allt därför att den ansågs ineffek
tiv när det gällde att komma till rätta med lösdriveri. Andra 
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lagar övertog efter hand lösdriverilagens funktioner. Mot 
den bakgrunden år det uppenbart att nedgången i antalet in
tagningar inte motsvaras av en minskning av de sociala prob
lem som man försökte åtgärda med stöd av lösdriverilagen. 
Snarare representerar dessa nedgångar en förändrad praxis 
hos myndigheterna, vars omfattning vi inte kan uppskatta 
förrän utvecklingen inom övriga kontrollområden studerats. 

2.3 Tvångsarbetarna 

Bortsett från uppgifter om kön, yrkesgrupp och ev tidigare 
kriminalitet är det dåligt med sådana kontinuerliga uppgif
ter som gör det möjligt att beskriva förändringar i tvångs
arbetarnas sammansättning. Speciellt knapphändiga är upp
gifterna från 1800-talet, då man inte tycks ha varit lika 
intresserade av att analysera vilka typer av människor som 
man placerade på tvångsarbetsanstalter. Från olika under
sökningar av lagtillämpningen vet vi dock att det var frå
gan om människor som bedömdes farliga för sin omgivning, 
som saknade vilja eller förmåga att försörja sig genom 
tjänst, som ofta begått brott, tagits för fylleri, varit 
prostituerade eller moraliskt störande på annat sätt. En
ligt fångvårdsprästernas bedömningar var fylleri orsaken 
till att de hamnat på tvångsarbete i ca 80 % av fallen. 
(Fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkande I, 1911, 
sid 30). Genomgående var det personer från samhällets allra 
lägsta skikt. 

Under 1900-talet har tvångsarbetarna blivit föremål för ett 
flertal tvärsnittsundersökningar. Dessa undersökningar ger 
en så samstämmig bild av vilka egenskaper som är känneteck
nande för lösdrivarna att det inte finns några skäl att för
vänta sig ett väsentligt annorlunda mönster vid andra tid
punkter. 2) 

Framför allt under 1800-talet utgjorde männen den domine
rande andelen av tvångsarbetarna. Sedan sekelskiftet har 
proportionerna efter hand utjämnats. Under några perioder 
omkring 1903, 1920 och vid slutet av 1950-talet dömdes prak
tiskt taget lika många eller fler kvinnor till tvångsarbete. 

Äldersmässigt tycks gruppen ha blivit allt äldre i takt med 
att de intagna minskade i antal under mellankrigstiden. Un
der perioden 1932 - 1945 steg t ex medianåldern för de 
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offentligt varnade männen från 30 till närmare 40 år. Kvin
norna har i allmänhet varit något yngre och här steg median
åldern från 29 till 33 år. En trolig förklaring till den ut
vecklingen är att andra sociallagar, som barnavårdslagen, 
alkoholistlagen och socialhjälpslagen, då övertog en del av 
lösdriveri lagens kontrollfunktioner. 

Utmärkande för tvångsarbetarna har alltid varit den stora 
andelen ogifta och den låga andelen gifta. Bortsett från 
mitten av 1930-talet, då de gifta männen uppgick till 13,5 % 
och de gifta kvinnorna till 16 %, har andelen gifta under 
hela tiden från mitten av 1800-talet till efterkrigstiden 
hela tiden legat under 10 % för båda könen. Mer ingående 
intervjuer i olika undersökningar visar också att framför 
allt de dömda männen alltid varit socialt isolerade. 3) 

I stor utsträckning har de intagna vuxit upp i hem med olika 
sociala problem och under dåliga materiella förhållanden. 4) 

Utbildning utöver den obligatoriska skolan har varit mycket 
ovanlig. Många av de blivande tvångsarbetarna hade dessutom 
allvarliga problem i skolan. Flera berättar om känslomässiga 
problem och vantrivsel. 5) 

När det gäller tvångsarbetarnas yrkesmässiga bakgrund ger 
den offentliga statistiken få upplysningar förutom att de 
rekryterades från de lägsta skikten inom olika yrkeskatego
rier (se tabell 2). Undersökningarna från 1900-talet ger en 
något fylligare bild av yrkesbakgrunden. Genomgående kommer 
de från de minst kvalificerade arbetaryrkena och uppvisar 
dessutom stor instabilitet i sin yrkestillhörighet. Många 
var utslagna ur förvärvslivet redan före 25 års ålder, o) 

De kvinnliga lösdrivarna, vilka i undersökningarna nästan 
helt bestått av prostituerade, hade dock relativt ofta några 
års stabilt yrkesarbete bakom sig före prostitutionsdebuten. 
Påfallande ofta hade de varit restauranganställda. Deras ar
betsförmåga var i många fall nedsatt på grund av tröttande 
nattarbete och/eller spritmissbruk. Svårigheter att skaffa 
inkomster på annat sätt på grund av arbetslöshet, sjukdom, 
havandeskap m m, var vanliga orsaker till prostitutionen. 
Men det fanns också många fall där man inte kunde finna nå
gon direkt nödsituation bakom besluten att prostituera sig. 
I dessa fall sågs prostitutionen snarare som en bekvämare 
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och ekonomiskt mer givande metod att skaffa försörjning. 

Vanligaste orsaken till ingripande från myndigheter var för 
männens del bettleri i kombination med tidigare kriminalitet 
och för kvinnornas del prostitution. För båda könen gäller 
att de i stor utsträckning bestod av ett återfallsklientel 
som upprepade gånger varnats och dömts för lösdriveri. Men 
till bilden hör också ett utbrett alkoholmissbruk, framför 
allt bland männen. 7) 

När man i de olika klientundersökningarna bedömt vårdformens 
effektivitet har man genomgående varit negativa till tvångs
arbete som vårdform. Undersökningarna har visat att de in
tagnas arbetsförmåga påfallande ofta varit starkt nedsatt på 
grund av lösdrivarnas fysiska och psykiska hälsotillstånd. 8) 
Därför har man som regel argumenterat för andra vårdformer, 
ofta alkoholistvård. 

3 Kontrollen av försumliga försörjare och understöds-
tagare 

3.1 Bakgrunden 

Motsättningen mellan rätten till omsorg och skyldigheterna 
att efter förmåga själv försörja sig och sina anhöriga har 
under alla tider spelat en central roll i den socialpoli
tiska debatten. Inte minst gäller detta diskussionerna kring 
fattighjälp och socialhjälp. I 1847 och 1853 års fattigvårds
förordningar betonades samhällets skyldigheter att ge fattig
vård till behövande medborgare. Men under 1860-talet rikta
des en allt hårdare kritik mot detta synsätt. Bakom kritiken 
låg en utveckling som kännetecknades av stigande fattigvårds
kostnader under en tid som kännetecknades av nödår med då
liga skördar och därmed sammanhängande dålig ekonomi för 
landets jordbrukskommuner. Är 1871 utformades en ny fattig
vårdslag, där en av de centrala målsättningarna var att stär
ka kommunernas ställning gentemot s k arbetsovilliga under-
stödstagare. 

De sätt varpå man försökte stärka kontrollen av de arbets
ovilliga var dels genom indirekta och dels genom direkta me
toder. Indirekt avgränsade man de kategorier av personer som 
hade rättighet till s k obligatorisk fattigvård till sådana 
personer som inte var användbara som arbetskraft. Den prin-



19 

ci pen har därefter tillämpats i över 100 år. Här nämndes 
minderåriga samt de som på grund av ålderdom, sjukdom, lyte 
eller bristande kropps- eller själskrafter är oförmögna att 
genom arbete försörja sig själva (1956 års socialhjälpslag), 
övriga grupper har inte haft obetingad rätt till fattigvård 
eller socialhjälp. 

De direkta kontrollåtgärderna riktades framför allt mot de 
understödstagare och försörjningspliktiga, som trots att de 
bedömdes som arbetsföra vägrade att "göra rätt för sig". För 
att upprätthålla dessa personers arbetsvilja ställdes i 1871 
års lag de personer, "som genom lättja eller liknöjdhet hade 
ådragit sitt minderåriga barn eller sin hustru sådan nöd att 
fattigvård måste lämnas dem", under fattigvårdsstyrelsens 
husbondevälde till dess kostnaden blivit gottgjord. Om en 
person vägrade att fullgöra förelagt arbete, eller var mot
strävig på annat sätt, kunde fattigvårdsstyrelsen, då varning 
inte hjälpte, anmäla saken till länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
kunde i sin tur ålägga personen i fråga tvångsarbete under 
1 - 6 månader. 

Husbondeväldet fungerade kanske i ett relativt stabilt bonde
samhälle. Men i takt med den ökade rörligheten, ett ökat an
tal boende i städerna samt allt fler övergivna utomäkten-
skapliga barn, för vilka samhället vid sekelskiftet åtagit 
sig vissa skyldigheter, framstod husbonderätten som ett allt 
mindre effektivt medel. 

När man efter sekelskiftet ville reformera fattigvården öns
kade man också åstadkomma effektivare metoder för att förmå 
försumliga understödstagare och försörjare att fullgöra sina 
plikter mot samhället. En av de väsentligaste åtgärderna be
stod i att husbonderätten togs bort ur lagen. I stället fick 
kommunerna en mer konkret rätt att avkräva den försumlige 
ersättning för fattigvårdskostnader under hot att i annat 
fall placeras på arbetshem - s k arbetsföreläggande. 

3.2 Bestämmelserna om arbetsföreläggande 

Bestämmelser om arbetsföreläggande togs första gången in i 
1918 års fattigvårdsförordning. Därefter återkom de i barna
vårds- och socialhjälpslagarna fram till mitten av 1960-talet. 

I korthet har principen om arbetsföreläggande gått ut på att 
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den försumlige försörjare som inte visade god vilja att göra 
rätt för sig skulle placeras på arbetshem och hållas kvar där 
tills man kunde anta att han skulle försörja sig själv och 
de sina. Till arbetshemmen kunde de försumliga vid behov fö
ras med hjälp av polis. Besvärliga interner kunde liksom ti
digare överflyttas till tvångsarbete. (Fattigvårdslagstift-
ningskommitténs betänkande II, del 1, avd 2, 1915, sid 385). 

Motiven till att behålla bestämmelserna under närmare 50 år 
har varit av skiftande slag. Ofta har man lagt moraliska 
aspekter på dessa åtgärder. Man har betonat att den försum
lige på grund av lättja, liknöjdhet, dryckenskap, lastbarhet 
eller vårdslöshet, ej gjort rätt för sig gentemot samhället 
och de anhöriga. Arbetstvånget får då, som fattigvårdskommit
tén på sin tid framhöll, karaktär av korrektiv åtgärd mot ett 
asocialt levnadssätt. En annan tanke som ofta framförts är 
att den försumlige behöver fostras genom arbetsträning och 
omskolning till goda levnadsförhållanden. Men de ekonomiska 
motiven har varit de dominerande. Att hålla människor tvångs
vis på arbetsanstalt har visserligen aldrig varit en lönande 
affär. Lagstiftarna har inte heller gjort sig några illusio
ner i det avseendet. Arbetsföreläggande har i stället ansetts 
som ett effektivt hot mot motsträviga personer. I många fall 
ansåg man att betalning kommit till stånd och att hotade 
personer tagit anställning eller skaffat sig inkomster på 
annat sätt utan att man behövt verkställa arbetsföreläggan-
det. (SOU 1963:38, sid 18). 

Vid början av 1960-talet omprövades dessa argument i mer 
kritisk anda. Man menade att arbetshemmen var föråldrade, 
hade dåliga behandlingseffekter, var alltför dyrbara i förhål
lande till vad samhället fick in samt att klienterna hade andra 
problem än ren arbetsovilja, vilka borde åtgärdas genom andra 
behandlingsformer. Därför avvecklades arbetshemmen år 1964. 

3.3 Tillämpningen av bestämmelserna om arbetsföre
läggande 

Av den anledningen att olika kommunala myndigheter haft an
svar för olika kategorier av försumliga försörjare, samt på 
grund av att dessa myndigheter följt olika principer för sin 
statistiska redovisning,- vilken dessutom förändrats och vissa 
tider helt saknas, har det visat sig omöjligt att få en exakt 
beskrivning av antalet arbetsföre!ägganden och årliga intag
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ningar på arbetshem. Däremot är det möjligt att utifrån be
fintliga data göra en uppskattning av verksamhetens omfatt
ning och utveckling. 

Vi vet att åren 1937 och 1938 blev 315 resp 318 intagna och 
att under 1950-talet var antalet årliga intagningar mellan 
300 och 400. (SOU 1963:38, samt primärmtrl från Socialsty
relsen). De uppgifter som föreligger om beläggningen på ar-
betshemmen under olika månader åren 1925 till 1943 ger inte 
belägg för några stora variationer (tabell 3). Bedömningar 
som grundar sig på bl a dessa upplysningar leder fram till 
att antalet intagningar varit relativt konstant - omkring 
300 per år med en viss nedgång vid slutet av 1940-talet och 
en topp vid mitten av 1950-talet. Skillnaderna mellan de 
årliga intagningarna och beläggningstalen uppgår till ca 
100 personer per år, vilket tyder på något kortare vistelse
tider jämfört med tvångsarbetarnas. 

3.4 De intagna på arbetshemmen 

Det är minst sagt sparsamt med uppgifter om arbetshemmens 
klienter under framför allt 1920- och 1930-talet. I den 
offentliga statistiken saknas sådana uppgifter helt. Men i 
en artikel om arbetshemmens problem skriver en högre social
vårdstjänsteman bl a följande. 

"Redan tidigt lade man med bekymmer märke till att 
arbetshemmens klientel blev mycket blandat, jämsi
des med relativt hyggliga ungdomar intogs förhär
dade gynnare, som druckit djupt ur lastens brunnar, 
förkomna, hatiskt sinnade individer, vilka blev 
till besvär för ledningen och till skada för de mer 
ofördärvade elementen. [...] De berörda olägen
heterna gälla även och ej minst arbetshemmen för 
kvinnor. Dessa är ju i allmänhet mycket mindre än 
hemmen för män och faran för moralisk smitta därför 
ännu större, då ju avskiljandet av internerna från 
varandra erbjuder än större vanskligheter. På dessa 
hem blandas sålunda svårhanterliga understödstagare, 
som i regel äro äldre, förkomna och efterblivna, 
med yngre lätt påverkbara, jämförelsevis hyggliga 
kvinnor. Svåra former av sexuell perversitet bliva 
lätt inrotade på hem som dessa. Och olikheterna i 
arbetsförmåga bland internerna är givetvis stor och 
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försvårar ledningens arbete.." (Tidskrift för fattig
vård och annan hjälpverksamhet, 1932, 5, sid 266-
267). 

Analysen möter instämmanden i ett par senare artiklar i samma 
tidskrift av andra ledande personer inom socialvården. Dock 
skriver ordföranden i Gävle fattigvårdsstyrelse: 

"Först vill jag dock säga, att Eder skildring av 
arbetshemmens klientel har fått en mycket mild form. 
Skulle jag hava gjort den, hade jag målat i mera 
gräl la färger. 

Det är som ni säger en ren slump om en person ham
nar på arbetshemmet som försumlig försörjare, på 
alkoholisthemmet som hemfallen åt alkoholmissbruk 
eller på Svartsjö som lösdrivare. De allra besvär
ligaste internerna äro emellertid de som stå på 
- eller överskrida gränsen till sinnessjukdom eller 
äro behäftade med abnormiteter av olika slag. En 
del interner äro att hänföra till kategorin imbe
cilla." (Holmström N., i Tidskrift för fattigvård 
och annan hjälpverksamhet, 1932, 6, sid 332-333). 

Ovanstående citat säger främst en del om hur man på offici
ellt håll såg på de intagna. Något "hårdare" data kan hämtas 
från ett par undersökningar av arbetshemmens klientel. 1937 
års lösdriveri lagstiftningskommitté gjorde en undersökning 
av de 205 personer som var intagna på arbetshem den första 
mars 1937. Av dessa var 20 % kvinnor. Totalt bestod gruppen 
av 131 understödstagare och 74 försumliga försörjare. Av de 
manliga internerna hade drygt 40 % tidigare varit föremål 
för frihetsstraff eller tvångsarbete. Endast 5 (12 %) av 
kvinnorna hade varit föremål för frihetsberövande före in
tagningen på arbetshem. (SOU 1939:25). 

Sommaren 1946 utförde G Inghe en mer ingående undersökning 
av arbetshemmens intagna. Den undersökningen var främst in
riktad på de 75 män som klassificerats som försumliga för
sörjare enligt fattigvårds- och barnavårdslagarna. Dessa 
personer var i allmänhet mellan 25 och 50 år gamla, 29 % var 
ogifta, 23 % gifta, 4 % änklingar och 37 % frånskilda. Yrkes
mässigt tillhörde alla utom en socialgrupp III. Det vanli
gaste yrket var grov- och diversearbetare (45 %). Ganska 
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nedbrytande effekter. 9) 

Den första som motionerade om en särskild interneringslag 
för alkoholister var den liberale, frireligiöse läkaren och 
nykterhetskämpen Vilhelm Wretlind. I en motion till andra 
kammaren 1889 föreslog han: 

"att alkoholister som är odugliga att draga försorg 
om de sina eller genom opålitlighet och vildsinthet 
äro farliga för sig själv och andra, må [...] dömas 
till intagning på anstalt." 

Vissa genom dryckenskap förfallna personer döms visserligen 
till tvångsarbete påpekar motionären. Men det fanns också 
många som inte stryker omkring och som dessutom kan skaffa 
sig medel till sitt uppehälle och som därför inte kan bli 
föremål för åtgärder enligt lösdriverilagen, men som ändå 
tidvis kunde vara oberäkneliga och farliga. (Människovård 
och samhällssydd, 1966, sid 14). 

Wretlinds motion avslogs, liksom motionerna 1896, 1903, 1905 
och 1906 i samma fråga. Motståndet mot lagen kom framför 
allt från högerpartiet som dominerade riksdagens första kam
mare. I andra kammaren hade motionerna gått igenom utan 
större debatter redan fr o m 1903. Motståndarna hävdade att 
det räckte med lösdriveri lagen och att en alkoholistlag 
skulle innebära en fara för den enskildes frihet. Dessutom 
var man allmänt vaksam mot nya samhällsåtaganden och utgif
ter. Förespråkarna å sin sida hävdade, bl a med stöd från 
internationella alkoholkongresser i Paris 1899 och i Wien 
1901, att forskarna var överens om att drinkarna skulle gå 
under om ej det lagliga tvånget förbarmade sig över dem. 
Vidare kunde man hänvisa till de stora svårigheterna att re
krytera frivilliga till de anstaltsplatser som olika organi
sationer upprättat sedan början av 1890-talet. Förespråkarna 
för en lagstiftning fick också hjälp genom olika uttalanden 
från det nystartade Centralförbundet för socialt arbete. 
Först år 1907 beslutade dock riksdagen att tillsätta den ut
redning, vars arbete resulterade i den första alkoholist
lagen år 1913. 

4.2 Alkoholistlagarnas utveckling 

Den nya lagen gav samhället rätt att efter ansökan från an-
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höri ga, vissa kommunala nämnder och andra myndighetsperso
ner, tvångsinta de missbrukare som definieras i lagen. Det 
rörde sig om personer som på grund av hemfallenhet åt dryc
kenskap ansågs 

a) vara farliga för annans personliga säkerhet eller eget 
liv, 

b) utsätta hustru eller barn, som de var skyldiga att för
sörja, för nöd eller uppenbar vanvård, eller 

c) ligga fattigvården eller sina familjer till last. 

Före intagning skulle man emellertid försöka påverka alko
holisten genom olika förebyggande åtgärder. Om det ansågs 
nödvändigt att ta in en alkoholist på anstalt, skulle vården 
där bestå i ett omfattande arbetstvång, vilket antogs fungera 
som ett "uppfostrande hot" för landets alkoholister. (Männi
skovård och samhällsskydd, 1966, sid 26). För att administre
ra lagen fick kommunerna möjlighet att inrätta särskilda 
nykterhetsnämnder. 

De allmänna principer som låg till grund för den första 
alkoholistlagen gäller ännu. Detta hindrar inte att lagen 
genomgått en mängd revideringar och omarbetningar. Redan år 
1922 tillkom en indikation som gjorde det möjligt att tvångs
inta dem som upprepade gånger dömts för fylleri. 

Ar 1931 gjordes en mer omfattande omarbetning av lagen. De 
viktigaste nyheterna bestod i att det nu blev obligatoriskt 
med kommunala nykterhetsnämnder, att betydelsen av förebyg
gande och eftervårdande åtgärder markerades samt att indika
tionerna för tvångsåtgärder utvidgades. Nu kunde en alkoho
list tvångs intas på anstalt också om han var ur stånd att ta 
vård om sig själv samt om han förde ett för närboende eller 
andra grovt störande levnadssätt. 

Under 1930-talet blev det allt vanligare att ta in lösdri-
vare på alkoholistanstalter i stället för tvångsarbetsan-
stalter. Är 1938 blev också lösdriveri en formellt inskriven 
indikation för tvångsintagning enligt alkoholistlagen. I kon
sekvens med den utvecklingen fick polis, åklagare och i vissa 
fall läkare, anmälningsplikt till nykterhetsnämnderna då de 
kom i kontakt med personer med alkoholproblem. 
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Kraven på att sociala problem borde förebyggas genom positiva 
behandlingsåtgärder växte allt starkare under efterkrigstiden. 
Denna strävan satte sina spår i 1954 års nykterhetsvårdslag. 
För att möjliggöra tidigare ingripanden utvidgades nykter
hetsnämndernas kompetensområde. För att vidtaga hjälpåtgärder, 
som formellt är frivilliga, var det inte längre nödvändigt 
att hemfallenhet förelåg. Det räckte med missbruk. I behand
lingen skulle de medicinska och psykiatriska synpunkterna 
tillmätas utökad vikt. För att tillgripa tvångsåtgärder kräv
des dels att vanemässigt missbruk (hemfallenhet) förelåg, 
dels att någon eller några av ovan nämnda indikationer var 
tillämpliga. 

4.3 Alkoholistlagarnas tillämpning 

Det kom att dröja fram till 1916 innan den nya lagen började 
tillämpas. Då blev den första statliga anstalten färdig. Fram 
till 1940-talet är också statistiken över lagtillämpningen 
sporadisk och ofullständig med undantag av antalet årliga ny-
intagningar och inskrivna på anstalterna. 

Enligt en rapport från år 1920 uppgick antalet ditintills an
mälda fall i landets städer, köpingar och municipalsamhällen 
till 894, varav 831 åtgärdades. (Sociala meddelanden 1920, 6, 
sid 601-608). 34 av de 64 städerna, 19 av de 22oköpingarna 
och 63 av de 80 municipalsamhällena hade inte fått någon an
mälan. Ansökan om internering av alkoholister gjordes i 128 
fall (10,5 %). Interneringsansökningarna hade i hälften av 
fallen motiverats med att alkoholisterna var farliga, i 35 % 
av fallen med att de vanvårdade sin familj. 

Trots att nykterhetsnämnder blivit obligatoriska med 1931 
års alkohol istlag hade så sent som år 1946 ca en tredjedel 
av landets kommuner inte vidtagit någon åtgärd enligt alko
holistlagen. Endast 58 % av samtliga kommuner hade inrättat 
särskild nykterhetsnämnd. (SOU 1948:23, sid 51-53). Dessa 
uppgifter måste tolkas så att man i många av landets kommu
ner inte upplevde alkoholismen som något större socialt pro
blem under tiden fram till andra världskriget. 

Fr o m 1947 finns en löpande och mer utförlig statistik över 
nykterhetsvårdens verksamhet. Av denna framgår (se tabell 4) 
att fram till början av 1960-talet blev allt fler människor 
föremål för nykterhetsnämndernas uppmärksamhet och åtgär-



27 

der. Därefter har undersökningsfallen legat kvar på ungefär 
samma nivå medan åtgärdsfallen minskat kraftigt. 

Utvecklingen av anstaltsvården 

Intagningar på anstalter för alkoholmissbrukare har hela 
tiden kunnat ske enligt tre modeller - frivilligt på enskild 
anstalt, frivilligt på allmän anstalt och med tvång på all
män anstalt. I det första fallet är det fråga om en s k 
hjälpåtgärd där hemfallenhet inte behöver föreligga. Vård
tiderna har här varit relativt korta. Det är också den be
handlingsform som ökat mest under efterkrigstiden, oavsett 
om vi mäter i form av antalet intagningar eller antalet in
skrivna vid en given tidpunkt (tabell 5). Då vi bland de in
tagna återfinner ett okänt men relativt stort antal männi
skor som, bortsett från alkoholproblem, framstår som rela
tivt välanpassade, bortser vi fortsättningsvis från den in
tagningsformen. 

Även allmänna alkoholistanstalter har tagit emot människor 
som sökt frivilligt. Den intagne får då förbinda sig att 
stanna på anstalten under viss tid (före 1/7 1963 ett år och 
därefter tre eller sex månader), och får då rätta sig efter 
samma villkor som de tvångsintagna. Fördelarna för den in
tagne består främst i den kortare vårdtiden samt att efter
följande övervakning och lydnadsföreskrifter inte kan med
delas honom. Det har därför varit vanligt, även om den to
tala omfattningen inte går att beräkna, att alkoholister som 
upplevt risk för tvångs intagning förekommit en sådan genom 
att själv begära intagning. Dessa ansökningar har ofta in
lämnats vid akut svåra situationer. Enligt 1964 års nykter-
hetsvårdsundersökning hade t ex de frivilligt ingångna på 
allmänna anstalter den sämsta bostadssituationen inom hela 
anstaltsgruppen. '0/ Endast 12 % av de frivilliga bedömdes 
som helt friska. (SOU 1967:36, sid 51-53). Mycket talar där
för att vi bland de frivilligt intagna på allmänna alkoho
listanstalter finner de mest utslagna bland alkoholisterna. 

Tvångsintagning på allmän alkoholistanstalt är den mest in
gripande åtgärden. Beslutet gäller för en tid av ett år och 
fattas av länsstyrelsen efter ansökan från nykterhetsnämnd 
eller polis. Om personen redan inom fem år vistats på an
stalt, genom tvång eller efter egen ansökan, gäller beslu
ten för en tid av två år. Vistelsen på anstalten fram till 
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första försökspermissionen är betydligt kortare och omfat
tar några månader. 

Här är vi framför allt intresserade av hur antalet intag
ningar på allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukare utveck
lats. Den utvecklingen framgår av diagram 11:2. 

Utvecklingen kännetecknas av att det totala antalet intag
ningar ökat under hela perioden men framför allt under efter
krigstiden. Tiden från början av 1960-telet har visat mot
stridiga tendenser. Tvångsintagningarna har minskat samti
digt som de frivilliga ökat. 1') Den markanta ökningen vid 
mitten av 1950-talet sammanhänger med de ökade resurser och 
befogenheter som den nya nykterhetslagen förde med sig. Men 
denna satsning på nykterhetsvården motsvarade också ett se
dan några år uppdämt behov. Redan 1945 anmälde socialstyrel
sen till regeringen att det började uppstå platsbrist på de 
öppna allmänna anstalterna. 12) 

De motiv (indikationer) som angivits för tvångsintagningarna 
har varierat under 1900-talet. Enligt ovan nämnda undersök
ning från 1920 motiverades ca hälften av intagningarna med 
att alkoholisten var farlig, i en tredjedel av fallen med 
att han låg fattigvården till last och i resten av fallen 
med att han vanvårdade sin familj. Under efterkrigstiden har 
de vanligaste indikationerna varit hjälplöshet, upprepade 
fylleriförseelser och vanvård av familj. När det gäller de 
långsiktiga tendenserna framgår av tabell 6 att man i till
tagande utsträckning motiverat tvångsåtgärder med hänvis
ning till att alkoholisterna är ur stånd att ta vård om sig 
själva, medan farlighet och parasitism legat på ungefär samma 
nivå under hela efterkrigstiden. 

Den kommunala nykterhetsvårdens legitimitetskris 

Nedgången i inte minst antalet tvångsåtgärder enligt nykter
hetsvårds lagen sedan mitten av 1960-talet, sammanhängde med 
en allvarlig legitimitetskris för nykterhetsvården (och bar
navården). Många socialarbetare var missnöjda med behand
lingsresultaten. Den statliga utvärderingen av nykterhets-
vårdslagen, som publicerades år 1967, var också mycket kri
tisk. (SOU 1967:36). Framför allt vände man sig mot tvångs
åtgärderna, som inte bara var ineffektiva. De ansågs också 
vara inhumana och drabbade framför allt samhällets lägsta 
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skikt. Begrepp som klasslagstiftning blev vanliga i den 
socialpolitiska debatten. Äter gick en soci al arbetarorgani
sation, nu Föreningen Sveriges Socialchefer, i spetsen för 
opinionsbildningen. 1968 bildades kommittén för socialvår
dens målfrågor med representanter för fackliga och ideella 
soci al arbetarorganisationer inom LO, TCO och SACO/SR. Av
sikten var att fungera som en "skuggutredning", till den 
statliga utredning som skulle se över sociallagstiftningen, 
samt att i det sammanhanget påverka opinionen i riktning 
mot en serviceinriktad socialvård utan tvångsinslag. Drog
missbruk skulle betraktas som en sjukdom och det tvång som 
i sista hand kunde bli nödvändigt mot drogmissbrukarna skulle 
avgränsas till den psykiatriska vården. Utan tvekan medförde 
det omfattande opinionsbildningsarbetet en betydande libera
lisering i lagtillämpningen och påverkade därmed den nedåt
gående trenden med avseende på antalet tvångsåtgärder inom 
den kommunala socialvården. 

4.4 De intagna alkoholisterna 

De uppgifter som föreligger om de personer som blivit intag
na på allmänna alkoholistanstalter visar i alla viktiga av
seenden slående likheter med beskrivningarna från tvångs-
arbetsanstalternas och arbetshemmens intagna. Från början 
av 1940-talet finns dock en mer utförlig och kontinuerlig 
statistik över de intagna personerna. 13) Bland dessa har 
alltid männen dominerat och utgjort mellan 94 och 98 % av 
samtliga intagna. Andelen kvinnor har dock ökat trendmässigt 
från 2 - 5,4 % under hela efterkrigstiden. Medelåldern har 
legat mellan 40 och 50 år med en trendmässig förskjutning 
mot högre åldrar, vilket speglar den ökade återintagnings-
frekvensen. En annan och starkare trend visar sig i det 
minskade antalet gifta. Under de senaste dryga 30 åren har 
antalet gifta minskat från drygt 40 % till ca 10 % sam
tidigt som änklingar och frånskilda tillsammans ökat från 
14,3 % till 43,8 %. Åtminstone under 1960-talet var det ock
så kategorin "tidigare gifta" som hade den största andelen 
av dem som sökte frivilligt till allmänna alkoholistanstal
ter. 

De socioekonomiskt lägsta skikten har alltid varit över
representerade. Arbetare utan utbildning utöver obligatorisk 
folkskola har varit den vanligaste kategorin. Framför allt 
har grov- och di versearbetare varit överrepresenterade. Under 
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1940-talet svarade kategorierna grov- och diversearbetare, 
gårdfarihandlare och yrkeslösa för omkring 30 % av intag
ningarna, trots att de endast utgjorde 1,2 % av arbetskraf
ten. (Sociala meddelanden 1942, 1944, 1946 och 1948). Även 
enligt 1964 års nykterhetsvårdsundersökning utgjorde grov-
och diversearbetarna den största yrkesgruppen med 22 % av 
de intagna på allmänna anstalter. Vid tiden för intagningen 
arbetade då emellertid endast en femtedel av de intagna inom 
sitt huvudyrke medan ca hälften helt saknade arbete. Bland 
övriga var arbetsbyten och arbetslöshetsperioder vanliga. 
(SOU 1967:36, sid 335-339). 

Under efterkrigstiden har utvecklingen gått i den riktningen 
att en allt större del av de intagna består av personer som 
tidigare tagits in en eller fler gånger. Liksom när det gäl
ler tvångsarbetarna är det i stor utsträckning (ca 40 % av 
fallen) frågan om personer som tidigare genomgått frihets
straff eller tvångsarbete. 1941 års siffror kommenterades i 
detta avseende på följande sätt. 

"Den starka affiniteten mellan alkoholism och kri
minalitet belyses därav att de på olika sätt kri
minellt belastade individerna utgjorde inemot 40 % 
av de på alkoholistanstalt under år 1941 intagna. 
Bland detta klientel fanns ett icke ringa antal av 
de mest antisociala individer, som över huvud äro 
föremål för omhändertagande i vårt land. Detta er
inrar om det faktum, att alkoholistanstalterna för
utom sin uppfostringsfunktion även ha att fullgöra 
en omedelbar samhällelig skyddsuppgift av betydande 
omfattning." (Sociala meddelanden, 1942, sid 593). 

I dag uttrycker sig representanter för socialvården mer säl
lan på detta direkta sätt. Men som framgår av tabell 7 har 
andelen straffade sedan dess snarare ökat än minskat fram 
till 1960-talets slut. 

Enligt 1964 års undersökning bedömdes mindre änen femtedel av 
de intagna som helt friska, medan ca två tredjedelar bedöm
des som fysiskt och/eller psykiskt sjuka. Av effektivitets
skäl ansågs därför andra vårdformer vara motiverade för inte 
minst dessa kategorier. (SOU 1967:36, sid 439). Men denna 
utveckling var redan på gång. Under efterkrigstiden har en 
stor och tilltagande andel av alkoholisterna kommit att vår-
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das inom den psykiatriska vården. Den "klientförsämring" som 
enligt tabell 7 kännetecknat utvecklingen på de allmänna 
alkoholistanstalterna kan troligen förklaras med att nytill
komna och mindre socialt belastade alkoholister i tilltagande 
utsträckning placerats inom den psykiatriska vården. 

5 Kontrollen av drogmissbrukare inom den psykiatriska 
värden 

5.1 Vårdlagarnas utveckling 

Den psykiatriska vården började i vårt land att särskiljas 
från fattigvården genom kungliga förordningar under andra 
hälften av 1700-talet. Enligt 1883 och 1901 års stadgor in
delades statens anstalter för sinnessjuka i hospital och 
asyler, där de senare var avsedda för obotligt sjuka. Lätt-
skötta sinnesjuka intogs fortfarande på olika fattigvårds
inrättningar. Enligt 1929 års sinnessjuklag och sinnessjuk
stadga förblev den tyngre sinnessjukvården huvudsakligen en 
statlig uppgift även om vissa större städer tog över sin 
egen psykiatriska sjukvård. En nyhet var däremot att det 
från och med nu blev möjligt att söka intagning på egen be
gäran. Läkaren på det sjukhus där personen vistades hade 
dock rätt att hålla personen kvar mot dennes vilja även om 
han gått in frivilligt. 1929 års bestämmelser, som skilde 
mellan intagning på egen begäran och intagning efter ansö
kan från vissa myndigheter och behöriga personer, kom att 
gälla fram till 1960-talet med endast smärre förändringar. 
Men då blev det av olika skäl nödvändigt med en ganska ge
nomgripande omarbetning. (Forsman m fl, 1968). 

1929 års bestämmelser var både formellt omständiga och vaga. 
Intagningsansökningarna avsåg platser på bestämda mental
sjukhus och kunde anta ett varierande antal olika former, 
som för vård eller observation, efter egen ansökan eller 
efter ansökan från andra, enligt olika typer av intygsfor
mulär, etc. Förutsättningarna för tvångsintagning var oklara. 
Lagen rörde sig här med två begrepp, nämligen sinnessjukdom 
och vårdbehov. Inget av dessa begrepp var definierat, var
ken i lagen eller förarbetena. Detta medförde i sin tur att 
medicinska och juridiska auktoriteter ofta var oeniga om 
var gränsdragningarna borde göras. Tillkomsten av universi
tetskliniker och under 1940- och 1950-talen med helt fri 
intagning samt en ökad tillströmning av vårdsökande gjorde 
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de formella åtskillnaderna mellan intagningsformerna ohåll
bara. I praktiken blev det slumpen som avgjorde var en per
son hamnade. 

Revideringen av sinnessjuklagen gick i två etapper. Genom 
lagförändringar 1959 och 1962 förändrades lagstiftningen på 
sjukvårdsområdet så att samma grundläggande bestämmelser kom 
att gälla inom alla former av sjukvård. Detta underlättade 
framför allt förfarandet vid frivilliga intagningar på men
talsjukhus. Åtskillnaden mellan frivillig intagning och 
tvångsintagning var emellertid fortfarande vag. Nästa etapp 
innebar att man avgränsade och preciserade förutsättningarna 
för tvångsintagning. Här kom en strävan efter att förbättra 
rättssäkerheten att spela en central roll. De preciserade 
förutsättningarna formulerades i "lagen om beredande av slu
ten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV)". Lagen började 
tillämpas första januari 1967, samtidigt som den psykiatriska 
vården helt blev en angelägenhet för landstingen. 

LSPV bygger i princip på den gamla sinnessjukvårdslagen. För
utsättningarna för att den skall kunna tillämpas anges i la
gens första paragraf. Där sägs att den som lider av psykisk 
sjukdom får oberoende av eget samtycke beredas sluten psyki
atrisk vård om sådan är påkallad av sjukdomens art och om
fattning och om han: 

a) saknar sjukdomsinsikt och/eller är ur stånd att bedöma 
sitt behov av vård, 

b) till följd av sjukdomen är farlig för annans personliga 
säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa eller för eget 
liv, 

c) till följd av sjukdomen är ur stånd att taga vård om sig 
själv, 

d) till följd av sjukdomen för ett för närboende eller andra 
grovt störande levnadssätt eller 

e) till följd av sjukdomen är farlig för annans egendom eller 
annat av lagstiftningen skyddat intresse som icke avses un
der b). 

De sjukdomar (diagnoser) som vi här är intresserade av är 
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alkoholpsykoser, alkoholism och narkomani. När det gäller 
alkoholpsykoserna har dessa i sina akuta stadier alltid 
accepterats som psykiska sjukdomar. När det gäller alkohol
ism och narkomani har dessa efter hand kommit att jämställas 
med och accepteras som sjukdomar. För att diagnosen alko
holism skall ställas skall personen ha förlorat kontrollen 
av sitt drickande. Diagnosen motsvarar då närmast nykterhets-
vårdslagens hemfal 1 enhetsbegrepp. (Forsman m fl, 1968, sid 
95). 

5.2 Vårdlagarnas tillämpning 

Statisktiken över åtgärder enligt de olika psykiatriska la
garna är ofullständig, svåröverskådlig och bristfällig på 
andra sätt. Framför allt gäller detta tiden omkring sekel
skiftet men i viss mån även senare. Den kräver därför en viss 
försiktighet i tolkningarna. 

Vid tiden för sekelskiftet hade man endast rätt att omhänder
ta alkoholister i akuta förgiftningstillstånd, vilka släpp
tes "så snart den akuta sinnessjukdomen försvunnit". (Fat-
tigvårdslagstiftningskommitténs betänkande I, 1911, sid 46). 
Enligt rapporter från landshövdingen i Stockholms stad var 
dessa alkoholsjukdomar i starkt avtagande under slutet av 
1800-talet. (Kungl Maj:ts Befällningshafvandes femårsberät
telser åren 1886-1890, Stockholms stad, sid 9-12). 

Fr o m 1911 föreligger en utförligare statistik. Som framgår 
av tabell 8 och diagram 11:3 visar utvecklingen en nedåt
gående trend fram till början av 1920-talet, då siffrorna 
fortsatte att ligga under 50 intagningar per år. Från slutet 
av 1920-talet till andra hälften av 1930-talet inträffade en 
ökning till drygt 300 intagningar per år. Nästa språng i ut
vecklingen kom under andra hälften av 1940-talet, vilket med
förde årliga intagningssiffror på drygt 1 000 intagningar 
vid början av 1950-talet. Denna ökning inträffade under en 
period då det blev allt vanligare att definiera alkoholism 
som en sjukdom samtidigt som det rådde platsbrist på alko
holistanstalterna. Även om siffrorna för ett antal år under 
1950-talet inte är helt jämförbara på grund av förändrad 
statistik är det uppenbart att det inträffade en ny språng
vis ökning vid mitten av 1950-talet. Denna utveckling låg 
helt i linje med 1955 års nykterhetsvårdslag, som föreskrev 
mer medicinsk och psykiatrisk behandling inom nykterhets-
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vården. Det som dominerar utvecklingen är dock den mycket 
starka ökningen av intagningarna efter 1950-talet. Vid mit
ten av 1970-talet hade man passerat 40 000-strecket med av
seende på antalet årliga intagningar. Även om det i stor ut
sträckning handlade om allt fler återintagningar tillkom 
också många nya fall. Närmare 3 000 av de alkoholister som 
togs in vid mitten av 1960-talethade tidigare inte vårdats 
inom psykiatrisk vård. (Socialstyrelsen redovisar, Patient
statistik, Sluten psykiatrisk vård, åren 1965 och 1966). 

De som tagits in för sluten vård är huvudsakligen män och i 
mindre utsträckning kvinnor, huvudsakligen alkoholister och 
i mindre utsträckning narkomaner. Som framgår av diagrammet 
har ökningstakten varit i stort sett identisk för båda kö
nen. Samma förhållande gäller i stora drag för missbruks
formerna. Dock ökade antalet intagningar av alkoholister 
snabbare fram tom 1950-talet, medan intagningarna av narko
maner ökade snabbare under 1960-talet. 

En allt större andel av dem som behandlats inom den psyki
atriska vården har kommit att bestå av frivilligt intagna 
personer. För dessa rör det sig ofta om mycket korta vård
tider där samma personer skrivs ut två eller fler gånger per 
år. 14) D en förändrade inställningen till alkoholism som 
diagnos på psykisk sjukdom medförde inte bara en ökad intag
ning utan även att alkoholister, som tidigare inte riskerade 
att bli föremål för tvångs intagning, nu kom att tvångs intas 
i utökad utsträckning. Bortsett från alkoholproblem var många 
av dessa knappast att betrakta som socialt missanpassade en
ligt de kriterier som tillämpats tidigare i denna rapport. 
Om vi, i syfte att undvika dubbelräkningar på grund av att 
många personer representerar fler vårdtillfällen per år, be
gränsar oss till tvångsintagningar, som är mer långvariga, 
får utvecklingen följande utseende (se diagram 11:4). 

Även detta diagram ger en otillfredsställande bild av ut
vecklingen. Det var inte bara så att flera drogmissbrukare 
blev föremål för psykiatrisk vård. Fram till 1967 blev också 
en allt större andel av de vårdade föremål för tvångsintag
ning. Under 1960-talet ökade andelen tvångsintagna drogmiss
brukare kontinuerligt från 48 % till 68 % av det totala an
talet intagningar. När den nya lagen började tillämpas år 
1967, sjönk andelen tvångsintagningar omedelbart till ca 
20 % där den låg kvar fram till början av 1970-talet. Det 
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Diagram 11:4. Tvångsintagningar av drogmissbrukare inom den 
psykiatriska vården åren 1911 - 1975 
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finns därför skäl att anta att ökningen i tvångsintagningar 
under främst 1950- och 1960-talet varit mindre dramatisk om 
samma lagstiftning tillämpats då som fr o m 1967. Den streck
ade linjen i diagram 11:4 är ett försök att uppskatta en så
dan utveckling. "5) 

I stora drag speglar tvångsintagningskurvan samma utveckling 
som det totala antalet intagningar om än med betydligt lägre 
tillväxttakt och intagningsfrekvens. Tydligt är också att det 
var ungefär samtidigt som tvångsintagningarna minskade inom 
nykterhetsvården som de ökade starkt inom den psykiatriska 
vården. En undersökning från början av 1970-talet visar också 
att ansökan om tvångsintagning som regel kommer från nykter
hetsnämnd eller polis. (Socialstyrelsen redovisar, 1976:9, 
sid 63). Liksom när det gäller intagningar enligt nykterhets-
vårdslagen var "hjälplöshet" den oftast tillämpade indika
tionen (i 65 % av fallen). Dessutom hänvisades relativt ofta 
till alkoholisternas "farlighet" (i 33 % av fallen). 

Hur vårdtiderna utvecklats för de tvångsintagna drogmissbru
karna är det omöjligt att ange exakt. Genomsnittligt torde 
de snarare vara längre än för de tvångsintagna vid allmänna 
alkoholistanstalter. Vid början av 1970-talet uppgick vård
tiden för varje vårdtillfälle för drygt hälften av de intagna 
till mer än 21 veckor och för 20 % till mer än tre år. (So
cialstyrelsen redovisar, 1976:9, sid 63). En tvärsnitts
undersökning av samtliga inneliggande alkoholister år 1979 
visade att 31 % legat inne minst ett år. De flesta av dessa 
var intagna enligt LSPV. (Läkartidningen 1980, 5, sid 283). 

5.3 De intagna drogmissbrukarna 

Alkoholisterna 

Den offentliga statistiken över patienter inom psykiatrisk 
vård har alltid varit mycket knapphändig. 1964 års nykter-
hetsvårdsundersökning samt socialstyrelsens undersökning av 
alkoholmissbrukare i psykiatrisk vård åren 1973 - 1974 ger 
dock visst underlag för en beskrivning av de intagna alko
holisterna. (SOU 1967:25, SOU 1969:52 och SOU 1969:53). 

Äter möter vi i stora drag samma bild som tidigare. Männen 
dominerar bland de intagna även om kvinnorna här utgör en 
något större andel. Från slutet av 1950-talet utgör kvinnorna 
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ca 7 - 8 % av de intagna. Jämfört med alkoholistanstaltgrup-
pen är de psykiatriskt vårdade gifta i något större utsträck
ning. Men även här är andelen ogifta och frånskilda starkt 
överrepresenterad jämfört med normalbefolkningen. Flertalet 
av patienterna saknar utbildning utöver den obligatoriska 
skolan. Socioekonomiskt är framför allt socialgrupp I under-
representerad och socialgrupp -III överrepresenterad. Det 
finns dock relativt många patienter från socialgrupp II, 
särskilt bland kvinnorna, jämfört med de intagna på alko
holistanstalterna. Endast en mindre del av dem som tas in 
för psykiatrisk vård är vid intagningen sysselsatt inom sitt 
huvudyrke. Många är arbetslösa, placerade på beredskapsarbe
ten eller på omskolning. Den andelen okade mellan åren 1965 
och 1974. 

Narkomanerna 

Som framgår aj^de undersökningar som utfördes på narkoman-
vårdskommittéfts uppdrag under 1960-talet, uppvisar narkoman
gruppen både stora likheter och vissa skillnader i jämförelse 
med alkoholisterna. (SOU 1969:52 och SOU 1969:53). 

De omhändertagna narkomanerna omfattar olika kategorier av 
missbrukare med vissa varierande och typiska drag. I allmän
het gäller dock att männen dominerar, även om andelen kvin
nor uppgår till ca 30 - 35 % av de intagna. Genomsnittsåldern 
är lägre än för alkoholisterna och spridningen över social
grupper och utbildningsnivåer är större. Även här är dock 
frånskilda och ogifta överrepresenterade i förhållande till 
normalbefolkningen. 

Åren 1967 - 1968 gjordes en jämförande undersökning av intra
venösa missbrukare och övriga arrestanter i åldrarna 16 - 25 
år i Stockholm. Dessa båda grupper jämfördes med ett urval 
ur normalbefolkningen i åldrarna 18 - 25 år. Denna undersök
ning ger belägg för att åtminstone de intravenösa missbru
karna utgör en särskilt utsatt grupp - inte minst när det 
gäller trassliga uppväxtförhållanden, tidiga kontakter med 
olika droger och med myndigheter, social isolering, depressio
ner och självmordstankar. (SOU 1969:52, sid 156-158). 

Samtliga undersökningar visar entydigt att drogmissbruket 
oftast inte utgör narkomanernas enda sociala problem. Även 
arbetslöshet, alkoholmissbruk, prostitution, psykiska sjuk
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domar, kriminalitet och självmord eller självmordsförsök hör 
till bilden. 

6 Kontrollen av asociala ungdomar inom socialvården 

6.1 Bakgrunden 

Ursprungligen riktade sig samhällets barnavårdande åtgärder 
huvudsakligen mot föräldralösa barn. Där dessa inte kunde 
beredas vård av anhöriga eller andra måste samhället genom 
fattigvården ta hand om dem. Under 1800-talet blev det van
ligt med privata initiativ i syfte att försörja och upp
fostra vanartiga barn till "nyttiga och arbetsamma" männi
skor. De barn som togs in på dessa inrättningar var 
genomgående under 15 år men kunde i vissa fall hållas kvar 
till 20 års ålder. Intagningarna skedde helt utan rättslig 
kontrol 1. 

Under 1800-talet ökade antalet utomäktenskapliga barn, fram
för allt i områden med hög arbetsvandring och i städernas 
arbetarkvarter. I många fall växte barnen upp i familjebild
ningar som var lika stabila som traditionella äktenskap. I 
andra fall, framför allt i industristädernas slumområden och 
under perioder av pressande och osäkra arbetsförhållanden, 
avvek många familjefäder för kortare eller längre perioder. 
(Hellspong M. och Lövgren 0., 1974, sid 264-270). I många 
fall avvek mannen innan barnet var fött. Kvinnorna tvinga
des då att söka hjälp hos föräldrar eller andra anhöriga. 
Accepterade dessa inte den gravida kvinnan var alternativen 
inte många. En av de vanligaste utvägarna var att lämna bar
net till något fosterhem eller till någon av de många "äng-
lamakerskor" som växte fram i städernas arbetarmiljöer. 
Dessa tog hand om barnen för en billig penning. Men det sked
de i en stordriftsform och på ett sådant sätt att barnen 
ofta avled efter en kort tid av vanvård och undernäring. 

Mot slutet av 1800-talet uppstod en kraftig reaktion mot 
dessa förhållanden. Den kommitté som tillsattes 1894 bekräf
tade de misstänkta förhållandena, liksom att talet om fos
terbarnsindustri och änglamakeri hade fog för sig. Det blev 
uppenbart att samhället måste ta ett mer direkt ansvar för 
barnen. 



41 

6.2 Barnavårds lagarnas utveckling 

Ar 1902 tillkom dels en lag om tillsyn av fosterhem och dels 
en lag om uppfostran av vanartade och i sedligt avseende för
summade barn. Det är främst den senare lagen som är av intres
se i det här sammanhanget. 

Vanartslagen möjliggjorde ingripanden från samhällets sida 
gentemot sådana barn under 15 år, ibland 16 år, som var eller 
löpte risk att bli vanartade. Vanart ansågs i första hand 
föreligga om barnet utövat brott för vilket det skulle ha 
straffats om barnet varit straffmyndigt. Men hit räknades 
också barn som "bettlade eller stroke omkring", misskötte 
skolarbetet eller visade svårare former av dåligt uppförande. 
För att barnavårdsnämnden skulle ha rätt att ingripa med 
förebyggande åtgärder eller skyddsuppfostran krävdes dess
utom att det inte rörde sig om tillfällighetsförsyndelser, 
samt att hemmets och skolans uppfostringsmedel visat sig 
otillräckliga. Skyddsuppfostran, vilken var den mest ingå
ende åtgärden, innebar att barnet placerades i enskilt hem, 
på barnhem, på skyddshem eller på någon annan lämplig insti
tution. (SOU 1935:35, sid 12-15). 

De bestämmelser om barnavård, som vid början av 1900-talet 
fanns dels i 1902 års lagar och i fattigvårdslagen, samman-
jämkades år 1924 till en mer övergripande barnavårdslag. En
ligt denna lag kunde skyddsuppfostrande åtgärder vidtagas i 
tre olika situationer: 

a) mot barn under 16 år, som vanvårdas, misshandlas eller är 
utsatta för hälsorisker i hemmet, 

b) mot barn under 16 år, som på grund av föräldrarnas last
barhet, vårdslöshet eller oförmåga, är i fara att bli van-
artat, och 

c) mot barn under 18 år, som befinnes vara så vanartat att 
särskilda uppfostringsåtgärder krävs för dess tillrätta
förande. 

För att göra det möjligt att under barnavårdslagen omhänder
ta unga lösdrivare, vilka tidigare fallit under 1885 års lös
driverilag, tillkom ytterligare en indikation år 1934. Denna 
indikation avsåg: 
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d) personer mellan 18 och 21 år, som befinnes vara hemfall
na åt ett oordentligt, lättjefullt eller sedeslöst liv. 

1924 års lag gav landstingen till uppgift att upprätta 
skyddshem för uppfostran av vanartade barn. Efter hand kom 
emellertid staten att överta den verksamheten. Bakom den ut
vecklingen låg bl a beslut från 1936 och 1937 års riksdagar 
om en genomgripande omläggning av organisationen. Reformen 
innebar, förutom en organisatorisk förändring och materiell 
upprustning, att vården differentierades för pojkar och 
flickor i olika åldrar. (SOU 1945:10, sid 13-15). Under 
1940-talet fortsatte utvecklingen med ökade inslag av medi
cinsk och psykologisk behandling. Benämningen skyddshem av
skaffades och man började i stället att tala om ungdoms
vårdsskolor. (SOU 1956:61, sid 621-622). 

År 1960 ersattes 1924 års barnavårdslag med den nu gällande 
lagen. Själva begreppet skyddsuppfostran togs bort och alla 
former av omhändertaganden, frivilliga eller tvångsmässiga, 
benämndes samhällsvård. I realiteten kvarstod både de motiv 
och de åtgärder som kännetecknade den gamla formen av skydds
uppfostran. Förutsättningar för omhändertagande på grund av 
det som tidigare kallades vanart och oart framgår av § 25 b 
i den nya barnavårdslagen. Där nämns brottslig gärning, 
sedeslöst levnadssätt, underlåtenhet att ärligen försörja 
sig, missbruk av alkohol eller narkotika samt annan jämför
lig anledning. Ingripanden fick här ske upp till 21 års ål
der, vilken dock sänktes till 20 års ålder fr o m 1 juli 1969 
på grund av sänkt myndighetsålder. 

6.3 Barnavårds lagarnas tillämpning 

När barnavårdsmyndigheterna vidtagit åtgärder mot barn och 
ungdomar som betraktats som vanartade har man vanligen börjat 
med lindrigare förebyggande åtgärder och i sista hand omhän
dertagande för skyddsuppfostran. Till förebyggande åtgärder 
har man räknat olika former av tillrättavisningar, föreskrif
ter, stöd till den unges utveckling samt övervakning. Enligt 
statistiken över antalet personer som varit föremål för så
dana åtgärder låg antalet omkring 2 000 personer per år fram 
till början av 1940-talet. Därefter inträffade en ökning som 
accelererade vid mitten av 1950-talet och nådde sin topp vid 
början av 1960-talet, då drygt 22 000 personer var föremål 
för barnavårdsnämndernas förebyggande åtgärder. Därefter in
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träffade en trendmässig nedgång mot ca 10 000 personer vid 
mitten av 1970-talet. 

I den mån de förebyggande åtgärderna inte hjälpt har barna
vårdsnämnderna gjort omhändertaganden för skyddsuppfostran. 
De omhändertagna har därefter placerats i fosterhem, på barn
hem eller på ungdomsvårdsskolor. Ungdomsvårdsskolorna, eller 
skyddshemmen som de tidigare kallats, har huvudsakligen an
vänts för äldre vanartade ungdomar. 

Som framgår av diagram 11:5 var antalet omhändertaganden för 
skyddsuppfostran tämligen stabilt fram till början av 1950-
talet, då en stark trendmässig ökning fram till början av 
1960-talet påbörjades. Resten av 1960-talet och början av 
1970-talet kännetecknas av en trendmässig nedgång i antalet 
årliga omhändertaganden. Men här är vi främst intresserade 
av åtgärder mot vuxna, vilka utan barnavårdslagstiftning tro
ligen blivit föremål för åtgärder enligt t ex lösdriveri-
eller nykterhetsvårdslagarna. Därför är vi främst intresse
rade av åtgärder mot vanartade ungdomar över 15 år. Då änd
ras också bilden betydligt, beroende på att man trendmässigt 
tillämpat skyddsuppfostran i tilltagande utsträckning på 
äldre ungdomar. Som framgår av tabell 10 överensstämmer ut
vecklingen i ungdomsvårdsskolornas verksamhet också mycket 
väl med den bild som förmedlas i diagrammet. 

Den vanligaste orsaken till omhändertagande av äldre ung
domar är som synes vanart. Bland pojkarna har denna vanart 
av tradition främst yttrat sig i form av egendomsbrottslig
het och lösdriveri och bland flickorna i form av prostitu
tion och lösdriveri. Mot den bakgrunden framstår ovan redo
visade starka nedgångar i såväl förebyggande åtgärder som 
omhändertaganden sedan mitten av 1960-talet som anmärknings
värda. Det är ju väl känt att såväl brottsligheten som 
prostitutionen ökat bland ungdomarna sedan 1960-talet. Ned
gångarna i myndigheternas aktiviteter speglar sannolikt mera 
det förhållandet att även barnavården genomgick något av en 
legitimitetskris under 1960-talets andra hälft med en libe-
raliserad lagtillämpning som en av konsekvenserna. 

6.4 Ungdomarna på ungdomsvårdsskolorna 

Här är vi främst intresserade av äldre ungdomar som omhän
dertagits på grund av vanart. Dessa har framför allt pia-
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cerats på skyddshem och ungdomsvårdsskolor. En genomgång av 
de undersökningar som utförts på de intagna på ungdomsvårds
skolorna visar också att de intagna har många egenskaper 
gemensamma med de lösdrivare, försumliga försörgare, alko
holister, m fl som beskrivits i denna rapport. *7) D en 
offentliga statistiken medger inte en exakt beskrivning av 
hur fördelningen mellan könen utvecklats över tiden. Pojkar
na dominerar dock och tycks med tiden ha fått en allt star
kare majoritet av de intagna. Under 1970-talet har andelen 
pojkar bland de nyinskrivna legat på över 80 %. De flickor 
som tagits in tycks å andra sidan ofta ha en sämre bakgrund 
i form av fattigdom, fostrarbyten, drogmissbrukande föräld
rar, etc, jämfört med de intagna pojkarna. 

Olika undersökningar ger en tämligen enhetlig bild av dessa 
ungdomars bakgrund och uppväxtförhållanden. Andelen som kom
mer från socialgrupp III är starkt överrepresenterad medan 
socialgrupperna I och II är underrepresenterade. Likaså är 
stadsungdomarna överrepresenterade jämfört med dem från 
landsbygden. De kommer påfallande ofta från materiella nöd
situationer med fattigvårdsberoende och trångboddhet. Många 
är födda utom äktenskap och endast en minoritet kommer från 
familjer där föräldrarna sammanlever vid tiden för intag
ningen på ungdomsvårdsskolorna. Alla undersökningarna pekar 
på en påtaglig instabilitet i hemmiljön under uppväxttiden. 
Är 1964 hade t ex 80 % av pojkarna och 90 % av flickorna bytt 
fostrare minst en gång (35 % resp 44 % minst 4 ggr). (Social
styrelsen redovisar 1969:6, sid 200). 

Ungdomsvårdsskoleeleverna har haft större sociala och pres-
tationsmässiga problem i skolan än andra kategorier av barn. 
För de äldre ungdomar, som en tid vistats i förvärvslivet, 
föreligger en motsvarande instabilitet och oro. I den mån de 
innehaft arbete har det varit vanligt med täta byten. 1964 
års undersökning kommer till följande bedömning. 

"Avsaknad av klar yrkesinriktning, ovilja att söka 
arbete samt täta arbetsbyten tycks vara karaktäris
tiskt för flertalet pojkar och flickor som slutat 
skolan före den aktuella intagningen." (Socialsty
relsen redovisar 1969:6, sid 204). 
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1 Kontrollen ur ett helhetsperspektiv 

7.1 Generella drag i kontrollutvecklingen 

Vi nar ovan beskrivit utvecklingen av den formella kontrol
len såsom den utövats i anslutning till olika speciallagar. 
Vill vi använda den allmänna kontrollutvecklingen som en 
indikator på mänsklig missanpassning och social utslagning 
behöver vi också anlägga ett mer övergripande perspektiv på 
utvecklingen. Ovanstående presentation av de olika lagarnas 
syften, tillkomst och utformning har också visat att det är 
rimligt att betrakta åtgärder enligt de olika lagarna som 
uttryck för samma typ av kontroll. 

Lagarna har tillkommit i syfte att lösa samma typ av problem. 
Nämligen kontrollen av människor som, enligt praktiskt taget 
identiskt formulerade indikationer, fört ett asocialt liv 
samt av sociala skäl varit ur stånd att ta hand om sig själ
va. När gammal lagstiftning reviderats och när ny lagstift
ning tillkommit har de tunga argumenten hela tiden varit på
fallande likalydande. Den äldre lagstiftningen har inte på 
ett tillräckligt effektivt sätt löst sina uppgifter och nu 
hoppas man på bättre resultat genom nya eller differentie
rade behandlingsformer. Argumenten har inte varit förgäves. 
Utvecklingen kan i mycket stor utsträckning beskrivas som en 
successiv överföring av klienter med samma typer av egenska
per och missanpassningssymtom till åtgärder enligt nya lagar, 
på nya typer av anstalter och för behandling enligt senare 
typer av behandlingsideologier. 

För att skapa en helhetsbild av utvecklingen har jag vägt 
samman åtgärder enligt samtliga refererade lagar till ett 
helhetsmått. Detta mått är sammansatt av det årliga antalet 
intagningar av människor i åldrarna 15 - 65 år på tvångsar
betsplatser, allmänna alkoholistanstalter och arbetshem samt 
tvångsvisa intagningar av drogmissbrukare för psykiatrisk 
vård liksom omhändertaganden av ungdomar över 15 år för 
skyddsuppfostran på grund av vanart. 18) j kontrollmåttet 
ingår således inte de frivilliga intagningarna av drogmiss
brukare på enskilda alkoholistanstalter eller för psyki
atrisk vård. Anledningarna till att dessa uteslutits är dels 
att många av intagningarna avser mycket korta perioder, dels 
att samma personer då riskerar att antecknas för flera in
tagningar per år och dels att många av dem som söker vård 
inom dessa vårdformer knappast är att betrakta som missan-
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passade eller socialt utslagna. Som sammanfattande benämning
ar används fortsättningsvis "kontroll av social missanpass
ning" som benämning på dessa åtgärder samt benämningen "so
cialt missanpassade" för dem som blir föremål för dessa åt
gärder. Utvecklingen av den totala kontrollen, mätt på ovan
stående sätt, framgår av diagram 11:6. 

När det gäller det totala antalet intagningar kännetecknas 
utvecklingen av en påtaglig stabilitet fram till 1940-talet. 
En klar nedgång kan dock urskiljas vid tiden omkring sekel
skiftet. För männens del är denna nedgång betydligt starkare, 
medan det för kvinnornas del handlar om en klar uppgång. Data 
saknas för en fortsatt mer exakt jämförelse mellan könen. 
Andra uppgifter (t ex om vi räknar även alla former av fri
villiga intagningar) tyder dock på att utvecklingen för kvin
nornas del i sina huvuddrag inte skiljer sig från männens 
under 1900-talet. Fr o m 1920-talet kan vi urskilja en trend
vis ökning av intagningssiffrorna. Denna ökning accelererar 
under efterkrigstiden. De största sprången inträffar under 
senare delarna av 1950- och 1960-talen. När det gäller de 
frivilliga intagningarna ökade dessa fram till slutet av 
1860-talet samt under efterkrigstiden. Den mycket snabba ned
gången vid början av 1870-talet berodde främst på en föränd
rad intagningspolitik från myndigheternas sida. 

De sätt varpå olika myndigheter tillämpat lagarna har hela 
tiden följt samma principer. När någon person framstått som 
missanpassad har man hela tiden följt principen att först 
försöka med mindre ingripande åtgärder, som kan vidtas utan 
att personen behöver lämna sin normala miljö. Här har man 
tillämpat ett antal normativa tekniker, som varning eller 
förmaning, hjälpåtgärder, som ekonomisk hjälp, hjälp till 
arbete, utbildning eller bostad, medicinsk behandling, fri
villig eller tvångsmässig övervakning, etc. Den största 
skillnaden ligger i att det under efterkrigstiden blev allt 
vanligare att anlita sjukvården för pol i k 1 i ni sk eller annan 
öppen behandling. Först när dessa lättare åtgärder miss
lyckats eller bedömts som meningslösa har mer ingripande åt
gärder i form av placering på någon typ av anstalt vidtagits. 
Genomgående har myndigheterna inte vidtagit mer ingripande 
tvångsåtgärder om personen i fråga varit villig att samarbe
ta samt bedömts ha möjligheter att, med stöd av mindre in
gripande åtgärder, leva upp till samhällets krav. 
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7.2 Förändrade perspektiv inom kontrollpolitiken 

Även om likheterna hos de olika kontrollåtgärderna helt domi
nerar bilden har vissa förskjutningar i de grundläggande 
perspektiven inom kontroll pol iti ken ägt rum under den stude
rade tiden. 

Motiven bakom 1800-talets åtgärder mot lösdrivare och andra 
försvarslösa påverkades främst av en rädsla för att kring
strykande personer utan medel för uppehälle skulle begå olika 
brott. De betraktades som mer eller mindre farliga för andra 
människors intressen. Lösdrivarna fick också i många avseen
den genomgå samma behandling som de som straffades för olika 
brott. Man kan därför säga att det var uppfattningen av de 
missanpassade som potentiella brottslingar som dominerade 
både den sociala kontrollens innehåll och organisation vid 
den t i den. 

Vid början av 1900-talet tillkom nya institutioner i närmare 
anslutning till de nya kommunala vårdlagarna. Det centrala 
syftet vid dessa institutioner var att påverka personer vars 
främsta egenskap var att de på olika sätt låg samhället eller 
sina anhöriga till last. De togs in på alkoholistanstalter, 
arbetshem och i viss mån på skyddshem. Motiven bakom de 
kontrollåtgärder som vidtogs på dessa institutioner var 
främst att förvandla onyttiga och asociala medborgare till 
anpassade användbara och ansvarskännande samhällsmedlemmar. 

Under 1950-talet började man att allt starkare ifrågasätta 
om inte de olika kategorierna av asociala snarare borde be
traktas som sjuka eller psykiskt svaga individer, som inte 
kunde moraliskt lastas för sina problem och där det var vik
tigare att förebygga och behandla än att kontrollera och be
straffa. Detta ledde, som vi sett ovan, till en ökad sats
ning på medicinsk behandling inom den kommunala socialvården. 
Men det ledde också till att många av de kategorier av 
asociala som tidigare vårdats på alkoholistanstalter och 
ungdomsvårdsskolor överflyttades till den psykiatriska vår
den. Den utvecklingen sköt fart under 1960-talet. Under samma 
period kom allt fler av de omhändertagna att bestå av perso
ner som också var utslagna från arbetsmarknaden. Det blev 
allt vanligare att ingripanden inte motiverades med att per
sonerna var farliga eller ovilliga att göra rätt för sig utan 
med hänvisning till att de var ur stånd att ta vara på sig 
själva. 
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Ovanstående skillnader återspeglas också i organisationen av 
den sociala kontrollen, vilket framgår av diagram 11:7. 

Som framgår av diagrammet handlar det nästan uteslutande om 
tvångsarbete fram till första världskriget. Vården var då 
en angelägenhet för kriminalvården. Under mellankrigstiden 
och fram till 1960-talet blev kontrollutövningen allt mer en 
uppgift för den kommunala socialvården. Från 1950-talet och 
framåt har kontrolluppgifterna allt mer fallit på sjukvården. 
Möjligen speglar denna utveckling inte enbart förändrade 
vårdideologier utan också förändrade förutsättningar för de 
missanpassade. 

7.3 Svagheter i det statistiska underlaget 

Den statistik varpå ovanstående kontrollutveckling bygger har 
vissa brister som påtalats i anslutning till genomgången av 
de olika kontrollformerna ovan. Den största osäkerheten avser 
emellertid perioderna fram till omkring år 1910 och efter 
1950. 

Många fler alkoholister togs om hand på sjuk- och fattigstu
gor än vad som framkommer i den offentliga statistiken över 
den psykiatriska vården. Hur många liksom graden av social 
missanpassning är omöjligt att bedöma. Olika uppgifter tyder 
dock på att deras antal var i avtagande fram mot sekelskif
tet. I Stockholm, där problemen var störst, minskade anta
let behandlade för "kronisk alkoholism" och "fyllerigalen
skap" på sjukhus, fattigstugor och av distriktsläkarna från 
32,3 fall per 10 000 invånare vid början av 1870-talet till 
19,2 fall vid början av 1890-talet. (Kungl Maj:ts Befäl 1-
ningshafvandes femårsberättelser åren 1886-1890, Stockholms 
stad, sid 9-12). Rimligen innebär detta att diagram 11:6 
dels underskattar antalet socialt utslagna alkoholister vid 
slutet av 1800-talet och dels underskattar minskningstakten 
i den sociala utslagningen vid samma period. 

Men även efterkrigstidens utveckling innehåller stora osäker
hetsmoment även om dessa är av annat slag. Många och stora 
förändringar i behandlingsformerna har gjort statistiken 
svåröverskådlig. På vissa håll har vårdtiderna genomgått 
förändringar. Vissa vårdformer har kombinerats med place
ringar på beredskapsarbeten för specialhänvisad arbetskraft. 
Även drogmissbrukare med allvarliga sociala problem har kom-
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mit att vårdas i lättare former av frivilligvård, etc. Att 
väga in alla dessa aspekter till ett enhetligt mått är prak
tiskt omöjligt. Med de avgränsningar som gjorts vid kon
struktionen av måttet på den sociala kontrollens utveckling 
innebär efterkrigstidens utveckling enligt diagram 11:6 med 
största sannolikhet en betydande underskattning av utveck
lingen. Detta torde vara fallet även om vårdtiderna på vissa 
traditionella institutioner som alkoholistanstalter och ung
domsvårdsskolor blivit kortare. 

7.4 De socialt missanpassade 

De uppgifter som granskats visar en mycket enhetlig bild av 
de omhändertagnas bakgrund och övriga egenskaper. Framför 
allt utgör de en ekonomiskt, från arbetsliv och social gemen
skap, utslagen grupp. Detta gäller vare sig vi utgår från 
objektiva kriterier eller från deras egna subjektiva upp
levelser av sin situation. De klientbeskrivningar och offi
ciella uttalanden som refererats om de omhändertagnas situa
tion och livsmönster har varierat en del i sin moraliska ton 
- men knappast till sitt innehåll. En sammanfattande beskriv
ning av de omhändertagna som grupp kan därför göras tämligen 
kort och entydig. 

Männen har under praktiskt taget hela den studerade perio
den dominerat antalsmäss igt bland de intagna. I allmänhet 
har dock kvinnorna haft en svårare bakgrund och ofta varit i 
sämre social situation än männen när de omhändertagits. 
Äldersmässigt har de flesta befunnit sig i medelåldern. An
talet omhändertagna ungdomar har emellertid ökat under efter
krigstiden. I en omfattande enkät bland tjänstemän inom 
olika former av vård för drogmissbrukare vid mitten av 1970-
talet återkommer ständigt uppgiften om att de utslagna blir 
allt yngre och allt oftare kvinnor. (Socialstyrelsen redo
visar 1978:4, kap 3). 

Anledningarna till att det bedömts vara nödvändigt med om
händertaganden är framför allt av två slag, även om dessa 
ofta sammanfaller. För det första har det handlat om perso
ner som själva inte varit villiga att ställa upp på omgiv
ningens krav. En kriminell och parasiterande livsstil har 
varit vanliga drag hos framför allt de tvångsomhändertagna. 
För det andra har det i stor utsträckning handlat om män
niskor som på grund av arbetslöshet, sjukdom och/eller drog
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missbruk, varit mer eller mindre långvarigt ur stånd att ta 
hand om sig själva. Många av de mest utslagna har själva sökt 
vård på olika institutioner. 

När det gäller de omhändertagnas bakgrund är det framför allt 
två egenskaper som framträder. För det första har rekryte
ringen nästan uteslutande skett från samhällets socioekono-
miskt lägsta skikt. Det har varit människor med små utgångs
resurser, från arbetarklassens minst kvalificerade yrken och 
inom vikande näringsgrenar. För det andra har det handlat om 
människor med en mycket svag social förankring i stabila 
grupper som familj, grannskap, organisationer, arbetsplatser, 
etc. Jämsides med den klassmässiga snedrekryteringen är den 
sociala isoleringen den egenskap som starkast lyst igenom 
under hela perioden. Statistiskt har ogifta, frånskilda och 
änklingar alltid varit starkt överrepresenterade. Klientun
dersökningarna har ständigt visat på bilden av ensamstående 
och socialt isolerade människor med kontaktproblem. 
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III MYNDIGHETSUTÖVNING ELLER SOCIAL MISSANPASSNING 

1 En modell 

Jag har ovan beskrivit utvecklingen av den formella kontrol
len av socialt utslagna på grund av social missanpassning. 
Nästa fråga som måste ställas är om kontrollutvecklingen 
verkligen speglar förändringar i den sociala missanpassning
en. I princip är det möjligt att det mått jag använt mig av 
endast speglar förändrade ambitioner, resurser eller effek
tivitet i myndigheternas kontrollutövning. 

Sambanden mellan samhällets strukturomvandling och den for
mella kontrollens utveckling är mer komplicerad än vad som 
framgår av många kriminologi ska analyser. Även om inte alla 
dessa samband är föremål för närmare analys är det enligt 
min mening ändå viktigt att varje konkret analys tar sin ut
gångspunkt i en klart uttalad modell av dessa sambands natur. 
En anledning till detta är att sådana modeller underlättar 
en kumulativ tillväxt av den kriminologiska kunskapsmassan.1) 

Den modell som ligger till grund för min egen analys samman
fattas i sina allmänna drag i figur 1. 2) p ör att tjäna som 
underlag för analys och resultatredovisning i denna rapport 
är det inte nödvändigt att i detalj precisera begrepp och 
relationer i modellen. Vissa centrala antaganden, liksom 
konsekvenserna av dessa för den fortsatta analysen, bör dock 
redovisas. 

Enligt nedanstående modell antas att den samhällsstruktur 
som föreligger vid ett givet tillfälle samtidigt får konse
kvenser för såväl människors anpassningsmöjligheter som för 
den formella kontrollens utformning och intensitet. Båda 
dessa typer av påverkan från den sociala strukturen får i 
sin tur konsekvenser för den faktiska formella kontrollens 
utformning och omfattning. Låt oss börja med konsekvenserna 
för människornas anpassningsmöjligheter. 

Vid varje tillfälle erbjuder samhällsstrukturen sina med
lemmar såväl möjligheter som begränsningar med avseende på 
såväl legitima som icke legitima medel för måluppfyllelse,3) 
med avseende på förutsättningar för personlighetsutveck
ling 4) och informell kontroll. 5) (1). Ju mindre de legi
tima möjligheterna är och ju större de icke legitima förut-
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sättningarna är, desto större är sannolikheten att en enskild 
person förlorar förmågan att klara sig själv eller utvecklar 
ett levnadssätt som strider mot det dominerande normmönst
ret (2). Ju fler människor som lever under sådana struktur
betingelser, desto fler riskerar att bli socialt missanpas
sade (1 +2). Samma resonemang är tillämpligt på förutsätt
ningarna för personlighetsutveckling och informell kontroll. 

Vad som framstår som social missanpassning är emellertid ock
så beroende av lagstiftningen och den intensitet varmed kont
rollen utövas. Ju striktare formella krav och ju intensivare 
kontrollutövning, desto större är risken att en person med 
ett givet levnadssätt kommer att definieras som missanpassad 
och bli föremål för kontrollåtgärder (3). 

Det formella kontrollsystemets omfattning och utveckling är 
å sin sida framför allt beroende av hur många personer som 
har ett sådant levnadssätt att de framstår som missanpassa
de (4). Åtminstone på lång sikt är det inte rimligt att anta 
att samhället avsätter större resurser för formell kontroll 
än vad som är behövligt. Hur mycket och vilken typ av kont
roll som anses som behövlig är emellertid inte enbart beroen
de av handlingarna hos dem som definierats som socialt miss
anpassade. Den sociala strukturen påverkar även definitionen 
av social missanpassning liksom den påverkar det upplevda 
behovet av att göra något och vad som görs åt dem som defi
nierats som socialt missanpassade (5). 6) Ju mer en grupp 
upplever en annan grupps handlande som ett socialt problem, 
desto troligare är det att gruppen försöker få till stånd en 
lag som stärker kontrollen av det problematiska handlan
det (6). (Becker H., 1963). Ju fler och ju mäktigare grup
per som upplever andras handlande som hot mot egna intres
sen eller som sociala problem, desto troligare är det att 
lagstiftningen kommer till stånd (5 + 6). ') Myndighetsut
övningen eller lagtillämpningen är därefter den process var
igenom de som enligt gällande lagstiftning definieras som 
missanpassade pekas ut och blir föremål för olika kontroll
åtgärder. 

2 Att skilja missanpassning från formell kontroll 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang framstår det som be
fogat att mer ingående analysera huruvida det är rimligt att 
anta att kurvan över den formella kontrollen av socialt 
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missanpassade verkligen speglar sociala anpassningsproblem 
snarare än variationer i myndigheternas ansträngningar. Det
ta kan göras på olika sätt. 

För det första kommer jag att granska de studerade kontroll-
formernas historia för att se om olika epoker uppvisar olika 
grader av ambitioner när det gäller myndigheternas försök 
att komma till rätta med den sociala missanpassningen. 

För det andra kommer jag att presentera kontrollmått som är 
relativt oberoende av de sociala myndigheternas agerande. 
Brottsutvecklingen, mätt i antalet årligen dömda för grövre 
brott, är en lämplig indikator i detta avseende. Dels därför 
att kontrollen här utövas av andra myndigheter och dels där
för att brott är så vanliga bland de socialt missanpassade. 
Ett par brottserier är av speciellt intresse. Dels är det 
återfallsbrottsligheten. Det är framför allt återfallsbrotts
lingarna som är socialt utslagna. (Tham H., 1979, sid 
147-154). Dels är det ungdomsbrottsligheten, då det verkar 
rimligt att anta att framför allt ungdomarna är känsliga för 
förändrade samhällsförhållanden. De fungerar i stor utsträck
ning som en relativt konjunkturkänslig grupp på arbetsmark
naden, de befinner sig i en ålder med ännu relativt svagt 
internaliserade vuxennormer och risken är stor för att tidi
ga anpassningsproblem också skapar svårigheter längre fram 
i livet. 

För det tredje kommer jag att presentera mått som inte byg
ger på kontrollåtgärder men som ändå kan antas spegla den 
sociala missanpassningens utveckling. Alkoholismens utveck
ling bedömd utifrån den totala alkoholkonsumtionen samt an
talet döda i alkohol- och andra former av drogmissbruk är 
här väl användbara indikatorer. Inte minst är detta fallet 
mot bakgrund av att ovan redovisade klientundersökningar 
visat att drogberoende alltid varit kännetecknande för mer
parten av de socialt missanpassade. 

Slutligen kan vi genom en analys av fattighjälpsmottagarna 
och deras utveckling få en grov uppfattning om vilka kate
gorier av människor som haft allvarliga ekonomiska problem. 
Men för övrigt säger en ytlig analys av andelen fattighjälps
mottagare ganska lite om den sociala missanpassningen. Per
soner som enligt vår definition är att betrakta som socialt 
missanpassade har alltid utgjort en liten minoritet bland 
hjälptagarna. 
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Mot bakgrund av en analys av det här slaget bör det vara möj
ligt att med relativt stor säkerhet uttala sig om åtminstone 
de allmänna trenderna i den sociala utslagningen av socialt 
missanpassade personer. 

3 Ambitioner och resurser inom socialpolitiken 

Att resursbrist kan begränsa kontroll utövningen är väl känt. 
Bl a klagades det ofta över att platsbristen vid tvångsar-
betsanstalterna hindrade ett effektivt ingripande mot det 
växande antalet lösdrivare under 1800-talets första hälft. 
Däremot kan knappast platsbrist ha utgjort någon förklaring 
till nedgången i antalet intagningar fram emot sekelskiftet. 
I vissa landshövdingeberättelser nämns tvärt om att lösdri
veri utgör ett avtagande problem trots att polisen snarare 
var mer nitisk än tidigare. (Kungl Maj:ts Befallningshafvan-
des femårsberättelser åren 1901-1905, Skaraborgs län, sid 6). 
Samtidigt berättas att de privata alkoholistanstalter som 
startats vid 1800-talets slut hade stora svårigheter att få 
tag på klienter, vilket också var ett av argumenten vid till
komsten av 1913 års alkoholistlag. Att man hade höga ambi
tioner vid seklets början framgår av att man under 1920-ta-
let anordnade tolv arbetshem för försumliga försörjare som 
emellertid aldrig fick någon hög beläggning. Mot den bak
grunden kan de låga kontrolltalen från slutet av 1800-talet 
fram till andra världskriget knappast förklaras med låga am
bitionsnivåer eller resursbrist. 

Det var först vid 1940-talets andra hälft som platsbristen 
började bli akut, dels vid alkoholistanstalterna och dels 
vid ungdomsvårdsskolorna. Anstaltsväsendets utbyggnad under 
1950- och 1960-talet, liksom den nya nykterhetsvårds lagen 
med utökade statliga bidrag till verksamheten, bidrog till 
att intagningssiffrorna då steg så snabbt. Samtidigt bör 
dock uppmärksammas att utbyggnaden motsvarade ett behov som 
gjort sig gällande redan under 1940-talet. En jämnare resurs
tillgång hade möjligen bidragit till en jämnare stegring av 
intagningssiffrorna under efterkrigstiden - inte påverkat 
den allmänna trenden. När det gäller efterkrigstidens ökade 
resurser för bl a nykterhetsvård bör vi också komma ihåg att 
man främst satsat på förebyggande och mindre ingripande åt
gärder av det slag som inte tagits med i diagrammet. 

En form av halvslutna institutioner som fått en snabb ut-
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veck!ing, med färre än 100 platser vid mitten av 1950-talet 
och drygt 1 500 platser vid mitten av 1970-talet, är in
ackorderingshemmen. Dessa var ursprungligen avsedda för alko
holister som hade arbete. Efter hand blev de allt mer befol
kade med alkoholister som var utslagna från såväl arbets-
som bostadsmarknaden. Många är förtidspensionerade. Andra är 
placerade i speciella beredskapsarbeten. De med egna arbe
ten utgör numera endast en minoritet av de boende. (Social
styrelsen redovisar, 1978:4, sid 27). 

Beredskapsarbeten för speci al hänvisad arbetskraft - svårpla-
cerade asociala ungdomar, drogmissbrukare och straffade - har 
genomgått en motsvarande utveckling. 1975 fanns 43 sådana 
arbetsplatser, varav 34 för alkoholister, med arbetstillfäl
len för 1 030 personer. Vanligen är det frågan om skogs- och 
vägarbeten, där de "intagna" bor isolerade i barack liknande 
förläggningar under såväl arbetstid som fritid, veckodagar 
som helgdagar. (Socialstyrelsen redovisar, 1978:4, sid 235-
236). På många sätt påminner dessa arbetsplatser om 1800-ta-
lets kronoarbetsplatser för försvarslösa. 

0m samtliga institutionsplatser för socialt missanpassade 
räknas in i bilden har vi haft en mycket stark utveckling av 
platserna under efterkrigstiden. Vid mitten av 1970-talet 
uppgick platserna på sådana institutioner som inte tagits med 
i vårt kontrollmått och som är avsedda för drogmissbrukare 
(enskilda anstalter, vårdhem, inackorderingshem, ungkarlshär
bärgen, etc) till i runda tal 5 500. (Socialstyrelsen redo
visar, 1978:4, sid 28 och 235). Det kan inte fåda någon tve
kan om att detta resurstillskott dämpat efterfrågan på in
satser inom den traditionella anstaltsvården. 

4 Brottsutvecklingen som kompletterande indikator 

4.1 Strafflags- och brottsbalksbrottsligheten 

I en analys av brottsutvecklingen måste hänsyn tas till de 
stora förändringar som inträffat i lagstiftning och kontroll-
apparat. I 1800-talets jordbrukssamhälle spelade bygemenska
pen, kyrkan och den lokala självstyrelsen en viktig roll för 
den sociala kontrollen. Med hjälp av sexmän i varje by, i 
samband med husförhören, by- och sockenstämmorna kombinerades 
informella och formella kontrollformer på ett inträngande 
och effektivt sätt. (Sundin J., 1982). På ett mycket tidigt 
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Diagram 111:1. Dömda för brott mot strafflag och brotts
balk per 100 000 invånare i åldrarna 15 - 65 
år under åren 1865 - 1975 
Källa: Tabell 14 
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4.2 Âterfallsbrottsligheten 

I den mån vi önskar erhålla en indikator på social utslag-
ning av socialt missanpassade är utvecklingen av antalet 
flergångsdömda ett bättre mått. Det är framför allt för den 
gruppen som brottslighet är en del av en missanpassad livs
stil och det är framför allt bland de flergångsdömda som vi 
återfinner de socialt utslagna brottslingarna. I diagram 
111:2 kan vi studera återfallsbrottslighetens utveckling. 

Tyvärr medger statistiken inte en enhetlig beskrivning av 
hela perioden. Fram till 1912 visar kurvan andelen dömda till 
tredje resan stöld eller oftare. Från 1917 visar kurvan an
delen dömda för kriminalregisterbrott fyra gånger eller fler. 
Detta kan vara en anledning till att vi inte finner någon 
nedgång i âterfallsbrottsligheten vid början av 1900-talet. 
Den brottslighet som då minskade var framför allt vålsdbrotts-
ligheten. Från och med 1920-talet har vi däremot samma ut
veckling för âterfallsbrottsligheten som för kontrollen av 
social missanpassning, med en dramatisk ökning under tiden 
efter andra världskriget. 

4.3 Ungdomsbrottsligheten 

Jag har ovan antagit att ungdomsbrottsligheten borde vara en 
speciellt känslig indikator på sociala anpassningsproblem 
beroende på att ungdomen ofta är mer utsatt för förändringar 
samt beroende på att ungdomsåren också som regel innebär en 
ökad känslighet inför olika anpassningsproblem. Tyvärr sak
nas statistik över ungdomsbrottslighetens utveckling före 
1917, då kriminal registret inrättades. Utvecklingen därefter 
framgår av diagram 111:3. 

Som synes visar ungdomsbrottsligheten under den redovisade 
perioden samma trendvisa utveckling som återfinns i kurvorna 
över kontrollen av social missanpassning och dömda för åter
fall sbrott. 

5 Alkoholismens utveckling som kompletterande indi
kator 

5.1 Med den totala alkoholkonsumtionen som utgångspunkt 

Alkoholismen är en av de vanligaste orsakerna till social 
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Diagram 111:3. Dömda för kriminalregisterbrott i åldrarna 
15 - 20 år per 100 000 invånare i samma 
åldrar och under tiden 1917 - 1975 
Källa: Tabell 17 
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missanpassning oeh utslagning. Vill vi erhålla ett mått på 
alkoholismens utveckling, som inte direkt baseras på myndig
heternas kontrollåtgärder, står framför allt två möjlighe
ter till buds - uppgifter om total konsumtionen samt uppgif
ter om alkoholbetingad dödlighet. 

Ett flertal forskare har påvisat direkta samband mellan den 
totala alkoholkonsumtionen, antalet storkonsumenter och där
med alkoholister i ett samhälle. (Ledermann S., 1956, 
Schmidt W. och de Lint J., 1969 och 1971, Popham R.E., 1970, 
Skog O.J., 1976). Dessa beräkningar bygger på antagandet att 
en daglig konsumtion överstigande t ex 15 cl ren alkohol ger 
skadliga effekter. 

Bland problemen med detta mått bör nämnas osäkerheten i för
sal jningsstatistiken. I denna ingår varken hemti11 verkning, 
utom!andskonsumtion eller privat införsel som ej förtullats. 
Hur hemtillverkningen utvecklats över en längre period är 
svårt att bedöma. Att den utökade turismen medfört en icke 
registrerad ökning i totalkonsumtionen under efterkrigstiden 
är däremot uppenbart. Mot bakgrund av dessa resonemang kan 
vi nu granska alkoholkonsumtionens utveckling som den fram
går av diagram 111:4. 

Diagrammet visar klara trendmässiga samband med utvecklingen 
av kontrollen av socialt missanpassade. De största avvikel
serna består i att den totala alkoholkonsumtionen uppvisar 
en svagare ökningstakt under efterkrigstiden jämfört med ök
ningen i kontrollen av socialt missanpassade, samtidigt som 
den relativa nedgången i alkoholkonsumtionen är betydligt 
kraftigare vid sekelskiftet. 

5.2 Med dödligheten som utgångspunkt 

Vissa dödsfall är mer eller mindre direkt medicinska konse
kvenser av alkohol- eller annan drogkonsumtion. Hit hör så
dana dödsorsaker som alkoholpsykos, alkoholism och lever-
ci rrhos. 

Att bedöma antalet alkoholister utifrån antalet dödsfall i 
levercirrhos är en metod som utvecklats av den amerikanske 
alkoholforskaren E M Jell i nek och som erhållit en utbredd 
användning. Metoden har emellertid sina problem beroende på 
att den andel av levercirrhosfallen som har alkoholism som 
orsak varierar från land till land, beroende på bl a kon-
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Diagram 111:5. Döda i alkoholism och levercirrhos per 
100 000 invånare och under åren 
1911 - 1974 
Källa: Tabell 19 

Antal 

Samtli ga 

Män 

Kvinnor 

AA 

Vi N ~ 
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sumtionsnivå, alkohol-och kostvanor. Flera undersökningar 
visar också att en betydligt större andel av de kvinnor som 
avlidit i levercirrhos erhållit sjukdomen av andra orsaker 
än alkoholism jämfört med männen. (Bruun K., 1973, sid 98-
100). Trots dessa problem, osäkerhet i diagnoserna, etc, 
är antalet döda i dessa sjukdomar ett sätt att åtminstone 
grovt uppskatta antalet alkoholister i medicinsk mening. 
För Sveriges del föreligger en relativt komplett statistik 
över dödsorsaker sedan 1911. Från den tiden kan utveckling
en följas i diagram 111:5. Tyvärr är statistiken över döds
fall inte komplett före 1911. Vissa andra uppgifter tyder 
dock på att vi dessförinnan hade en klar nedgång i al kohol-
sjukdomar. I t ex Stockholm, där problemen torde ha varit 
störst, minskade antalet behandlade för "kronisk alkohol
ism" och "fyllerigalenskap" från 32,3 fall per 10 000 in
vånare vid början av 1870-talet till 19,2 fall vid början 
av 1890-talet. (Kungl Maj:ts Befall ningshafvandes femårs
berättelser åren 1886-1890, Stockholms stad, sid 9-12). Den 
bilden får också stöd av diagram 111:4, där total konsumtio
nens utveckling presenteras. 

Som framgår av diagram 111:5 visar dödlighetsmåttet en stor 
samvariation med våra tidigare mått på social missanpass
ning, vilket inte minst är betydelsefullt med tanke på att 
detta mått knappast visar på en utveckling som direkt speg
lar myndigheternas aktiviteter. 

6 Fattighjälpens utveckling 

Som tidigare påtalats utgör fattig- eller socialhjälpens ut
veckling inte något bra direkt mått på social missanpassning 
i samhället. De som mottagit hjälp har huvudsakligen varit 
människor som fört ett normalt konventionellt liv. Inte hel
ler kan de kallas för utslagna. De flesta hjälpmottagarna 
har fått mycket kortvarig hjälp vid tillfälliga ekonomiska 
svårigheter. 

Under hela tiden har hjälpmottagarna till helt dominerande 
del bestått av sådana ekonomiskt svaga grupper som barn, åld
ringar, sjuka, ensamstående kvinnor och familjer med många 
barn. Bland männen har hjälpmottagarna ökat i antal under 
lågkonjunkturerna. Framför allt i städerna, där möjligheter
na att överleva med hjälp av självförsörjning varit begrän
sade, har tillfälliga inkomstbortfall fått snabba och mer 
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drastiska effekter på antalet hjälpmottagare. (Korpi W., 
1971). 

Indirekt, och framför allt om vi också tar hänsyn till vil
ka kategorier av människor som varit hjälpmottagare, kan 
dock statistiken ge vissa anvisningar om ekonomiska anpass
ningsproblem för olika grupper under olika perioder. Utveck
lingen av den totala andelen av befolkningen som under åren 
1860 - 1975 erhållit fattig- eller socialhjälp framgår av 
diagram 111:6. 

Omstående diagram innehåller, till skillnad från tidigare 
diagram, även uppgifter om barn och åldringar. Diagrammet 
visar inte heller de sociala hjälpformer som existerat vid 
sidan av fattigvården. Dessa har framför allt utvecklats 
från 1930-talet. Här kan bl a nämnas frivillig arbetslös
hetsförsäkring och förbättrade folkpensioner under 1930-ta-
let, förbättrade folkpensioner och införande av allmänna 
barnbidrag under 1940-talet, förbättrade folkpensioner, kom
munala bostadstillägg och allmän sjukförsäkring under 1950-
talet, ATP börjar utbetalas, ny lag om bidragsförskott, för
bättrad sjukförsäkring, pensionstillskott och bostadstillägg 
för barnfamiljer under 1960-talet. Härigenom förbättrades 
situationen för stora grupper av traditionella fattighjälps
mottagare, som åldringar, arbetslösa, sjuka och familjer med 
många barn. (Näsenius J. och Ritter K., 1974, sid 122-123). 

När det gäller den allmänna utvecklingen kan följande kommen
tarer göras. Under perioderna 1860 - 1890, under mellankrigs
tiden och under 1960-talet noterades starka ökningar och höga 
tal. 1800-talets utveckling bör ses mot bakgrund av att många 
fattiga då flyttade till städerna, med den miljöns större 
ekonomiska utsatthet vid tillfälliga inkomstbortfall. Mellan
krigstidens utveckling bör ses mot bakgrund av de då tidvis 
höga arbetslöshetstalen. 1960-talets ökning verkar vara av 
en något annorlunda karaktär, till vilken jag återkommer se
nare. På längre sikt har vidare, vilket framgår av diagram
met, skillnaderna mellan städer och landsbygd utjämnats. 

Åldringar, ensamstående och kvinnor har dominerat bland vux
na hjälptagare - dock mer förr än under efterkrigstidens se
nare år. Bland t ex änkor och frånskilda låg andelen fattig
hjälpsmottagare på mer än 20 % vid slutet av 1800-talet. En 
långsiktig utjämning har dock kännetecknat utvecklingen. Vid 
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Diagram 111:6. Andel av befolkningen som erhållit fat
tig/socialhjälp under åren 1860 - 1975 
Källa: Tabell 20 
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slutet av 1960-talet fick fler ensamstående män än kvinnor 
socialhjälp. 

En analys av andelen socialt missanpassade bland hjälpmot-
tagarna modifierar i hög grad den totala bilden. Statistiken 
är här emellertid mycket bristfällig - framför allt för 1800-
talets del. För 1900-talet kan dock följande allmänna trender 
iakttas. Enligt SOS (Fattigvården) uppgick den andel fattig
hjälpsmottagare, där orsaken till hjälpbehovet ansågs vara 
"dryckenskap" eller "lättja och liknöjdhet", till mellan 0,3 
och 2,1 % under åren 1923 - 1934. Enligt socialhjälpsunder
sökningen 1959 uppgick andelen alkoholmissbrukare till 9,9 %. 
1968 omfattade missbrukargruppen 19 % av socialhjälpsmot
tagarna. Enligt dessa båda socialhjälpsundersökningar domi
nerades missbrukargrupperna av ensamstående män i städerna. 
Siffrorna från de båda socialhjälpsundersökningarna är inte 
helt jämförbara med siffrorna från 1920-talet. Men de tyder 
ändå på att det blivit en större andel socialt missanpassa
de bland hjälptagarna under efterkrigstiden. 

Hade det varit möjligt att rensa bort andra kategorier av 
fattiga än dem som motsvarar vår definition av socialt miss
anpassade ur socialhjälpsstatistiken hade kurvan erhållit 
ett annat utseende. Det är rimligt att anta att kurvan då 
mer liknat våra övriga mått på social utslagning och miss
anpassning. Detta understryks inte minst av att missbrukar
gruppen ungefär niodubblat sin andel av socialhjälpstagarna 
under perioden 1930 - 1970. 

7 Samband och slutsatser 

Genom att framställa utvecklingen av våra olika indikatorer 
i indexform blir det lättare att göra direkta jämförelser 
med vårt ursprungliga mått på social utslagning på grund av 
social missanpassning. 

Som framgår av diagram 111:7 är sambanden i sina huvudtren
der mycket starka. Mot bakgrund av dessa samband samt ovan
stående resonemang vill jag dra följande slutsatser. De all
männa trenderna med en nedgång omkring sekelskiftet och en 
uppgång under efterkrigstiden, speglar rimligen faktiska 
förändringar i utslagningen av socialt missanpassade per
soner. Allt talar för att en mer exakt och fullständig sta
tistik snarare hade förstärkt än försvagat dessa trender. Där-
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Diagram 111:7. Sambanden mellan några indikationer på social 
missanpassning under åren 1860 - 1975 
Källa: Tabellerna 12, 14, 16 och 19 
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emot kan vi t ex inte säga att utslagningen var ca fyra gång
er större vid slutet av 1960-talet jämfört med slutet av 
1880-talet. Många av dem som nu behandlas inom socialpoli
tiken satt troligen tidigare på fängelser. Hur många är omöj
ligt att säga. Likaså måste vi vara försiktiga när det gäl
ler analyser av förändringar mellan olika år, inte minst un
der efterkrigstiden. Detta beroende dels på osäkerheten i den 
officiella statistiken, dels på de stora förändringarna i be
handlingsformer, vilka är svåra att sammanväga till ett en
tydigt mått på kontrollutvecklingen. 
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IV SAMHÄLLSUTVECKLING OCH SOCIAL MISSANPASSNING - EN 
TEORETISK REFERENSRAM 

1 Empiriska och teoretiska utgånsqpunkter för analysen 

1.1 Empiriska förutsättningar och avgränsningar 

Den empiriska redovisningen av den formella kontrollens ut
veckling har givit de första förutsättningarna att få grepp 
på problemet och möjliggjort vissa avgränsningar. Några av 
de empiriska resultaten kan sammanfattas på följande sätt. 
De omhändertagna har: 

a) dels varit personer som på grund av en parasiterande och 
kriminell livsstil hotat andras intressen och krav på att 
genom hederligt arbete "göra rätt för sig", dels varit per
soner som på grund av drogmissbruk varit ur stånd att ta 
vård om sig själva. Ofta har allt detta ingått i samma per
sons livsmönster. 

b) helt dominerats till antalet av män från lägre arbetar
klass med en mycket svag social förankring. 

c) till antalet minskat under perioden från slutet av 1880-
talet till 1920-talet men ökat starkt under framför allt 
efterkrigstiden. Den utvecklingen kan inte förklaras genom 
förändringar i kontrollpolitiken. 

Vi vet också från den offentliga statistiken att under samma 
perioder, som antalet omhändertaganden minskade respektive 
ökade starkt, genomgick samhället osedvanligt snabb ekono
misk tillväxt samt omfattande strukturomvandlingar. Mot bl a 
den bakgrunden har jag antagit att förklaringen till utveck
lingen av den sociala utslagningen av socialt missanpassade 
måste sökas i olika typer av strukturomvandling eller social 
tillväxt, vilka kan antas påverka människors förutsättningar 
för social anpassning och missanpassning. Eftersom de miss
anpassade och socialt utslagna rekryterats från arbetarklas
sens lägre skikt kommer resonemangen att utgå från dessa 
gruppers levnadsförhållanden. 

1.2 Något om det teoretiska arvet 

Förutsättningarna för en vetenskaplig analys bestäms inte en
bart av våra empiriska kunskaper om det fenomen som är före
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mål för vår analys. Varje analys bygger i större eller mind
re utsträckning också på tidigare teoretiska arbeten, inte 
minst från sådana klassiker som Marx, Weber och Durkheim. 
Även om jag inte konsekvent kommer att genomföra min egen 
analys utifrån någon av de traditioner som bildas i dessa 
klassikers spår vill jag ändå kort redogöra för hur jag i 
några viktiga avseenden står i skuld till dessa föregångare. 

I den här analysen kommer jag att utgå från traditionella 
marxistiska synsätt i framför allt två avseenden. För det 
första har jag accepterat antagandet om att de handlingar 
som formar samhällets framtida struktur i sina väsentligas
te avseenden styrs av de villkor som dikteras av det ekono
miska systemet. För det andra har jag accepterat den all
männa synen på människan som en varelse som förutsätter möj
ligheter till en egen skapande verksamhet för sin egen per
sonlighetsutveckling. Inte minst med avseende på förutsätt
ningarna för människans personlighetsutveckling hade Marx en 
pessimistisk syn på utvecklingen under kapitalismen. Här 
skulle konkurrensen tvinga fram en arbetsdelning och en kapi
talackumulation som skapar en allmän alienation och en direkt 
utslagning från arbetslivet av de minst produktiva inom arbe
tarklassen. (Marx K., 1969, sid 555-572). I den meningen an
knyter begreppet social utslagning närmast till den marxis
tiska teoribildningen. Marx mer konkreta analyser var emel
lertid i första hand inriktade på den ekonomiska utvecklingen 
och klasskampens förutsättningar. Sociala problem behandlades 
närmast som bieffekter av denna utveckling. Därför förser 
oss Marx inte med några konkreta modeller som är direkt 
tillämpbara vid mer ingående analyser av social missanpass
ning. 

Weber var i stor utsträckning intresserad av samma problem 
som Marx. Inte heller han förmedlar någon direkt tillämp-
bar modell för vår analys. Däremot har han förmedlat djupa 
insikter om byråkratins framväxt och konsekvenser med av
seende på alienation och mänsklig förstelning. (Weber M., 
1968). Inte minst hans analyser av byråkratins framväxt kan 
bidra till förståelsen av det moderna samhällets utformning. 
I sin religionssociologi ger han också värdefulla synpunk
ter på ideologiernas betydelse. Framför allt underklasser
nas religioner ger enligt Weber utsatta människor möjlighe
ter att tolka sina livsvillkor i termer som samtidigt ger 
tröst och försvarat människovärde. (Weber m., 1964). Detta 
gör innehållet i de ideologier som förhärskar i de sociala 
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miljöer som blir föremål för analys till en viktig variabel. 

Marx och Weber var båda framför allt intresserade av att ana
lysera de krafter som driver samhällsutvecklingen framåt. 
Vill vi däremot studera den enskilde individens möjligheter 
att anpassa sig till ett givet samhälle, eller vad som hän
der individerna när detta samhälle förändras, har Durkheim 
mer att säga. Framför allt betonar Durkheim i olika samman
hang individens beroende av att vara ideologiskt och socialt 
förankrad i sitt samhälle. Endast härigenom kan individer
nas i princip obegränsade behovshorisont avgränsas och indi
viderna försonas med sina livsvillkor. Ur detta perspektiv 
utgör snabb strukturomvandling en risk för mänsklig anpass
ning och lycka i samma mån som den rubbar individens ideolo
giska och sociala förankring. Detta resonemang, vilket i hög 
grad är relevant för vår analys, utvecklar Durkheim i sina 
teorier om arbetsfördelningens utveckling och funktion (Durk
heim E., 1964) och om självmordet. (Durkheim E., 1968). Dürk
heims teoretiska modeller är emellertid inte helt tillämp-
bara på vårt problem. I teorin om arbetsfördelningen analy
serar han utvecklingen utifrån en alltför generell modell 
som han tillämpar på olika samhällen under en period omfat
tande flera hundra år. Den är därför alltför generell för 
vår mer avgränsade analys, där vi behöver räkna med mer tids
specifika förhållanden. Dürkheims analys är samtidigt i ett 
annat avseende allt för snävt för vårt syfte. Social miss
anpassning och utslagning kan också vara ett resultat av 
oöverstigliga yttre praktiska hinder. Om detta säger Durkheim 
inte mycket. 

Även om Durkheim och andra klassiker försett oss med många 
värdefulla insikter om sambanden mellan samhällsutveckling 
och social missanpassning behöver vi en mer komplett och pre
ciserad modell, som skiljer mellan olika konsekvenser av 
olika typer av arbetsdelning. En sådan modell har presente
rats av Nils Christie i boken "Hvor tett et samfunn" 
(Christie N., 1975), där han skiljer mellan social tillväxt 
enligt knoppskjutnings- respektive utvidgningsmodell. Chris
ties resonemang kommer därför att utgöra utgångspunkter för 
min egen modell, som presenteras nedan. Men de utgör inte de 
enda utgångspunkterna. Framför allt kommer jag att försöka 
komplettera, precisera och i viss mån revidera Christies re
sonemang med stöd av bl a mina tolkningar av ovan nämnda 
klassikers bidrag till förståelsen av de krafter som påver
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kar samhällsutveckling och social anpassning. Resultatet av 
detta försök framgår av nedanstående presentation av mina 
teoretiska antaganden. Att jag trots denna bearbetning be
hållit Christies begrepp är av två skäl. För det första an
ser jag att beteckningarna är mycket talande. Det är svårt 
att finna bättre beteckningar än dem som Christie använder. 
För det andra vill jag markera den stora betydelse hans ana
lys haft för mitt eget arbete. 

2 En materialistisk och dialektisk grundsyn 

I min fortsatta analys utgår jag från en samhällssyn som gör 
det möjligt att analysera historien och samhällsutvecklingen 
som resultat av mänskligt handlande. En sådan analys förut
sätter vissa teoretiska antaganden om relationerna mellan 
individ och samhälle, om hur människan formar samhället och 
därigenom samtidigt sina egna förutsättningar och sin egen 
natur. 

Den modell jag utgår från ser i sitt enklaste och mest all
männa utförande ut på följande sätt. 

Figur IV:1. Relationer mellan mikro- och makronivå 
(Modellen är hämtad från Hernes G., 1976) 

Mikronivå Makronivå 

Egenskaper hos aktören 

1. önskemål 

2. Kapacitet 
3. Förvantningår 

Antaganden om beteende 

1. Optimering 

2. Resultatstyrt hand
lande 

Kollektiv nivå 

^ incitament, be- 1. Institutioner 
gränsningar, al 2. Belöningsstruktur 
ternativ 

Materiella omständiqheter 

Aggreqerinqar 

1. Frekvenser 

2. Genomsnitt 
åtgärder, val 

3. Spridning 

4. Fördelningar 
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I den här modellen måste vi göra vissa antaganden om generel
la drag hos mänskligt handlande som det utövas i samhället. 
Vi får lov att anta att människor faktiskt handlar för att nå 
syften eller tillvarata intressen. Vi får vidare anta att man 
försöker använda bästa möjliga eller åtminstone tillfreds
ställande metoder för att nå sina syften. I andra fall blir 
handlingar meningslösa. Vad som utgör kriteriet på till
fredsställande lösningar är delvis kulturellt bestämt och 
delvis ett resultat av situationens krav. I praktiken är kun
skaperna ofta ofullständiga, man handlar under viss osäker
het och lär av egnas och andras erfarenheter. I sina huvud
drag bestäms såväl mål och resurser, som de problem som ak
tören har att övervinna med sitt handlande, av hans tidigare 
och nuvarande position i den sociala strukturen. Villkoren i 
positionerna är dessutom beroende av de premisser som känne
tecknar det större system i vilket positionerna ingår. 

I ett samhälle av vår kapitalistiska typ står några grupper 
av aktörer inför följande typer av problem. För att företa
gen skall överleva gäller det att producera och sälja pro
dukter till priser som möjliggör vinster eller åtminstone 
inte medför förluster. Möjligheterna att åstadkomma detta 
bestäms dels av prisnivån på marknaden och dels av möjlig
heterna att pressa produktionskostnaderna. För lönearbetarna 
är det ett centralt intresse att få arbete. Förutsättning
arna för detta bestäms dels av konkurrensen på arbetsmark
naden, dels av deras möjligheter att motsvara arbetsgivar
nas krav på duglig arbetskraft. Fackföreningarnas intresse 
är att höja medlemmarnas löner. Hur man lyckas med detta är 
dels beroende av den ekonomiska utvecklingen och dels be
roende av deras egen slagkraft. De offentliga myndigheternas 
problem består i att erbjuda så god samhällsservice som möj
ligt. Hur man lyckas med detta är dels beroende av önske
målens omfattning och dels beroende av hur stora resurser 
som kan skapas i samhället i stort och inom de egna förvalt
ningarna. 

Den materiella och sociala strukturen sätter således upp 
olika typer av gränser för "det praktiskt möjliga" för olika 
grupper av aktörer inom samhället. Hur dessa lyckas utnyttja 
de möjligheter som föreligger är emellertid beroende av den 
egna kapaciteten. Därför är det relationen mellan de struk
turellt givna möjligheterna och den egna kapaciteten som 
fastställer varje aktörs handlingsutrymme. Aktören kan an
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passa sig till de yttre förutsättningarna på olika sätt. Ett 
av de vanligaste är dock att försöka höja den egna förmågan 
eller kapaciteten. 

När människor och grupper anpassar sig till de sturkturella 
kraven bidrar de samtidigt till samhällets strukturföränd
ring. De sätt varpå människor handlar och genomför olika 
projekt lämnar spår i de materiella, sociala och kulturella 
strukturerna. Företag bildas, investerar och utvecklas. Löne
arbetarna flyttar till jobben och nya samhällsbildningar upp
står. Ämbetsverk får nya uppgifter, etc. På dessa och många 
andra sätt skapar mänskligt handlande stabilitet eller för
ändring i makrostrukturen, vilket får konsekvenser för kom
mande generationers handlingsmöjligheter. 

3 Ekonomisk tillväxt och långsiktig strukturomvandling 

Snabba och omfattande förändringar i makrostrukturen förut
sätter i allmänhet impulser från den ekonomiska basen. De 
flesta grupper är på olika sätt beroende av ekonomins funk
tionssätt och anpassar sig till "de ekonomiska realiteterna". 
Omfattande initiativ inom andra områden kräver oftast att 
ekonomiska resurser skapas, etc. Vill vi studera mer omfat
tande samhällsförändringar bör vi därför i allmänhet börja 
med att studera vad som händer i näringslivet. I det kapita
listiska systemet är det i det fallet av speciellt stor be
tydelse vad som sker på marknaden. Genom denna förmedlas 
impulser till strukturförändringar på i princip två sätt. 

3.1 Social tillväxt enligt knoppskjutningsmodell 1) 

Av olika anledningar kan efterfrågan på olika produkter öka. 
Under förutsättning av att det finns lediga resurser i form 
av kapital, råvaror och arbetskraft, leder en sådan situa
tion med stor sannolikhet till att nya företag startas och 
till att allt fler får anställning inom näringslivet med åt
följande konsekvenser i form av flyttningstal, urbaniserings
grad, tillkomst av nya organisationer även vid sidan av 
företagsamheten, etc. 

Däremot behöver inte företagen förändra sin inre struktur. 
Det oförändrade eller minskade konkurrenstrycket gör det 
inte nödvändigt att rationalisera - även om en del företag 
ser en möjlighet till ökade vinster. De nyetablerade före
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tagen behöver inte vara effektivare eller ens lika effektiva 
som de äldre för att få utrymme på marknaden. Vi får kort 
sagt mer av det som följer med den industriella utvecklingen. 
Däremot föreligger inget starkt tryck på att människor, orga
nisationer och myndigheter skall handla radikalt annorlunda 
än tidigare, eftersom den nya situationen inte ställer prin
cipiellt annorlunda krav. 

3.2 Social tillväxt enligt utvidgningsmodell 

Mer genomgripande förändringar kan däremot förväntas vid 
höjt konkurrenstryck. Detta inträffar under i princip två 
förutsättningar - sänkta priser på marknaden eller höjda 
produktionskostnader. I en sådan situation kan företagaren 
inte längre fortsätta som förut. Han måste göra något för 
att inte gå i konkurs. Han har då flera möjligheter. 

Såsom påpekats i en omfattande litteratur har specialise
ring av arbetsuppgifterna många fördelar från företagarens 
perspektiv. Produktiviteten höjs (Smith A., 1937), billigare 
arbetskraft kan köpas (Babagge G., 1963) och möjligheterna 
att kontrollera och styra de anställda ökar. (Gårdlund T., 
1942, sid 217-218, Braverman H., 1977, Berner B., 1977, 
Karlsson J., 1977). 

Ett av de viktigaste sätten är att mekanisera genom inves
teringar i en utökad maskinpark. En höjd kapitalintensitet 
är starkt produktivitetshöjande (Jungenfeldt K., 1962), gör 
det möjligt att ersätta arbete med kapital (Lundberg L., 
1969) och medger en effektiv kontroll av de anställda. 
(Karlsson J., 1977). 

En specialiserad och mekaniserad arbetsdrift förutsätter 
företag av en viss storlek för att alla skall ha full ar
betstid och för att kostnaderna för investeringarna skall 
vara möjliga att bära. Bl a av dessa anledningar blir en 
övergång till stordrift en nödvändig åtgärd. (SOU 1970:30). 

Vissa krav kan ställas direkt på de anställda i form av krav 
på effektiv tidsanvändning och skärpta eller förändrade kri
terier vid urvalet av dem som får anställning. Möjligheterna 
liksom behoven av att genomdriva sådana krav är delvis be
roende av företagens struktur med avseende på bl a mekani
seringsnivå och grad av specialisering. (SOU 1931:20, sid 
314 ff, AMS årsberättelser för 1960-talet). 
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Ytterligare en åtgärd är att rensa ut kostnader som inte di
rekt påverkar produktiviteten. Bl a innebär detta att före
tagen tar allt mindre av det traditionella patriarkaliska 
ansvaret för sina anställda. Dessa reduceras till enbart ar
betskraft och värderas enbart som sådan. De sociala problem 
som detta medför har varit ett återkommande tema i littera
turen sedan början av 1800-talet. (Utterström G., 1957, 
Furuland L., 1962, Hellspong M. och Löfgren 0., 1977). 

Det har alltid varit vanligt att lokalisera driften till om
råden med så gynnsamma yttre betingelser som möjligt. Med 
ökad stordrift och kapitalackumulation blir företagen allt 
mer beroende av lokalisering till storstadsområden där den 
yttre miljön i sig är produktivitetshöjande och kostnads-
reducerande. (SOU 1970:30, SOU 1974:3, bilaga 9). Betydande 
kostnadsbesparingar kan man vidare åstadkomma genom att lo
kalisera åtminstone vissa delar av produktionen till länder 
med billigare arbetskraft. (Laestadius S., 1979). 

Även om företaget inte har monopolställning föreligger vissa 
möjligheter att påverka marknaden genom att marknadsföra nya 
varor. I den processen omvandlas allt fler mänskliga behov 
till objekt för kommersiell exploatering. (Se t ex Hirsch F., 
1978). 

De handlingsalternativ som presenterats ovan, tenderar, inte 
minst under starkt konkurrenstryck, att tillämpas parallellt. 
Val av vissa konkurrensstärkande åtgärder utesluter inte 
andra. Tvärt om. De påverkar varandra ömsesidigt och för
stärker varandras förutsättningar. Om många företag dessutom 
handlar enligt dessa alternativ ger detta också upphov till 
en helt annan typ av social tillväxt och strukturomvandling 
än den som kännetecknar knoppskjutningsprocessen. Vi får 
färre men större, mer specialiserade och mekaniserade före
tag, eftersom de minsta och tekniskt mest outvecklade slås 
ut eller tvingas ihop med andra. Besluten inom näringslivet 
centraliseras och makten ökar hos beslutsfattarna i takt med 
att dessa blir färre och styr allt större företag. I syfte 
att samordna verksamheten i de större företagen och det mer 
komplicerade näringslivet utvecklas formella regler och 
hierarkier med åtföljande byråkratisering inom näringslivet. 
Vi får en minskad efterfrågan av arbetskraft inom de tradi
tionella näringarna, eftersom det är mer lönsamt att meka
nisera. När vissa företag läggs ner och andra växer snabbt 
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får vi ett förändrat flyttningsmönster mot allt större sam
hällsbildningar. 

3.3 Sekundära strukturella effekter 

Förändringarna inom näringslivet skapar också förändrade or
ganisatoriska förutsättningar för andra berörda organisatio
ner och myndigheter i samhället. I knoppskjutningssamhället 
får vi flera mindre samhällsbildningar kring de nya före
tagen, nya organisationer inom dessa lokalsamhällen, flera 
uppgifter för lokala planerande och förvaltande organ, etc. 
Utvidgningsprocessen kännetecknas av mer dramatiska effekter. 

Företagens minskande sociala åtaganden, liksom deras krav på 
samhällsservice och en gynnsam infrastruktur, ställer utökade 
krav på den offentliga sektorn, samtidigt som en expanderande 
ekonomi möjliggör nya sådana åtaganden. Men inom den offent
liga sektorn ställs man inför problemet att administrera den 
starkt svällande verksamheten så effektivt som möjligt. Ra
tionaliseringsmöjligheterna är i stora drag desamma som före
tagens - dvs specialisering, stordrift, mekanisering och 
byråkratisering. Samma förhållanden gäller för många andra 
organisationer. 

Sammanfattningsvis kan vi förvänta oss att de anpassnings
former och den strukturomvandling som utgår från näringsli
vets villkor också fortplantar sig i i stort sett samma for
mer till andra delar av samhällsformationen. Social tillväxt 
enligt utvidgningsmodellen kännetecknas därför av en allmän 
utveckling mot koncentration, centralisering, specialisering, 
mekanisering och strävan efter maximalt och störningsfritt 
utnyttjande av arbetstid. 

3.4 Tillväxtprocesserna och den politiska missionen 

I ovanstående resonemang har jag utgått från det kapitalis
tiska näringslivets villkor, varifrån jag antagit att de i 
särklass starkaste omvandlingsimpulserna genereras. Men 
detta innebär inte att politiska strävanden är ointressanta. 
Politiska åtgärder påverkar förutsättningarna för närings
livet och korrigerar resultaten av verksamheten inom detta. 
På kort sikt kan sådana åtgärder därför i viss utsträckning 
styra, begränsa eller förstärka den utveckling som styrs av 
de ekonomiska grundförutsättningarna. 
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På längre sikt är det starka krafter som verkar för att soci
ala tillväxtprocesser alltmer antar utvidgningsmodellens 
form. Dessa krafter är av ekonomisk lika väl som politisk 
natur. 

De bästa förutsättningarna för tillväxt enligt knoppskjut-
ningsmodell föreligger inom en relativt outvecklad men expan
derande ekonomi. Men ju fler företag som tillkommer och ju 
fler behov som tillfredsställs, desto hårdare blir konkurren
sen och desto troligare sker en fortsatt utveckling enligt 
utvidningsmodel1. 

De viktigaste sociala och politiska problemen i det mindre 
utvecklade samhället sammanhänger med de begränsade ekono
miska resurserna och en relativt stor fattigdom med risker 
för tidvis direkt materiell nöd. Ju mer angelägna de poli
tiska ambitionerna är att komma till rätta med denna mate
riella nöd, desto nödvändigare blir det att satsa på en 
ekonomisk produktivitetsutveckling och ett omfattande social
politiskt trygghetssystem. Ju viktigare man anser det vara 
att fördela resurserna och rättigheterna likvärdigt över 
hela nationen, desto nödvändigare blir det att centralstyra 
löneuppgörelser och att bygga upp en omfattande och central-
styrd byråkrati på bl a det socialpolitiska området. Även 
sådana politiska strävanden förutsätter och förstärker en 
övergång till utveckling enligt utvidgningsmodell. 

4 Social tillväxt och yttre förutsättningar för mänsk
lig anpassning 

I samhällen som utvecklas enligt de olika tillväxtmodellerna 
ställs också de enskilda människorna inför olika yttre an
passningsproblem - krav, möjligheter och risker. Båda sam
hällstyperna har sina bestämda fördelar och nackdelar. 

4.1 Förutsättningar i det "lilla" samhället 

Det lilla samhällets största nackdel är dess lägre effekti
vitet och dess förhållandevis låga standard. Om fördelningen 
av de resurser som finns dessutom är ojämn, ställs arbetar
klassens medlemmar ständigt inför problem som ekonomisk 
otrygghet och ibland direkt materiell nöd. När detta samhälle 
växer i form av nya enheter och flera uppgifter ökar också 
möjligheterna för arbetarklassens medlemmar att erhålla åt
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minstone en grundläggande bärgning. Den ökande efterfrågan 
på arbetskraft gör att allt fler människors insatser efter
frågas. Den låga tekniska utvecklingsnivån medför också att 
de flesta kan fylla en uppgift. Om tillväxten leder till 
arbetskraftsbrist mildras troligen kraven på dem som an
ställs, samtidigt som kraven på att människor "gör rätt för 
sig" genom arbete ökar. Prototypen för den missanpassade 
blir i detta samhälle "bråkmakaren", som stör relationerna 
i de traditionella organisationsformerna, och i än större 
utsträckning "smitaren", som vägrar att efter förmåga göra 
rätt för sig i ett samhälle där man menar att allas insatser 
är nödvändiga. 

Möjligheterna för den enskilde att bråka eller dra sig undan 
är emellertid små. De begränsade ekonomiska alternativen 
tvingar de flesta till anpassning för att överleva, oavsett 
vad man händelsevis tycker om förhållandena. Som Nils Chris
tie understrukit är också förutsättningarna för en effektiv 
informell kontroll stora i detta samhälle. Detta är en följd 
av de typer av sociala relationer som utvecklas i det lilla 
samhället. 

I små sociala system med låg specialisering kommer människor 
att värderas efter hur bra de gör det de skall göra. Värde
ringarna kan göras av de flesta och i förhållande till de 
flesta. De små sociala systemen är framför allt baserade på 
personer - inte på roller. Här präglas ju verksamheten av 
att den enskilda människan är synlig för de flesta i alla 
sina verksamheter och alltid har varit detta. De beroende
förhållanden som utvecklas är starkt påverkade av de inblan
dade personerna. I dessa små samhällen fungerar den infor
mella kontrollen effektivt därför att den är inbäddad i 
själva samvaron och utövas av personer med vilka man ofta 
är knutna med långvariga och positiva band som tål påfrest
ningar. (Christie N., 1975, sid 26-28). 

4.2 Förutsättningar i det utvidgade samhället 

I det utvidgade samhället ställs större ekonomiska resurser 
än någonsin tidigare till människornas förfogande. Fattig
domen och den materiella nöden kan förvisas till historiens 
skräpkammare. Men även denna utveckling har sina problem. 
Nu ställs andra krav på människorna. Den tekniska och eko
nomiska utvecklingen gör det mindre nödvändigt att alla del
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tar i produktionen. Många traditionella och enklare uppgif
ter försvinner. Nya och andra krav ställs på dem som söker 
arbete. Det är inte längre förmågan till underkastelse och 
anpassning, utan förmågan till initiativ, pålitlighet och 
personligt ansvarstagande, som ställs i centrum. I ett sam
hälle där det allt mindre blir rätten att slippa slitet och 
allt mer rätten till ett meningsfullt arbete som framstår 
som eftersträvansvärt, påverkas också definitionen av den 
sociala avvikaren. Arbetsvägraren utgör ett allt mindre be
kymmer, medan den som inte kan hävda sig i konkurrensen 
framstår som allt mer beklagansvärd. Kraven på de missan
passade avtar och ersätts med likgiltighet eller medlidande. 

För den som saknar vilja eller förmåga att anpassa sig till 
den nya situationen ökar också möjligheterna att dra sig 
undan. Den materiella nöden tvingar i allt mindre utsträck
ning människor till social anpassning. Därtill kommer de 
minskade förutsättningarna för en fungerande informell kont
roll, som enligt Nils Christie är en följd av relationerna 
i det utvidgade samhället. 

De stora sociala systemen är framför allt baserade på rol
ler - inte personer. Personerna blir enbart stativ för yrkes
rollerna i detta samhälle med starka behov av standardise
rade former av insatser. Det är ett samhälle där de enskilda 
personerna uppträder i specialiserade situationer och roller 
med ständigt nya medspelare som de inte vet mycket om från 
de andra rollsituationerna. Detta är på gott och ont. Det 
ger möjligheter till en personlig frihet men också att dra 
sig undan många former av social kontroll. I de stora syste
men betyder relationer och beroendeförhållanden mellan per
soner allt mindre, medan beroendeförhållanden mellan roller, 
avdelningar och organisationer betyder allt mer. Den infor
mella kontrollens förutsättningar avtar i takt med att de 
personliga beroendeförhållandena och möjligheterna att iakt
ta varandra i många olika situationer försvinner. 

"Det er her man kjenner hverandre som flyktige de-
ler, skip i natten, nye skip den neste dag, nye 
steder, nye muligheter. Det er det oppsplittede 
samfunn, folk på reise fra arena til arena. Inves
teringen i personlige forhold blir liten, det blir 
lett å gå videre hvis det gamle går vrängt. Men 
samtidig blir den gjensidige styrning dårlig og 
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det verdimessige fellesskap mindre og mindre." 
(Christie N., 1975, sid 54). 

Christie ser denna utveckling framför allt som ett resul
tat av den tekniska utvecklingen. Men den tekniska utveck
lingen anser han inte bara ändrar förutsättningarna för den 
informella kontrollen i allmänhet. Den bestämmer också vilka 
grupper i samhället som behövs inom ekonomin och som därige
nom underkastas den informella kontrollen inom väsentliga 
delar av samhällslivet. När någon inte längre behövs innebär 
detta inte enbart utestängning av den enskilde utan också 
förlorade kontrollmöjligheter från samhällets sida. Vanliga 
former av belöningar och straff, som pengar för utfört arbe
te eller indragning av pengar för inte gjorda insatser, för
svinner. Det blir svårigheter att få information om vad som 
sker bland de utestängda, liksom dessa får svårigheter att 
se vad som krävs av dem som deltar. I det utvidgade samhäl
let är det framför allt ungdomen som kommit att ställas utan
för tidigare viktiga uppgifter. (Christie N., 1975, sid 77-83). 

5 Social tillväxt och förutsättningar för personlig
hetsutveckling 

5.1 Nya samhällsformer och nya begrepp 

Strukturomvandlingens effekter i form av öppnade eller slutna 
möjligheter, i form av förändrade krav på socialt deltagande 
och förändrade förutsättningar för informell kontroll är vik
tiga aspekter vid en analys av social utslagning. Men det är 
samtidigt ett alltför begränsat perspektiv. Inte minst gäl
ler detta Nils Christies insiktsfulla men alltför ensidiga 
betoning av den informella kontrollen. När samhället föränd
ras, förändras också relevansen hos centrala begrepp i sam-
hällsanalysen. 

Informell kontroll är framför allt ett centralt begrepp vid 
analys av ett samhälle där det främsta kravet är individens 
lydnad och anpassningsförmåga. Men när samhället förändras 
enligt utvidgningsmodellen ökar kraven på individens initia
tivförmåga, medan kraven på lydnad och anpassning betyder 
relativt sett allt mindre. Framför allt gäller detta livet 
utanför arbetsplatserna. Det blir då också viktigare att sam
hället skapar förutsättningar för medborgarna att utveckla 
sin förmåga att utnyttja den utökade friheten på ett konst
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ruktivt sätt. När tryggheten i de stabila sociala relatio
nerna vittrar bort krävs människor med ett personligt själv
förtroende och en inre trygghet. Frågan är nu om vi kan för
vänta oss att utvidgningsprocessen stärker förutsättningarna 
för människorna att utveckla sådana personlighetsdrag. 

5.2 Mänskligt handlande och självförverkligande 

Till skillnad från djuren, som reagerar mer direkt och in
stinktivt på sina yttre förhållanden, är människan höggra
digt beroende av att lära från egnas och andras erfarenheter, 
av att medvetet kunna planera och styra sitt liv. Till skill
nad från djuren är människan också en reflekterande varelse, 
som kan ångra misstag och känna oro inför framtiden. Hon är 
inte minst medveten om att hon skall dö, vilket väcker såda
na frågor till liv som: "Vad kan jag göra för meningsfullt 
av mitt liv?" "Är detta vad jag kan göra av mitt liv?" "Har 
mitt liv ett värde?" 

Den reflekterande förmågan gör människan beroende av att 
kunna styra sitt liv så att självaktning blir möjlig. Bero
endet av att genom andras erfarenheter och egna handlingar 
träna upp denna förmåga att styra sitt liv, gör i sin tur 
människan beroende av en social stuktur och en kultur där 
skapande och problemlösande handlingar är möjliga. Det är 
således vad människan gör, inte vad hon har, som är det cen
trala i det här sammanhanget. 3) 

Det mänskliga handlandet kan beskrivas som en problemlös
ningsprocess där tanke, känsla och yttre handling är intimt 
sammanvävda och beroende av varandra. I sin helhet kan hand
lingsprocessen indelas i fyra moment som ställer olika typer 
av krav på den handlande. Handlandet förutsätter att situa
tionen kan tolkas, att val av alternativ kan göras, att de 
yttre handlingarna kan utföras och att resultatet kan be
dömas. Handlingskompetens och personlighetsutveckling kräver 
därför erfarenheter från och träning i alla dessa moment. 

Innan människan kan tolka och uppfatta att det finns alterna
tiva lösningar måste hon få erfarenheter från olika situa
tioner och relevanta lösningar. För den oerfarne förmedlas 
sådana erfarenheter från andra med tidigare erfarenheter. 
För att människan skall vara villig att anstränga sig måste 
hon tro på att ansträngningarna ger resultat. Detta kräver 
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att hon kan se effekterna av tidigare framgångsrika hand
lingar, som hon själv eller andra utfört, samt att bedöm
ningar av framtida effekter av handlingar är möjliga att gö
ra. För att handlingar och resultat av handlingar skall kun
na värderas på ett sådant sätt att de stödjer individens 
självuppfattning krävs en förankring i en social och kultu
rell miljö, där normerna stödjer och värderar individens 
praktiska möjligheter och sociala identitet. 

Omsatt till samhällsnivån innebär detta bl a att struktur
omvandlingen kan antas verka indirekt personlighetsnedbry-
tande i samma utsträckning som den medför 

a) att antalet positioner, där individen kan känna att han 
behövs och där han kan erhålla träning i problemlösande 
handlingar, minskar, 

b) att helheten i de handlingar som individen utför bryts 
sönder, 

c) att de sociala sammanhang där människor handlar i sam
verkan bryts sönder, så att möjligheterna till spegling och 
engagemang i gemensamma angelägenheter minskar, samt om 
strukturomvandlingen medför 

d) att förutsättningarna för en stödjande kulturell och 
ideologisk förankring avtar. 

I den utsträckning strukturomvandlingen medför dessa kon
sekvenser försvåras inte bara människornas möjligheter att 
utveckla den personliga kompetens som är nödvändig för att 
de skall kunna göra sig gällande. Även viljan och förmågan 
till socialt engagemang försvagas. Därmed undergrävs också 
möjligheterna att bygga upp ett självförtroende och en inre 
trygghet. 

5.3 När samhällen växer och människor krymper 

När det gäller social tillväxt enligt knoppskjutningsmodel-
len är denna knappast problemskapande med avseende på social 
missanpassning och utslagning. Här försämras ju varken de 
yttre möjligheterna eller de sociala betingelserna för 
"mänsklig tillväxt". Under vissa förhållanden ökar förut
sättningarna för medborgarnas personlighetsutveckling. Detta 
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sker under förutsättning av att tillväxten medför att tidi
gare uteslutna erhåller plats för socialt deltagande. En 
ekonomi som växer från en situation med utbredd undersyssel
sättning är en sådan situation. Samma förhållande gäller när 
nya organisationer skapas, med möjligheter för tidigare ute
slutna att delta på olika områden inom samhällslivet. 

Utvidgningsprocessen innebär i sin tur att mycket av gamla 
onda förhållanden, i form av slitsamma och hälsovådliga jobb, 
försvinner. Men med den höjda produktiviteten och mekanise
ringen försvinner också många tidigare viktiga uppgifter. I 
stor utsträckning gäller detta sådana uppgifter som tidigare 
utförts av ungdom och mindre skolade vuxna. I den mån som 
rationaliseringen av samhällsuppgifterna leder till långt
gående centralstyrning, kontroll och specialisering, där 
planering och tankearbete är skilda från det praktiska utfö
randet, blir de också, som många arbetssociologiska undersök
ningar visat, personlighetsnedbrytande och passi viserande. 4) 
För dem som rationaliseras bort eller upprätthåller de mer 
rutiniserade arbetsuppgifterna i den hårt rationaliserade 
industrin, den växande byråkratin eller det centralstyrda or
ganisationslivet, försämras därmed möjligheterna att styra 
sina liv och arbetsuppgifter, att påverka och känna delaktig
het i samhällsutvecklingen. 5) 

Genom den ökande specialiseringen, rörligheten och de avta
gande personliga beroendeförhållandena, förlorar många männi
skor sin sociala förankring i det utvidgade samhället. Här
med minskar inte bara den informella kontrollen utan även 
förutsättningarna för den spegling i andra människors reak
tioner och erfarenheter, som individen behöver för sin egen 
utveckling. Relationerna till andra blir osäkrare och den 
identifiering med andra människor och gemensamma mål, som 
ger individens handlande större värde och mening, försvå
ras. 6) 

Människan reagerar inte enbart på yttre förhållanden. Som 
planerande och reflekterande varelse behöver hon ideal att 
eftersträva och normer mot vars bakgrund resultaten av dessa 
strävanden kan bedömas. Människan är därför också beroende 
av en kulturell förankring, som kan förse henne med klara 
och realistiska mål, normer och situationsdefinitioner, w 
Även här medför utvidgningsprocessen klara risker för en 
uppluckring av individernas förankring. För det första kän
netecknas utvidgningsprocessen av att den medför en ökad 
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rörlighet mellan olika arenor som var för sig förmedlar olika 
budskap. För det andra ökar karriärmöjligheterna inom bl a 
arbetarklassen, vilket får många att orientera sig mot nya 
samhällsskikt. För det tredje leder de ständiga förändring
arna av arbetsuppgifter och levnadsförhållanden till att den 
materiella grunden för den traditionella kulturen vittrar 
sönder. Detta förstärks av att en längre tids strukturom
vandling skapar förväntningar om framtida fortsatta föränd
ringar. Slutligen skapar den ökande konkurrensen, som ligger 
bakom utvidgningsprocessen, också en ökad kommersialism. Nya 
varor, tjänster och erfarenheter marknadsförs ständigt som 
åtråvärda och nödvändiga inslag i människors liv. För många 
innebär den utvecklingen att gapet mellan de kulturellt pre
senterade bilderna av "det goda livet" och de reellt existe
rande möjligheterna ökar, trots materiellt sett förbättrade 
livsförhållanden. Hur människan än anstränger sig blir hon 
otillfredsställd - förlorar sin självkänsla som skapande in
divid och passiviseras. 

Nu är det emellertid möjligt för individen att stå ut med 
många förhållanden, som avviker från vad som upplevs som rim
ligt och rättvist, om han har tillgång till en ideologi som 
förklarar hans situation i acceptabla former. Inte minst i 
ett utpräglat klassamhälle har underklassens medlemmar behov 
av att hämta stöd för den egna självuppfattningen ur andra 
kriterier än materiell framgång här och nu. 8) Men för att 
sådana ideologier skall kunna växa sig starka och ge indi
viden stöd för självkänslan krävs en social förankring hos 
människor som delar samma erfarenheter. Social tillväxt en
ligt utvidgningsmodell medför starka risker för en försvag
ning av förutsättningarna för en sådan ideologisk förank
ring av samma skäl som den också försvagar den sociala in
tegriteten och kulturella homogeniteten inom arbetarmiljön. 

Sammanfattningsvis kan hävdas att knoppskjutningsprocessen 
inte skapar försämrade men eventuellt förbättrade förut
sättningar att stärka medborgarnas personlighet. Med detta 
menar jag sådana yttre förhållanden som gör det möjligt för 
människor att utveckla sin vilja till engagemang, kompetens, 
självkänsla och inre trygghet. 

För utvidgningsprocessen talar mycket för att det motsatta 
förhållandet råder så länge vi begränsar analysen till ar
betarklassens lägre skikt. Detta är desto mer kritiskt då 
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social tillväxt enligt utvidgningsmodellen samtidigt ställer 
ökande krav på medborgarnas individuella förmågor. Dessa för
mågor avser inte enbart individens förmågor att hävda sig i 
en tilltagande konkurrens utan också hans motståndskraft mot 
de olika former av social stress, som följer med social till
växt enligt utvidgningsmodellen. 

6 Social tillväxt, stress och anpassningsformer 

6.1 Tillväxt i harmoni eller inre motsättningar 

När samhället växer enligt knoppskjutningsmodellen rubbas 
inte jämvikten mellan de möjligheter till socialt deltagande 
som skapas för medborgarna, kraven på deras deltagande och 
de sociala förutsättningar som formar medborgarnas vilja och 
förmåga att fullgöra kraven. Om processen sker i sådana for
mer som ökar arbetarklassens möjligheter till deltagande inom 
olika delar av samhällslivet, ökar tom dess medlemmars för
utsättningar för social anpassning, såväl med avseende på 
yttre möjligheter som med avseende på förutsättningarna för 
personlighetsutveckling. 

Allt är nu inte gott i detta samhälle. Anpassningen är i stor 
utsträckning individens underkastelse under tvingande ekono
miska omständigheter och ett starkt socialt tryck mot lik
formighet. Här skapas inte bara socialt anpassade människor 
utan även en viss flegma och ett accepterande av sådana för
hållanden som inte är de bästa. Samtidigt är det ekonomiska 
skyddsnätet bräckligt i detta samhälle - bräckligare ju sva
gare utvecklade de ekonomiska förutsättningarna är. Konjunk
tursvängningar kan här tidvis förväntas utsätta människor i 
de lägre klasserna för påfrestningar i form av materiell nöd. 
Denna nöd kan utan tvivel ge upphov till exempelvis brotts
lighet - men då av mer övergående natur. 

När samhället växer enligt utvidgningsmodellen råder på varje 
punkt det motsatta förhållandet. Det är inte minst en ut
veckling där betydande motsättningar utvecklas med avseende 
på människors möjligheter, kraven på dem som söker ta del i 
den sociala verksamheten och de förutsättningar som formar 
människors vilja och förmåga att ta del i utvecklingen. Här 
växer inte bara de ekonomiska resurserna utan också mänskliga 
påfrestningar, i form av psykisk och social stress hos de 
flesta och avskärmade möjligheter till personlighetsdanande 
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deltagande hos en del. När många känner av den sociala stress, 
som kan härledas till utvidgningsprocessens motsättningar, 
kan vi också förvänta oss att allt mer av mänskligt handlande 
kommer att påverkas av olika sätt att handskas med denna 
stress. 

6.2 Mänskligt handlande under social stress 

Människor under stress handlar av naturliga skäl olika bero
ende på bl a sina utgångsförutsättningar. En del "satsar på 
sig själva", lyckas och får ett bättre och rikare liv än vad 
som tidigare varit möjligt. Andra "hänger med" efter bästa 
förmåga inom tillgängliga men krympande livsområden - även 
när omständigheterna tvingar till omskolning, flyttning och 
idogt arbetssökande. Sådana anpassningsmönster är dock av 
mindre intresse för den här analysen. Människor blir inte 
tvångsvis omhändertagna så länge de själva försöker lösa sina 
problem. Det är först när situationen blir allvarligare, i 
form av ett asocialt levnadssätt, brottslighet eller alko
holism, som personerna anses så missanpassade och/eller så 
ur stånd att ta vård om sig själva att myndigheterna ingri
per med mer omfattande kontrollåtgärder. Vi frågar oss där
för: I vilken utsträckning är det rimligt att se brott och 
alkohol eller annat drogmissbruk som respons på social 
stress? 9) 

Den kriminella lösningen 

Att se brottslighet som anpassningsformer till konflikter 
mellan yttre möjligheter, krav på framgång och individuella 
förutsättningar är ett centralt tema i den kriminologi ska 
litteraturen. Ibland har man sett brottslighet som medvetna 
och rationella val när de yttre möjligheterna, att med soci
alt accepterade medel uppnå personliga ambitioner, varit be
gränsade. (Merton R., 1957, kap 4 och 5, sid 131-194. 
Cloward R. och Chi in L., 1960). Andra har sett brottslighet 
som reaktionsbildning mot ett samhälle som förnekar indivi
den grundläggande behovstillfredsställelse. (Cohen A., 1955). 
Ett vanligt tema, inte minst bland forskare som är anhängare 
till den symboliska interaktionismen, är att brottslighet är 
ett sätt att fastställa en identitet när personen saknar 
möjligheter till en positiv identitetsförankring. En krimi
nell identitet har då antagits vara bättre än ingen identi
tet alls. (Nygren P., 1978). Ytterligare andra har betraktat 
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brott som ett sätt att reducera olust vid sådana medvetna 
eller omedvetna känslor som "fritt flytande ångest, ten
sion, nedstämdhet och bitterhet, känslor av existentiell tom
het, intighet, alienation och meningslöshet, hopplöshet, 
maktlöshet och hjälplöshet". Palm A. och Palm U., 1977). 
Slutligen kan nämnas dem som, utan att ange drivkrafterna 
bakom handlandet, framhåller det utvidgade samhällets för
sämrade socialisations- eller informella kontrollmöjlighe
ter. (Christie N., 1975, Hauge R., 1971). 

Den dimmiga lösningen 

Att alkohol har ångestreducerande effekter, och därför brukas 
i större utsträckning bland individer och i samhällen där 
stress, osäkerhet och ångest förekommer, är ett ständigt 
återkommande argument inom alkoholforskningen. Man saknar 
heller inte empiriska stöd för att ångestnivån är en bety
delsefull faktor, om än inte den enda, som formar individer
nas dryckesmönster. Ett flertal undersökningar, där personer 
testats eller tillfrågats om hur tillfredsställda de är med 
sin situation eller vad de förväntar sig av framtiden, har 
givit tämligen entydiga svar. Personer med högre ångestnivå 
dricker större kvantiteter, på ett mer probiemskapande sätt 
och använder alkohol i större utsträckning som ett medel 
att handskas med personliga problem. (Brenner B., 1967, 
Carman R., 1971, Jessor R., Carman R. & Grossman P.H., 1968, 
Williams A., 1966). Det är vidare mycket rimligt att anta 
att social tillväxt enligt utvidgningsmodellen skapar just 
den typ av stress och ångest som människor försöker reduce
ra med hjälp av alkohol och andra droger. 10) 

Kännetecknande för det utvidgade samhället är bl a dess läg
re grad av social integration. Mot bakgrund av en relativt 
omfattande litteraturgenomgång hävdar H Fallding (1964) att 
alkohol fyller följande funktioner för individen med hänsyft
ning på grad av integration i samhället. 

Den första formen av drickande, som han kallar "ornamentell-
gemenskapssymboliserande", förekommer främst i integrerade 
grupper och i relation till högre makter. Drickandet är här 
ett uttryck för tillit och solidaritet. Spänningsreduktion 
är inte nödvändig. 

"Underlättande" drickande syftar till att underlätta omställ
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ningar och kontakter i ett samhälle där individen fortfarande 
känner gemenskap. Det föreligger dock risker med en vanemäs-
s i g utveckling av detta drickande. De positiva effekterna är 
endast tillfälliga. På längre sikt kan det skapa problem och 
förhindra personli ghetsutveck1 ing. 

Den tredje typen är "lindrande" drickande, där alkoholen blir 
ett substitut för ömsesidig tillit och gemensamma mål. Tillit 
har här blivit ovanligt och många individer saknar social 
förankring. Den isolerade individen blir demoraliserad och 
känner tomhet och brist på tillfredsställelse. Han söker där
för olika former av omedelbar tillfredsställelse i form av 
överdrivet ätande, sex, prylar, ockultism, alkohol, droger, 
etc. Drickande av detta slag tilltar då samhället förlorat 
sin attraktivitet för medlemmarna, i kulturer som är på väg 
att gå under i kontakt med erövrande kulturer eller genom 
inre upplösning. 

"Vedergällningsdrickande" utgör den fjärde typen. Det före
kommer bland människor som misslyckats i livet. Som uttryck 
för sin besvikelse använder de alkohol för att protestera 
och göra sig själva till en börda för samhället. Denna form 
av drickande återfinns främst hos isolerade och socialt ut
slagna alkoholister. 

6.3 Drogmissbruk förutsätter tillgång till droger 

Ovanstående resonemang om alkoholens (och andra drogers) 
ångestreducerande funktioner bör inte tolkas så enkelt som 
att alkoholkonsumtionsnivån är en mekanisk effekt av osäker
het och isolering i det utvidgade samhället. För det första 
använder inte alla alkohol eller andra droger som medel för 
spänningsreduktion. Många fungerar utan droger trots psy
kisk press och andra söker alternativa anpassningsformer. Om 
alkohol eller andra droger kommer till användning beror i 
stor utsträckning på tillgången till dessa droger. Här spe
lar drogpolitiken en så central roll att denna inte kan läm
nas utanför en mer utförlig analys. 

För det andra har drogerna i sig själva beroendeskapande 
och nedbrytande effekter. (Bejeroth N., 1975). Av den anled
ningen löper praktiskt taget alla som börjar bruka droger, 
oavsett anledning, risk för att bli beroende, socialt miss
anpassade och utslagna. Risken för social utslagning ökar 
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visserligen med en strukturomvandling enligt utvidgnings
modell, eftersom drogmissbruk där är ett större hot mot den 
komplexa ordningen. Ändå måste drogernas självständiga effek
ter uppmärksammas. 11) Särskilt markant är detta för narko
tiska preparat, som har starka beroendeframkallande effekter 
på praktiskt taget alla människor. 

7 Samhällsstruktur, brottslighet och alkoholism -
några empiriska studier 

7.1 Om variationer i samhällsutvecklingen 

Det finns relativt få studier som mer systematiskt försökt 
ställa sociala problem i relation till samhällsstrukturen 
eller miljön i stort. De flesta studier har varit inriktade 
på mer avgränsade orsakssamband. Att brottsligheten ökar i 
takt med industrialiseringen tas i allmänhet för givet. 
Christie har, som nämnts ovan, försökt förklara detta med 
hänvisning till den minskande informella kontrollen i sam
hällen som växer enligt utvidgningsmodellen. Den typen av 
social växt anser han vara typisk för moderna samhällen och 
huvudsakligen en konsekvens av modern teknologi. 

Samtidigt är det uppenbart att brottsligheten inte utvecklats 
på samma sätt inom olika regioner eller mellan olika indust
rinationer. Från öststaterna rapporteras ofta en betydligt 
lägre brottslighet än i västliga industrinationer, trots en 
mycket snabb strukturomvandling. (Se t ex Gödöny J., 1974, 
sid 91-128). Tyvärr är det statistiska underlaget i rappor
terna från öststaterna ofta bristfälligt och osäkert. (Sveri 
K., 1974, sid 170-172). 

Men även västvärlden uppvisar stora variationer. Clinards 
(1978) jämförelser mellan utvecklingen i Schweiz och framför 
allt Sverige, liksom Uusitalos (1979-80) jämförelser mellan 
Lahtis och Tammerfors i Finland, ger exempel på varierande 
brottslighetsutveckling inom kapitalistiska samhällen. Deras 
studier är också analyser av relativt totala miljöer samt av 
de slagen att de ger ett åtminstone partiellt stöd åt ett 
fortsatt arbete utifrån de modeller för social tillväxt som 
presenterats ovan. Enligt dessa modeller bör vi då förvänta 
oss en lägre brottslighet i samhällen som i mindre utsträck
ning växt enligt utvidgningsmodellen. Detta kan också sägas 
vara några av de slutsatser som kan dras ur Christies, 
Clinards och Uusitalos analyser. 
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När det gäller alkoholbruket ger den befintliga litteratu
ren sämre förutsättningar att uttala sig om de effekter av 
variationer i den sociala tillväxtens form. De jämförelser 
mellan olika samhällstyper, som framgår av bidragen från 
Field (1962) och Bacon (1962), ger dock ett visst, om än 
svagt, stöd till utvidgningsmodellen som förklaring till 
växande alkoholproblem. 

7.2 Schweiz - ett västerländskt undantag 

I sin bok, Cities with little crime, redovisar Clinard re
sultaten av ett forskningsprojekt där brottslighetsutveck
lingen i Schweiz jämförs med andra västerländska industri
nationer - framför allt Sverige. Utmärkande för Schweiz är 
den relativt låga konventionella brottsligheten 12) och en 
samhällsstruktur som har stora likheter med Christies 
knoppskjutningssamhälle. Med hänvisning till landets låga 
brottslighet parallellt med en hög ekonomisk standard av
visar Clinard ekonomiska orättvisor och fattigdom som huvud
saklig förklaring till brottslighet. I stället riktar han 
uppmärksamheten mot framför allt ett antal strukturella fak
torer. Här gör han också de flesta direkta jämförelserna med 
Sverige. 

I Schweiz har urbaniseringstakten varit relativt långsam och 
städerna har aldrig blivit extremt stora. Individernas för
ankring i olika lokala samhällen är starkt markerad. Poli
tiskt och administrativt kännetecknas Schweiz av en svag 
centralmakt och en långtgående decentralisering, där med
borgarna spelar en viktig roll i självförvaltningen. Inte 
minst gäller detta den lokala sociala kontrollen. Medborgarna 
är skeptiska till omfattande statliga ingrepp. Då och då tas 
initiativ där man helt bortser från centralt fattade beslut. 
Det individuella ansvaret betonas och sociallagstiftningen 
är av begränsad omfattning. Större vikt läggs vid privat 
sparande och privat organiserade försäkringsprogram. 

Till skillnad från förhållandet i de flesta västerländska 
industrisamhällen är generationsklyftorna påfallande små. 
Olika undersökningar visar t ex att ungdomar inte nödvän
digtvis föredrar kamrater framför vuxna som signifikanta 
andra. Kommunikationerna mellan generationerna flyter väl. 
Delvis ser Clinard detta som resultat av gemensamma aktivi
teter inom bl a värnpliktsystemet och idrotten. Samtidigt 
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som den vuxna generationen är öppen för ungdomarnas synpunk
ter ställer man krav på ungdomens handlande. Inte minst gäl
ler detta att ungdomen skall acceptera den vuxna auktoriteten 
och för övrigt leva upp till konventionella krav på "gott 
uppförande". 

I Sverige, menar Clinard, har däremot urbaniseringsprocessen 
givit upphov till betydligt större städer och en koncentra
tion av befolkningen till ett fåtal metropoliska områden. Av 
flerhundraårig tradition kännetecknas Sverige av en stark 
centralmakt. Dess administration har, inte minst i samband 
med välfärdsstatens uppbyggnad, kommit att tränga in på allt 
större områden av mänskligt liv. Clinard menar därför att i 
Sverige spelar den offentliga byråkratin med dess olika ex
perter en central roll. Då och då fattar den beslut som går 
direkt mot utbredda opinioner. Systemet, och då inte minst 
som det kommer till uttryck i den socialdemokratiska ideolo
gin, har en välvillig men starkt patriarkalisk framtoning. 
Detta system har också ändrat människors kommunikationsmöns
ter på ett sätt som framgår av ett uttalande från Olof Palme 
1976. 

"society, has to an increasing extent, taken the 
responsibilities of individuals. Social reforms has 
required that more and more people must communicate 
with authorities." (Clinard M., 1978, sid 153). 

I det svenska genomorganiserade och programmerade samhället 
har ungdomen enligt Clinard blivit uttråkad och söker därför 
spänning i olika former av avvikelser. Här finns en utpräglad 
tonårskultur med sin egen livsstil och i många fall ett di
rekt avståndstagande från den vanlige laglydige "knegarens" 
livsföring. Kontakterna mellan olika åldersgrupper har mins
kat, samtidigt som uppfostringsideologin är mer demokratisk, 
tillåtande och sekulariserad. Ungdomens frihet och valmöjlig
heter har inte bara ökat. Dess oberoende är också något som 
uppmuntras och värderas. 

Enligt Clinards beskrivning liknar Schweiz mer knoppskjut-
ningssamhället och Sverige mer utvidgningssamhället, om vi 
anknyter till Christies terminologi. Men till viss skillnad 
från Christie, lägger Clinard större vikt vid individens del
aktighet. Detta framkommer också av hans rekommendationer 
för en politik i syfte att minska brottsligheten. Hans rekom
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mendationer går i stor utsträckning ut på; decentralisering 
av storstäder genom utspridning av industrier, politisk de
centralisering till små styrande enheter, där fler människor 
kan dela lösningar och ansvar för olika lokala problem, samt 
integration av olika ålderskategorier genom gemensamma akti
viteter snarare än riktade ungdomsprogram. 

7.3 Brottslighet och ideologisk förankring 

I likhet med Christie och Clinard anlägger Uusitalo en hel
hetssyn på samhällsmiljön när han gör en jämförande analys 
av brottslighetsutvecklingen i Lahtis och Tammerfors. 

Lahtis är en stad med 90 000 invånare och en exeptionellt 
hög kriminalitet. Här har man också reagerat starkt på kri
minaliteten i form av demonstration för "lag och ordning" 
och krav på förstärkta polisresurser. Polisen är tradition
ellt militant i sina attityder och har bl a krävt att få bära 
synliga vapen för att höja sin auktoritet. I staden florerar 
privata vaktbolag. Kommunen har även vänt sig till samhälls
vetare för att få idéer om förebyggande åtgärder. När sta
dens utveckling och struktur studerats har man funnit bl a 
följande typiska drag. 

Staden har växt på en äldre marknadsplats som sedan länge 
haft rykte om sig för asociala element. Själva staden är dock 
relativt ny och grundlades i början av 1900-talet. Framför 
allt har den växt under tiden efter andra världskriget och då 
till stor del som resultat av "kapitalistiska marknadskraf
ter". Här placerades då också ett stort antal karelska emi
granter. Stadens maktelit, företagarna, representerar ett mo
dernt tänkande, utan det gamla bergarskapets patriarkaliska 
ansvar för sina anställda. Arbetskraften är enbart och bok
stavligen en vara. Stadens arbetarklass domineras till an
talet av icke yrkesutbildade arbetare, som nyligen flyttat 
in till staden. Den fackliga och politiska arbetarrörelsen 
saknar traditioner och är utomordentligt svag i organisato
riskt avseende. Andra former av medborgarrörelser saknas 
nästan helt och inom den politiska traditionen brukar man 
inte ta någon som helst hänsyn till sporadiska medborgar-
aktioner. I stället har Lahtis det största antalet kommuna
la tjänstemän, jämfört med antalet medborgare i hela lan
det. 
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Tammerfors är med sina 170 000 invånare en betydligt större 
stad än Lahtis. Ändå är brottsligheten per invånare endast 
ca hälften så stor som i Lahtis. Även om staden grundlades 
under 1700-talet började staden först utvecklas som ett ty
piskt resultat av den tidiga kapitalismen under 1800-talet. 
Staden hade då en stark hantverkstradition och växte i den 
patriarkaliska kapitalismens anda. Här utvecklades en tradi
tion som betonade arbetsgivarens totalansvar för sina an
ställda. På den andra sidan utvecklades en stark arbetar
rörelse med sin egen symbolvärld och mytologi. De svaga är 
maktlösa i Tammerfors liksom i Lahtis. Men i Tammerfors har 
de sin egen kultur med sina myter, en levande arbetar1 itte-
ratur och en stark opposition mot den finska kapitalismen. 
Inbördeskriget lever kvar i arbetartraditionen. I Lahtis har 
arbetarna däremot inga motsvarande traditioner av klasskamp 
att påvisa. 

Med hjälp av variabelanalys har man inte lyckats finna för
klaring till skillnaderna i kriminalitet mellan Lahtis och 
Tammerfors. Ändå menar Uusitalo att man kan finna förklaring
en i "kulturmönstrets totalitet" och kanske framför allt i 
själva stadskulturen. Klassmedvetandet är ett sätt för de 
svaga att få en hederlig tolkning av sin egen livssituation. 
Enligt Uusitalo kan nämligen en betydande del av brottslig
heten ses som autonomi- och identitetssökande verksamhet. 

7.4 Alkohol och solidaritet 

I en numera klassisk analys av sambanden mellan samhälls
struktur och alkoholbruk i primitiva samhällen hävdade Horton 
bl a att samhällen med hög ångestnivå också uppvisade hög 
alkoholkonsumtion. (Horton D., 1943). I brist på bättre data 
tvingades Horton till ganska mekaniska antaganden om att 
yttre bekymmersamma förhållanden, som försörjningssvårig
heter eller risk för krig, skulle verka ångestframkallande. 
Med undantag för samhällen, som stod inför kulturellt samman
brott i samband med kontakter med västmakter, erhöll han en
dast svaga eller inga statistiska samband. 

Field, som senare gjort en förnyad analys av Hortons materi
al, men testat hypoteserna på ett i flera avseenden bättre 
dataunderlag, tillbakavisar också Hortons slutsatser om att 
"rädsla" skulle vara motiv för berusning. (Field P., 1962). 
Enligt Field hade berusningsgraden i samhället samband med 
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hur samhället var organiserat. De väsentliga samhäl1 svariab-
lerna var genomgående sådana som uttrycker olika grader av 
samhällssolidaritet och fasthet i barnuppfostran. Berusnings-
graden var framför allt lägre i samhällen med kollektiv sna
rare än individuell uppbyggnad. I samhällen där befolkningen 
var fast bosatt, där ägandet var kollektivt, där släktgrup
perna var sammanhållna under längre perioder och där de per
sonliga relationerna hade klara lydnadsregler. Enligt Field 
motverkade detta de okontrollerade dryckesformerna i de 
mindre integrerade och individualistiska samhällsformerna. 

Att integration i solidariska grupper motverkar onykterhet 
och alkoholism är en slutsats som Field får stöd för i andra 
undersökningar. 13) Men att av den anledningen förkasta 
ångesthypotesen torde vara att kasta ut barnet med badvatt
net. Enligt den utvidgningsmodell som presenterats ovan är 
det också individuella prestationskrav, svag social och kul
turell förankring snarare än materiella problem, som skapar 
ångest. En uppfattning som redan tidigare framförts av bl a 
Durkheim. (Durkheim E., 1968). 

7.5 Alkohol som "social sambandsolja" 

En analys av sambanden mellan social struktur och alkohol
bruk i mer moderna och komplexa samhällen har genomförts av 
Bacon. (Bacon S.D., 1962). I sin analys utgår han framför 
allt från effekterna av specialiseringen inom ekonomin. 

I likhet med många andra hävdar Bacon att specialiseringen 
inom ekonomin möjliggjort å ena sidan en ekonomisk standard 
av aldrig tidigare skådat slag, samtidigt som den å den andra 
sidan givit upphov till ett samhälle som kännetecknas av ar
betsdelning och hierarkiska nivåer efter prestige, ansvar, 
inkomst, etc. Människor som håller sig inom sina speciella 
grupper blir då ganska okunniga om vad som kännetecknar andra 
människors intressen, vanor och ideer, samtidigt som beroen
det ändå ökar, eftersom man behöver varandras tjänster. I det 
sammanhanget spelar en ökad användning av pengar en central 
roll. De flesta tjänster kan ersättas i pengar eller pengars 
värde, vilket fördunklar och gör det möjligt för de enskilda 
människorna att inför sig själva förneka dessa ömsesidiga 
beroendeförhållanden. Det enda man upplever sig vara beroende 
av är pengar och många försöker att organisera sitt liv just 
i relation till pengar. Samtidigt har de små möjligheter att 
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förstå och kontrollera de processer som styr deras tillgång 
till inkomster. 

I det specialiserade samhället får individen ett större värde 
så länge man behöver hans tjänster. Men om hans specialist
kunskaper av någon anledning blir omoderna, eller hans yrke 
inte kräver någon utbildning, blir individen mer maktlös än 
i en mer primitiv organisation. En annan konsekvens är indi
videns minskade manifesta beroende av en social förankring. 
Han kan dra sig undan släktens kontroll för att tjäna pengar 
på egen hand, vilket tidigare var omöjligt. De grupper indi
viden får kontakt med blir höggradigt specialiserade och han 
rör sig mellan olika grupper som förmedlar olika budskap om 
vad som är viktigt, intressant, riktigt, etc. När den indi
viduella friheten ökar, ökar också den osäkerhet som följer 
av mindre trygga sociala relationer. Bacon menar därför att 
den ökade friheten också ställer krav på individen att hands
kas med problem som knappast existerade i enklare, enhetli
gare och mindre specialiserade samhällen. 

Varje samhälle behöver upprätthålla en viss samhörighet mel
lan sina medlemmar. Då samhörighetskänslorna hotas genom 
olika former av stress behöver samhället också någon form av 
mekanism för att återställa integrationen. En sådan mekanism 
behövs i särdeles hög grad i ett specialiserat samhälle, där 
människorna ofta är mer självupptagna och oberoende, mer 
okunniga om varandra, mer åtskilda från varandra och mer in
volverade i aggressiva och konkurrensmässiga relationer. 
Alkohol har visat sig vara ett användbart, snabbt och ganska 
säkert medel att lösa spänningar, osäkerhet och misstänksam
het. 

Bacon menar också, vilket är mer relevant utifrån mitt tidi
gare sätt att resonera, att även individen har behov av hjälp
medel för spänningsreduktion vid kontakter med andra i ett 
individualiserat, specialiserat och konkurrensbetonat samhäl
le. Priset för det ekonomiska välståndet i form av känslo
mässig osäkerhet är svårt att mäta. Emellertid menar Bacon 
att det kommer till uttryck i sådana problem som har att göra 
med individens självuppfattning, möjligheter att erhålla 
respekt och sympati från andra, konflikter på grund av själv
hävdelse och kritik, trygghet, prestationskrav och sexuella 
relationer. 
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Alkohol är emellertid inte bara ett användbart utan också ett 
farligt hjälpmedel för spänningsreduktion på grund av dess 
nedbrytande effekter. Dessa effekter blir speciellt snabba i 
ett komplext samhälle. Handlingar och relationer ställer här 
stora krav på känslighet, precision, tillförlitlighet, själv
kontroll och ansvar, varför ett alkoholbruk som hotar indi
videns förmåga i dessa avseenden också framstår som särskilt 
hotande för omgivningen. Eftersom det komplexa samhället re
dan är opersonligt, individualistiskt, hierarkiskt och kon-
kurrensinriktat blir effekterna av ett okontrollerat alko
holmissbruk också dramatiska för individen. Anpassningsprob
lemen och individens nedbrytning blir snabba och djupgående. 

8 Sammanfattning av de teoretiska resonemangen 

8.1 Allmänna överväganden 

I mina resonemang om sambanden mellan samhällsutveckling och 
social missanpassning har den grundläggande frågan avsett in
dividens anpassningsmöjligheter i ett samhälle som genomgår 
olika former av strukturomvandling. Ur detta perspektiv får 
begreppet samhälle analytiskt sett två innebörder. För det 
första menar jag med samhället de yttre problem, möjligheter 
och krav, som individen möter på de arenor där han uppträder. 

För det andra menar jag med samhället de förutsättningar som 
livet på de olika arenorna ger individen när det gäller att 
utveckla hans inre personliga förmåga att fungera på ett so
cialt acceptabelt sätt under de givna yttre omständigheterna. 
De båda perspektiven på samhället är naturligtvis beroende av 
varandra. Dels därför att det är samma samhälle. Dels, och 
detta är det centrala, därför att det enligt mitt synsätt 
mera är relationerna mellan yttre och personlighetsdanande 
förutsättningar, snarare än det ena eller det andra, som är 
av intresse i en långsiktig analys. Inte minst motiveras 
detta intresse av att social tillväxt kan medföra att mot
sättningar utvecklas mellan de båda typerna av samhällsvi li
kör. När så är fallet kan den sociala utvecklingen på sikt 
få förödande konsekvenser för utvecklingen av människors an
passningsmöjligheter. 

Utifrån detta perspektiv är det möjligt att urskilja två 
vanliga och rena typer av social tillväxt och strukturom
vandling. Som beteckning på dessa två typer har jag använt 
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mig av Nils Christies begrepp - knoppskjutningsmodellen res
pektive utvidgningsmodellen. Till skillnad från Christie har 
jag dock starkare betonat den kapitalistiska marknadsekono
mins inflytande på den sociala tillväxtens former. Inte hel
ler har jag begränsat resonemangen om tillväxtens effekter 
till dess effekter för den informella kontrollen. När sam
hället förändras, förändras också de krav som ställs på 
dess medlemmar. Framför allt i utvidgningssamhället kan so
cial missanpassning lika gärna vara ett resultat av t ex 
bristande initiativförmåga som bristande anpassning till 
normsystemet. Därför har tillväxtprocessernas effekter på 
individernas möjligheter att utveckla den förmågan ägnats 
ett betydande intresse. 

Det bör understrykas att modellerna beskriver teoretiska och 
renodlade processer. Därför saknar de inte verklighetsför
ankring. Men vi bör förvänta oss att verkligheten uppvisar 
betydande variationer med avseende på utvecklingens konkreta 
innehåll, styrka, plats för tillfälligheter, etc. Modellerna 
kan därför aldrig ersätta en empirisk analys - endast vara 
vägledande i en sådan. 

8.2 Modeller av social tillväxt 

Båda modellerna utgår från att förändringar inom ekonomin 
genererar de starkaste impulserna till strukturomvandling. 
Deras utseende och effekter på individernas anpassningsmöj
ligheter, social missanpassning och social utslagning, kan 
sammanfattas på följande sätt. 

Knoppskjutningsmodellen 

Hur social tillväxt enligt knoppskjutningsmodel1 påverkar 
utvecklingen framgår av figur IV : 2. 

1. Ju lägre konkurrenstryck och ju fler möjligheter som 
öppnas pa marknaden, desto troligare är det att vi får en 
social tillväxt av knoppskjutningsmodel1. Den typ av till
växt som sker inom näringslivet får motsvarande konsekven
ser för andra delar av samhället. Tillväxt enligt knopp
skjutningsmodel! innebär att vi får fler företag, organisa
tioner, samhällen, etc. Däremot sker inga stora förändringar 
i företagens, organisationernas och samhällsbildningarnas 
inre struktur. 
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2. Samhällen som växer enligt knoppskjutningsmodell känne
tecknas av bl a följande egenskaper! 
a) stor efterfrågan pä arbetsinsatser, 
b) relativt små och avgränsade organisationsformer, 
c) låg specialisering, mekanisering och produktivitet, 
d) begränsade ekonomiska resurser, 
e) decentraliserade besluts-, verkställighets- och ansvars
funktioner inom näringsliv, organisationer och offentlig 
förvaltning, 
f) låg individuell rörlighet mellan olika arenor, 
g) hög social integration, och 
h) traditionell och kulturell homogenitet. 

3. Ju mer samhället kännetecknas av ovanstående egenskaper, 
desto mer kännetecknas den miljö, till vilken individerna 
har att anpassa sig, av följande betingelser: 
a) stora behov och starka krav frän omgivningen att han skall 
"göra rätt för sig" genom arbete, 
b) stora möjligheter för de flesta att fylla en uppgift, 
c) en stark informell kontroll av individen, och 
d) små krav på individernas förmåga till egna initiativ för 
att själva styra sina liv. 

4. Ju mer samhället kännetecknas av ovanstående egenskaper (2), 
desto större blir individens förutsättningar att motsvara 
kraven pä social anpassning och av följande skäll 
a) den ekonomiska situationen tvingar individen att söka sin 
utkomst genom arbete, 
b) uppgifterna är av det slaget att de flesta kan utföra dem, 
och 
c) sannolikheten för att han internal iserar gällande krav och 
normer är stora. 

Dessutom. Ju mer samhället känneteckans av ovanstående egen
skaper (2), desto bättre blir ocksä individernas förutsätt
ningar att utveckla sädana egenskaper som gör det möjligt " 
för dem att inom tillgängliga ramar styra sina egna liv på 
ett socialt acceptabelt sätt. 
a) De ingär i sädana positioner där de kan känna att de be
hövs och där de kan erhålla träning i problemlösande uppgif
ter. 
b) De har den sociala förankring som är en förutsättning för 
spegling och engagemang. 
c) De har en fast kulturell och ideologisk förankring. 
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5. Ju större överensstämmelse som råder mellan samhällets 
yttre möjligheter och krav och individernas egenskaper och 
behov, desto lägre blir den socialt betingade stress som 
individerna utsätts för. Med social stress avses allt som 
hindrar individen att genom sitt eget handlande uppnå be
hovstillfredsställelse på ett socialt accepterat sätt. 

6. Ju lägre grad av social stress, desto mindre är risken 
för att en individ väljer farliga metoder för ångestreduk-
tion (t ex droger), för att han passiviseras eller väljer 
icke socialt accepterade utvägar för behovstillfredsstäl
lelse (t ex brott). 

7. Ju mindre behov och möjligheter individerna har av att 
använda ovan nämnda anpassningsformer, desto färre löper 
risk för social utslagning pä grund av missanpassning. 

8. Eftersom relativt få och eventuellt ett minskande antal 
människor är utsatta för social stress i ett samhälle som 
växer enligt knoppskjutningsmodell blir också relativt fä 
socialt utslagna på grund av social missanpassning. Här 
uppstår social stress främst i ekonomiska bristsituationer, 
som t ex vid konjunkturmässig arbetslöshet och på grund av 
individernas begränsade ekonomiska alternativ. Ju sämre 
ekonomiska förhållanden, desto större konjunkturmässiga 
svängningar kan därför också förväntas i brottstalen. Men 
att dömas för tillfälliga brott är inte detsamma som att 
vara socialt utslagen. 

Utvidgningsmodellen 

Hur social tillväxt enligt utvidgningsmodellen påverkar 
utvecklingen av den sociala missanpassningen och utslag-
ningen framgår av figur IV : 3. 

1. Ju högre konkurrenstryck inom ekonomin, desto nödvändi
gare blir det för företagen att rationalisera verksamheten 
på ett sätt som skapar social tillväxt enligt utvidgnings-
moden. Denna form av tillväxt kännetecknas av betydande 
interna organisatoriska förändringar, samtidigt som företag, 
organisationer och samhällsbildningar blir färre men större 
på grund av: 
specialisering, mekanisering, övergång till stordrift, för 
ändrade krav på dem som får anställning, minskande sociala 
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åtaganden inom näringslivet, storstadslokalisering av före
tag och intensiv marknadsföring. 

2. Ju mer tillväxtprocessen liknar utvidgningsprocessen, 
desto mer kommer samhället att kännetecknas av bl a följande 
egenskaper; 
a) avtagande efterfrågan på enklare arbetsuppgifter, 
b) stora och vitt förgrenade organisationsformer, 
c) hög specialisering, mekanisering och produktivitet, 
d) stort ekonomiskt överskott, 
e) centraliserade besluts-, verkställighets- och ansvars
funktioner inom ett byråkratiserat näringsliv, organisations
liv och offentlig förvaltning, 
f) hög individuell rörlighet mellan olika arenor, 
g) låg social integration, och 
h) kommersialiserad och heterogen kultur. 

3. Ju mer samhället kännetecknas av ovanstående egenskaper, 
desto mer kännetecknas den miljö, till vilken individerna-
har att anpassa sig, av följande betingelser: 
a) mindre behov av och krav pä att varje individ skall göra 
rätt för sig genom arbete, 
b) begränsad tillgång till nödvändiga uppgifter, 
c) en svag informell kontroll av individen, och 
d) individerna måste själva ta initiativ till produktiva 
handlingar, då det är ont om uppgifter och kraven från om
givningen är svaga. 

4. Ju mer samhället kännetecknas av ovanstående egenskaper (2), 
desto större blir individernas möjligheter att dra sig undan 
kraven pä social anpassning och av följande skäl: 
a) det finns fler alternativ till ekonomisk bärgning (även 
icke socialt accepterade), 
b) uppgifterna är av det slaget att många inte motsvarar kra
ven, och 
c) sannolikheten att de internaliserar omgivningens krav är 
mindre. 

Men. Ju mer samhället kännetecknas av ovanstående egenskaper 
("2"), clësto sämre blir ocksä mänga individers förutsättningar 
att utveckla sädana egenskaper,^som gör det möjligt för dem 
att styra sina liv pä ett socialt acceptabelt sätt. 
a) de stär utanför de positioner där de kan kännaatt de be
hövs och där de kan erhålla träning i problemlösande upp
gifter, 
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b) de har utarmade arbetsuppgifter, 
c) de saknar den sociala förankring som är den förutsätt
ning för spegling och samhällsengagemang, och 
d) de saknar en stödjande kulturell och ideologisk förankring. 

5. Ju lägre överensstämmelse som råder mellan samhällets 
yttre möjligheter och krav och individernas egenskaper och 
behov, desto större blir den socialt betingade stress som 
individerna utsätts för. 

6. Ju högre social stress, desto större är risken för att 
många individer väljer farliga metoder för ängestreduktion 
(t ex droger), för att de passi viseras eller väljer icke 
socialt accepterade utvägar för behovstillfredsställelse 
(t ex brott). 

7. Ju fler som har behov och möjligheter att använda ovan 
nämnda anpassningsformer, desto fler löper risk för socfäl 
utslagning pä grund av social missanpassning. 

8. Eftersom relativt många och ett ökande antal människor är 
utsatta för hög social stress i ett samhälle som växer en-
ligt utvidgningsmodellen blir ocksä relativt mänga socialt 
utslagna pa grund av social missanpassning^ 

övergången mellan tillväxtprocesserna 

De båda modellerna representerar två olika typer av social 
tillväxt, vars ursprung kan sökas i varierande ekonomiska 
förutsättningar i en kapitalistisk ekonomi. Men jag har ock
så gjort ett antagande om att det i ett kapitalistiskt sam
hälle uppstår starka krafter för en övergång från knoppskjut-
ningstilIväxt till utvidgningstillväxt när den sociala till
växten väl kommit igång. 

Inom ekonomin leder tillkomsten av flera företag till att 
konkurrensen med tiden hårdnar, eller till att de arbets
kraftsreserver som förutsätts för en knoppskjutningsprocess 
avtar, med åtföljande övergång till utveckling enligt ut
vidgningsmoden. 

Knoppskjutningssamhället är ingen idyll, utan ett samhälle 
där de små ekonomiska resurserna åtminstone tidvis skapar 
en materiell nöd. Att övervinna de ekonomiska problemen blir 
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därför centrala uppgifter för de politiska strävandena. Om 
det dessutom är viktiga politiska ambitioner att fördela 
de växande ekonomiska resurserna så jämlikt som möjligt för
stärks tendensen till en övergång till ett utvidgningssam
hälle - bl a genom den offentliga byråkratins tillväxt. 

9 Modellernas tillämpning i den empiriska analysen 

Ett grundläggande antagande i ovanstående resonemang är att 
det är den totala miljön, snarare än vissa konkreta egen
skaper i denna, som bör ställas i centrum för analysen. Men 
denna totala miljö har genomgått mycket stora förändringar 
under den studerade tiden. För att det skall vara möjligt 
att studera och beskriva "totala" miljöer blir det nödvän
digt att göra en åtminstone grov periodindelning, där varje 
period analyseras för sig. Den fortsatta analysen kommer 
därför att genomföras period för period med följande grova 
indelning. 

1. Det expansiva jordbrukssamhället 

Redan före industrialismens genombrott genomfördes stora 
rationaliseringar inom jordbruket och vars sociala konsekven
ser är väl värda en djupare analys. Men här behandlas peri
oden endast summariskt och i syfte att teckna bakgrunden och 
den sociala utgångssituationen inför 1800-talets industria
lisering. 

2. övergångssamhället 

Bondesamhället, där de flesta var beroende av egen jordbruks
drift och självhushållning, fortsatte att sätta sin prägel 
på Sverige under hela 1800-talet. Under 1800-talets andra 
hälft var landet närmast att betrakta som ett rörligt över
gångssamhälle med delvis motstridiga strukturella drag och 
utvecklingsprocesser. 

3. Den tidiga industrikapitalismens samhälle 

Framför allt under perioden från mitten av 1890-talet och 
fram till första världskriget sker en snabb strukturomvand
ling i den kapitalistiska industrialismens anda. Marknaden 
blir allt mer styrande för produktionen, nya föratag bildas, 
den ekonomiska tillväxten är snabb, etc. Nya tätorter bil-
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das, ett socialt och kulturellt liv börjar utvecklas på de 
nya orterna. 

4. Den utvecklade industrikapitalismens samhälle 

Under tiden efter andra världskriget skapade förändrade mark
nadsförutsättningar återigen en period av mycket snabb eko
nomisk tillväxt och strukturomvandling. Men nu spränger se
kelskiftets samhällsbildningar sina ramar i en process med 
starka inslag av konkurrens, kapitalackumulation, centrali
sering och rörlighet. 

En analys av de beslut som styr strukturomvandlingen under 
dessa perioder måste ta sikte på dem som har det största in
flytandet dels över de ekonomiska och dels de politiska be
sluten. Vilka var de marknadsmässiga och politiska förut
sättningarna? Vilka ambitioner hade man? Hur försökte man 
lösa problemen? Vilka blev de strukturella effekterna? 

En närmare analys av den sociala missanpassning, som jag 
antagit följer med olika typer av strukturomvandling, kan 
avgränsas till arbetarklassens miljöbetingelser, då de om
händertagna genomgående rekryteras ur denna. Hur har struk
turomvandlingen i stort påverkat miljöbetingelserna på deras 
arenor? Vilka problem ställs de inför? Hur försöker de lösa 
dessa? Vilka resultat medför detta? Vilka är deras möjlig
heter och svårigheter att föra ett socialt accepterat liv? 
På vilka sätt speglar kontrollstatistiken förändrade prob
lem och anpassningsformer? 
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V DET EXPANSIVA JORDBRUKSSAMHÄLLET 

1 Det gamla bondesamhället 

1.1 Ekonomi och social struktur vid 1800-talets början "O 

Det svenska samhället hade under mycket lång tid byggt på en 
bondeekonomi med feodala inslag i vissa delar av landet. 
Bergshanteringen hade traditionellt en stark ställning och 
utövades dels av bergsmän i kombination med eget jordbruk och 
dels i något större skala vid bruken. I städerna, som var 
små, utövades handel och hantverk och som regel i kombination 
med jordbruk. Produktionen utövades huvudsakligen för själv-
hushållning och hushållen var de primära produktionsenheter
na. Inte minst jordbruket drevs med låg effektivitet. Trots 
att en överväldigande del av befolkningen var sysselsatt med 
jordbruk var landet beroende av att kunna importera livs
medel ännu några år in på 1800-talet. Det stora flertalet 
människor levde under ekonomiskt pressande förhållanden. 
Svältgränsen var ständigt nära och gjorde sig påmind i sam
band med de då och då återkommande missväxtåren. 

Ideologiskt bars samhällsstrukturen upp av den protestantiska 
ideologin, som predikade konungens överhet, husbondeväldets 
grundval för samhällsstrukturen och prästernas centrala upp
gift som folkets undervisare och vägledare. Administrativt 
spelade den lokala självstyrelsen en viktig roll. De flesta 
beslut som berörde invånarna fattades vid bystämmor och 
sockenstämmor. Besluten verkställdes genom byinnevånarnas 
egna insatser i olika rotar och andra lagbildningar. I denna 
lokala självstyrelse hade kyrkan och prästerna en stark 
ställning. Den ställningen grundades inte bara på prästernas 
ordförandeskap vid sockenstämmorna utan också på det infly
tande som utövades i samband med den obligatoriska kyrko
gången och de årliga husförhören. 

1.2 Bondeekonomins moral och sociala kontroll 2) 

Det fanns starka intressen av att upprätthålla stabilitet 
och kontroll av inte minst underklassernas handlingar i detta 
samhälle. Godsägare, brukspatroner och industriidkare hade 
intresse av att få tillgång till billig arbetskraft, inte 
minst under goda år med omfattande behov av extra arbetsin
satser. Fattigdomen gjorde att befolkningen i bondbyar och 
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städer ofta hade svårigheter att klara sin egen försörjning 
och än mer försörjningen av sina sjukas och åldringars fat
tigvård. Under dessa förhållanden kunde man inte vänta sig 
någon förståelse för dem som vägrade arbeta utan att vara 
sjuka, speciellt om dessa personer samtidigt begick brott 
eller uppträdde hotande mot befolkningen i andra avseenden. 
Fattigdomen utövade också ett direkt inflytande på den en
skilde invånaren. Det var nödvändigt att arbeta för att över 
huvud taget överleva. Merparten av dem som hade en inkomst 
hade också anhöriga, föräldrar, barn eller andra släktingar, 
som var beroende av deras inkomster för sin försörjning. 
Kort sagt hade praktiskt taget alla ett intresse att se till 
att alla gjorde rätt för sig efter sin förmåga. 

Enskilda individers möjligheter att dra sig undan dessa krav 
var också begränsade. De beroendeförhållanden och samarbets
former, som kännetecknade det tidiga 1800-talets samhälle, 
skapade de starkaste tänkbara förutsättningarna för en fun
gerande informell kontroll. Här har vi de små enheterna, de 
intensiva och omfattande formerna av samverkan, deltagandet 
i det gemensamma livet från vaggan till graven, de gemen
samma erfarenheterna och inte minst det ömsesidiga beroendet 
mellan människor som känner varandra. Dessa sociala förut
sättningar förstärktes av de mycket enhetliga normer och 
värderingar som förmedlades genom kyrkans förkunnelse. Den 
ideologi som förkunnades framhöll traditionernas och spar
samhetens betydelse och då inte minst troheten till aukto-
riteter som husbönder, präster, konungen och dennes repre
sentanter. Att även den kyrkliga kontrollen i stor utsträck
ning förmedlades och utövades av lekmän från den egna byn, 
som samtidigt var grannar, arbetskamrater och dem man um
gicks med på fritiden, gjorde denna kontroll än mer effek
tiv. 

Den väl fungerande informella kontrollen följdes också upp 
av en mer formell kontroll, utövad av kyrkans och konungens 
officiella representanter. Även denna formella kontroll var 
oerhört stark och inträngande. Med katekesens, tjänstehjons
stadgans och försvarslöshetsstadgans auktoritet trängde sam
hällets krav på den enskilde individen ända ner till prak
tiskt taget varje individ i varje hushåll. Detta möjliggjor
des av bl a mantalsskrivningar, husförhör och obligatoriska 
gudstjänster. Alla tvingades stå upp inför sin församling 
och ansvara såväl för sina kunskaper om normerna i kateke
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sen som för sitt leverne i en mängd avseenden. Sanktions
systemet omfattade och hotade avvikaren med inte bara for
mella sanktioner av varierande svårighetsgrader utan också 
med grannarnas avståndstaganden, religiöst grundade för
dömanden och evig förbannelse. I de fall detta inte var 
tillräckligt, vilket det praktiskt taget alltid var när det 
gällde den bofasta befolkningen, stod länsman och landshöv
ding och väntade med försvarslöshets- och missgärningslag
stiftning, med spinnhus, tvångsarbetsanstalter, fästningar 
och bödelsbila. 

Risken för allvarligare former av social missanpassning i 
form av brottslighet och lösdriveri var i detta samhälle 
störst under missväxtår och bland människor som saknade en 
fast social förankring. Under en del missväxt- och nödår 
kunde det bli näst intill en nödvändighet för vissa männis
kor att stjäla för att överleva. Mest utsatta var då de som 
saknade en fastare social förankring. Bortsett från hemvän
dande soldater efter krigen, kringvandrande gesäller och de 
fattigaste grupperna i de större städerna, var det emeller
tid inte några stora grupper som behövde stå utanför. Men 
den situationen kom att ganska drastiskt förändras under 
1800-talets första hälft. 

2 Agrar revolution och befolkningsökning 

Redan före det industriella genombrottet genomgick det svens
ka jordbruket så omfattande strukturrationaliseringar att 
man brukar tala om "den agrara revolutionen". Då denna in
träffade samtidigt med en mycket snabb befolkningsökning 
fick utvecklingen under perioden avsevärda ekonomiska och 
sociala konsekvenser. Inte minst kom den ovan nämnda balan
sen mellan de samhälleliga kraven på arbetsinsatser och 
stora gruppers möjligheter att erhålla ett arbete och en 
fastare social förankring att rubbas. 

Strukturrationaliseringarna inom jordbruket innebar flera 
olika tekniska och organisatoriska förändringar med djup
gående ekonomiska konsekvenser. (Fridholm M., Isacson M. 
och Magnusson L., 1976). Skiftena är enbart en del i den 
processen. Men det är en viktig del som kan illustrera ut
vecklingen. Med stöd av de kungliga förordningarna om en-
skifte 1807 och laga skifte 1827 framtvingades en genomgri
pande förändring av landsbygden. Trots motstånd fran många 
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håll utskiftades en areal på 11,2 milj hektar under perioden 
1828 - 1870. I samband med skiftena splittrades de gamla 
bondbyarna och under samma period tvingades, med ganska stora 
lokala variationer, mellan 15 och 60 % av bönderna att flytta 
ut till nya gårdar. (Bunte R. och Jörberg L., 1977, sid 90). 

Samtidigt genomgick landet en snabb befolkningsökning. Under 
1800-talet fördubblades landets befolkning från 2,3 miljoner 
till 5 miljoner och detta trots en utvandring på ca 1 miljon 
människor. Utvecklingen var särskilt dramatisk under 1800-
talets första hälft. Då medförde inte minst den minskade 
barnadödligheten ett snabbt tillskott av ungdomar i arbets
för ålder. Under åren 1830 - 1850 fick landet ett tillskott 
på arbetskraft som var större än under de närmast föregående 
80 åren. 

Befolkningsutvecklingen förstärkte såväl den ekonomiska 
strukturomvandlingens omfattning som dess sociala konsekven
ser. Medan brist på arbetskraft var en av de faktorer som 
påskyndade rationaliseringarna vid 1800-talets början, ska
pade ett överflöd på arbetskraft senare möjligheter till en 
hårdare exploatering av arbetskraften än vad som annars 
varit möjligt. (Utterström G., 1957, sid 821). 

Strukturomvandlingen inom jordbruket var i ekonomiskt hän
seende en framgångsrik process. Redan före 1830 kunde Sverige 
övergå från att ha varit ett importland av jordbruksproduk
ter till att bli ett exportland. Med tanke på den samtidiga 
befolkningsutvecklingen måste det ha rört sig om en betydande 
produktionsökning. Alla drog emellertid inte samma fördelar 
av utvecklingen. Strukturomvandlingen hade genomförts med 
varierande framgång. Medan vissa bönder gjort vinster och 
blivit "herrebönder" blev flertalet allt fattigare. Resulta
tet blev att jordbrukets underklasser, fram till 1830-talet 
torparna och därefter backstugusittarna, statarna och in-
hyseshjonen, växte starkt i antal. Den snabba tillväxten 
bland de obesuttna grupperna berodde inte på hög nativitet 
hos dessa grupper utan på en nedåtgående social mobilitet 
från bondeklassen. Småbönder, torpare och backstugusittare 
fick under förloppets gång allt svårare att klara sin egen 
försörjning på sina egna och allt mindre egendomar. (Se t ex 
Utterström G., 1957, Winberg C., 1975 eller Hellspong och 
Lövgren, 1974). 
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3 Sociala konsekvenser av den agrara revolutionen 

Vid mitten av 1800-talet var Sveriges befolkning snabbt väx
ande. Ca 80 % var sysselsatt inom jordbruket. Av dessa sak
nade hälften egen jord medan hälften av dem som hade jord 
hade så små hemman att de var beroende av extrainkomster för 
att överleva. Inte minst i småbrukarbygder var det svårt att 
finna sådana biinkomster i hemtrakterna. Allt fler tvinga
des ut på omfattande arbetsvandringar på jakt efter arbete. 

Den här utvecklingen medförde att det uppstod en växande och 
rörlig underklass av människor som levde nära den absoluta 
svältgränsen och som därför vid varje missväxtår riskerade 
att hamna i mer eller mindre påtvingad nödbrottslighet. Sam
tidigt försvagar bysprängningarna och den ökande rörlig
heten den traditionellt starka kontrollen. Mot den bakgrun
den är det knappast förvånansvärt att de ekonomiska fram
gångarna också följs av tilltagande sociala problem i form 
av lösdriveri, alkoholism och brottslighet. Statistiken är 
visserligen bristfällig i dessa avseenden. Men beskrivningar 
av ökande sociala problem återkommer ofta i dåtidens lands
hövdingeberättelser och inte minst i 1840-talets mycket in
tensiva socialpolitiska debatt. (Se t ex Furuland L., 1962, 
Montgomery A., 1951, Utterström G., 1957, Helgesson V., 
1978). När landshövdingen i Västernorrlands län analyserar 
den moraliska utvecklingen i länet för perioden 1834 - 1838, 
framför han följande och för den tiden vanliga argument 
(sid 8). 

"I öfrigt är Christendoms-kunskapen, skrif- och 
räkne-konsten allmännare utbredd, hvarjemte All
mogen från längre tider tillbaka gjort sig känd för 
ägande insigter i lagväsendet, en följd jemväl af 
det nyssnämnda sjelfägande-tillståndet. Att denna 
lagkännedom haft något välgörande inflytande på 
sedligheten, vågar jag dock icke påstå, enär, en
ligt hvad en olycklig erfarenhet vitsordar, antalet 
af försvarslösa personer och brottslingar mer och 
mer tilltager. Vid forskningen efter orsaken här
till, och hvilka framträda i mångfaldig skepnad, 
stöter man dock på tvenne hufvudolyckor, såsom de 
dertill mest verkande, nemligen för det första fiere 
på hvarandra följande års missvexter, i större par
tiella delar af Länet, hvarigenom familjen, ryckt 
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ifrån den jordlapp, som äfven i goda år gifvit dem 
en knapp bergning, jagats omkring för att uppsöka 
bättre utsigter för sitt lifsuppehälle, men miss
tröstande derom, gripit till brottet såsom medel, 
att tillfredsställa deras nödvändigaste behofver, 
samt för det andra den olyckliga rigtning handels
industrien på sednare tider erhållit derutinnan, 
att högst betydliga qvantiteter på södra orter ti 11 -
verkadt bränvin blifvit till landet transporterade 
och, i anseende till låg tillverknings-kostnad, 
kunnat här afyttras både med fördel för säljaren, 
och till ett för den bränvinssupande delen af All
mogen högst lockande pris; och att ur denna last 
framväller den ymnigaste källan till brott, har 
alla tiders erferenhet vitsordat." 

Utvecklingen kan i viss mån också följas i statistiken över 
sociala problem. Sålunda växte antalet vuxna fattighjon under 
åren 1815 - 1835 med 38 %. (SOU 1931:20, sid 6). Stöldbrotts
ligheten steg trendmässigt och med starka fluktuationer till 
slutet av 1840-talet. (Knutsson J., 1978 b). Aldrig har det 
under perioden 1755 - 1975 begåtts så många mord i Sverige 
som under 1840-talet. Inte heller har vi under perioden 1830 
till 1975 dömt så stor andel av befolkningen för misshandel 
som under 1840-talet. (Lenke L., 1980, diagram 1). Aldrig har 
så många människor varit inspärrade på fängelser och tvångs-
arbetsanstalter som under 1840- och 1850-talet. (SOU 1931:20, 
sid 12). 

När vi i nästa kapitel påbörjar den egentliga analysen av 
sambanden mellan samhällsutveckling och soefal utslagning av 
socialt missanpassade gäller således i korthet följande ut
gångsläge. Det gamla bondesamhället är statt i snabb omvand
ling, rörligheten är stor och olika indikatorer på sociala 
problem antyder att man just nått kulmen på en dramatisk 
utveckling. 
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VI ÖVERGÅNGSSAMHÄLLET 

1 Från feodal i sm till kapitalism 

Vid mitten av 1800-talet genomgick Sverige en omfattande 
juridisk och administrativ förändring i riktning mot ett 
liberalt och kapitalistiskt samhälle. Grundvalarna för det 
gamla ståndssamhället och inte minst kyrkans ställning röj
des undan. Genom 1843 års kommunalförordning och 1862 års 
kommunallag begränsades och avskiljdes det kyrkliga infly
tandet från den lokala självförvaltningen. 1866 ersattes 
ståndsriksdagen av två valda kamrar. Men valrätten begrän
sades genom förmögenhetsstreck varför endast ca 25 % av den 
vuxna manliga befolkningen fick rösträtt. Den nya riksdagen 
gav framför allt ett utökat inflytande åt de grupper som bar 
upp den begynnande industrialiseringen, även om också de mer 
besuttna bönderna erhöll en stark ställning. 

Samtidigt genomfördes en mängd lagar som skapade de juri
diska förutsättningarna för en fortsatt strukturomvandling 
enligt kapitalistiska principer. Bl a avskaffades en mängd 
tullar liksom den ingående regleringen av järnhanteringen. 
1 princip fri flyttningsrätt infördes. De restriktioner som 
begränsat landsbygdens möjligheter till handel och närings
liv försvann till stor del. Skråhantverkarnas monopolställ
ning försvagades och näringsfriheten ökade. 1864 uppnåddes 
full näringsfrihet. 

De liberala idéer i vars anda den nya lagstiftningen genom
fördes hade många ansikten. Men framför allt var det den 
socialt och ekonomiskt expanderande borgerlighetens ideolo
gi. Man betonade individens frihet och kamp mot statlig 
reglering och byråkratvälde. Men ofta, som när det gällde 
den ekonomiska lagstiftningen, blev individens frihet fram
för allt en frihet att bedriva en oreglerad ekonomisk expan
sion samt att exploatera naturtillgångar och arbetskraft. 

2 Den nya industrin 

Under andra hälften av 1800-talet blev Sverige också allt 
mer ett industrialiserat samhälle. Det kom dock att dröja 
några år in på 1900-talet innan mindre än 50 % av befolk
ningen var sysselsatt inom näringsgrenarna jordbruk med bi
näringar. Industrialiseringsprocessen gick till en början 
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relativt långsamt och uppvisar olika perioder av varierande 
aktivitet. Det kan alltid diskuteras var gränserna skall 
dras. Perioden fram till 1870 kan närmast beskrivas som ett 
förindustriellt skede då framför allt kommunikationsnätet 
byggs ut. Från 1870-talet kom den egentliga industrialise
ringen igång med bl a en stark utbyggnad av trävaruindust
rin och strukturomvandling inom järnhanteringen. Fram till 
1890-talet rörde det sig om en industrialisering av relativt 
begränsade sektorer av näringslivet. Men då stod samhället 
inför en mer allmän övergång till industrialiserad produk
tion. 

Järnvägsbyggandet var av stor omfattning. Under åren 1860 -
1910 lades mer än 1 000 mil järnvägar. Järnvägarnas framväxt 
innebar dessutom en lokaliseringspolitisk åtgärd utan mot
svarighet i landets historia. (Hellspong M., Lövgren 0., 
1974, sid 34). Ofta drogs järnvägarna genom glest befolkade 
områden. Men i dess spår växte mängder av nya järnvägssam-
hällen och städer fram vid järnvägsknutarna och längs huvud
banorna. 

Den utökade internationella efterfrågan på trävaror från mit
ten av 1800-talet skapade förutsättningar för en synnerligen 
inkomstbringande verksamhet. Längs Norrlands kust och älvar 
anlades mängder av sågverk, ofta på initiativ av köpmän och 
handelshus. (Gårdlund T., 1942, sid 171-178). En bred ström 
av arbetssökande sökte sig upp till Norrland och den expan
derande industrin. Många kom som säsongarbetare för att sedan 
slå sig ner för gott. Under perioden 1860 - 1910 ökade Norr
lands befolkning från ca 400 000 till nära en miljon. En ty
pisk sågverkskommun som Skön i Medelpad hade fram till år 
1890 mer än tiodubblat sin befolkning. (Hellspong M., Löv
gren 0., 1974, sid 30). Därtill kom de många säsongarbetarna. 

Omdaningen av den traditionella järnhanteringen var av ett 
annat slag. Här var företagsgrundandet av begränsad omfatt
ning. Däremot medförde en hårdare internationell konkurrens 
att näringen genomgick en omfattande o mstrukturering. Ut
vecklingen medförde inte att produktionen eller antalet ar
betare minskade. Men en betydande modernisering och koncentra
tion av driften genomfördes, vilket också fick konsekvenser 
för brukssamhällenas ekonomiska och sociala struktur. Även i 
den här utvecklingen spelade järnvägsbyggandet en viktig roll. 
(Heckscher E., 1966, sid 114-143). 
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Internt baserades 1800-talets industri på en mycket enkel 
teknologi. Inom skogsindustrin skedde all avverkning med yxa 
och såg, transporterna med häst och släde eller flottning. 
I 1870-talets verkstadsindustri stod filarna i långa rader 
och tillverkade de maskindetaljer som de grova maskinerna 
inte kunde klara. På praktiskt taget varje område var det de 
massiva arbetsinsatserna som var utslagsgivande snarare än 
en utvidgad maskindrift. Arbetskraft var också lätt att skaf
fa jämfört med kapital, som ännu var en knapp resurs. 

Ett annat typiskt drag inom den nya industrin var de rela
tivt korta anställningstiderna. Många företag producerade i 
takt med inkomna beställningar och avskedade arbetarna när 
orderböckerna var tomma. Vid anläggningsarbeten av olika 
slag förekom ofta projektanställning. Många av arbetsuppgif
terna var typiska säsongarbeten. Såväl inom jordbruket som 
den begynnande industrin var arbetskraftsbehovet störst under 
sommarhalvåret. Dessa av olika skäl begränsade anställnings
tider bidrog i hög grad till att andra hälften av 1800-talet 
kom att kännetecknas av en mycket hög rörlighet inom svenskt 
arbetsliv. (Hellspong M. och Lövgren 0., 1974, sid 301-315). 

3 Ett samhälle i rörelse 

Det sätt varpå näringslivet utvecklades gav upphov dels till 
en betydande rörlighet inom arbetskraften och dels till en 
begynnande urbanisering av landsbygden vid de nya industri
erna, järnvägsknutarna och de koncentrerade bruken. Trots 
att industrialiseringen gav upphov till flera arbetstillfäl
len och förbättrade inkomster för en stor del av befolkning
en, ') var det endast en mindre andel som erhöll stabila ut
komstmöjligheter. För att finna mer tillfälliga arbetsinkoms
ter tvingades en stor del av arbetarklassen till omfattande 
arbetsvandringar som kulminerade under andra hälften av 
1800-talet. Många flyttade, som ovan nämnts, till sågverks
distrikten i norr, andra till industriorter och städer. När 
det var som svårast att finna arbete inom landet var det 
många som emigrerade. Enbart under missväxtåren 1867 - 1870 
flyttade ca 80 000 svenskar till USA och år 1910 räknar man 
med att ca 665 000 svenskar var bosatta i USA. (Hellspong M. 
och Lövgren 0., 1974, sid 30). Andra tvingades föra en ambu
lerande tillvaro i ständig jakt på inkomster inom och utom 
landets gränser. Nedanstående exempel från några år i en 
smålandsrallares yrkesliv är inte på något sätt unikt. 
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"1889 arbete på verkstad parallellt med skolgången 
1891 smedslärling på järnbruk i hemtrakten 
1893 efter konfirmationen anställning på pinnstols

fabrik i Värnamo 
1895 rallare i Sundsvallstrakten 
1896 fabriksarbete i Stockholm, kanalgrävning i Skåne 
1897 malmlastning i Malmberget 
1898 stationshusbygge i Dalarna 
1899 rallare vid Bodenbanan 
1900 rallare vid Riksgränsbanan 
1902 arbete på brädgård i Michigan, USA samt på järn

vägsbygge i Montana 
1903 åter till Sverige 
1909 efter storstrejken till silvergruvor i Canada 

och järnvägsbyggen i USA 
1910 åter till Sverige" 
(Hellspong M. och Lövgren 0., 1974, sid 310-311). 

Det är ganska naturligt om det i ett samhälle som uppvisar 
en så hög rörlighet också blir konsekvenser för de fast bo
satta människorna. 

4 Urbanisering och socialt liv i "det nya riket" 

Framför allt när det gäller de lägre samhällsklasserna blir 
den dominerande bilden av de nya orternas sociala liv kaos 
och rotlöshet. Vissa undantag finns dock. Inom den traditio
nella bruksmiljön, och i viss mån i anslutning till den ex
panderande sågverksindustrin, fanns på sina håll patriarka-
liska och jämförelsevis idylliska samhällsbildningar för den 
fast anställda befolkningen. 2) Men även här fanns motstri
diga tendenser. 

Inte minst sågverksindustrins beroende av stora mängder 
säsongsarbetare, liksom koncentrationsutvecklingen inom järn
hanteringen, skapade svårigheter att förse den växande be
folkningen med bostäder inom företagens domäner. Detta gav 
upphov till en omfattande trångboddhet och till att männis
kor sökte mer eller mindre permanent logi på andra håll i 
trakten. Ar 1890 var t ex antalet fast anställda arbetare 
i Skutskär ca 400, medan de tillfälliga säsongarbetarna upp
gick till 1 100. Därtill kom kvinnor och minderåriga arbe
tare. (Paulsson G., 1979, sid 180). 
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Att trångboddheten var stor och den interna rörligheten där
för blev omfattande framgår av följande rapport. 

"Bostäderna voro genomgående överbefolkade. Boende
tätheten var 2,28 personer per rum 1888 (det första 
år för vilket tillförlitliga siffror kunnat beräk
nas). Häri är emellertid inte inräknat annat än den 
bofasta befolkningen, varför siffran i realiteten 
låg betydligt högre, speciellt under sommarsäsongen, 
då den torde ha fördubblats. Samtliga intervjuupp
gifter ge också vid handen att lägenheterna bebod
des av ett avsevärt större antal människor än ovan
stående siffra anger. 

En gammal arbeterska berättar t. ex. att då hon till
sammans med sin broder kom till Skutskär som flicka 
bodde familjen 1871 - 73 i ett kasernrum med 34 in
vånare. Sommartid flyttade en stor del av invånarna 
i dessa kaserner, och också i de andra bostäderna, 
ut på vedbodsvindarna, där de kunde få en egen om 
än primitiv vrå och i någon mån komma ifrån trång
boddhet och ohyra. Den ovan nämnda arbeterskans 
flyttningar mellan olika bostäder och hennes liv 
utanför hemmet äro typiska för den första generatio
nen arbetare vid Skutskär, varför ett sammandrag av 
en intervju med henne ger en konkret bild av sam
hället under industrialismens första skede." (Pauls
son G., 1979, sid 183-184). 

När befolkningen ökade, ökade också behoven av varor, tjäns
ter, nöjen och lokaler som företagsledningarna inte kunde och 
ofta inte ville administrera. Dessa behov måste därför till
fredsställas utanför den traditionella bruksmiljön. Inte hel
ler saknades det människor som var villiga att exploatera 
dessa nya marknader. Ett typiskt drag i samhällsutvecklingen 
under den här perioden blev då uppkomsten av s k komplement
samhällen. Till dessa samhällen kom handelsmän, hantverkare, 
krögare, arbetssökande, väckelsepredikanter, resande agita
torer och biografägare. Det var miljöer som inledningsvis 
kännetecknades av oordnad och undermålig bebyggelse, hög rör
lighet och ringa social organisation. Från den norrländska 
sågverkskusten och från malmfälten lämnas följande beskriv
ningar. 
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"över allt var industrin slog ner och byggde sam
hällen för sina tjänstemän och arbetare, för vilket 
ändamål de alltid försäkrade sig om ett byggnads
område av tillräcklig omfattning och dit inga obe
höriga insläpptes, så uppstod i omedelbar närhet 
s.k. kåkstäder för yrkesfolk och andra, som ej voro 
anställda vid respektive bolag. Ikring Husum funnos 
flera sådana, främst av dessa Dombäcksön. Där bygg
des en massa hus av enklare beskaffenhet och voro 
till trängsel fyllda av inneboende. Då ju ingen sov
ring skedde ifråga om inflyttning från kommunens 
sida, så blev även befolkningen därstädes av kosmo
politisk art. Folk från alla håll och kanter slogo 
sig ner där, rätt ofta rena äventyrare. De flesta 
sysselsatte sig sommartiden med stuvningsarbete och 
vintertiden med något yrke. Massor av yrkesgrenar 
voro där företrädda." (Freudenthal W.E., 1938, 
sid 86). 

"Malmberget var vid sekelskiftet vilda västern. Det 
sköts och det skreks och slogs varstans om kvällar
na, för det var gott om de som sålde sångarröst-
olja. Det var även en pappershandlare, som sålde 
skolmaterial och begärde man tuppens abc-bok, så 
fick man den efterlängtade varan. Här var det rätt 
många jordkulor, som folk bodde i då. Även av 
fläsklådor och dynamitlådor var det byggda små stu
gor, som användes till bostad." (Moberg E., 1960). 

Om hur det var att komma som säsongsarbetare till dessa mil
jöer framgår bl a av Albert Vikstens självbiografiska skild
ring från Kramfors vid början av 1900-talet. 

"I min ungdom var Ådalen markerad i två från var
andra rätt avskilda världar. Det var industri -
ådalen och bondeådalen. Beteckningen kan gälla än 
i dag. Vi i Graninge kallade industridistriktet 
'Ut i Lanne'. Det var ett svävande begrepp, men be
teckningen avsåg företrädesvis Kramfors. Där bodde 
människorna som levde för dagen, packade ihop sig i 
baracker och inte odlade jorden. Det var löntagare 
eller bolackare, löst folk som lätt kunde flytta på 
sig och som hade sin ursprungliga hemvist ungefär 
åt vilket väderstreck som helst. [—] 
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När jag var 19 år gammal var jag mogen för att resa 
till Kramfors för att lära mig veta hut. Vi var tre 
ynglingar och alla var vi gröngölingar. Det är synd 
att säga, att vi blev väl mottagna. Om vårarna ström
made folk till från alla håll, och landspojkarna 
hade inte det bästa rykte om sig, när det gällde 
solidaritet. 1908 var Kramfors inte mycket att för
häva sig över. Bebyggelsen var hopgyttrad i ett 
obestämt kaos. Ett kåksamhälle med eländiga, smut
siga gator. Allt verkade grått och tröstlöst. Men i 
hamnen var det ett hektiskt liv. Fartyg från alla 
världens hörn kom och gick. Det behövdes folk i 
stuveri arbetet. Följaktligen kom vi ut till Lunde. 
Någon organisation tror jag inte det fanns då för 
tiden. Vårt logi blev ett stort magasin, där all
sköns löskerfolk sov på halmen efter väggarna. Det 
var ju inte värre än dåtidens skogskojor, så vi tog 
bekvämligheterna med ro. [—] 

Den solidaritet jag drömt om, den saknades fullstän
digt, åtminstone bland stuveri arbetarna. Den högsta 
njutningen var nog att försöka 'arbeta ihjäl' var
andra, åtminstone nybörjaren. Så nog fick jag lära 
mig veta hut alltid. 

I logiet gick det alltid vilt till, särskilt under 
veckohelgerna. Spriten flödade, och eftersom jag 
själv var nykterist, fick jag försöka hålla mig åt 
sidan. Jag lyckades få en liggplats i ett hörn. Men 
en natt uppstod ett svårartat slagsmål med snusdosor 
och knivar. En massa svärjande och vrålande män vält
rade intrasslade i varandra från vägg till vägg, och 
slutligen hade jag hela massan över mig i mitt hörn. 
Att jag inte krossades under tyngden eller träffa
des av ett dråpslag var ett under." (Viksten A., 
1971, sid 71-73). 

Med industrialiseringen förändrades också de äldre städernas 
sociala struktur. Dessa hade tidigare kännetecknats av en 
mycket måttlig segregering. En bostadstradition där man bygg
de högvärdiga hus mot gatorna och mindre högvärdig bebygg
else mot gårdarna bidrog till att kvarteren fick en blandad 
befolkning. I de äldre städerna bodde dessutom handelsmän
nens och hantverkarnas arbetare i sina arbetsgivares hushåll 
- åtminstone som ogifta. På många sätt gick skiljelinjerna 
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snarare mellan olika näringar än mellan samhällsklasserna. 

I samband med industrialiseringen förändrades denna bild på 
flera sätt. När nya fabriker anlades, skapades också ett bo
stadsbehov, som ofta utnyttjades av hänsynslösa byggherrar. 
Claes Lundin har beskrivit en sådan byggherre på följande 
sätt. 

"Rita kunde han icke. Någon insikt för övrigt i 
byggnadskonsten hade han lika litet. Men han för
stod sig på att köpa sämsta sort tegel för billigt 
pris, att komma över vrakvirke för nästan ingen
ting, att få tag i en och annan sophög, som använ
des till fyllnad mellan trossbottnarna, att köpa 
gamla lås i lumpbodarna o.s.v. Han var stark i så
dant. Så rafsade han ihop några arbetare, som kan
ske ingen annan ville använda, och så byggde han, 
byggde för egen räkning, på spekulation, och när 
huset var färdigt, samlade han några stackars hus
villa och lät dem för en ganska dryg hyra bo i de 
fuktrinnande rummen på fyllnadssoporna med all 
dessas ohyra." (Lundin C., 1890, sid 25). 

Delvis i syfte att kringgå städernas byggnads- och planbe
stämmelser byggdes såväl fabriker som arbetarbostadsområden 
ofta utanför stadsgränserna och i anslutning till varandra. 
Områdena kring de nya fabrikerna kom därför att anta formen 
av nya lokalsamhällen som nästan helt befolkades av människor 
ur arbetarklassen. Kontakterna med andra stadsdelar blev ofta 
av mycket begränsad omfattning. (Hellspong M. och Lövgren 0., 
1974, sid 200-201). 

Sammanfattningsvis bidrog den tidiga industrialismens urba
niseringsprocesser till uppkomsten av ett antal nya, rela
tivt små men ofta rörliga, segregerade och problemfyllda, 
samhällsbildningar. Bortsett från de rena och traditionella 
bruksmiljöerna saknade ännu arbetarklassen en fastare social 
och kulturell förankring. Den höga rörligheten, konkurrensen 
om jobben, den materiella och andliga osäkerheten i "det nya 
riket" är de förhållanden som dominerar bilden. 
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5 Strukturomvandling och anpassningsproblem i över-
gängssamhället 

5.1 Strukturomvandlingens allmänna form och förväntade 
konsekvenser 

I rapportens teoretiska avsnitt presenterade jag två model
ler av två typer av strukturomvandlingsprocesser i ett kapi
talistiskt samhälle. En analys av den tidiga industrialism
ens samhälle ger emellertid också besked om att ingen av 
dessa modeller i ren form ger en särskilt bra beskrivning 
av den faktiska utvecklingen. Men Sverige var ännu inte ett 
utvecklat kapitalistiskt samhälle. Åtminstone fram till slu
tet av seklet befann sig landet i en övergångsperiod mellan 
gammalt och nytt. Fortfarande dominerade feodala förhållanden 
relationerna mellan ledning och anställda på många herrgårdar 
och bruk. Fortfarande hade den protestantiska ideologin, med 
sin vördnad för husbönder, präster och konungen, en djup för
ankring i de breda lagren. Utvecklingen kännetecknades inte 
enbart av framväxten av nya system utan i lika hög grad av 
upplösningen av gamla. De gamla bondbyarna med sin sociala 
struktur och sitt gemensamma beslutsfattande fortsatte att 
gå mot sin upplösning. De koncentrerade bruken och de snabbt 
växande industrisamhällena gjorde traditionellt patriarka-
liska organisationsformer och relationer allt mer omöjliga. 
Samtidigt hade de nya samhällsbildningarna endast i begrän
sad mening funnit sina former. Framför allt saknades ännu 
möjligheter att ge underklasserna i dessa samhällen en fas
tare social och kulturell förankring. 

Under sådana förhållanden råder också motstridiga tendenser 
med avseende på de samhällsförhållanden, som enligt model
lerna antas underlätta eller försvåra social anpassning. A 
den ena sidan bör de successivt förbättrade utkomstmöjlig
heterna ha medfört att ekonomisk nöd blivit en allt mindre 
viktig orsak till brottslighet och social utslagning. Stan
darden ligger dock fortfarande på en så låg nivå att miss
anpassningssymtom bör bli starkt konjunkturkänsliga, fram
för allt för de sämst ställda grupperna. Â den andra sidan 
har upplösta sociala strukturer, ökad rörlighet och nya ak
tiviteter skapat nya risker i form av försvagad informell 
kontroll, konfliktrisker och asociala möjligheter. I den mån 
som de ekonomiska och sociala utvecklingstrenderna balanse
rar varandra bör vi inte förvänta oss några dramatiska för
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ändringar med avseende på den sociala missanpassningens trend
visa utveckling. Däremot bör vi förvänta oss en viss konjunk
turkänslighet i utvecklingen. Människorna lever fortfarande 
på en låg ekonomisk nivå, konkurrensen om jobben är hård och 
alternativen är begränsade. 

5.2 Trender och konjunkturer i ekonomi och social miss
anpassning 

Följande kommentarer kan göras till den konjunkturutveckling 3) 
som beskrivs i diagram VI:1. Slutet av 1860-talet uppvisade 
ekonomiskt dåliga ar med såväl omfattande missväxt som en 
ännu outvecklad industri. Första hälften av 1870-talet visade 
däremot såväl goda skördar som mycket goda industrikonjunk-
turer. Mot slutet av 1870-talet blev industrikonjunkturerna 
drastiskt försämrade, medan skörderesultatet låg på en hygg
lig nivå. Efter en viss återhämtning under 1880-talets första 
hälft försämrades åter konjunkturerna i stort sett fram till 
mitten av 1890-talet. Början av 1890-talet kännetecknades 
visserligen av ett par goda skördeår. Men andra förhållanden 
förstärkte effekterna av de relativt svaga industrikonjunk
turerna. Hit hörde den hårdnande konkurrensen i handeln med 
jordbruksprodukter, vilket pressade priserna och minskade 
vinstmarginalerna för de svenska storjordbruken. Lantarbe
tarnas löner föll kraftigt och många avskedades. (Teknik och 
industristruktur, 1979, sid 47). Till detta kom en nedgång i 
bostadsbyggandet under slutet av 1880-talet och början av 
1890-talet med bl a en betydande byggarbetslöshet i de större 
städerna. 1800-talet avslutades emellertid med en kraftig 
högkonjunktur under 1890-talets andra hälft. 

Som framgår av diagrammet föreligger tämligen klara samband 
mellan konjunkturer å ena sidan, lösdriveri och emigration 
å den andra sidan. Emigrationens större omfattning och mer 
markerade svängningar tyder på att emigration var den lös
ning på ekonomiska problem som tillgreps av de flesta. Bör
jan aV 1890-talet uppvisar dock en klar avvikelse för lösdri
veriets del. Då hade vi en klar konjunkturnedgång som mot
svarades av en topp i emigrationen. Men lösdriveriet minska
de. Denna avvikelse är åtminstone delvis ett resultat av en 
förändrad kontrollpolitik. Åren 1881 - 1885 var andelen om
händertagna lösdrivare, som tidigare varken straffats för 
brott eller omhändertagits för lösdriveri, 13 - 14 % för båda 
könen. När 1885 års lösdriveri lag började tillämpas blev mot-
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Diagram VI:1. Trender och konjunkturer med avseende på 
ekonomi, social missanpassning, återfalls-
brottslighet, fattigdom, ut- och invand-
ring under åren 1860 - 1910 
Källor: Knutsson J., 1978 a, Gårdlund T., 
1947, Tabell 1, 15, SOS Historisk stati
stik, SÂ 
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svarande siffror 34 - 36 % (för åren 1886 - 1890), vilket 
måste tolkas som en betydande skärpning i kontrollutövningen. 
Från 1890-talet sjänk siffrorna åter för att under resten av 
perioden ligga på drygt 20 %. Den skärpta kontrollpolitiken 
modifierade säkerligen inflytandet från konjunktursvängning
arna under perioden 1885 - 1895, samtidigt som vi fick en 
relativt sett högre genomsnittlig intagningsnivå under peri
oden efter 1885. 

När det gäller den allmänna trenden i antalet intagningar av 
lösdrivare är denna påtagligt stabil på i stort sett samma 
nivå under 1800-talets andra hälft. Jag tolkar detta som att 
det inte förekom någon trendvis ökning i den sociala utslag-
ningen av socialt missanpassade under denna period. Förutom 
statistiken över lösdriveriet bygger jag denna tolkning på 
att återfallsbrottsligheten var låg och konstant under hela 
perioden samt att alkoholkonsumtionen var sjunkande under 
hela perioden från början av 1870-talet till andra hälften 
av 1890-talet. (Se diagram VI:2). Visserligen ökar andelen 
socialhjälpstagare trendmässigt fram till mitten av 1890-
talet. Men detta är snarast en konsekvens av urbaniseringen. 
I städerna har den fattiga delen av befolkningen inga möj
ligheter att leva på sin egen täppa när det blir svart att 
finna arbete. Därför är andelen fattigvårdstagare både större 
och mer beroende av konjunktursvängningarna i städerna. 

5.3 En förändrad brottsbild 

Även om det inte finns underlag för att tala om en allmän 
upp- eller nedgång i den sociala utslagningen under 1800-
talets andra hälft, innebär detta inte att mönstret i den 
sociala missanpassningen skulle vara oförändrat. Bland so
cialt utslagna är brottslighet ofta en del av levnadsmönst
ret. Men brottsligheten uppvisar å andra sidan olika former 
och har olika orsaker. En vanlig grov indelning av brott är 
i egendoms- och våldsbrottslighet. Såväl trendmässigt som 
konjunkturmässigt bör vi, mot bakgrund av den svenska indu
strialiseringens förlopp, förvänta oss skilda utvecklings
mönster. Den nödbetingade egendomsbrottsligheten bör upp
visa toppar under nödåren men en trendmässig nedgång i takt 
med den förbättrade levnadsstandarden. Â andra sidan ökar 
brottstillfällena i takt med urbaniseringen och den ökade 
rörligheten. Men så länge vi antar att nödbrottsligheten 
dominerar bör den först nämnda tendensen dominera. 4) 
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Utvecklingen av stöldbrottsligheten framgår av diagram VI:2.^ 
Den stora toppen utgörs av nödbrottsligheten under 1860-ta-
lets missväxtår. De industriella konjunkturnedgångarna under 
slutet av 1870-talet, början av 1890-talet och 1900-talet ger 
också tydliga uppgångar i stöldbrottsligheten. Trendmässigt 
minskar stöldbrottsligheten fram till slutet av 1880-talet 
för att därefter ligga på en något högre nivå under slutet av 
perioden. Men hur tillförlitliga är dessa siffror? 

Det finns anledning att sätta ett ganska stort frågetecken i 
marginalen inför den relativt höga nivån på stöldbrottslig
heten fr o m 1890-talet. 0m vi i stället för antalet dömda 
personer utgår från "brott för vilket någon dömts" blir bil
den en klar trendmässig nedgång efter en relativt kraftig 
uppgång under 1890-talets första år. (Knutsson J., 1978 a). 
Sjöberg understryker också att risken för att bli fälld för 
brott var betydligt större i städerna än på landsbygden. 
75 % av de misstänkta för brott sakfälldes på landsbygden 
jämfört med 92 % i städerna. (Sjöberg M.T., 1981, sid 73). 
Utvecklingen av antalet dömda för stöld bör därför ses mot 
bakgrund av urbaniseringens och det effektivare polisväsen
dets effekter på uppklarningsprocenten. 

Diagram VI:2 visar också våldsbrottslighetens utveckling. 
Medan stöldbrottsligheten är beroende av materiella behov 
och tillfällen, är våldsbrottsligheten mera ett resultat av 
konflikter mellan människor. Dessa konflikter bör rimligen 
öka i takt med ökade kontakter mellan människor, framför 
allt om kontakterna sker i tämligen oorganiserade miljöer 
som kännetecknade många av de tidigare industriorterna. Uti
från dessa antaganden bör topparna i våldsbrottsligheten in
träffa under högkonjunkturerna, då dessa i allmänhet också 
kännetecknas av högre rörlighet. Vi kan också förvänta oss 
en trendmässig ökning i våldsbrottsligheten i takt med den 
allmänt höjda rörligheten på arbetsmarknaden. 

En alternativ hypotes vore att se våldsbrottsligheten mera 
som en funktion av alkoholkonsumtionsnivån. Sådana samband 
har påvisats i olika undersökningar. (Se t ex Lenke L., 
1980, sid 70-105). Sambanden mellan alkoholkonsumtion, vålds
brottslighet och konjunkturer kan då antas bero på att det 
framför allt är i högkonjunkturer som människors privata eko
nomi tillåter mer omfattande alkoholkonsumtion. 
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I konsekvens med båda dessa hypoteser leder konjunkturned
gångarna i slutet av 1860- och 1870-talet, liksom i början 
av 1890- och 1900-talet, till nedgångar i våldsbrottslig
heten. Diagrammet visar också att högkonjunkturerna i bör
jan av 1870-talet och slutet av 1890-talet medför såväl 
höjd alkoholkonsumtion som höjd våldsbrottslighet. Men åt
minstone för 1890-talet gäller att våldsbrottsligheten ökar 
före alkoholkonsumtionen i tiden. 

När det gäller den trendmässiga utvecklingen är perioden 
från mitten av 1870-talet till mitten av 1890-talet intres
sant. Under den här perioden ökar våldsbrottsligheten sam
tidigt med en sjunkande alkoholkonsumtion. I själva verket 
samvarierar våldsbrottslighetens utveckling bättre med fat
tigvårdens utveckling än med alkoholkonsumtionens. Rimligen 
bör därför den trendmässiga ökningen av våldsbrottsligheten 
under denna period snarare förklaras med hänvisning till den 
nya rörlighet och de utökade konfliktrisker som var utmär
kande för denna tids urbanisering. 

5.4 Manlig och kvinnlig missanpassning 

Yrkesstrukturen var under 1800-talet starkt segregerad på 
manliga och kvinnliga yrken. Detta fick bl a konsekvenser 
för mäns och kvinnors utkomstmöjligheter under industrialis
mens tidiga utveckling. För männens del innebar utvecklingen 
utökade legala utkomstmöjligheter. För kvinnornas del för
svårades situationen på arbetsmarknaden. Medan förvärvsinten
siteten hela tiden steg för männens del, minskade den för 
kvinnornas del fram till 1890. Situationen var än mer be
svärande för kvinnorna då samtidigt andelen icke gifta kvin
nor, vilka främst var beroende av egen förvärvsinkomst, steg 
under hela perioden fram till 1920. (Silenstam P., 1970, 
sid 98 och 102). Även om förvärvsintensiteten började stiga 
redan från och med 1890-talet kom det därför att dröja några 
år in på 1900-talet innan samma "reella" förvärvsintensitet 
uppnåtts som år 1870. 

Till detta kommer att, medan männen haft en gynnsam inkomst
utveckling, förblev kvinnornas löner ofta mycket låga. I 
sekelskiftets Stockholm beräknades "det absoluta existens
minimum" för en arbetande kvinna vara en krona om dagen. Men 
32 % av de yrkesarbetande kvinnorna tjänade under denna sum
ma, eller närmare bestämt 71 öre/dag. (Takman J., 1964, sid 
399). Det är mot den bakgrunden som vi bör bedöma den utveck
ling som redovisas i diagram V1:3. 
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Diagram VI :3- Manlig och kvinnlig missanpassning under åren 
1860 - 1910 
Källa: Tabell 1 och 14, Frühling M., 1981, sid 90 

Intagningar av manliga lösdrivare 

Intagningar av kvinnliga lösdrivare 

Män dömda för strafflagsbrott 

—••• Kvinnor dömda för strafflagsbrott 

®.. . o - • Kända prostituerade i Stockholm 

Index 

1860 1870 1880 1890 1900 1910 
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Som framgår av diagrammet minskar lösdriveriet trendmässigt 
för männens del från andra hälften av 1880-talet. För kvin
nornas del är utvecklingen den motsatta fram till början av 
1900-talet. Därtill kommer att utvecklingen för kvinnornas 
del uppvisar en relativt sett större konjunkturkänslighet. 
Detta är också vad som rimligen kan förväntas mot bakgrund 
av utvecklingen på arbetsmarknaden. 

Jämför vi utvecklingen av lösdriveri med utvecklingen av 
strafflagsbrottslighet finner vi en annan skillnad mellan 
könen. Medan männens brottslighet ligger kvar på i stort 
sett samma nivå under hela perioden, uppvisar kvinnornas en 
trendvis nedgång. 

Från analysen av de omhändertagna lösdrivarna vet vi att de 
kvinnor som omhändertogs genomgående var ökända helyrkes-
prostituerade. Av diagrammet verkar det därför som om kvin
norna under den här perioden inte enbart stod inför till
tagande sociala och ekonomiska anpassningsproblem. Det ver
kar också som om de som hade problem övergick från brotts
lighet till prostitution som ett sätt att handskas med pro
blemen. Att det var en ökning i prostitutionens omfattning 
framgår också av olika försök att uppskatta prostitutionens 
omfattning i de större städerna. Detta torde inte enbart ha 
hängt samman med de ekonomiskt kärva tiderna för kvinnornas 
del. Den tidiga industrialismen med urbanisering, rörlig 
manlig arbetskraft och sena äktenskap inom de borgerliga 
skikten skapade också en utökad marknad för de prostituerades 
tjänster. För många kvinnor i ekonomiskt utsatta positioner 
måste prostitutionen trots allt ha framstått som en mer gi
vande och mindre riskfylld lösning än t ex utökad egendoms
brottslighet. 
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VII DEN TIDIGA INDUSTRIKAPITALISMENS SAMHÄLLE 

1 Det stora språnget 

1.1 Den industrikapitalistiska expansionens förutsätt
ningar 

Den definitiva och mer allmänna industrialiseringen kom för 
Sveriges del inte igång förrän under 1800-talets sista år. 
Perioden kring sekelskiftet innebar emellertid ett stort 
språng in i industrialismens och kapitalismens samhälle. Då 
blev också strukturomvandlingen och den ekonomiska tillväx
ten såväl omfattande som snabb. Professor Assar Lindbeck sä
ger i en intervju: 

"Perioden 1890 till 1930 är den mest imponerande i 
hela den moderna svenska historien. Det mest fasci
nerande är hur detta en gång så fattiga och överbe
folkade och råvaruproducerande land kunde utvecklas 
till tillverkare av toppsofistikerad industriut
rustning." (Veckans affärer, nr 5, 1978, sid 37). 

Förutsättningarna för denna omvandling hade skapats tidigare. 
Jordbrukets utveckling, exportindustrins expansion och järn
vägsbyggandet, hade medfört såväl investeringsvilligt kapi
tal, förbättrade kommunikationer och en ny framtidstro som 
förbättrad ekonomisk standard och ökad efterfrågan på kon
sumtionsvaror. Men delvis underlättades den nu starkt väx
ande hemmaindustrin av övergången till en protektionistisk 
handelspolitik. Härigenom skyddades den spirande hemmaindu
strin mot en mer hårdhänt internationell konkurrens. (Ohls
son L., 1969, sid 115). Protektionismen medförde visserligen 
ett hårdare konkurrensklimat för exportindustrin. Men tack 
vare tillgången till en del efterfrågade råvaror och en del 
lyckade uppfinningar lyckades även exportindustrin att hävda 
sig relativt väl. (Lindbeck A., 1975, sid 15). 

1.2 Näringslivets utveckling 

I denna gynnsamma situation startades många nya företag medan 
andra växte. Industrins sammansättning kom att kännetecknas 
av dels en stor mängd relativt små och lågt specialiserade 
företag för avsättning på hemmamarknaden och dels ett antal 
större och mer specialiserade företag med inriktning på ex
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portmarknaden. Under tiden fram till första världskriget för
dubblades industrins del av bruttonationalprodukten till nära 
30 % medan jordbrukets andel sjönk till under 25 %. Industri
produktionen växte under denna tid med i genomsnitt 6,6 % per 
år. Detta är snabbare än under någon annan period av motsva
rande längd. (Teknik och industristruktur, 1979, sid 48). 

I stort sett parallellt, delvis som en förutsättning för och 
delvis som en konsekvens av industrins expansion, sker för
ändringar inom övriga samhällssektorer. Ett mått på hur akti
viteten ökar är uppgångarna i de resurser som avsätts till 
investeringar. "O Som framgår av diagram VI1:1 är det endast 
jordbruket som uppvisar en avtagande investeringsverksamhet 
vid sekelskiftet. 

Utvecklingen leder till att allt fler människor får anställ
ning, varför förvärvsintensiteten stiger kraftigt - först för 
männens del och därefter även för kvinnorna. Aldrig har an
delen förvärvsarbetande stigit så snabbt som på 1910-talet. 
Då ökade efterfrågan på arbetskraft så snabbt och nådde en 
så hög nivå att man på många håll upplevde en besvärande 
brist på arbetskraft. Den situationen hade knappast förelegat 
under de närmast föregående 100 åren. 1917 hade situationen 
blivit så besvärande att man diskuterade att genomföra en 
lagstiftning om tjänstetvång inom vissa för folkförsörjning
en viktiga områden. (SOU 1931:20, sid 31). 

Även om den industriella driften genomgick många organisato
riska och tekniska förändringar behöll den vissa typiska 
egenskaper. (Se diagram VII :3). Investeringarna i industri
näringen medförde att vi fick betydligt fler arbetsplatser. 
Det genomsnittliga antalet anställda per arbetsplats mins
kade däremot jämfört med tidigare. En relativt småskalig pro
duktion var således kännetecknande för hela perioden fram 
till andra världskriget. Inte heller medförde sekelskiftets 
investeringar någon dramatisk höjning av kapitalintensiteten 
(kapital per anställd). Kapitalkoefficienten (kapitalinsats 
per producerad enhet) sjönk något, vilket får tillskrivas 
vissa kvalitativa förbättringar med avseende på teknik, or
ganisation och yrkeskunnande. Även om data saknas i form av 
kontinuerlig statistik är det väl känt att arbetet huvud
sakligen organiserades och styrdes av yrkesskickliga arbe
tare. Tjänstemännen var relativt få och hade huvudsakligen 
kamerala uppgifter. Även den situationen var i stort sett 
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Diagram VI1:1. Investeringskvoternas utveckling inom 
svenskt näringsliv under åren 1869 - 1975 
Källa: Lundberg L., 1969, tabell A 4 och 
A 6, SA 
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Diagram VII :3. Utvecklingen hos några egenskaper inom 
industrin under åren 1860 - 1975 
Källa: Lundberg L., 1969, Bunte P. och 
Jörberg L., 1977, SOS Industri 
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typisk fram till andra världskriget. (Gårdlund T., 1942, sid 
221, Carlsson S., 1946, sid 97). Den ökning av andelen tjäns
temän som inträffade efter andra världskriget avser däremot 
till största delen den tekniska personalen. (Åberg Y., 1969, 
sid 80). 

2 Snabb urbanisering till små och allt stabilare 
lokalsamhällen 

Utvecklingen innebar inte enbart att antalet relativt fasta 
anställningar inom industrin och andra stadsnäringar ökade. 
Utvecklingen påverkade också bosättningsmönstret. Landsbyg
den avfolkades, tätorter och städer växte snabbare än tidi
gare. Aldrig under någon 10-årsperiod har tätortsbefolk
ningen ökat så snabbt som under perioden 1910 - 1920. 

I många avseenden fortgick urbaniseringsprocessen enligt 
samma mönster som tidigare. Trots utökade försök att regle
ra bebyggelsen kännetecknades arbetarkvarteren i städer och 
på industriorter ofta av oplanerade och undermåliga miljöer. 
De efter klassgränserna hårt segregerade bostadsområdena med 
arbetarslummens höga dödlighet, usla sanitära förhållanden, 
fattigdom och trångboddhet, om vilken tom namnen på husen, 
som "Lusasken", "Flugmötet", "Skvallerbo","Brödlösa", etc, 
bär sina vittnesmål, är väl kända förhållanden. När möjlig
heterna att erhålla mer stadigvarande jobb ökade, ökade ock
så arbetarnas identifiering med den nya boplatsen liksom be
hovet av att göra något positivt av miljön. På många sätt 
skapade också strukturomvandlingen inom näringslivet idealis
ka förutsättningar för framväxten av fungerande sociala 
strukturer inom dessa områden, när väl stabiliteten i boen
det ökade. 

3 Arbetarsverige växer fram 

3.1 Förutsättningar för sociala relationer 

Urbaniseringen under industrialismens tidigare skeden känne
tecknades som ovan nämnts av kaos och rotlöshet i arbetar
klassens miljöer. Detta kan inte på samma sätt sägas vara 
fallet för 1900-talets utveckling, trots en mycket snabb 
urbaniseringstakt. Orsaken till detta kan diskuteras utifrån 
vad vi i dag vet om förutsättningar för stabila sociala rela
tioner i grannskap. 
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Diagram VI1:4. Andelen av befolkningen i tätorter och gles
bygd samt sysselsatta inom stads- och lands
bygdsnäringar åren 1800 - 1970 
Källa: Trygveson T., 1974, sid 184-185, SA 
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Det finns i dag en ganska omfattande svensk och internatio
nell litteratur om vilka förhållanden som befrämjar mänsk
liga kontakter. I en genomgång av den litteraturen pekar 
Eva Hedman på följande socialpsykologiska faktorer. (Hed
man E., 1974). 

a) Människor tar kontakt med varandra därför att de har be
hov av kontakter. 

b) Människors kulturella eller ideologiska inställning till 
kontakter med grannar är en viktig faktor - framför allt när 
det objektiva beroendet inte är helt uppenbart. 

c) Fysisk närhet är viktig därför att den underlättar kon
takter. 

d) För att människor skall ta kontakt med varandra krävs dock 
att de har kunskaper om hur den andra parten kommer att rea
gera. 

e) För att frivilliga kontakter skall bestå är det också 
viktigt att utbytet sker på lika villkor. 

Låt oss diskutera tillämpningen av dessa generella förutsätt
ningar med utgångspunkt från den svenska arbetarklassens si
tuation vid början av seklet. Detta kan grovt ske utifrån 
två aspekter. Arbetarbefolkningens behov och intressen samt 
sociala förutsättningar att tillfredsställa dessa behov och 
intressen. 

3.2 Nya behov och intressen 

övergången till det kapitalistiska systemet hade till att 
börja med raserat många av förutsättningarna för de tradi
tionella formerna av lojalitet mellan husbonde och anställd. 
Det ömsesidiga ansvaret och omtanken mellan husbonde och an
ställda i hushållet, som tidigare varit ett ideal, blev allt 
svårare att upprätthålla i det kapitalistiska konkurrens
systemet. I de nya industrier som växte upp under slutet av 
1800-talet saknades i stor utsträckning sådana traditioner. 
I de gamla bruksmiljöerna levde visserligen de patriarka-
liska traditionerna kvar på många håll. Men även här gick 
den vertikala lojaliteten efter hand under. Inte minst var 
detta fallet när nya vinstintressen eller en försvårad kon
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kurrenssituation kom med i bilden. Just järnbruken upplevde 
en sådan skärpt konkurrenssituation under andra hälften av 
1800-talet. Gustaf Schröder ger följande syn på förhållan
dena vid bruken. 

"På de bruk, där ägaren och hans familj bodde, hade 
folket det mycket bättre än på de bruk, som sköttes 
av förvaltare, och på de så kallade bolagsbruken 
hade de det allra sämst. Orsaken därtill var, att 
även förvaltaren var dåligt avlönad, och en del av 
hans inkomster voro också ställda på stat. Det ville 
inte räcka till för ärliga, redbara förvaltare att 
föda sitt folk väl, eller göra eftergifter på den 
vanliga arbetstiden. Dessutom fordrade ägarne högsta 
vinst av bruken, och för att kunna lämna sådana mås
te förvaltaren knipa och spara på arbetskostnaderna 
och anstränga folket så mycket sig göra lät." 
(Schröder G., 1892, sid 63). 

Framför allt kom dessa intressemotsättningar och nya relatio
ner mellan arbetsgivare och anställda att prägla förhållan
dena på de orter där de patriarkaliska traditionerna sakna
des, dvs i städernas, komplementsamhällenas och de nya indu
striorterna, snarare än vid bruken. Det var också i dessa 
samhällsbildningar som fackföreningsrörelsen hade lättast 
att tränga igenom. (Hellspong M. och Lövgren 0., 1974, sid 
177). 

Drömmen om den gode husfadern och underdånigheten inför ko
nungen, som folkhemmets högste husfader, levde länge kvar. 
Men i ett samhälle, där det blev allt mer uppenbart att de 
gamla idealen inte fungerade i praktiken, undergrävdes med 
tiden tilltron till gamla auktoriteter, gamla "sanningar" 
och traditionella värden. För allt fler växte och spreds 
förvissningen om att arbetarna själva måste skapa sin trygg
het, och då i stor utsträckning i kamp mot sina traditionel
la husbönder och beskyddare. 

Men den kampen avsåg även den yttre miljön i bostadsområdena. 
Urbaniseringsprocessen innebar att många människor hamnade i 
nya miljöer och att de nu i ökad utsträckning kunde räkna 
med att bli kvar på de platser där de fick arbete. Med detta 
följde också ett tilltagande intresse av att ordna förhållan
dena på platsen så bra som möjligt, att där söka möjligheter 



144 

att tillfredsställa olika materiella och sociala behov. I den 
processen kom man också att allt mer identifiera sig med det 
egna grannskapet, orten och de förhållanden som där utveck
lades. 2) 

Strukturomvandlingen med sin övergång till nya kapitalistiska 
driftsformer, arbetarklassens överflyttning till nya miljöer 
och förlusten av gamla trossatser och ideal, hade inte bara 
förändrat de materiella förutsättningarna utan också gamla 
ideologiers förutsättningar att ge intellektuell vägledning 
och själsligt stöd i tillvaron. Det måste vara osäkerheten 
inför detta som August Strindberg har i tankarna när han skri
ver om "det nya riket" vid slutet av 1800-talet. 

"Det var nog inte statsskicket, som gjorde det nya 
riket; det var kanske något annat. En epidemi, en 
rubbning i den politisk-ekonomiska jämvikten, en 
äventyrarlusta, kommen från okända håll, möjlig
heterna att straffl öst göra orätt vinst på laglig 
väg, snopenhet efter uppfyllda önskningar, trött
het i rättskänslan, dåliga föredömen, understöd 
uppifrån. Gud vet allt vad det var, men det var nå
gonting, det är säkert." (Strindberg A., 1957, sid 
24). 

Känslan av tomhet, ofullbordan och bristande balans i till
varon var rimligen störst hos den nya arbetarklassen. För 
dess medlemmar saknade den nya och individualistiska libe
rala framgångs- och frihetsideologin all förankring i prak
tiska erfarenheter. Här upplevdes starkare än på många håll 
behovet av inte bara materiell och social trygghet utan ock
så av en ny moral och identitet. (Se Lundkvist S., 1977, sid 
137-153). Industrialismens första halvsekel blev därför i 
mycket hög grad också moralismens och det andliga sökandets 
tid. Männsikorna blev vidöppna för alla idéer som hade möj
lighet att tillfredsställa deras sökande. Från tiden omkring 
1910 skriver Albert Viksten om förhållanden i Ådalen. Men 
dessa förhållanden var ganska typiska för landet i dess hel
het vid tiden omkring sekelskiftet. 

"Jag själv är född i en typisk skogssocken, där de 
demokratiska åskådningarna gick fram som en löpeld 
i sinnena, då särskilt under seklets första decen
nium. Jag vill inte säga, att demokratin under denna 
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tid var en stabil åskådning, det var mest ett upp
kok av utopisk socialism, praktisk kristendom och 
liberala tänkesätt. I min hembygd hade redan förut 
frikyrkoidéerna brutit marken för den frihetskänsla, 
som utvecklade sig till en stormlöpning mot det rå
dande fåtalsväldet, som framförallt vilade på det 
hatade fyrkväldet. Nykterhetsrörelsen var ju en ur
sprungligt opolitisk rörelse, men frihetsidealet 
och det folkliga styrelsesättet blev helt omedvetet 
insmält i logernas arbetsprogram. Det var kanske 
helt naturligt, då både bolagstjänstemännen och 
prästerna satte sig till hårdnackat motstånd mot den 
upplysningspropaganda, som nykterhetsföreningarna 
hade på sitt program. Det var dessa nykterhetsför
eningar, som skapade en viss organisatorisk skolning 
bland skogsfolket. För första gången kom böcker till 
byn och därmed en fläkt från de idébrytningar, som 
gav relief åt den tiden. Vi läste bibeln, Strind
berg, Krapotkin och Rydberg och kokade samman en 
rebellisk soppa av alla de olika ingredienserna 
tillsammans. Vi lärde oss, att Jesus var alla tiders 
största revolutionär, att Strindberg var en national
hjälte, som vågade sjunga ut mot byråkrater, präster 
och kungar, att Krapotkin genom sin upptäckt av den 
inbördes hjälpen i naturen givit mänskligheten möj
lighet att tro på det godas överlägsenhet över onds
kan, att Gorkij genom sitt liv och sina idéer röjt 
väg för även den fattigaste, så att han hade möj
lighet till att gripa in i världsordningen, och att 
Viktor Rydberg genom sina liberala synpunkter för 
en mera folkligt betonad samhällsordning var en god 
vägröjare för det demokratiska idealet. Det var 
mycken naivitet i vår föreställningsvärld men en 
ärlig och uppriktig idealitet bildade grundvalen 
för vår tro. 

Den första ledareställning jag innehade under denna 
jäsande ungdomstid var i ungdomslogen, där jag som 
18-åring sökte inplanta i barnens medvetande skyl
digheten att utbilda sig till idealmänniskor. Att 
dans, superi, kortspel, svordomar och nikotinmiss
bruk var fullständigt förkastliga laster för männi
skor, som i framtiden skulle bli medborgare i det 
demokratiska samhället föreföll som en naturlighet. 
[...] 
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Men kyrkan däremot kom att framstå som en svuren 
fiende till allt vad folklig frihetsrörelse hette. 
Det var prästens fel, som oupphörligt gjorde reak
tionär politik av sina predikningar. Av den anled
ningen kom också de radikala rörelserna i viss ut
sträckning att samarbeta med frikyrkorna, och Kris
tus var fortfarande en av frihetsrörelsens främsta 
stödjepelare. Nya Testamentet lästes faktiskt mera 
än Marx och statskyrkan kom till slut att stå tom. 
[...] 

I skogskojorna diskuterades problemen på ett både 
naivt och allvarligt men många gånger också humoris
tiskt sätt. Det var riktigt rörande att se de säv
liga gubbarna vandra långa vägar i mörker och snö
yra efter en lång pressande arbetsdag för att dis
kutera demokrati och socialism. Då lyste stockveds-
brasan med ett allvarligare sken och kaffepannorna 
pöste med sina svarta bukar som om de redan kände 
sig stinna inför allt vad den hägrande nya tiden 
skulle komma att ge. Där fanns en del som läste och 
försökte att följa med, andra läste aldrig, bara 
fabulerade på egen hand och kom följaktligen till 
rosenrasande slutledningar. Ibland blev det så tyst, 
när alla satt och funderade. Man kunde höra rasslet 
av de frusna grankvistarna, som ute vaggade för 
vinden, eller det fina pipet av näbbmössen inne i 
kojans mörka hörn. Det var ingen lätt sak att komma 
till klarhet med alla tilltrasslade problem i tiden." 
(Viksten A., 1971, sid 123-129). 

3.3 Arbetarkvarterens sociala förutsättningar 

För de ekonomiskt fattiga och politiskt svaga fanns det små 
möjligheter att ensamma ändra sina livsvillkor. Att dessa 
människor ändå hade behov av att göra en mängd saker är up
penbart. Här hade vi behoven av att ta upp kampen för de 
ekonomiska intressena gentemot den ekonomiskt och politiskt 
starkare arbetsgivarparten. Här fanns också stora behov av 
att ordna en dräglig boende- och fritidsmiljö, att skapa 
sociala kontakter med andra, att finna en ny grund för verk
lighetsförankring och en ny moral som rättesnöre för en ny 
livssituation. För att kunna tillfredsställa dessa och en 
mängd andra behov blev det nödvändigt för dessa fattiga och 
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politiskt svaga människor att finna gemensamma lösningar med 
andra i samma situation. 

Medvetandet om att man endast var stark i kollektivet, om 
att solidariteten var en nödvändig förutsättning också för 
individens styrka och trygghet, fick så småningom en stark 
förankring. Medverkande till den utvecklingen var inte minst 
att just detta budskap predikades av olika arbetarorganisa
tioner. Detta tog sin tid. Men att budskapen så småningom 
fick en så stark grogrund berodde i stor utsträckning på att 
budskapen dels hade en förankring i arbetarklassens materiel
la livsvillkor och dels i att så goda förutsättningar för 
stabila sociala relationer kom att utvecklas i samband med 
det tidiga 1900-talets strukturomvandlingar. 

De faktiska behoven av samarbete liksom det framväxande med
vetandet om dessa behov har redan påtalats. Men även närhe
ten, kunskapen om varandra, liksom förutsättningarna för sam
arbete på jämlik grund, blev naturliga konsekvenser av struk
turomvandlingens form. Här kan nämnas den ökande stabilite
ten inom näringslivet, som bl a medförde att människorna 
stannade längre tid på varje plats. Här kan också nämnas bo
stadssegregationen, som medförde att människor som samarbe
tade kring olika problem kom att göra detta på jämlik grund. 
Men hit hör också de sätt varpå arbetslivet och bostadsom
rådena kom att fungera mer internt, när dessa förutsättning
ar väl förelåg. Den låga tekniska utvecklingsnivån och seg
regeringen skapade ett praktiskt behov av att samarbeta och 
därmed dela livserfarenheter på mer än ett livsområde. Den 
låga specialiseringen inom de flesta yrken och den allmänt 
låga kapitalintensiteten möjliggjorde och tvingade ibland 
fram en social samvaro i arbetet - bl a genom att man ofta 
jobbade i lag. Gränserna mellan det privata och arbetslivet 
var ofta flytande, vilket kan exemplifieras med följande 
citat från en studie av förhållandena vid Ramnäs bruk vid 
början av 1900-talet. 

"På höstarna när man plockat lingon brukade kvin
norna komma till lancashiresmedjan med stora kop
parkrukor fyllda med bär. Kärlen placerades på 
glödheta smältstycken och så var det bara att stäl
la sig och röra! Vid svinslakten då det gick åt 
mycket varmvatten, ordnades uppvärmningen enklast 
på så sätt att man hämtade glödande smältstycken 
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från smedjan. Då sådana lades i vattnet kokade det 
genast. Tvättvattnet kunde upphettas på samma sätt." 
(Bursell B., 1975). 

Även inom bostadsområdena tvingade trångboddhet, fattigdom 
och gemensam livsrytm människor att dela varandras liv och 
problem på ett synnerligen intensivt sätt. 

"På pojkåren på tjugotalet minns jag bittra strejk
tider. Vi bodde i småstadens största hyreskasern: 
107:an. Där fanns 36 familjer, vi var runt hundra 
ungar. Alla karlar arbetade på 'verken'. Var det 
strejk gick alla i strejk. Det var likadant under 
lockout, var en i arbete hade alla arbete, under 
kriser gick alla arbetslösa. Arbetarfamiljerna lev
de på enahanda sätt. 

Lediga timmar stod karlarna vid gatuknuten och pra
tade. På innergården var det ofta kärringträta och 
ungars slagsmål. Men också skrattande glädje och 
spännande lekar. I många kök fanns det en stor 
klocka på väggen. En bit intill en vit brandrock av 
smärtingtyg och skyddskask. Halvparten av arbetarna 
var med i brandkåren. 

Om brandlarmet gick på natten väcktes hela 107:an. 
Gubbarna springande Viksgatan ned till brandsta
tionen, flaxande med vita smärtingrockar, skramlan
de med kaskarna, svärande och flåsande. Kvinnor 
svepte ytterkappor kring sina särkar, filtar kring 
ungarna och samlades i trappuppgångarna. 

107:an var också en socialistisk högborg. Där fanns 
en kommunistisk arbetarkommun (kilbomare), ledningen 
för gjutarnas fackförening, egen politisk ungdoms
klubb, eget fotbollslag. Det fanns nätter då man i 
107:an planla revolutionen i den röda småstaden. 
Legendariska agitatorer - Texas Ljungberg, Kalle 
Kilbom och andra - var ibland med och blåste under 
den radikala glöden. 

Nattliga eftermöten med oändliga diskussioner vid 
köksbordet. Hustrun som hängde vid spisen i väntan 
på att karlarna skulle gå sin väg. Ungar i köks



149 

soffan som halvt inne i sömnen lärde sig besynner
liga ord som socialism och kapitalism och proleta
riat. 

Då och då drabbades, som sagt, 107:an av strejk 
eller lockout. För en småpojk var det bara något 
naturligt. Spännande - och jag tror uppfostrande. 
Man fick lära sig solidaritet, sammanhållning. Inte 
bara då man under nattliga färder genom Styckåssko-
gen fick vara med papporna när de stal ved vid så
gen. Inte bara det att - om årstiden var lämplig -
man fick följa med ut till aborrgrundet. 

Nej, det gick nog djupare än så. För som arbetar-
grabbar var det en sorts oavsiktlig fostran till 
socialism. Det gällde bara att hålla ihop och hjäl
pa varandra för att klara livets nödtorft. Det var 
något så självklart att det inte behövde diskute
ras. Den socialistiska övertygelsen var något man 
fick med modersmjölken. Den ideologiska överbygg
naden var något man eventuellt skaffade sig så små
ningom." (Goland E., 1977). 

3.4 Organisationssverige växer fram 

Framväxten av folkrörelserna i Sverige bör ses mot bakgrund 
av de nya behov, intressen och förutsättningar som skapades 
under den industriella kapitalismens första 50 år. Det var 
också genom organisationer av folkrörelsetyp som man på ett 
mer systematiskt sätt tog itu med problemen på de nya orter
na. 3) 

Folkrörelsernas utveckling följde vissa mönster, som med 
smärre variationer återkommer i såväl den religiösa, nykter
hets- som arbetarrörelsen. Framför allt växte rörelserna i 
städer och industri kommuner men inte i jordbrukskommuner. 
Till rörelserna anslöt sig nyinflyttade i större utsträck
ning än de som var födda på orten. Medlemsmäss igt kom rörel
serna att domineras av män och av arbetarklassens folk. Ut
vecklingen av antalet medlemmar fram till 1920 framgår av 
nedanstående diagram. 
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Diagram VII :5. Frikyrko-, nykterhets- och fackföreningsrörel
sens numerära utveckling (vuxna medlemmar) 
1850 - 1920 
Källa: Lundkvist S., 1977, sid 67 
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Som synes var frikyrkorörelsen först med en relativt snabb 
utveckling fr o m 1870-talet. Medlemsmässigt skiljer den sig 
något från de övriga genom sin något större andel medelklass
personer och kvinnor. Nykterhetsrörelsen genomgick en mycket 
snabb utveckling från 1880-talet och fram till 1910, då den 
var som störst med var tionde vuxen svensk som medlem. I 
själva verket passerades en vändpunkt redan omkring år 1900. 
Från den tidpunkten lyckades inte nykterhetsorganisationerna 
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rekrytera medlemmar från arbetarklassen i samma utsträckning 
som den senare växte i antal. 

Framväxten av den moderna arbetarrörelsen tog inte fart förr
än under 1890-talet och erhöll ingen större omfattning förrän 
under början av 1900-talet. Medlemmarna utgjorde här den mest 
enhetliga gruppen bestående av yrkesarbetande män. Högsta an
slutningstalen hade gifta yrkesskickliga arbetare från arbe
tar- eller hantverkarijii 1 jö. 

Rekryteringsmönstret speglar också en successiv ideologisk 
förskjutning inom arbetarklassen. Vid tiden för Sundsvalls-
strejken var de mest medvetna och radikala arbetarna ofta 
religiösa. Vid början av 1900-talet var en stor andel av 
fackföreningsrörelsens kärntrupp också organiserade nykter
ister. Från början av 1920-talet var det emellertid arbetar
rörelsens egna organisationer som hade greppet om medlem
marna. 4) 

Från början av 1900-talet var det således arbetarrörelsen 
som dominerade den organisatoriska utvecklingen i arbetar
kvarteren. Den dominansen är starkare än vad som framgår av 
Lundkvists framställning, där han definierar arbetarrörelsen 
enbart som fackföreningsrörelsen. Även organisationer, som 
ursprungligen inte stod på socialistisk grund, såsom nykter
hetsrörelsen, folkbildningsrörelsen, kooperationen, sjuk- och 
begravningskassor, kolonirörelsen, etc, drogs in som natur
liga delar i arbetarrörelsen och färgades av dess värdering
ar. Att arbetarrörelsens synsätt kom att dominera utveckling
en inom många andra delar av föreningslivet har flera för
klaringar. En av de viktigaste är utan tvekan bostadssegre
gationen. Den medförde att praktiskt taget alla föreningar 
i arbetarbostadsområden automatiskt kom att domineras av folk 
från arbetarklassen, av människor som ofta samtidigt var ak
tiva inom den fackliga och politiska arbetarrörelsen. Skarpa 
gränsdragningar mellan olika typer av folkrörelser och för
eningar blir under dessa förhållanden och utifrån vårt syfte 
mindre meningsfullt. Snarare bör utvecklingen beskrivas som 
framväxten av en arbetarkultur som grundar sig på en rik 
flora av olika föreningar och organisationer. Den processen 
hade sin materiella grund i och följde samma knoppskjutnings-
mönster som inom näringslivet och urbaniseringsprocessen. Som 
en illustration till utvecklingen visas i diagram VI 1:6 hur 
några arbetarrörelseorganisationer utvecklats under 1900-ta-
let. (Här kommenteras endast utredningen fram till andra världs
kriget. Utvecklingen därefter kommenteras i kap VIII.) 
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Typiskt för utvecklingen fram till efterkrigstiden var att 
medlemsökningen huvudsakligen bestod i att allt fler klub
bar och föreningar tillkom, medan antalet medlemmar i varje 
förening hela tiden förhöll sig tämligen konstant. Med vissa 
variationer för olika typer av föreningar låg det genomsnitt
liga medlemsantalet hela tiden på mellan 30 och 200 medlem
mar. Undantaget utgörs av arbetarekommunerna, vilka vid bör
jan av seklet i genomsnitt hade några hundra medlemmar. Bak
grunden till detta var att den socialdemokratiska arbetar
rörelsen då hade sitt främsta fäste i några större städer. 

4 Förutsättningar för informell kontroll och personlig
hetsutveckling 

4.1 Social och ideologisk förankring 

Den sociala miljö som utvecklades i arbetarkvarteren var, 
trots alla påtagliga brister, en god grogrund för uppfostran 
av socialt välanpassade och starka personligheter - åtminstone 
med utgångspunkt från de krav som ställdes i detta samhälle. 
Förutsättningarna för en effektiv informell kontroll var goda 
därför att dessa förutsättningar var inbyggda i den sociala 
strukturen i form av de nära sociala relationerna. Ju närma
re och mer personliga de sociala relationerna är desto mer 
effektivt sker inlärningen av olika normer av åtmonstone två 
skäl. För det första har kritik och förmaningar större möj
ligheter att tas på allvar när de kommer från samma personer 
som i andra fall också ger beröm, uppmuntran, stöd och hjälp. 
För det andra kan de informella sanktionerna sättas in omedel
bart och i många situationer eftersom samma individer i så 
stor utsträckning lever nära varandra i olika livssituationer. 

Utifrån socialistiska ideal fördes också en medveten folk-
uppfostrande propaganda. Därtill kom att den egna kampen för 
bättre löner, eller säkerhet och ordning i bostadsområdena, 
också krävde en viss disciplin. För organisationerna blev det 
därför ofta ett viktigt mål att höja den moraliska standarden 
hos sina medlemmar för att komma till rätta med olika prob
lem. Särskilt i de större städerna, där nykterhetsrörelsens 
inflytande var begränsat, måste fackföreningarna ofta kämpa 
mot fylleriet lika mycket som mot arbetsgivaren. Ständigt 
inskärptes att solidariteten krävde ett nyktert och ordent
ligt liv. Hur kunde man annars kräva minimilöner i kollektiv
avtal, om man inte kunde garantera att arbetet utfördes? 
(Elmer A., 1950, sid 161). De uppfostrande insatser som gjor
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des inom arbetarrörelsen väckte också ett, om än motvilligt, 
erkännande på officiellt håll. Detta framgår bl a av följande 
rapport från landshövdingen i Malmöhus län redan i femårsbe
rättelsen för åren 1901 - 1905, (sid 12). 

"Utsväfningar och råheter må visserligen förekomma 
och det i mycket brutala former. Men om man härut-
innan t. ex. endast bemärker den kroppsarbetande 
klassen så är det oförnekligt, att den arbetarnes 
inbördes solidaritet, som allt mera trängt genom, 
låt vara att den har sina skuggsidor, i många fall 
visat sig utgöra ett åtminstone tillsvidare inga
lunda föraktligt surrogat för den samhällsbevarande 
och samhällsutvecklande redlighet, som förmår växa 
allena på religiös grund. Denna solidaritet har för
mått samla arbetareskarornas uppmärksamhet för och 
deras kraft och sträfvandet hän mot äfven andra 
syften än de rent privategoistiska syften som äga 
betydelse för hela deras klass och för hvilka de på 
ett berömvärt sätt offrat mycket. Den har ock visat 
icke ringa förmåga att uppfostra till själfdisciplin. 
Dock framträder som en ofullkomlighet hos denna soli
daritetskänsla hos arbetarne, lika som där den före
kommer hos andra samhällsklasser att den ännu icke 
förmått att grundligt häfva sig utöfver klassegoism
ens trångsynthet till att omfatta samhällslifvet i 
dess helhet." 

Deltagandet i det lokala organisationslivet ställde inte en
bart medlemmarna under kamratskapets och grannskapets kont
roll. Det var också allmänt uppfostrande och personlighets
stärkande. Tillsammans kunde medlemmarna tillgodogöra sig 
varandras och den äldre generationens erfarenheter när det 
gällde att lösa olika typer av problem. Man byggde folkpar
ker, Folkets Hus, godtemplarlokaler, konsumbutiker, idrotts
platser och ett och annat bönehus. Man startade föreningar 
och studiecirklar, diskuterade politik, spelade amatörteater, 
dansade folkdans, strejkade och drog till skogs på gökottor. 
Om man till detta lägger de fackliga och politiska framste
gen, var det en på många sätt imponerande utveckling. Därför 
torde det vara lika befogat att beskriva de första decennier
na under 1900-talet som hoppets som den sociala misärens tid. 
Dessa förhoppningar saknade inte grund i att man inom ramen 
för de olika föreningarnas verksamhet verkligen lyckades på
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verka sin situation på både lokal och central nivå i samhäl
let. Inte heller i att man levde i en miljö som, trots alla 
nackdelar, gav dagliga och konkreta påminnelser om att "det 
är vi som bygger landet". 

Många av dessa arbetarmi1jöer var i hög grad levande fram 
till efterkrigstiden. Omfattningen av föreningsverksamheten, 
liksom den utsträckning i vilken invånarna i en sågverksort 
på ca 1 000 invånare formade och styrde sin materiella, so
ciala och kulturella miljö, framgår av bl a Åke Dauns under
sökning av Båtskärsnäs. 

"De flesta hushållsföreståndare är villaägare och 
ansvarar alltså över sin bostad och dess tomtmark. 
Även de personer som hyr lägenhet i en- eller två-
familjshus förfogar över var sin gårdstomt. Väg
underhållet skötes av en lokal vägförening, elför
sörjningen uppehölls tidigare av en lokal belys
ningsförening, en lekplats har ordnats på bolagets 
mark efter förslag i företagsnämnden, en fotbolls
plan och en isbana hade byggts till stor del med 
egna arbetsinsatser av idrottsföreningens medlem
mar. Biografverksamheten skötes av Folkets Hus
föreningen, sport- och fritidsevenemang av idrotts
föreningen. Diskussioner, studiecirklar, hobbyträf
far, utflykter, basarer, danstillställningar, års
fester m. m. arrangeras av ett flertal lokala orga
nisationer, såsom de två socialistiska arbetarkom
munerna, en SSU-avdelning, en DU-klubb, en avdel
ning av Svenska kvinnors vänsterförbund, ABF, Unga 
örnar, en pensionärsförening, en kyrklig syförening 
och en jaktvårdsförening. I samhället finns också 
en mindre orkester, som står för musiken på s. k. 
familjedanser i Folkets Hus. I många år fanns även 
två konkurrerande teatergrupper, som hade årliga 
revyer." (Daun Å., 1976, sid 50). 

4.2 Innehållet i den nya ideologiska förankringen 

När jag ovan diskuterat förutsättningarna för arbetarkultu
rens framväxt betonade jag det framväxande behovet av en ny 
moral och identitet. Inom arbetarrörelsen utformades också 
en ideologi, som inte enbart var en politisk teori utan lika 
mycket en ny identitetsstärkande moral. Den ideologin var i 
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sig själv bidragande till att de tidigare rotlösa fick en 
ideologisk förankring och till att de tidigare passiviserade 
och kuvade fick en ny självkänsla. 

Innehållet i denna ideologi skisserades av Hjalmar Branting 
i dennes berömda Gävletal redan år 1886. 

" ... jämlikhetens samhälle, där all möjlighet till 
klassskillnad är uppryckt med rötterna, där arbetet 
icke blott är utan även erkännes som grundvalen för 
all både materiell och andlig kultur, där det ord
nade, samfällda arbetet till både enskilt och gemen
samt bästa trätt i stället för den hänsynslösa, mor
diska konkurrensen människorna emellan, där kampen 
om tillvaron föres gemensamt av hela samhället mot 
de naturhinder, som stå i vägen för dess lycka, 
icke inom samhället mellan de enskilda individerna 
- detta är det nya, tillkommande rike, som för oss 
fri tänkare och materialister trätt som säker bevis-
lig förhoppning i stället för sagan om en himmel på 
andra sidan graven, vilken ännu utgör så många 
olyckligas sista räddningsankare i livets stormar." 
(Branting H., 1926, sid 87). 

Arbetaridealet gav således inget löfte om en individuell be
löning vare sig i detta liv eller senare. Men det lovade en 
väsentlig sak. Kampen för socialismen skulle bidra till ett 
bättre framtidssamhälle. Därmed gav också deltagande i kam
pen, och de umbäranden detta förde med sig, individens liv 
en djup meningsfullhet - oavsett vilka uppoffringar den kam
pen innebar. Många har också hävdat att arbetarklassens käns
la av att vara bärare av ett moraliskt högre samhällsideal 
var väsentlig för socialismens framgång. Ansvarskänslan och 
hela den moraliska känslan skulle höjas så att endast vissa 
religionsformer upplevt något liknande under sin första tid. 
(Lundkvist S., 1977, sid 152). 

Den arbetarmoral som predikades i den socialistiska agitatio
nen fick sina mycket påtagliga uttryck i rörelsens organisa
tioner och mötesformer - inte minst i sångerna. Mot bakgrund 
av agitationens och sångernas centrala plats i all mötesverk
samhet bör det här ha handlat om en gigantisk och organiserad 
form av indoktrinering (eller om man så vill "pep talk") i 
melodiös form. Några av de mer centrala budskapen, värdering
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arna och verklighetsuppfattningarna som förmedlades på detta 
sätt är följande. 

Arbetets värde 

Med utgångspunkt från bl a den marxistiska arbetsvärdeläran 
hävdades att det var arbetet som skapade värde, formade sam
hället och att det främst var det arbetande folket som var 
samhällets skapare och hjältar. Temat återkommer gång på gång 
i olika former och inte minst i en av rörelsens mest populära 
sånger, "Vi bygger landet", där en av verserna lyder: 

"Vi är fabrikens och plogarnas män, 
vi reste bygden och värnade den. 
Vi är de kvinnor som bördorna bar, 
skapade lyckan och höll henne kvar. 
Vi är de tusenden som bygger landet, etc. 
vi bar det fram i nöd och strid, 
i trots och längtan, i svält och armod. 
Nu bygger vi den nya tid." 

En ljusare framtid är vår 

Ett annat ständigt återkommande tema är en stark tro på fram
tiden och att denna ljusare framtid skall vara arbetarklas
sens verk. Det var socialismen som stod för framtidens moral 
och den dagliga kampen med dess betoning på fred, frihet, 
broderskap och jämlikhet i arbetarrörelsens organisationer 
kändes som ett viktigt led i förverkligandet av detta fram
tidssamhälle. Belöningen för insatserna skulle tillfalla bar
nen eller barnbarnen. Dessa stämningar fångas inte minst i 
Ture Nermans "Under röda fanor", bl a införd i Tidens sång
bok från år 1920. 

"UNDER RÖDA FANOR 
Ur sågens surr, ur gruvans natt, ur nödens mörka 

prång 
ur sot och svett, och ur möda tung och lång. 
Ur svart fabrik, ur torpets gråt, ur gränd som ga

par trång 
ur hungerfolkets lungor höj nu hoppets ljusa sång. 



158 

Har du tro kamrat 
är du blod av vårat blod 
fram till dåd och dat 
fram du man och kämpe glad 
Marsch, gå på 
ni små 
Snart i soin vi alla står 
och ur eländets vinter gryr rättfärdighetens vår. 

Med mörksens makt och våldsens svärd förtryckarna 
går fram 

med lejda soldater och lejda trummors tram. 
Ja, de har mynt, men vi har tro och jordens smuts 

och skam 
skall plånas ut av krigarna av morgonrikets stam. 

Har du tro ... 

Kamrat, vid allt du dömt och drömt med kind och själ 
i brand 

vid bleka små läppar, vid blods och bojors band 
Kamrat ge hit till bröders här din röst, din tro, 

din hand 
och låt oss dra förenade med sång till lyckans land. 

Har du tro ... 

Så tåga vi mot guldets här, till kamp, till sår och 
död 

men skam den som sviker i mänsklighetens nöd. 
Väl faller vi, men våra barn ser en gång dagen röd 
ur åkern, där vi föll för dem, gror rött och ljus 

och bröd. 

Har du tro ..." 

Ungdomen som framtidens hjältar 

Många av sångerna är hyllningsvisor till ungdomen. Inte minst 
därför att det är ungdomsgenerationen som skall förverkliga 
framtidssamhället. Sällan har ungdomen och deras plats i sam
häll sbyggandet och historien hyllats såsom här. Åtminstone 
den del av ungdomen som aktivt engagerade sig i rörelsen 
trodde uppenbarligen på sin historiska uppgift. På klubbmöte
na sjöng man: 
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"Vi är barn av arbetarklassen 
och vill kämpa i dess strid. 
Under våra röda fanor 
gå vi mot en bättre tid. 
Under våra röda fanor 
gå vi mot en bättre tid. 
Vi är det segrande proletariat, 
som bygger vår nya och löftesfyllda stat. 
Allvaret skymtar bak munter sång och glam. 
För fred och frihet, 
kamrater, går vi fram. 

Fria liksom örnarna vill vi 
dra mot höga rymders ljus 
Sol och glädje vill vi hämta 
hem till våra mörka hus. 
Sol och glädje vill vi hämta 
hem till våra mörka hus. 
Vi är det segrande proletariat etc. 

Våra friska, hurtiga sånger 
klingar upp mot himlens blå. 
Kom, och bliv kamrat i ledet, 
där finns plats för dig också. 
Kom och bliv kamrat i ledet, 
där finns plats för dig också. 
Vi är det segrande proletariat etc. 

Över fjärran länder och gränser 
räcker vi vår varma hand. 
Jorden runt vi har kamrater 
bundna hop med fasta band. 
Jorden runt vi har kamrater 
bundna hop med fasta band. 
Vi är det segrande proletariat etc." 

Ar 1925 kunde man bl a läsa följande hälsningar från redak
tionen för det socialdemokratiska ungdomsförbundets tidning, 
Frihet. (Citatet är ganska typiskt för den anda som känne
tecknade tidningen under denna period.) 

"Den socialdemokratiska ungdomen måste dock skaffa 
sig överblick, så att den klart kan fatta samman
hanget i tidens företeelser. Ungdomens plats är på 
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framstegets sida, det höves den att nu som förr viga 
sina krafter åt att av drömmen om en bättre framtid 
göra en levande verklighet. Det är det arbete, som 
den socialdemokratiska ungdomsrörelsen vill samla 
oss till. Dess mål är internationell fred och ekono
misk demokrati, dess medel heter arbete. 

Vi unga måste bäras av ansvaret för de kommande åren 
med dess väldiga uppgifter. Vi veta vår kallelse -
att med klokhet och rättvisa organisera den mänskli
ga samvaron - och vi veta, att vi äro värdiga denna 
kallelse först då vi skärpt vårt förstånd, ökat våra 
kunskaper och i oräddheten för mödorna stål satt våra 
viljor." 

Även om jag menar att citaten var typiska för den socialis
tiska förkunnelsen och rörelsens sånger, så vore det att i 
högsta grad idealisera arbetarkulturen om man drog den slut
satsen att alla eller de flesta upplevde sin ställning på 
detta sätt. På många håll bar de lokala värderingarna och 
tänkesätten mer Jantelagens prägel än de socialistiska ide
alens. 5) A den andra sidan, och detta är det väsentliga i 
det här sammanhanget, stärktes under denna period människor
nas förankring i ideal och tolkningsmönster, som gjorde det 
möjligt att tolka den egna situationen i optimistiska och för 
självförtroendet stärkande formuleringar. 

5 Social missanpassning och utslagning under den tidi
ga industrikapitalismen 

5.1 En knoppskjutningsperiod med reducerad social stress 

Den strukturomvandling som näringsliv och samhälle genomgick 
vid 1900-talets början var inte enbart snabb och omfattande. 
Utvecklingen följde också i allt väsentligt det mönster som 
jag ovan kallat för knoppskjutningsmodellen. Enligt denna 
modell bör vi förvänta oss att allt färre upplever så all
varliga anpassningsproblem att det leder till social utslag
ning på grund av social missanpassning. Dessa förväntningar 
grundar sig på att samhällsutveckling enligt knoppskjutnings-
modell leder till att följande riskreducerande förhållanden 
utvecklas i individernas miljö. 
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1. Fler arbetsuppgifter där man efterfrågar individernas ar
betsinsatser uppstår. 

2. Den ekonomiska standarden är tillräckligt låg för att per
soner i omgivningen skall ställa krav på att den enskilde gör 
rätt för sig. Inkomst genom arbete är också en nödvändig 
förutsättning för individens egen överlevnad. 

3. Den ökade stabiliteten och de närmare kontakterna gör en 
effektiv informell kontroll möjlig. 

4. Individernas möjligheter att erhålla en social och kultu
rell förankring, där de kan känna att de behövs, utveckla sin 
kapacitet och finna en positiv identitet, ökar. 

5. Tidigare former av social stress i form av ekonomisk nöd 
och rotlöshet avtar för allt fler individer, när de får allt 
lättare att finna en fast inkomst och en social förankring 
i samhället. 

Mot bakgrund av detta resonemang bör vi således förvänta oss 
en allmän nedgång i våra indikatorer på social missanpass
ning och utslagning. Inte minst bör vi förvänta oss en mins
kad nödkriminalitet i samband med lågkonjunkturerna och en 
trendmässigt avtagande utslagning i takt med den avtagande 
konkurrensen om jobben. Samtidigt ökar emellertid också 
brottstillfällena, konfliktriskerna och möjligheterna till 
alkoholkonsumtion i takt med tilltagande ekonomiska aktivi
teter och inkomster. De senare riskerna motverkas emeller
tid av att utvecklingen under en knoppskjutningsperiod ock
så skapar förutsättningar för en fungerande informell kont
roll. Den ökade tätheten i de sociala relationerna medförde 
inte enbart en starkare informell kontroll. Riskerna för 
konflikter minskade i en stabilare befolkning med lägre 
konkurrens om jobben. 

5.2 Den allmänna utvecklingen 

Mot bakgrund av dels de tidigare teoretiska resonemangen 
och dels den faktiska form som strukturomvandlingen antog 
under 1900-talets första decennier bör vi förvänta oss trend
vis avtagande brottslighet, svagare samband mellan konjunk
turnedgångar och brottslighet samt minskande social utslag
ning. Några allmänna drag i den verkliga utvecklingen fram
går av diagrammen V11:7 och VII : 8. 
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1:7. Utvecklingen av antalet socialt missanpas
sade, dömda för strafflagsbrott, döda 
i al kohol sjukdomar per 100 000 invånare 
i åldrarna 15 - 65 år samt alkoholkonsum-
tionen per invånare under åren 1900 - 1940 
Källa: Tabellerna 1, 12, 14, 19 och 20 

Socialt missanpassade (ej med uppskattade siffror) 
Socialt missanpassade (även uppskattade siffror) 
Dömda for brott mot. strafflagen 
Döda i alkohol sjukdomar 
Alkoholkonsumtion 1/invånare 

30 1910 1920 1930 1940 



163 

Av diagram VI 1:7 framgår att utvecklingen i stora drag föl
jer det förväntade mönstret. Snabbast går nedgången under 
1910-talet, vilket är värt att understryka. Då var bl a 
urbaniseringstakten som snabbast. 

Samtidigt med den trendvisa nedgången i indikatorerna på 
social missanpassning och utslagning vet vi också att sam
hällsutvecklingen upplevde allvarliga störningar i form av 
första världskriget och de stora depressionerna i början av 
1920- och 1930-talet. Rimligen borde dessa påfrestningar 
sätta spår i utvecklingen av mänskliga anpassningsproblem. 
I diagram VI1:8 har kurvorna från föregående diagram räk
nats om till indextal för att höja jämförbarheten med bl a 
konjunkturutvecklingen. Brottsligheten har delats upp i 
stöld- och våldsbrottslighet. Här ingår även utvecklingen 
av andelen fattigvårdstagare. 

De allmänna trenderna är naturligtvis desamma som i före
gående diagram. Men här framgår också de nära sambanden mel
lan framför allt alkoholkonsumtion, utslagning och vålds
brottslighet. Ett par förhållanden i utvecklingen förtjänar 
något utförligare kommentarer. 

Under andra hälften av 1910-talet upplevde vi en våldsam 
ökning av stöldbrottsligheten. Detta är vårt senaste histo
riska exempel på utpräglad nödbrottslighet. Bakgrunden har 
emellertid ingenting med strukturomvandling eller arbets
löshet att göra. Orsaken var avspärrningen av livsmedels
tillgången under första världskrigets sista år. Liksom un
der 1800-talets nödperioder medförde även denna period en 
stark nedgång i al kohol ti 11 gången och medverkade därmed 
också till att pressa ner antalet våldsbrott. 

Det kanske ändå mest typiska för perioden är att indikato
rerna på social missanpassning, framför allt stöldbrotts
ligheten, blivit relativt oberoende av den ekonomiska kon
junkturutvecklingen. Trots periodvis mycket hög arbetslös
het påverkas stöldbrottsligheten nästan inte alls av kon
junktursvängningarna. I stället är det framför allt fattig
vårdssiffrorna som stiger när konjunkturerna försämras. 
Framför allt gäller detta 1930-talet. Sannolikt är det flera 
faktorer som samverkar till den utvecklingen. Allt fler bor 
i städerna där de är ekonomiskt mer utsatta vid försämrade 
utkomstmöjligheter på grund av arbetslöshet. Men där är de 
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Diagram VII:8. Utvecklingen av antalet socialt missan
passade, dömda för stöld och dömda för 
våldsbrott per 100 000 invånare i åld
rarna 15 - 65 år, andelen fattigvårds-
tagare inom befolkningen samt alkohol
konsumtionen per invånare under åren 
1900 - 1940 
Källa: Tabellerna 1, 5, 8, 14, 18 och 20, 
Silenstam P., 1970, sid 108 

• Arbetslösa 
Fattigvårdstagare 

Dömda för stöld 

Dömda för våldsbrott 

— Alkoholkonsumtion 
Socialt Missanpassade 

Index 

400 400 

300 300 

200 200 

100 100 

klAlt v • • — 

1900 1940 1930 1910 1920 
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numera också föremål för en effektiv informell kontroll, sam
tidigt som den ekonomiska utvecklingen möjliggör en mer gene
rös fattigvård från samhällets sida. 

Ytterligare ett förhållande, som delvis skiljer sig från den 
föregående perioden, är att våldsbrottsligheten, såväl trend
mässigt som konjunkturmässigt klarare samvarierar med utveck
lingen av alkoholkonsumtionen. Att så är fallet står väl i 
överensstämmelse med vårt tidigare resonemang, där den ökan
de våldsbrottsligheten under industrialismens inledningsskede 
antogs vara en följd av ökad rörlighet och låg social för
ankring. I takt med ökad social förankring minskar inte en
bart behoven av alkohol i dess egenskap av social sambands
olja. I takt med att sociala orsaker till konflikter och 
våldsbrottslighet avtar, ökar också alkoholkonsumtionens re
lativa betydelse som förklaring till den våldsbrottslighet 
som ändå återstår. 

5.3 Social missanpassning och utslagning - ett nytt 
mönster blir skönjbart 

Med industrialiseringen försvann många av de ekonomiska och 
sociala stressfaktorer som skapade sociala problem under 
1800-talet. Om vi utgår från att vårt mått på social miss
anpassning också bäst speglar den sociala utslagningen fin
ner vi emellertid att nedgången i den sociala utslagningen 
inte fortsätter under 1920- och 1930-talet. Utvecklingen 
vänder i stället. Låt oss framför allt diskutera den frågan 
med utgångspunkt från utvecklingen för männens del. Dels 
dominerar männen bland de utslagna och dels har vi betydligt 
fylligare och säkra data om männens utveckling och situation. 

Missanpassning och utslagning bland män 

För männens del stiger utslagningen från början av 1920-ta-
let och än tydligare under 1930-talet. Man kan fråga sig om 
detta grovt uttryckt beror på utvecklingen av en mer asocial 
livsstil bland männen inom arbetarklassen eller om det beror 
på att människor med olika svagheter får allt svårare att 
klara sig i samhället. Om det första alternativet är det rik
tiga svaret vore detta förödande för mitt tidigare resone
mang om folkrörelsernas och arbetarkulturens betydelse som 
folkuppfostrare. Om det senare alternativet är det riktiga 
bör vi mer precist fråga oss vari de nya svårigheterna be
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står. Uppgifterna i diagram VII:9 ger underlag för en åt
minstone grov analys av frågan. 

Av diagrammet framgår att strafflagsbrottsligheten, åter-
fallsbrottsligheten och alkoholismen ligger kvar på en låg 
nivå när utslagningen ökar. Under dessa förhållanden kan 
knappast utslagningen förklaras med ökad brottslighet eller 
alkoholmissbruk. Visserligen föreligger starka samband mel
lan ungdomsbrottsligheten (15 - 20 år) oeh utslagningen 
fr o m mitten av 1920-talet. Men ungdomsbrottslingarna till
hör en helt annan kategori av människor (bl a åldersmässigt) 
än mellankrigstidens utslagna. En rimligare utgångspunkt är 
därför att fråga sig om ungdomar och socialt missanpassade 
under den här perioden ställs inför likartade anpassnings
problem och social stress. 

I diagrammet är det också möjligt att jämföra olika former 
av symtom på social missanpassning med konjunkturutveckling
en (mätt i arbetslöshetstal) och strukturomvandlingen inom 
näringslivet (mätt i produktivitetsökning). 

Av diagrammet framgår att det fortfarande finns ett samband 
mellan konjunkturer och utslagning av män. När efterfrågan 
på arbetskraft var som störst under andra hälften av 1910-
talet var utslagningen som lägst och under lågkonjunkturer
na vid början av 1920- och 1930-talets början ökade utslag
ningen. Ändå är bilden i väsentliga avseenden annorlunda än 
tidigare. Framför allt under 1930-talet, och i viss mån un
der 1920-talets första hälft, finner vi de största uppgång
arna i utslagningen under de perioder när arbetslöshetssiff
rorna börjar vända nedåt. Inte heller återgår utslagnings-
talen till samma nivå som före lågkonjunkturerna, vilket de 
gjorde under 1800-talet. En rimlig hypotes är att medan 
många drabbas av konjunkturnedgångarna klarar inte en mind
re grupp, bl a av brottslighet och alkoholism belastade per
soner, av att utnyttja konjunkturuppgångarna. Detta leder i 
sin tur till att dessa i samband med lågkonjunkturerna 
språngvis löper allt större risk att bli omhändertagna. 

Utslagning och rationaliseringar 

Under 1920- och 1930-talet tvingades svensk industri till om
fattande strukturrationaliseringar på grund av den ökande 
konkurrensen under lågkonjunkturerna. 0m återhämtningen efter 
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Diagram VII :9. Konjunktur- och produktivitetsutveck
lingen i relation till utvecklingen av 
social missanpassning, strafflags-, 
återfalls- och ungdomsbrottslighet 
samt dödlighet i al kohol sjukdomar hos 
män och per 100 000 män i åldrarna 
15 - 65 år (15 - 20 år för ungdoms-
brottslingarna) under åren 1900 - 1940 
Källa: Silenstam P., 1970, sid 108, 
Johansson ö., 1967, tabell 60, Tabel
lerna 
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fredskrisen efter första världskriget, som nådde sin topp 
1921, säger arbetslöshetsutredningen. 

"I många fall framtvang nämligen den genomgångna 
krisen en nyorientering och omorganisering inom 
företagen, som även kom att påverka arbetskrafts
behovet. 

Redan vid skildringen av efterfrågans inriktning 
på arbetskraft av olika åldrar kunde man konstatera, 
att urvalet av arbetskraft efter fredskrisen i förs
ta hand kom att gynna de mest arbetsföra och yrkes
kunniga åldersgrupperna. [—] 

Det blev icke endast åldern, som fick fälla utsla
get utan även de allmänna förutsättningarna hos 
individen att fylla de krav, som näringslivet ställ
de på arbetskraften. 

Flera moment medverkade därvid till att skärpa ur
valsmetoderna inom näringslivet. Helt allmänt skul
le man kunna säga, att rationaliseringen inom nä
ringslivet, som bl. a. innebar ett intensivare ar
betsprogram och ett ökat anlitande av tekniska 
hjälpmedel, framtvingade en snabbare arbetstakt och 
en större precision hos individen än mången gång ti
digare varit fallet. Detta medförde, att kravet på 
yrkesutbildning och kännedom om de olika leden i 
produktionsförloppet i icke ringa utsträckning fick 
träda tillbaka för en fordran på snabbhet och pre
cision. Den under tidigare förhållanden önskvärda 
allmänna förtrogenheten med yrkets olika grenar för
byttes nu alltmer mot krav på uppmärksamhet, ord
ning och uthållighet hos individen. Dessa anspråk 
framträdde bl. a. inom de delar av industrien, där 
maskinerna alltmera bestämde arbetstakten och där 
den 'flytande driften' framtvang kontinuerlig ar-
betssamverkan." (SOU 1931:20, sid 315-316). 

I ett par statliga utredningar, arbetslöshetsutredningen 
(SOU 1931:20) och rationaliseringsutredningen (SOU 1939:13 
och 14),diskuteras bl a de sociala konsekvenserna i form av 
strukturarbetslöshet. Bedömningarna i dessa utredningar, vil
ka bygger på mycket omfattande material, är mycket samstäm
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miga och i korthet följande. Såväl ekonomiska depressioner 
som företagens rationaliseringar skapar på kort sikt arbets
löshet. Men medan depressionerna drabbar stora grupper under 
begränsade tider, skapar den arbetslöshet som orsakats av 
rationaliseringar större omställningsproblem för arbetskraf
ten och drabbar vissa grupper mer än andra. 

I sin analys av vilka kategorier som var hårdast drabbade av 
1920-talets mer eller mindre permanenta arbetslöshet nämner 
arbetslöshetsutredningen framför allt fyra grupper - yngre 
och äldre män, dåligt utbildade och s k "undermålig arbets
kraft". Kvinnorna hade däremot en relativt sett förmånligare 
situation. I 1927 års arbetslöshetsräkning, som utredningen 
flitigt citerar, indelas de arbetslösa i olika kvalitets
grupper beroende på deras åldersmässiga, fysiska och psykiska 
kvalifikationer. För de arbetslösa i storstäderna kommer man 
fram till att endast ca 40 % utgjorde s k fullvärdig arbets
kraft. Således 

"... återstod ej mindre än 60 % av storstädernas 
arbetslösa, vilka skulle vara att hänföra till en 
på arbetsmarknaden mer eller mindre svårplacerbar 
kategori. Omkring 35 % syntes därvid vara att räkna 
såsom 'dålig' eller 'nästan oanvändbar' arbetskraft. 
I åtskilliga av dessa fall stod förklaringen till 
vederbörandes sämre ställning i konkurrensen om ar
betstillfällena att söka i förekomsten av kropps
liga svagheter och lyten samt sjukdomssymptom, 
stundom av psykisk natur. Dylika belastningsmoment 
voro kända hos i runt tal en femtedel av de under
sökta arbetslösa i storstäderna. Det framgick vida
re, vid en särskild kompletterande undersökning av 
storstadsarbetslösheten, att därutöver omkring 10 % 
upprepade gånger blivit bötfällda för fylleri (med-
toges även personer med endast en och två fyll eri-
förseelser, steg siffran till 25 %). Ungefär 5 % 
hade gjort sig skyldiga till beivrat lösdriveri, 
och omkring 12 % hade straffats för brott. Vid si
dan av dessa sociala belastningsmoment kunde man 
dessutom konstatera förekomsten av vanart och annan 
bristande personlig och social ambition. Tages hän
syn till nu nämnda olika slag av social och moralisk 
belastning, voro för cirka 25 % av de arbetslösa dy
lika individuella belastningsmoment kända. I denna 
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siffra ha endast medtagits personer med upprepade 
fylIeriförseelser (därest även förekomsten av en
staka fylleriförseelser vore att anse för indika
tion, skulle siffran stiga till 35 %)." (SOU 1931:20, 
sid 317-318). 

I rationaliseringsutredningen förs liknande resonemang och 
nu mot bakgrund av ytterligare tio års erfarenheter. Man gör 
en striktare uppdelning av arbetslösheten, beroende av om den 
ansågs orsakad av depressioner eller av rationaliseringar, 
och hävdar att det framför allt är den senare som skapar an
passningsproblem för de friställda - bl a i form av föränd
rade och utökade krav på den som söker arbete. 7) 

"Det anförda synes ge vid handen, att rationalise
ringen även medfört i viss mån nya krav i fråga om 
arbetarnas kvalifikationer. För arbetarna har det i 
större utsträckning än tidigare blivit nödvändigt 
att lätt kunna anpassa sig efter förändrade arbets
förhållanden. De måste med andra ord vara anpass
ningsdugliga. Rationaliseringens syfte att öka pro
duktiviteten per arbetstimme medför dessutom ofta 
en ökad arbetstakt, vilken ställer större krav på 
arbetarnas vitalitet och påpasslighet. [—] 

Som slutsats kan sägas att rationaliseringen bi
dragit att omgestalta arbetsförhållandena, vilka 
härigenom enligt utredningens uppfattning till över
vägande grad förändrats i för arbetskraften gynnsam 
riktning. Rationaliseringens verkningar ha emeller
tid blivit mindre gynnsamma för sådana arbetarkate
gorier, vilka icke motsvara de på många håll ökade 
kraven på vitalitet, påpasslighet och anpassnings
förmåga. För dessa kategorier har rationaliseringen 
medfört ökade svårigheter att nyorientera sig på 
arbetsmarknaden. Detta gäller främst den icke full
goda arbetskraften samt de äldre, [—]" 
SOU 1939:13, sid 51). 

Om ovanstående iakttagelser också skall anses förklara den 
tilltagande utslagningen bör vi finna ett allt klarare sam
band mellan utslagningstalen och produktivitetsutvecklingen, 
eftersom produktivitetsutvecklingen speglar rationaliserings
verksamheten. I diagram VI1:9 ser vi att så också är fallet. 
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Den slutsats jag vill dra av denna analys är i korthet föl
jande. När det gäller de vuxna männen skapade mellankrigs
tiden inte fler allmänt asociala eller drogberoende perso
ner. Däremot försvårades situationen för personer med t ex 
alkoholproblem när det gällde att klara sig i en hårdnande 
konkurrens om arbeten. Eftersom oförmåga att försörja sig 
själv och sin familj var en av de viktigaste indikationerna 
för intagning på t ex alkoholistanstalter medförde den ut
vecklingen också att allt fler kom att omhändertas. En 
annan kategori som fick svårigheter till följd av industrins 
strukturomvandling var de yngre männen. Bland dessa ökar ock
så brottsligheten i en takt som överensstämmer såväl med 
produktivitetsutvecklingen som med utslagningen av äldre 
socialt missanpassade och som regel alkoholiserade män. Som 
framgår av diagram V11:9 är utvecklingen av social utslag-
ning av äldre och ungdomsbrottsligheten näst intill full
ständigt parallell från början av 1920-talet. 

5.4 Missanpassning och utslagning bland kvinnor 

Som framgår av diagram VII :10 är bilden av kvinnornas situa
tion i flera avseenden skild från männens. Men det bör också 
påtalas att utslagningstalen är betydligt mer osäkra för 
kvinnornas än för männens del. Statistiken över intagningar 
på alkoholistanstalter skiljer ej mellan könen förrän från 
och med början av 1940-talet. Jag har därför räknat med sam
ma proportioner som under efterkrigstiden. Än mer besvärande 
är att vi inte vet hur många som tagits in på arbetshem eller 
psykiatriska sjukhus under exempelvis diagnosen psykopati. Då 
antalet socialt missanpassade kvinnor är relativt litet kan 
sådana felkällor vara mycket betydelsefulla. Likaså medför 
det lilla antalet kvinnliga förbrytare och döda i alkoholsjuk
domar att indexserierna i diagrammet blir känsliga för rela
tivt små och kanske slumpmässiga förändringar. Diagrammet bör 
därför tolkas med största möjliga försiktighet. 

Enligt diagrammet skulle utslagningen av kvinnor fortlöpande 
minska under hela perioden, trots att måtten på alkoholism 
och brottslighet endera stiger eller ligger kvar på en oför
ändrad nivå sedan mitten av 1920-talet. De utslagna och so
cialt missanpassade kvinnorna i diagrammet är framför allt 
alkoholiserade prostituerade, som omhändertagits enligt lös
driverilagen. Att prostitutionen minskade kontinuerligt un
der 1900-talet fram till 1950-talet har också framhållits av 
Leif Persson. Orsaken till den utvecklingen står enligt honom 
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Diagram VII : 10. Konjunktur- och produktivitetsutveck
lingen i relation till utvecklingen av 
social missanpassning, strafflags-, 
återfalls- och ungdomsbrottslighet samt 
dödlighet i alkoholsjukdomar hos kvinnor 
och per 100 000 kvinnor i åldrarna 15-65 
år (15-20 år för ungdomsbrottslingarna) 
under åren 1900 - 1940 
Källa: Silenstam P., 1970, sid 108, 
Johansson Ö'., 1967, tabell 60, Tabeller
na 1, 5, 8, 14, 16, 17 och 19 
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framför allt att finna i kvinnornas ständigt förbättrade eko
nomiska förhållanden. Det var framför allt den s k nödprosti
tutionen som försvann. (Persson L., 1980, sid 189-190). 

Vissa uppgifter tyder emellertid på att också kontrollen 
mildrades under framför allt 1920- och 1930-talet. För 1930-
talet finns uppgifter om de kvinnor som varnats för lösdri
veri. Under perioden 1932 till 1939 ökade andelen varnade 
kvinnor som tidigare varit föremål för straffrättsliga åt
gärder, dömts för fylleri, erhållit sinnessjukvård, fattig
vård, alkoholistvård och övervakning. (SOU 1949:4, bilaga 1). 
Om hänsyn tages till de troliga förändringarna i kontrol
lens intensitet är det troligt att utslagningskurvan i stäl
let borde ha visat en uppgång under 1930-talet och mer liknat 
kurvorna över alkoholismens och ungdomsbrottslighetens ut
veckling. Tänkbara orsaker till att det krävdes allvarligare 
asocialitet för att en kvinna skulle bli föremål för åtgär
der enligt lösdriverilagen är dels den ekonomiska utveckling
en och dels arbetsmarknadssituationen. Den ekonomiska bärg
ningen var någorlunda säkrad utan uppseendeväckande prosti
tution, Under depressionerna ställdes allt mindre krav på 
att kvinnor skulle försörja sig genom förvärvsarbete. 
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VIII DEN UTVECKLADE INDUSTRIKAPITALISMENS SAMHÄLLE 

1 Den stora omdaningen 

1.1 Efterkrigstidens ekonomiska förutsättningar 

Efter andra världskriget förbättrades Sveriges interna
tionella konkurrenskraft genom att landet hade en oför
störd produktionsapparat. Likaså medförde återuppbygg
nadsarbetet efter kriget en stark efterfrågan på en mängd 
olika varor. Enligt professor Ragnar Bentzel hade de svens
ka försäljarna utomlands det nästan oförskämt bra. Det var 
bara att plocka fram orderblocken i en värld som skrek 
efter svenska varor. (Veckans affärer, januari 1978). 
Devalveringen år 1949 och handelsrestriktioner av olika 
slag medverkade samtidigt till att hemmamarknaden förblev 
relativt skyddad fram till slutet av 1950-talet. Den oför
störda produktionsapparaten gav också landet vissa kompara
tiva fördelar vid kapi tal intensi v produktion. (Ohlsson L., 
1969, sid 74 - 76). 

Efter hand börjar emellertid en ny konkurrenstryckshöjande 
faktor att utvecklas. För att erhålla tillräckligt med ar
betskraft överbjöd företagen varandra när det gällde att 
betala löner. Den svenska löneutvecklingen bidrog därför, 
enligt många förespråkare inom näringslivet, till en succes
sivt försämrad konkurrenskraft. Fram till andra världskriget 
hade den svenska lönenivån legat på en låg nivå jämfört 
med andra europeiska industrinationer. Under perioden 1945 
till 1975 tredubblades dock reallönerna för industriarbetare, 
varvid företagare inom främst arbetskraftsintensiv industri 
började uppleva de egna kostnadsökningarna som besvärande. 
(Ohlsson L., 1979, sid 75 samt SOS Levnadsförhållanden, 
Årsbok 1975, sid 99). 

Från slutet av 1950-talet har världshandeln blivit allt 
friare från tullar och mer konkurrensbetonad. Under 1960-
och 1970-talet har den svenska utrikeshandeln blivit allt 
större till sin omfattning. En allt större andel av vad som 
produceras inom industrin säljs på en internationell marknad. 
Samtidigt blir en allt större andel av de varor som vi kon
sumerar i landet tillverkade utomlands. Den svenska import
volymen nära fördubblades under 1960-talet. (SOU 1970:1, 
sid 112 - 113). Huvuddelen av den svenska importen har kommit 
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att bestå av varor som konkurrerar med svensk produktion, sam
tidigt som den komplementära delen av importen är mycket liten. 
Att konkurrenstrycket hårdnat betydligt framgår också av att 
vinsterna minskat närmast kontinuerligt inom nästan varje in
dustrigren sedan slutet av 1950-talet. (Bergström V., 1973, 
sid 31). 

Ett nytt drag i den ekonomiska utvecklingen är den sedan 
1930-talet mer aktiva ekonomiska politiken. LO fick, inte 
minst genom de båda ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf Meid-
ner, ett starkt inflytande över arbetarrörelsens ekonomiska 
efterkrigspolitik. (För en mer utförlig översikt se t ex 
öhman B., 1970 och 1974). I den politiken fick arbetsmark
nadspolitiken viktiga uppgifter. Med en aktiv arbetsmark
nadspolitik skulle man främja den ekonomiska tillväxten 
genom att påskynda och underlätta överflyttningen av arbe
tare från mindre produktiva till mer produktiva sektorer 
inom näringslivet. Framför allt ville man öka den enskil
des möjligheter och valfrihet då det gällde att söka nya 
och bättre betalda arbeten. Genom att i förhandlingarna 
begära samma lön för lika arbete skulle de minst bärkraf
tiga företagen tvingas att rationalisera, vilket ytter
ligare skulle påskynda strukturomvandlingen. Den härigenom 
höjda produktiviteten skulle ge utrymme för fortsatta löne
höjningar. Men strukturomvandling skapar inte enbart nya 
möjligheter för de anställda i företagen. Den skapar också 
risker. Arbetsmarknadspolitiken skulle därför inte enbart 
underlätta rörligheten. Den skulle också kompensera de 
drabbade och i sista hand erbjuda beredskapsarbeten och 
skyddade arbetsplatser. 

1.2 Anpassnings- och utvecklingsmönster inom närings
liv och samhällsstruktur 

De förändrade marknadsförutsättningarna och de politiska 
ambitionerna ställde företag och organisationer inför 
delvis nya problem och möjligheter. Som framgår av över
sikten över de ekonomiska förutsättningarna var problemen 
och möjligheterna något olika vid början respektive slutet 
av perioden. Under periodens inledning ökade framför allt 
vinstmöjligheterna. Men det fanns en flaskhals. Möjligheter
na att växa genom att anställa flera var begränsade. Nu 
stod inga reservarméer av arbetssökande till förfogande. 
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Tidvis upplevdes i stället en besvärande brist på arbetskraft. 
Den ökande efterfrågan måste därför mötas med en höjd produk
tionskapacitet inom befintliga företag. De företag som bäst 
lyckades rationalisera sin verksamhet fick också de bästa möj
ligheterna att konkurrera om den arbetskraft, som under denna 
period mer än gärna flyttade till arbeten som gav de bästa in
komsterna. Slutet av 1940-talet och början av 1950-talet känne
tecknades därför av en mycket snabb produktivitetsökning och 
hög rörlighet som mattades under 1950-talets andra hälft. 

När sedan konkurrensen hårdnade under 1960-talet blev det nöd
vändigt för företagen att vara effektivare än tidigare för 
att inte slås ut i konkurrensen. Ett tilltagande antal miss
lyckades, tvingade lägga ner eller köptes upp av starkare 
konkurrenter. Omställningsprocessen genomfördes dock totalt 
sett tämligen framgångsrikt, den ekonomiska tillväxten blev 
snabb, urbaniseringstakten hög och reallönehöjningarna 
stora. Det moderna Sverige antog sin form och "fattigsverige" 
försvann allt längre bakåt i tiden. Vaa som kännetecknade 
1960-talets utveckling, mer än den tidigare delen av perioden, 
var att omställningarna nu mer var ett resultat av de ekono
miska omständigheternas tvång än utökade vinst- och inkomst-
mö j I igheter. 

Omställningen gällde inte enbart industrin eller näringslivet. 
Inom andra delar av samhället ställdes olika grupper inför 
motsvarande anpassningsproblem. Dels därför att man var bero
ende av utvecklingen inom näringslivet, dels därför att man 
även här var föremål för olika former av konkurrenstryck och, 
dels därför att man allmänt accepterade effektivitetsprincipen 
inom olika verksamhetsformer. Även om näringsmässiga, regionala 
och sektorsmässiga variationer av naturliga skäl förelåg, ut
vecklades samhällets olika former av organisationer påtagligt 
parallellt och enligt likartade principer. 

De metoder som olika organisationer tillämpat för att höja sin 
förmåga att konkurrera eller för att fä ut så mycket som möj
ligt ur begränsade resurser har, vare sig det gällt företag, 
fackliga organisationer eller förvaltningar, varit tämligen 
likartade, överallt har sådana strävanden lett till ökad stor
drift, specialisering, mekanisering och krav på effektivare 
användning av arbetskraften. Detta har i sin tur fått bestämda 
konsekvenser för vilka typer av organisationer och sociala 
strukturer som utvecklats och i sista hand för den enskilde 
individens sociala förankring och möjligheter. 
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Stordrift och koncentration 

På många håll har man kunnat göra betydande effektivitetsvins
ter genom produktion i större skala. Detta förutsätter som 
regel större arbetsplatser. Att dessa ökat i storlek under 
efterkrigstiden framgår också av diagram VI1:3 (sid 139). 

Genom Bengt Rydéns kartläggning av fusionsverksamheten under 
efterkrigstiden blir det möjligt att ge en mer detaljerad 
beskrivning av den perioden. Antalet årliga fusioner, liksom 
antalet anställda i fusionerade företag, framgår av diagram 
VIII : 1. 

Som framgår av diagrammet låg samgåendefrekvensen på en 
tämligen konstant nivå fram till slutet av 1950-talet, 
då en betydande uppgång inträffade. Nära hälften av alla 
samgåenden under hela 24-årsperioden inträffade under 
åren 1965 - 1969. Motiven bakom de studerade uppköpen 
var av varierande slag samtidigt som de i allmänhet repre
senterade olika konkurrensproblem. 

Samma utveckling kännetecknar andra näringsgrenar. Inom 
byggnadsverksamheten övergick man, inte minst under 1950-
och 1960-talen, till produktion i stor skala i form av 
storbyggplatser, långa serier av fabrikstill verkade bygg
element, etc. Inom varuhandeln försvann under åren 1963 -
1969 cirka 23000 mindre butiker. I stället ökade de större 
varuhusen, stormarknaderna och självbetjäningsbutikerna. 
Inom såväl den privata som offentliga tjänstesektorn har 
utvecklingen gått mot allt fler storskaliga och centralt 
administrerade former av service. (Svensk ekonomi 1966 -
1970, avd 7, Svensk ekonomi 1971 - 1975, kap. 4), 

Den här utvecklingen har fått konsekvenser för andra områden. 
Exempelvis har fackföreningsrörelsens organisationsstruktur 
direkt påverkats av näringslivets strukturomvandling ef
tersom facken förhandlar med olika arbetsgivare inom närings
livet. Därtill kommer att man även här önskat dra nytta av 
vissa organisatoriska stordriftsfördelar. (För en utförlig 
analys, se Hadenius, A., 1976). 

Specialisering och differentiering 

Med stordriften följer som regel också en specialiserad ar-
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betsfördelning. Även här har utvecklingen varit särskilt 
snabb under efterkrigstiden. Utvecklingen mot en tilltagande 
specialisering kännetecknar praktiskt taget alla samhälls
områden och förekommer på skilda nivåer. Bland företagen har 
arbetsprocesserna delats upp i ett stort antal delmoment som 
blivit heltidssysslor, samtidigt som hela företag speciali
serat sig på olika typer av produkter. Inom fackföreningarna 
har en tilltagande andel av det fackliga arbetet blivit upp
gifter för heltidsanställda funktionärer och experter. Fr o m 
1940-talet går funktionärskårens tillväxt snabbare än medlems
antalets. (Hadenius A., 1976). Inom kommunerna deltar allt 
färre av medlemmarna i de kommunala besluten. Under tiden 
fr o m 1950-talets början har i runda tal 7 av 8 kommunala 
förtroendemän försvunnit. De offentliga uppgifterna innehas 
istället av heltidsanställda och specialiserade förtroende
män, tjänstemän och andra experter. 

Den här utvecklingen har format samhällets yrkesstruktur i 
två principiellt olika inriktningar. Å ena sidan har det ut
vecklats ett antal professioner som företagsrationaliserare, 
L0-ekonomer, kommunala ingenjörer, familjeterapeuter och un
der senare tid experter på samordning eller integration av de 
olika specialistfunktionerna. Det handlar här om yrkesgrupper 
med relativt lång utbildning, stimulerande arbetsuppgifter 
och goda löner. Samtidigt har andra traditionella och krävan
de hantverksyrken delats upp i utarmade tempoarbeten med i 
realiteten små krav på yrkesutövarens yrkesskicklighet. 

Mekanisering och kapitalintensitet 

Som framgår av diagram VI1:3 (sid 139) har efterkrigstidens 
utökade investeringar, till skillnad från sekelskiftets, med
fört en kraftigt ökad kapitalintensitet inom industrin. Ut
vecklingen mot ökad mekanisering förstärker på olika sätt 
ovan beskrivna tendenser. Dyrbara och komplicerade maskiner 
kräver storskal i g produktion för att bli räntebärande, sam
tidigt som det endast är de största organisationerna som har 
möjligheter att göra de dyraste och mest moderna investering
arna. Detta gäller inte enbart för industrins investeringar 
i datorstyrda löpande band eller flygbolagens inköp av 
JumboJets. Samma sak gäller för organisationernas användning 
av dataregister eller sjukhusens inköp av medicinsk utrust
ning. 
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Den tekniska utvecklingen har också medfört förändrade krav 
på och ett minskat beroende av mänsklig arbetskraft. En stor 
del av efterkrigstidens investeringar har haft som direkt 
syfte att ersätta en relativt sett dyrare arbetskraft med 
ett billigare kapital. (Lundberg L., 1969 och 1971, Berg
ström V., 1973 sid 40 - 47). För den som vill höja effekti
viteten i sitt företag för att klara sig i konkurrensen 
finns det ingen anledning att anställa människor om samma 
arbete kan utföras snabbare, enklare och billigare med mas
kiner. Men ju dyrbarare och mer komplicerade maskiner som 
anskaffas, och ju mer de specialiserade och med dyrbar tek
nik utrustade delarna av produktionsstrukturen är beroende 
av varandra, desto noggrannare finns det skäl att vara vid 
urvalet av dem som ändå får anställning. 

Centralisering och byråkratisering 

Den förändrade sociala strukturen har också förändrat mak
tens utformning i samhället. Formellt och i vissa avseen
den också reellt har det skett en utjämning. Demokrati 
och jämlikhet är en accepterad ideologi på ett helt annat 
sätt än tidigare. Detta gäller inte bara inom politiken. 
Äldre tiders mer eller mindre despotiska företagsledare är 
borta. Stilen har förändrats. Men detta berör endast makt
frågan på ett mycket ytligt plan. Specialiseringen har, till
sammans med tilltagande organisationsstorlekar och kompli
cerade beroendeförhållanden, medfört allt större samordnings
problem. Detta har i sin tur både tvingat fram och möjlig
gjort utvecklandet av olika kontroll- och styrmekanismer av 
mer effektivt slag. Denna styrning är mer centraliserad men 
framför allt mer osynlig, svårgenomskådlig och inbyggd i 
organisationernas sociala och material la strukturer, jämfört 
med ändre tiders mer direkta och auktoritära former av 
kontroll. Denna styrning är inbyggd i de allt mer centra
liserade besluten i företag, fackliga organisationer och 
kommuner, i den begränsade översikt som allt fler människor 
erhåller i den specialiserade verksamheten, i de beroende
förhållanden som skapas av arbetsfördelningen, i det for
mella regelsystemet som styr allt större sektorer av mänsk
lig verksamhet och i det sätt varpå själva tekniken fungerar. 

Segrering i tid och rum 

I grunden har såväl stordriften, specialiseringen, mekanise-
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ringen och centralstyrningen utgått från en strävan efter att 
utnyttja arbetskraften så effektivt som möjligt. Mer direkt 
har denna strävan kommit till uttryck i medvetna försök att 
kontrollera den anställda personalens tidsanvändning så effek
tivt som möjligt. I princip har situationen varit densamma 
oberoende inom vilken sektor av samhällslivet som personalen 
varit anställd. 

I det traditionella bondesamhället bildade familjen, hushållet 
och byn, arbetet, boendet och fritiden, en väl intregrerad 
helhet. Gränserna mellan de olika sfärerna var mycket diffusa. 
I inte så ringa utsträckning gällde detta även livet på de 
gamla bruken och bland hantverkarna i städerna. Men i det 
kapitalistiska samhället blir förutsättningarna för ett sådant 
liv allt mindre. Arbetet blir inte det mest effektiva om tid 
används för att diskutera sociala problem eller hemmalagets 
senaste seger. Konkurrenskraften blir inte den bästa om före
tagen ansvarar fcr andra kostnader än dem som direkt bidrar 
till produktiviteten. Här köper man arbete i tidsenheter. 
Dessa tidsenheter vill man styra, kontrollera och utnyttja 
så effektivt som möjligt. För lönearbetaren har det därmed 
också blivit allt viktigare att få rätt till fritid och att 
kunna utnyttja denna så självständigt som möjligt. 

Stordrifts- och effektivitetssträvanden i samhällsplaneringen 
har givit den segregerade tidsanvändningen sin rumsliga mot
svarighet. Områden för arbete har i tilltagande utsträckning 
skilts från områden för boende, boende från områden för fri
tid, fritid från områden för konsumtion, sjukvård, åldrings
vård, etc. De effektivitetshöjande metoder som tidigare beskri
vits har på olika sätt bidragit till skapandet av dessa segre
gerade arenor för olika former av mänsklig verksamhet. De 
förbättrade kommunikationerna, inte minst privatbilismens 
utbredning, har underlättat utvecklingen. Vill man t ex ut
nyttja stordriftens och teknikens fördelar krävs att man 
planerar och bygger stora fabriksområden, vilka sällan blir 
attraktiva boendemiljöer. Är bostadsbristen akut och omfattan
de är det effektivast att bygga bostäder enligt samma storska-
liga och fabriksmässiga metoder. Och bostadsbristen var både 
omfattande och akut under 1960-talets strukturomvandlingar. 
De rumsliga konsekvenserna av strukturomvandlingen märks sär
skilt tydligt i den form som urbaniseringsprocessen allt mer 
antagit under efterkrigstiden. 
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2 Urbaniseringsprocessen antar nya former 

2.1. Gamla administrativa ramar sprängs 

Den övergång till nya strukturella former som skett sedan 
slutet av 1930-talet visar sig i befolkningsstatistiken, ur
baniseringsmönstret samt förändringar i samhällets administra
tiva ramar. Sedan början av 1900-talet föreligger uppgifter 
om flyttningar över församlingsgränserna i Folk och bostads
räkningarna. Som framgår av diagram VIII :2 har omflyttnings
talen på lång sikt varit tämligen stabila under hela 1900-
talet. 

I diagrammet kan vi emellertid också urskilja fyra perioder 
med relativt sett högre flyttningstal. uet är lylO-talet, 
slutet av 1930-talet och 1940-talet samt andra hälften av 
1960-talet. Dessa perioder var också de perioder dä andelen 
bosatta i tätorter växte som snabbast. Men det är inte an
talet flyttningar till tätorter som är utmärkande för efter
krigstidens urbanisering. Det nya ligger framför allt i flytt
ningsmönstrets förändrade inriktning, samt den nya typ av 
rörlighet som växer fram vid sidan av de egentliga flytt
ningarna. 

Under 1930-talet bodde ungefär lika många människor i städer 
och tätorter som på rena landsbygden. (Se diagram VII:4, 
sid 141). Fram till 1950-talet växte såväl städerna som 
de små industriorterna. Därefter har emellertid struktur-
omvänd! i gnen inom näringslivet starkt förändrat många av de 
äldre och mindre industriorternas förutsättningar att över
leva. I de orter där koncentrationsprocessen inom närings
livet gynnat den egna industrin har även befolkningen växt 
i takt med den ekonomiska utvecklingen. Andra orter har mer 
eller mindre avfolkats i samband med industriella nedlägg
ningar. Allmänt sett har näringslivets effektivitetssträ
vanden gynnat större städer och tätare befolkningsområden. 
(Se t ex Koncentrationsutredningens analys, SOU 1970:30). 

Fr o m 1950-talet visar sig denna utveckling tydligt i 
befolkningsstatistiken. Orter med befolkningstal lägre än 
500 invånare började minska. En del avfolkades och föll 
under 200-personersstrecket, medan andra växte till större 
tätorder. Flyttningsrörelserna går nu mera direkt från gles
bygd till större tätorder. (Trygveson T., 1974, sid 182-183). 
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Under 1950-talet hade orterna i stori eksintervall et lUOO -
5000 invånare drygt 20% ökning mot 12 - 16% för de största 
orterna. (Hägerstrand T., 1970, sid 90). Under 1960-talet 
var det orter med mellan 10 000 och 100 000 invånare som 
uppvisade den största ökningen med mellan 35 - 40%. 
(Trygveson T., 1974, sid 18b). 

Utvecklingen har i viss mån motverkats av en tilltagande 
segregation mellan arbetsplatser, bostadsplatser, fritids
platser och i viss mån serviceplatser, med åtföljande rör
lighet mellan dessa olika arenor. Tillväxten i storstäderna 
har därför, om man utgår från den arbetande befolkningen 
snarare än den boende befolkningen, varit större än vad som 
framgår av de vanligen redovisade boendesiffrorna. (Falk T., 
1976, sid 184 - 190). Det dubbla boendet på fritiden har ytter
ligare komplicerat bilden. För att få en riktig Deskrivning 
av utvecklingen har det därför ibland framförts önskemål om 
tre typer av befolkningsfördelningar i statistiken, nämligen 
mellan dagbefolkning, nattbefolkning och fritidsbefolkning, 
tn viktig förutsättning för den här utvecklingen har vant 
kommunikationernas utveckling, inte minst den ökade till
gången till egen bil. Är 1970 reste närmare tre fjärdedelar 
av landets förvärvsarbetande till sina arbeten pä ett eller 
annat sätt. Av dessa använde 54% sin egen bil. (Falk T., 
1976, sid 185). 

Näringslivets strukturomvandling med åtföljande befolknings
omflyttning fick också konsekvenser för kommunernas funk
tionsmöjligheter. Den kommunindelning som förelåg vid början 
av 1950-talet var praktiskt taget identisk med den från 1862 
års kommunalreform, vilken i sin tur utgick från en flerhundra-
årig sockenindelning. Samtidigt som den ekonomiska utvecklingen 
ställde allt större krav på den kommunala administrationen 
hade befolkningsutvecklingen medfört att det år 1951 fanns 
nästan dubbelt så många kommuner med färre än 500 invånare 
jämfört med år 1880. Samtidigt hade vissa kommuner blivit 
mycket stora, (wallin G., 1968, sid 12). Kommunsammanslag
ningarna under 1950- och 1960-talet, som minskade antalet 
kommuner till en tiondel samtidigt som det genomsnittliga 
invånarantalet tiodubblades, får huvudsakligen ses som en 
konsekvens av den utvecklingen. 
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2.2 Förändrade förutsättningar för bestående sociala 
relationer 

Den urbaniseringsprocess som följde efterkrigstidens struk
turomvandling var inte snabbare eller mer dramatisk än den 
vid sekelskiftets början. Däremot antog den en annan form 
eller inriktning och gav upphov till nya typer av sociala 
miljöer. Sekelskiftets industrisamhälle och 1970-talets 
storstadsförort är båda s k urbana miljöer. Ändå uppvisar 
det sociala nätverket närmast extrema skillnader. Förkla
ringen till detta är att nästan alla de förutsättningar 
för bestående sociala kontakter, som i så stor utsträckning 
förelåg i industrisamhället, här vänts till sin motsats. 
I Äke Dauns undersökning av stockholmsförorten Vårberg vid bör
jan av 1970-talet möter vi en miljö som på nästan varje punkt 
skiljer sig från t ex 1930-talets arbetarmiljöer. 

För att utgöra ett lokalsamhälle var orten stor och hade växt 
mycket snabbt. Är 1967 uppgick befolkningen till 1000 invånare, 
men hade redan ett år senare växt till 6000. Bebyggelsen bestod 
huvudsakligen av flerfamiljshus på 3 eller 6 våningar samt i 
ytterområdena villor och radhus. Några större arbetsplatser för 
befolkningen fanns inte. Däremot fanns en servicecentral, några 
skolor och förskolor, fritidslokaler för ungdomar samt ett få
tal kontorslokaler. När befolkningen flyttade in i området var 
nästan allt färdigt. Hur området skulle utformas var bestämt 
långt från invånarna. Allt var av god standard. Den sociala 
servicen var utbyggd och de brister som eventuellt förelåg 
var kommunens angelägenhet. Levnadsstandarden var förhållande
vis hög och för de flesta var det enklare att köpa varor och 
tjänster än att själva skapa. Det kommersiella utbudet av fri
tidsaktiviteter var dessutom omfattande. Med dessa förutsätt
ningar uppstod ett minimalt behov av samarbete. 

Den fysiska närheten fanns visserligen. Men den hade mindre 
betydelse genom de större möjligheterna till rörlighet. 
Områdets utformning, med rymliga lägenheter och TV-tittandets 
förströelsemöjligheter, gav små anledningar till att lämna 
lägenheterna och gav därmed inte heller upphov till de spon
tana kontakter som tidigare spelat en viktig roll i städernas 
grannrelationer. Kontaktbehovet kunde tillfredsställas inom 
familjerna eller tillsammans med utvalda vänner, som ofta 
inte bodde inom området. 
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Kunskapen om grannarna var minimal beroende på att man dels 
saknade gemensamma erfarenheter och dels tillbringade en 
mycket stor del av livet utanför området på arbetsplatser 
eller i släktens sommarstuga. I den mån gemensamma behov 
förelåg var det tvivelaktigt om dessa kunde lösas i verk
samheter där deltagandet skedde på lika villkor. Till 
skillnad från sekelskiftets hårt segregerade arbetsområ
den hade vi här en stor integration av människor med olika 
utbildning, yrken, inkomster, intressen och erfarenheter. 
Enligt Daun bidrog sådana skillnader till stor försiktighet 
vid val av vänner. 

I ett samhälle där männskor behöver varandras stöd i olika 
situationer spelar utbytet av tjänster och gentjänser en 
viktig roll för att stärka gemenskapen. Detta var fallet i 
de tidigare industriorterna. Här är det tvärt om. Rörligheten 
mellan tidbundna aktiviteter på olika arenor har i stället 
skapat ett behov av att "rå sig själv", av att kunna planera 
även sin fritid utan att störas av en mängd spontana händel
ser. Den förändrade och ganska vanliga inställningen till 
grannkontakter framgår av följande intervjusvar. 

"Vårt privatliv har ingen annan något med att göra. 
Om vi gör några misstag och får problem är det vår 
sak att klara av dem. Jag skulle också bli förbannad 
på frugan om hon lånade något av sin väninna. Det 
där kinesandet tycker jag inte om. Vi lånar aldrig 
något av någon av princip. Så länge man har råd 
att köpa det man behöver ska man inte låna av andra. 
Om det någon gång fattas något, tar jag hellre bi
len och åker och köper det. Det är bäst om man får 
bestämma sitt umgänge själv. Jag undviker grannar
na för skvallrets skull, även om jag inte har nå
got emot dem. Jag tycker man ska vara artig och 
trevlig, men inte bli intim. Jag flirtar inte med 
folk. Det är bara hej och mors. Inget mer." 
(Daun A., 1974, sid 151 - 152). 

De stora bostadsområdena med flerfamiljshus har i allmänhet 
visat sig vara instabila områden. När produktionen av radhus 
och villor ökade, började också de som hade möjligheter att 
söka sig ut från höghusområdena. (Daun Ä., 1976, a, sid 142). 
Sedan slutet av 1960-talet har det därför funnits tendenser 
till nysegregation mellan villa- och höghusområden. Villaom
rådena tenderade att befolkas av de mer väl situerade och där 
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uppges granngemenskapen ofta vara god. I åtminstone vissa 
höghusområden samlas de som har mindre goda ekonomiska resur
ser, som invandrare, arbetslösa, ensamstående mödrar, perso
ner med olika missbruksproblem, etc. (Daun A., 1976, a, sid 
142 - 144). 

3 Individen, friheten och den sociala kontrollen i 
efterkrigstidens samhälle 

3.1 En honungsdoft av mognade klöver 

Det samhälle som växte fram under den tidigare kapitalismen 
skapade nya möjligheter för arbetarklassen jämfört med tidi
gare förhållanden. Men det var i många avseenden ett ofri
hetens samhälle. Ofriheten hade framför allt sin grund i 
ekonomisk nöd och politisk maktlöshet. Gunnar Sträng, som 
föddes år 1906, ger följande vittnesbörd om varför han blev 
socialist. 

"När jag föddes fanns det ingenting att välja på. 
Jag föddes i en gammal kåk, där de flesta utav 
mina barndomsvänner och ungdomsvänner helt enkelt 
strök med i TBC, därför att kåken var sådan och 
levnadsförhållandena var sådana. Jag minns en fa
milj där det fanns fem småttingar, som jag lekte 
med. Ingen av dem blev sexton år gammal, de strök 
alla med i TBC. Tvärs över farstun bodde en gammal 
ungkarl, som mor fann död inne i lägenheten. Han 
hade hostat upp sina lungor, som bitvis låg bakom 
sängen ovanpå tidningen Socialdemokraten. Han lär
de mig spela schack och spelade en roll i min livs
inställning. Kåken var full av vägglöss och råttor 
och kackeriackor. Man somnade varje kväll av råttor
nas springande runt omkring, parande och huggande 
och skrikande och tjutande, när de slogs i fyllnads-
väggarna. De kom in i rummen till en där man låg. 

Det fanns ju intenting att välja på i en sådan miljö. 
Och när jag därför som liten pojke började läsa -
och jag var mycket förtjust i att läsa, jag hade 
väl konsumerat både Jack Londons sociala skildringar, 
Victur Hugo, Dumas och Andersen Nexö när jag var 
sexton år - då var det ju ingenting att resonera om, 
alla samlades bara i socialismen, eller kalla det 
gärna viljan till ett bättre samhälle". 
(Nordal Åkerman, 1970, sid 85-86). 
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Vi har ovan sett hur denna kamp, till en början och med nöd
vändighet för att nå framgång, antog kollektiva former. Även 
om verksamheten var omfattande fanns på sina håll redan under 
1930-talet tecken på en avtagande kollektiv solidaritet. 
Vissa socialistiska trossatser började ifrågasättas, inte 
minst mot bakgrund av den avskräckande utvecklingen i Sov
jetunionen efter den ryska revolutionen. Men även den ut
präglade kollektiva arbetarkulturen i Sverige hade en bak
sida med förtryck av avvikare och individualister. Av större 
betydelse är emellertid den ekonomiska utvecklingen, bättre 
bostadsförhållanden, etc, som gjorde de enskilda individerna 
mindre handfast beroende av kollektiven. Sven om reallönerna 
inte steg särskilt mycket under mellankrigstiden medförde 
ändå de minskande familjestorlekarna en successivt höjd lev
nadsstandard. (Jörberg L., 1974, sid 45). Redan 1930 skriver 
Rickard Lindström om befarade konsekvenser av den ekonomiska 
utvecklingen med avseende på organisationslivet. 

"Sammanslutningarna blir en betydelsefull faktor i 
allt deras liv. De sörja för arbetarnas sällskaps
liv utanför hemmet genom sina många fester och sam-
kväm, vilka hållas i de Folkets Hus, som också äro 
organisationernas skapelser. Ett slags parti- och 
organisationsliv uppstår, som alltid samlar en be
stämd krets och knyter förbindelser mellan människor
na inom den. Det uppstår inom det stora samhället 
på detta sätt små samfund med sina ideal, tankevanor 
och sociala bindemedel. För många tusen arbetare 
bli organisationerna ett andra hem, som mäktigt 
formar och ingriper även i deras privata liv. 

Det är högst troligt att politiska och ekonomiska 
organisationer kunna erhålla denna betydelse endast 
för fattiga människor. Partilivet av denna typ 
synes upplösas, när arbetarna börja förlägga en allt 
större del av sitt sällskapsliv till de egna hemmen. 
Därigenom uppstår kretsar och kotterier, som dragas 
ut ur den gamla cirkeln, trots att vederbörande 
fortfarande äro medlemmar i föreningen". (Lindhagen 
J., 1977, sid 484). 

Till detta kommer att 1930-talet var inte bara arbetslöshet 
och klasskamp. Efter det socialdemokratiska maktövertagandet 
och under den ekonomiska uppgången kännetecknades 1930-talet 
av en nyvunnen och ganska stor optimism inför framtiden. 
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uppges granngemenskapen ofta vara god. I åtminstone vissa 
höghusområden samlas de som har mindre goda ekonomiska resur
ser, som invandrare, arbetslösa, ensamstående mödrar, perso
ner med olika missbruksproblem, etc. (Daun Ä., 1976, a, sid 
142 - 144). 

3 Individen, friheten och den sociala kontrollen i 
efterkrigstidens samhälle 

3.1 En honungsdoft av mognade klöver 

Det samhälle som växte fram under den tidigare kapitalismen 
skapade nya möjligheter för arbetarklassen jämfört med tidi
gare förhållanden. Men det var i många avseenden ett ofri
hetens samhälle. Ofriheten hade framför allt sin grund i 
ekonomisk nöd och politisk maktlöshet. Gunnar Sträng, som 
föddes år 1906, ger följande vittnesbörd om varför han blev 
socialist. 

"När jag föddes fanns det ingenting att välja på. 
Jag föddes i en gammal kåk, där de flesta utav 
mina barndomsvänner och ungdomsvänner helt enkelt 
strök med i TBC, därför att kåken var sådan och 
levnadsförhållandena var sådana. Jag minns en fa
milj där det fanns fem småttingar, som jag lekte 
med. Ingen av dem blev sexton år gammal, de strök 
alla med i TBC. Tvärs över farstun bodde en gammal 
ungkarl, som mor fann död inne i lägenheten. Han 
hade hostat upp sina lungor, som bitvis låg bakom 
sängen ovanpå tidningen Socialdemokraten. Han lär
de mig spela schack och spelade en roll i min livs
inställning. Kåken var full av vägglöss och råttor 
och kackeriackor. Man somnade varje kväll av råttor
nas springande runt omkring, parande och huggande 
och skrikande och tjutande, när de slogs i fyllnads-
väggarna. De kom in i rummen till en där man låg. 

Det fanns ju intenting att välja på i en sådan miljö. 
Och när jag därför som liten pojke började läsa -
och jag var mycket förtjust i att läsa, jag hade 
väl konsumerat både Jack Londons sociala skildringar, 
Victur Hugo, Dumas och Andersen Nexö när jag var 
sexton år - då var det ju ingenting att resonera om, 
alla samlades bara i socialismen, eller kalla det 
gärna viljan till ett bättre samhälle". 
(Nordal Åkerman, 1970, sid 85-86). 
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Vi har ovan sett hur denna kamp, till en början och med nöd
vändighet för att nå framgång, antog kollektiva former. Även 
om verksamheten var omfattande fanns på sina håll redan under 
1930-talet tecken på en avtagande kollektiv solidaritet. 
Vissa socialistiska trossatser började ifrågasättas, inte 
minst mot bakgrund av den avskräckande utvecklingen i Sov
jetunionen efter den ryska revolutionen. Men även den ut
präglade kollektiva arbetarkulturen i Sverige hade en bak
sida med förtryck av avvikare och individualister. Av större 
betydelse är emellertid den ekonomiska utvecklingen, bättre 
bostadsförhållanden, etc, som gjorde de enskilda individerna 
mindre handfast beroende av kollektiven. Även om reallönerna 
inte steg särskilt mycket under mellankrigstiden medförde 
ändå de minskande familjestorlekarna en successivt höjd lev
nadsstandard. (Jörberg L., 1974, sid 45). Redan 1930 skriver 
Rickard Lindström om befarade konsekvenser av den ekonomiska 
utvecklingen med avseende på organisationslivet. 

"Sammanslutningarna blir en betydelsefull faktor i 
allt deras liv. De sörja för arbetarnas sällskaps
liv utanför hemmet genom sina många fester och sam-
kväm, vilka hållas i de Folkets Hus, som också äro 
organisationernas skapelser. Ett slags parti- och 
organisationsliv uppstår, som alltid samlar en be
stämd krets och knyter förbindelser mellan människor
na inom den. Det uppstår inom det stora samhället 
på detta sätt små samfund med sina ideal, tankevanor 
och sociala bindemedel. För många tusen arbetare 
bli organisationerna ett andra hem, som mäktigt 
formar och ingriper även i deras privata liv. 

Det är högst troligt att politiska och ekonomiska 
organisationer kunna erhålla denna betydelse endast 
för fattiga människor. Partilivet av denna typ 
synes upplösas, när arbetarna börja förlägga en allt 
större del av sitt sällskapsliv till de egna hemmen. 
Därigenom uppstår kretsar och kotterier, som dragas 
ut ur den gamla cirkeln, trots att vederbörande 
fortfarande äro medlemmar i föreningen". (Lindhagen 
J., 1977, sid 484). 

Till detta kommer att 1930-talet var inte bara arbetslöshet 
och klasskamp. Efter det socialdemokratiska maktövertagandet 
och under den ekonomiska uppgången kännetecknades 1930-talet 
av en nyvunnen och ganska stor optimism inför framtiden. 
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Det framstod nu som möjligt att gå sin egen väg på ett helt 
annat sätt än tidigare. Rudolf Värnlund har ibland framställts 
som den mest skarpögde psykologiska tolkaren av sin tids ar
betarklass. I sin bok, Man bygger ett hus, som kom ut 1938, 
låter han avslutningsvis ett par av de yngre romanfigurerna 
vandra in i framtiden på följande sätt. (Symboliken till 
många yngre inom arbetarklassen är tydlig och säkert träffande). 

"Som i en tyst överenskommelse, och utan att se på 
varandra, fortsatte de sin väg. De gick på mera än 
två meters avstånd från varandra, men ändå hemlig
hetsfullt sammanbundna i samma takt, samma otåliga 
rörelse framåt - två pojkar i de år då livet består 
av ett oavbrutet gående, då hjärtats oro och själens 
ljusdunkla drömmar driver kroppen att ständigt fort
sätta någonstans, likgiltigt vart. Jens undrade vagt 
på vilka platser han skulle söka arbete dagen därpå; 
men hans blickar var spänt riktade rakt framåt gatan 
mot den punkt långt borta där mörkret upplöste 
tingens konturer - det var som trodde han för varje 
steg att där, just där, ur det okända, skulle det 
dyka upp någonting han väntade på. Och under hela 
tiden blev han inte kvitt honungsdoften av mognade 
klöver". 
(Värnlund R., 1975, sid 222). 

3.2 Välstånd och informell social kontroll 

Den samhällsekonomiska utveckling som sköt fart under framför 
allt efterkrigstiden har för de flesta inom arbetarklassen 
givit mer än man kunnat förvänta sig. Det blev en lång period 
av stabil och hög sysselsättning och med flerdubblade real
löner. (Se diagram V11:3, sid ). Utvecklingen möjliggjorde 
också en omfattande socialpolitik, som bidrog till den ekono
miska tryggheten och en viss utjämning av välfärden. 

Efterkrigstidens utveckling har inte bara medfört ett aldrig 
tidigare upplevt materiellt välstånd. Den innebar också en 
ökad frihet för individen. Frihet från fattigdomens materiella 
hinder, liksom frihet från många gamla auktoritära synsätt 
och seder. Men det gav också frihet från många medmänskliga 
krav och hänsynstaganden. Liksom det traditionella starkt 
integrerade och genomskinliga samhället hade sin baksida i 
form av en ibland kvävande informell social kontroll, har 
även den individuella frihetens samhälle sina svagheter. 
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En svaghet ligger i dess minskade förmåga att uppfostra och 
att kontrollera att människor följer det regelsystem, som 
är en förutsättning för mänsklig samverkan i större skala. 
Låt oss börja med att beröra utvecklingen av den informella 
kontrollen. 

Flera drag i samhällsutvecklingen har bidragit till en för
svagad informell kontroll. För det första har de enskilda 
individernas ökade resurser gjort dem relativt oberoende av 
många tidigare gränser för möjliga handlingar. Detta obero
ende gäller emellertid inte enbart möjligheterna. Oberoendet 
minskar också individernas beroende av andra individer, och 
därmed också deras känslighet för olika informella sanktioner. 
För det andra har den ekonomiska utvecklingen åstadkommits 
med hjälp av en strukturomdaning, som i sin tur skapat sociala 
relationer där en effektiv informell social kontroll har 
svårigheter att fungera. 

Även de strukturella faktorerna är av olika slag. En av de 
viktigaste har att göra med arbetsmarknadens utveckling. 
Den tekniska utvecklingen och höjda produktiviteten har inne
burit att barn, ungdomar, sjuka, handikappade och gamla, 
har befriats från det gamla slitet. Men det har också inne
burit att de, som Nils Christie i olika sammanhang understru
kit, ställts utanför viktiga områden för samhällets informella 
kontroll. Speciellt problematiskt är detta för ungdomen, som 
ännu befinner sig i den ålder då de kraftigt formas i sina 
roller som samhällsmedlemmar. 

Att en stor grupp människor i tonåren ställs utanför arbets
livet får flera följder. De rent tidsmässiga möjligheterna 
eller riskerna för avvikande handlingar ökar. Vanliga former 
av belöningar och straff, som pengar för utfört arbete eller 
indragning av pengar för inte gjorda insatser, försvinner. 
Det blir svårigheter att få information om vad som sker bland 
de utestängda, liksom dessa får svårigheter att se vad som 
krävs av dem som deltar. 

Det är inte enbart den kontroll som har sin förankring i 
arbetslivet som försvagas. Den ökade roll specialiseringen, 
den rumsliga segregeringen till olika arenor liksom den tids
mässiga segregeringen av olika mänskliga aktiviteter, har 
medfört ett glesare och mer ogenomskinligt nätverk. 
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I det gamla industrisamhället, där arbetarrörelsens och nyk
terhetsrörelsens olika organisationer närmast hade monopol 
på fritidsaktiviteter av olika slag, där man oberoende av sin 
sysselsättning träffade i stort sett samma människor, männi
skor med i stort sett samma erfarenheter, intressen och vär
deringar, blev kontrollen inträngande och konsekvent. I det 
moderna samhället där människor själva väljer sitt umgänge, 
i stor utsträckning oberoende av bostadskvarter, och på olika 
arenor träffar människor med olika erfarenheter och värde
ringar blir den informella kontrollen inte bara mindre effek
tiv och konsekvent. Även motiven att utöva kontrollen minskar. 
Ofta framstår det som en enklare utväg att inte lägga sig i, 
att dra sig undan och välja andra former av aktiviteter eller 
umgänge. Detta gäller även om lika många människor som tidi
gare är med i föreningar eller anger att de har lika många 
vänner som förr. 

I detta samhälle, där dina vänner inte längre nödvändigtvis 
är mina vänner, ökar således inte bara möjligheterna att dra 
sig undan olika former av kontroll och sanktioner från andra. 
Även omgivningens möjligheter och intressen av att kontrollera 
den enskilde avtar. Detta visar sig inte minst i kontakterna 
mellan generationerna. Uppfostran har allt mer blivit en skyl
dighet enbart för familjen och specialiserade tjänstemän, 
samtidigt som dessa finner ett allt svagare stöd från den om
givning där individerna vistas. 

3*3 Välstånd och formell social kontroll 

Enligt min mening har inte enbart den informella kontrollen 
försvagats under efterkrigstiden. Samma sak gäller i reali
teten också den formella kontrollen. Detta trots starkt utö
kade samhällsresurser på detta område. 

Under den industrialiseringsprocess som kännetecknade 1900-
talets början, med tilltagande efterfrågan på arbetskraft, 
skärptes också den formella kontrollen av socialt missanpassade 
individer. Syftet var huvudsakligen att förmå individen att 
ta sitt personliga ansvar för sin egen och sina anhörigas 
situation. Nedanstående citat från debatten bakom tillkomsten 
av 1913 års alkoholistlag är ganska typisk för den dåvaran
de inställningen. 
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"Tvångsbehandling i en offentlig drinkareanstalt bör 
den underkastas, som i följd av begivenhet på starka 
drycker råkar i ett tillstånd, som innebär fara att 
till hans och hans familjs underhåll den offentliga 
vården måste tas i anspråk. Varje drinkare skall inte 
ställas under uppsikt: Den personliga friheten att 
fördärva sig själv blir 1 agi i gen oantastad. Annor
lunda när nöd hotar, som tager den offentliga 
fattigvården i anspråk. Då fattigvården i kraft av 
lagens bud även måste lämna den genom dryckenskap 
avsigkomne och arbetsoduglige samhällsmedlemmen 
nödvändigt uppehälle, får man ej undanhålla den 
medel att söka förebygga inträdet i ett sådant 
tillstånd. Även bör beaktas den lagliga skyldig
heten att försörja sina anhöriga. 

Folkets rättsmedvetande fordrar kategoriskt att 
ingen får till fara för allmänheten göra anspråk 
på ett privi ligi erat tillstånd som oansvarig drin
kare 
(F Endeman, jur professor, 1904. Citat från Männi
skovård och samhällsskydd, 1966, sid 24). 

Samma resonemang kännetecknade också fattigvårdslagstiftnings-
kommitténs betänkanden, när man diskuterade rätten till fattig
hjälp och skyldigheten att återbetala denna. (Fattigvårdslag
stiftnings kommitténs betänkande II, Del 1, sid 22 och 356). 
Tillkomsten av möjligheten till arbetsföreläggande och upp
förandet av arbetshem var ytterligare en konsekvens av detta 
synsätt. När 1913 års lag om folkpension infördes begränsades 
rätten till pensionstillägg av moraliska skäl och på ett sätt 
som framgår av 9e paragrafen i 1913 års lag. 

"§ 9 e"...pensionsberättigad som; uppenbarligen icke 
efter förmåga söker ärligen bidraga till sin egen för
sörjning eller är hemfallen åt dryckenskap må pensions
tillägg icke beviljas och skall redan beviljat pensions
tillägg indragas". 

När det s k Brattsystemet infördes 1919 föreställde man sig att 
alkoholproblemen åtminstone delvis kunde begränsas genom en 
effektiv kontroll av alkoholförsäljningen. Därför blev inköps
rätten beroende av ett särskilt tillstånd i form av en s k 
motbok. Kunderna delades upp på ett stort antal detaljaffärer, 
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där personalen skulle kunna lära känna hela kundkretsen. Den 
som misskötte sig skulle inte få något tillstånd eller kunde 
få sitt tillstånd indraget under viss tid. Bland anledningar
na till att tillstånd drogs in, kan nämnas sådana sociala 
skäl som befarat alkoholmissbruk, fattigvård eller bristande 
skötsamhet i ekonomiskt avseende, lösdriveri, kriminalitet, 
langning och ansökan från nykterhetsnämnd. 

På ovanstående och andra sätt försökte man genom olika sär
bestämmelser i sociallagsstiftningen att begränsa människors 
legala och ekonomiska möjligheter att föra ett liv, där man 
undandrog sig vad som då uppfattades som medborgerliga skyl
digheter. 

Under efterkrigstiden har utvecklingen varit den motsatta 
i väsentliga avseenden. I takt med ökade samhällsresurser 
för socialpolitiska ändamål och ökade svårigheter för 
socialt missanpassade att konkurrera på arbetsmarknaden, 
har också de socialt missanpassade kommit att allt mer 
betraktas som drabbade av onda samhällsförhållanden. I av
tagande utsträckning har de själva ansetts bära ansvar för 
sin situation och i tilltagande utsträckning har anpass
ningsproblem kommit att betraktas som häl so- och handikapps
problem. Tvångsarbetsanstalter och arbetshem har lagts ner, 
nykterhetsvården har byggts ut och i tilltagande utsträck
ning överförts på hälsovården, Brattsystemet har avskaffats, 
liksom avstängningarna av alkoholister från al kohol inköp. 
Alkoholisterna har i tilltagande utsträckning fått rätt 
till socialhjälp, sjukersättning och pensioner. Samtidigt 
har olika myndigheter allt mer eftersträvat frivilliga be
handlingsåtgärder och undvikit tvångsåtgärder. 

Även om inte denna liberalisering av den formella kontrollen 
bidragit till att människor väljer ett liv vid sidan om 
det normala livet, har utvecklingen möjliggjort ett sådant 
liv för socialt missanpassade människor. I den mån detta 
är fallet har detta framför allt medfört två konsekvenser. 
För det första minskar förutsättningarna för en fungerande 
informell kontroll av de socialt missanpassade, av samma 
skäl som Nils Christie anfört för ungdomens del. För det 
andra möjliggör de utökade ekonomiska möjligheterna också 
ett kraftigt fysiskt nedbrytande levnadssätt för inte minst 
alkoholisterna. Undersökningar av dödligheten bland registre
rade alkoholmissbrukare visar att denna inte var högre än 
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inom en normal population under 1940-talet. Fram till 1970-
talet hade emellertid dödligheten bland alkoholmissbrukar
na stigit kraftigt. Dödligheten var då cirka 4 gånger högre 
än bland andra svenska män i samma åldrar. (SOU 1981:1, 
sid 139). 

4 Individen och personlighetsutvecklingens förutsätt-
ningar i efterkrigstidens samhälle 

4.1 Att styra sitt liv i respekt för sig själv och andra 

Efterkrigstiden har enligt min bedömning inneburit starkt ut
ökade förutsättningar för människor ur arbetarklassen att 
styra och forma sina liv utifrån sina personliga intressen. 
Många materiella hinder är övervunna, kollektivets förtryck 
av de udda individerna har minskat, trycket från olika myn
digheter har mildrats och de individuella rättigheterna har 
stärkts. Men det innebär också att det stöd som den mer strik
ta sociala strukturen tidigare erbjöd sina medlemmar har för
svagats. När individen inte längre styrs och begränsas i sitt 
handlande av yttre förhållanden, blir hans förmånga att av 
egen kraft ta de initiativ som behövs och utnyttja de möjlig
heter som föreligger av relativt sett större vikt. När in
dividen inte längre står med hälarna mot avgrunden blir det 
också lättare att ge upp när han möter svårigheter av olika 
slag. När allt fler människor erhållit möjligheter till ett 
självständigt och utvecklande liv har detta således skett 
till priset av ökande risker för att något skall gå snett 
i enskilda individers utveckling. 

Riskerna är rimligen störst för de i vid mening resurssva
gaste och mest isolerade individerna. Dessa risker måste 
också antas ha ökat mera ju mera som dessa dels utsatts för 
yttre påfrestningar och osäkerhetsmoment och dels hamnat 
i miljöer där utvecklingen av deras egen initiativförmåga, 
identitet och motståndskraft försvagats. Som jag tidigare 
(sid 86-88) understrukit är individens personlighetsut
veckling i dessa avseenden i hög grad beroende av att in
dividen har uppgifter där hans insatser efterfrågas, att 
han kan styra sitt eget handlande, att han kan spegla re
sultaten av sitt handlande i sin miljö samt att han har 
en någorlunda fast social och kulturell förankring. Låt 
oss bedöma efterkrigstidens utveckling utifrån dessa aspek



195 

ter och utifrån de mest utsatta gruppernas perspektiv. Av 
naturliga skäl kan en sådan analys endast beröra några 
relativt allmänna drag i utvecklingen. 

4.2 Att inte behövas 

Ett första antagande är att varje människa, för att motiveras 
till engagemang och solidaritet mot samhället måste känna att 
hon har ett värde, vilket ofta är synonymt med att hon behövs 
och därmed har en plats i samhällsstrukturen. Först då blir 
kampen och ansträngningarna att övervinna de hinder ett mänsk
ligt liv alltid möter meningsfulla. 

Inom arbetslivet har den tekniska utvecklingen inte enbart 
minskat den informella kontrollen eller det tröstlösa slitet 
för vissa grupper. Med utvecklingen har också många tidigare 
viktiga uppgifter försvunnit, samtidigt som den höjda ekono
miska standarden gjort samhälle, grannar och familjer rela
tivt oberoende av varje enskild individs produktiva insatser. 
I likhet med de tendenser som gjorde sig gällande redan på 
1920-talet har det blivit allt svårare för friställda äldre, 
ungdomar och medelålders med personliga svagheter, att finna 
en plats på arbetsmarknaden. (SOU 1978:14, sid 56). De ar
betsuppgifter som rationaliserats bort är framför allt såda
na enklare uppgifter som tidigare ofta fungerat som inkörs
portar till arbetsmarknaden eller som stått till förfogande 
för dem som haft svårigheter att konkurrera om de mer attrak
tiva jobben. Många av de yrken som försvunnit är också så
dana där man tidigare inte ställde några krav på formell 
utbildning. Typiskt är att yrken som lantarbetare, skogs-
och flottningsarbete, textil arbete samt grov- och diverse
arbete, minskat snabbast under åren 1960 - 1975. (Therborn G., 
1981, sid 159 - 175). 

För åtminstone de gifta kvinnorna var det tidigare möjligt 
att basera sin självkänsla på hemmafrurollen. I den äldre 
familjen medförde också den rollen många viktiga och ar-
betskrävande arbetsuppgifter. Efter hand har även hemarbe
tet rationaliserats och underlättats. (Berglind H., Rund
blad B., 1975, sid 87). Samtidigt har man allt starkare 
hävdat inte bara kvinnornas rätt utan i viss mån även deras 
skyldigheter att söka sig ut på arbetsmarknaden. Medan för
värvsintensiteten sjunkit för männens del har den stigit 
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för kvinnornas del. ökningen har emellertid inte motsvarat 
kvinnornas behov. Vid 1970-talets början ligger deras för
värvsintensitet fortfarande cirka 30% under männens. 

Svårigheterna att få plats på arbetsmarknaden framgår bl a 
av arbetsmarknadsstatistiken. Antalet personer som haft så 
stora svårigheter att finna arbete på den öppna arbetsmark
naden att de definierats som arbetshandikappade, och där
för blivit föremål för arbetsvårdande åtgärder, har stadigt 
ökat sedan 1950-talet. Samtidigt har andelen som man lyckats 
placera på den öppna arbetsmarknaden lika stadigt sjunkit. 

De personer som under denna utveckling drabbas eller hotas 
att drabbas av arbetslöshet, framför allt om den är långvarit, 
påverkas ofta mycket starkt och negativt av detta. Urban Jan-
lert har gjort en omfattande 1 itteraturgenomgång av studier 
över arbetslöshetens konsekvenser för hälsa och social anpass
ning. Resultaten är tämligen entydiga. De arbetslösa drabbas 
i stor omfattning av fysiska, psykiska och sociala sjukdo
mar. Enligt ett flertal undersökningar ökar också självmor
den och framför allt självmordsförsöken. Detta gäller även 
om de arbetslösa erhåller ekonomisk kompensation. (Janlert U., 
SOU 1981:1, sid 108 - 140). 

4.3 En personlighetsutarmande teknologi 

Svårigheter att finna en social förankring som stärker 
personligheten gäller inte enbart dem som ställs utanför 
olika positioner. Även formen för deltagandet är av bety
delse. I det sammanhanget spelar den under efterkrigstiden 
fortlöpande centraliseringen, specialiseringen och mekanise
ringen, en viktig roll. Jag har tidigare hävdat att människan 
för att vara i stånd att känna självaktning måste tränas i 
förmågan att styra sitt liv så att självaktning blir möjlig. 
I den mån samhället är så organiserat att handlingar (inne
fattande tolkningar, val av alternativ, utförande och be
dömning av resultatet) bryts sönder hotas människans utveck
ling i detta avseende. 

Det är svårt att göra en allmän och tillförlitlig bedömning 
av en strukturomvandling som i detta avseende innehåller såväl 
positiva som negativa drag. Maktlösheten i arbetssituationen 
och den mänskliga förkrympningen, som konsekvenser av en allt
för långtgående specialisering och mekanisering, har emeller
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tid varit ett ofta återkommande tema i efterkrigstidens sam
hällsdebatt. Redan 1942 gör Torsten Gårdlund följande bedöm
ning av utvecklingstendenserna i industrialismens samhälle. 

"I ett avseende hade maskinerna medfört ett nytt 
mänskligt problem. Hantverkaren hade sett ett ar
bete uppstå under sina händer och vid dess fullbor
dan glatts över att ha skapat något. Maskinarbe
taren formade ett arbetsstycke, en detalj vars 
fullbordan icke kunde ge honom skapandets glädje. 
I strävan efter mer originella synpunkter har en 
och annan visserligen hävdat, att det mekaniserade 
detaljarbetet icke dödar arbetsglädjen. All vardag
lig erfarenhet säger dock motsatsen: att den mono
tona, sammanhangslösa verkligheten för de flesta 
människor ter sig motbjudande. Det finns en det mo
derna arbetets saga, som man åter och åter hör be
rättas: sagan om en man, som under långa år med sin 
maskin pressat hål i brickor av metall, och när 
någon frågade honom, vad de användes till, visste 
han det icke". 
(Gårdlund, J., 1942, sid 443). 

Samma problem ställer arbetarförfattaren Folke Fridell på 
sin spets i romanerna Död mans hand (1946), Greppet hårdnar 
(1948) och Syndfull skapelse (1948). Här möter vi fabriks
arbetarna och antihjältarna Rivar-Bohm och Konrad Jonsson. 
Det är personer som, i Fridells dramatisering, bryts ner 
av "den nya fattigdomen", som heter brist på människovärde 
för dem längst ner i fabrikshierarkierna. "Maskinslavarna", 
som också misslyckas i sina äktenskap, som protesterar, men 
som i sin maktlöshet gör detta på ett individualistiskt och 
föga rationellt sätt. 

Senare tiders arbetssociologiska undersökningar ger mera 
konkreta uppgifter om arbetsmiljöns betydelse utöver själva 
arbetstrivseln. I en genomgång av ett stort antal sådana 
studier kommer också Bertil Gardell till den slutsatsen att 
de högrationaliserade och effektiva produktionsprocesserna 
gör individen passiv och maktlös. Något som enligt Gardell 
snarare förhindrar än utvecklar hans deltagande i olika 
former av gemensamma angelägenheter. (Gardell B., sid 138). 
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4.4 Ett växande gap mellan vardagsverklighet och social 
struktur 

För att handlandet skall vara stärkande för självkänslan krävs 
också att det leder till resultat och att det är möjligt för 
individen att se hur dessa resultat är konsekvenser av eget 
och andras handlande och ansträngningar. Detta gäller inte 
bara arbetslivet utan också för människan i sin helhet, i 
hennes position som familje-, organisations-, kommun-, och 
samhällsmedlem. Tidigare fanns många hinder för mänsklig 
valfrihet. Men hindren var konkreta och väl synliga för de 
flesta, vare sig det handlade om brist på ekonomiska resur
ser eller motstånd från enskilda makthavare. Under den tra
ditionella självförvaltningen, liksom i 1900-talets arbetar-
miljöer, gav närmiljön och de dagliga erfarenheterna tydliga 
belägg för hur åtminstona närmiljön och vardagsverkligheten 
påverkades av olika gruppers handlande. Det var lätt att se 
hur man var beroende av varandra, liksom vilka motsättningar 
som rådde. 

När fattigdomens och den relativa maktlöshetens barriärer 
åtminstone delvis övervunnits under efterkrigstiden, har 
detta skett med metoder som skapat sådana sociala strukturer 
som är betydligt mer abstrakta och svårgripbara. Detta gäller 
åtminstone för dem som befinner sig i samhällets periferi. 
Genom den starka koncentrationen och centraliseringen inom 
praktiskt taget alla områden och den stora utbyggnaden av 
privat och offentlig service har många skyldigheter, som 
tidigare engagerade många människor, överförts på företag, 
organisationer och representanter. Specialiseringen, seg
reringen och den stora rörligheten mellan olika arenor har 
vidare minskat möjligheterna att observera konsekvenserna av 
enskilda människors handlande. Detta betyder inte att bero
endet mellan människor minskat. Det har snarare ökat. Däremot 
har möjligheterna att känna sin egen position, konsekvenser
na av sitt handlande och sina verkliga beroendeförhållanden 
minskat i det moderna samhället, där ansvaret i så hög grad 
flyttats till specialiserade och centraliserade organisa
tioner. Allt mer framträder en skillnad mellan vi och dom 
som bestämmer, mellan vi och dom som skall ställas till 
ansvar. I synnerhet gäller detta de mest isolerade, de mest 
ekonomiskt och politiskt maktlösa grupperna i samhället, 
som ofta känner sig i händerna på anonyma krafter, som de 
varken kan förstå eller rå på. 
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4.5 Kulturell upplösning 

Slutligen behöver människan såsom en reflekterande varelse 
en kulturell förankring, som kan förse henne med realistis
ka mål, normer och situationsdefinitioner. Detta förutsätter 
för det första en någorlunda fast social förankring. Om 
individen är isolerad eller om kommunikationskanalerna av 
andra skäl inte fungerar, kan sådana normer och situations
definitioner inte förmedlas, varför individen också förlo
rar sin ideologiska eller kulturella förankring. De struk
turella förändringar som behandlats ovan innebär därför 
också försvagade strukturella förutsättningar för en ideolo
gisk förankring för dem som ställts utanför arbete, gemen
samt beslutsfattande och djupare sociala kontakter. 

För att den kulturella eller ideologiska förankringen skall 
innebära ett stöd för individen förutsätts också att inne
hållet i de ideologiska budskapen endera är realistiska 
utifrån individens materiella möjligheter eller kan för
klara hans situation i termer som inte hotar självkänslan. 
Det mesta tyder på att efterkrigstiden också i den me
ningen inneburit en ideologisk upplösning för många männi
skor. 

Traditionellt har religionen fyllt människors behov av 
en ideologisk överbyggnad. För arbetarklassen kom den so
cialistiska ideologin att i stor utsträckning överta reli
gionens roll i detta avseende. Men även här blev 1930-
talet början till en ny utveckling. Jag har tidigare berört 
betydelsen av de utökade materiella möjligheterna. Men 
1930-talet innebar också en ideologisk omprövning. Första 
världskriget hade varit ett hårt slag mot föreställningarna 
om arbetarrörelsens internationella solidaritet. 1920-talet 
visade att den allmänna rösträtten inte fick så genomgri
pande konsekvenser som många hoppats. Under 1930-talet blev 
det uppenbart att den ryska revolutionen gjort ett fullstän
digt fiasko utifrån de demokratiska värderingar som domi
nerade svensk arbetarrörelse. På kontinenten krossades de 
socialdemokratiska partierna i kampen mellan kommunister 
och nazister. Också i Sverige fördes en teoretisk och ideo
logiskt förödande strid mellan socialdemokrater och kommu
nister. På det kulturella området, där inte minst den stora 
generationen arbetarförfattare deltog, fördes en intensiv 
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debatt om motsättningarna mellan kollektiv och individuell 
frigörelse (Lindhagen J., 1974). 

Trenderna i 1930-talets uppbrott har förstärkts under efter
krigstiden, när den praktiska politiken allt mer kommit 
att kännetecknas av en strävan efter att genom konkreta 
reformer successivt förbättra enskilda individers valfrihet 
och trygga eftersatta gruppers materiella trygghet. Politi
ken fördes ut under slagord som "Valfrihetens samhälle" och 
"Det starka samhället" (Hirdman Y., 1979, sid 376). Politiken 
var framgångsrik på det praktiska planet. Men den förmed
lade knappast en existentiell tröst för individer som miss
lyckades och den hade inte förmåga att mobilisera samma 
kampanda och framtidsoptimism som tidigare. Under etterKriyi-
tiden fram till 1970-talet minskade medlemsantalet i SSU till 
hälften trots stora ungdomskullar. Deltagandet i l:a maj de
monstrationerna sjönk, klassröstningen minskade vid valen, 
sångerna blev allt ovanligare vid de politiska mötena och 
nya sånger med någon större genomslagskraft skapades inte. 

Om traditionella ideologier under denna period försvagats 
till sitt innehåll och förmedling har dock nya krafter kommit 
att spela en tilltagande roll vid förmedling av värderingar 
och verklighetsdefinitioner. Det är framför allt massmedia, 
skolan och det koirenersiella utbudet. Massmedia har liksom 
skolan bidragit till att öka människors kunskaper om för
hållanden som ligger utanför den egna vardagsverkligheten. 
Men inget av dessa media förmedlar en entydig moral och 
verklighetsuppfattning, överflödet av intryck av varierande 
innehåll förmedlar snarast en förvirrad och motstridig verk
lighetsbild. Om man kan tala om ett budskap så handlar 
detta huvudsakligen om rätten till en extrem individualism, 
I filmer, serietidningar, på TV, etc, presenteras ung
domens roll förebilder. Oftast framställs hjälten som en ung 
och tuff individualist, som utövar våld och kan ta vad han 
vill ha. 

I skolan anses det inte längre riktigt att bedriva en 
medveten religiös (än mindre politisk) indoktrinering. 
I läroplanerna talar man om hänsyn till den enskilde in
dividen och vikten av att lära sig samarbete. Men skolans 
budskap om gemenskap och hjälp motverkas av elevernas fak
tiska erfarenheter från betygsjakt och konkurrens på arbets
marknaden. 
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Den tilltagande kommersialismen och marknadsföringen är 
naturliga konsekvenser av en tilltagande konkurrens, som 
tvingar företagen att ständigt finna nya varor som går att 
sälja med så goda vinster som möjligt. Allt fler av natur
liga eller skapade behov dras därmed in under marknaden, 
lanseras och säljs som andra varor. Med samma freneci och 
enligt samma ekonomiska principer säljs och köps kläder, 
kultur, sportupplevelser, religiösa förkunnelser, psyko
terapi, kärlek, droger, våld och vapen. Här förmedlas också 
en speciell verklighetsuppfattning. Inte den sanna men den 
som reklammakarna tror att människor vill deltaga i. I re
klamens värld finns status och framgång. Här finns "det 
vackra folket", här råder glädje, gemenskap och mycket 
annat som människor längtar efter. Kontrasterna med den 
verkliga världen för dem som har mindre goda förutsätt
ningar, som saknar en social förankring och motideologi 
blir stora och nedslående. 

5 Social missanpassning och utslagning under den ut
vecklade kapitalismen 

5.1 En utvidgningsperiod med tilltagande social stress 

Efterkrigstidens strukturomvandling inom näringslivet blev i 
flera avseenden snabbare och mer omfattande än vid sekelskif
tet. Men framför allt antog den en ny form. Det blev en ut
veckling som i allt väsentligt följde det mönster som jag 
tidigare kallat för utvidgningsmodellen. Enligt den modellen 
bor vi förvänta oss att allt fler upplever så allvarliga an
passningsproblem att det leder till social utslagning. Dessa 
förväntningar grundar sig på att samhällsutveckling enligt 
utvidgningsmodell leder till att följande risk- eller stress
förhållanden utvecklas i individernas miljö. 

1. Tidigare och enklare arbetsuppgifter rationaliseras bort, 
vilket gör att behovet av många individers arbetsinsat
ser minskar. 

2. Den ekonomiska standarden är tillräckligt hög för att 
myndigheter och enskilda skall kunna acceptera att en 
del inte försörjer sig själva genom eget arbete. Även 
individernas möjligheter att föra ett liv vid sidan av 
det normala samhällslivet ökar. 
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3. Deri tilltagande centraliseringen, specialiseringen, rums
liga och tidsmässiga segreringen, försvagar förutsätt
ningarna för en effektiv informell kontroll. 

4. Den ökade friheten för individen ställer emellertid större 
krav på individens egen förmåga att styra sitt liv på 
ett socialt acceptabelt sätt. Utvecklingen av den förmå
gan förutsätter att individen har uppgifter att orientera 
sig mot och möjligheter att träna sin förmåga, en social 
och kulturell förankring. Men just dessa förutsättningar 
minskar under utvidgningsprocessen för människor i sam
hällets periferi. 

5. Den motsättning som under utvidgningsprocessen uppstår 
mellan yttre möjligheter att uppfylla sociala krav och 
individernas förutsättningar att utnyttja befintliga 
socialt accepterade möjligheter utsätter en tilltagan
de grupp människor för en allt starkare social stress. 

6. När den sociala stressen ökar, ökar också risken att 
människor ger upp, använder droger eller söker olagli
ga vägar ut ur stressituationen, vilket i sin tur ökar 
riskerna för social utslagning p g a social missanpass
ning. 

Mot bakgrund av detta resonemang bör vi förvänta oss en 
allmän uppgång i våra indikatorer på social missanpassning 
och utslagning. Rimligen bör uppgången vara stark. Under 
t ex mellankrigstiden ökade de yttre påfrestningarna. Men 
effekterna motverkades då i viss mån av en starkare social 
och kulturell förankring. Under efterkrigstiden har struk
turomvandlingen däremot ökat såväl de yttre svårigheterna 
som individernas mottaglighet för olika former av social 
stress. Samtidigt har brottstillfällena, tillgången till 
droger, liksom möjligheterna att föra ett mer eller mindre 
asocialt liv vid sidan om samhället, ökat. 

5.2 Den allmänna utvecklingen 

Med utgångspunkt från samhällsutvecklingen bör vi förvänta 
oss att alla sociala ofärdsindikatorer, utom möjligen 
mått på fattigdom, ökar under efterkrigstiden. Detta 
skulle inte bara skilja efterkrigstiden från 1900-talets 
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första decennier, då alla kurvor gick nedåt, utan också 
från mellankrigstiden då måttet på social utslagning 
steg, trots att alkoholismen och brottsligheten låg kvar 
på en tämligen konstant nivå. 

När vi analyserar efterkrigsutvecklingen kan vi börja 
med att kommentera den allmänna statistiska utvecklingen 
utifrån diagram VII 1:4. Av detta framgår att utslagningen 
av socialt missanpassade ökat starkt (cirka 6 ggr) under 
perioden, ökningen har varit särskilt snabb under andra 
hälften av 1950-talet och 1960-talet. 

Antalet döda i al kohol sjukdomar uppvisar en tämligen likar
tad utveckling. Här bör påpekas att uppgången i antalet döda 
vid mitten av 1950-talet inträffade till största delen redan 
före motbokens avskaffande år 1955. Då man rimligen bör räk
na med en viss eftersläpning i dödligheten jämfört med ök
ningen i alkoholkonsumtionen föregick den senare den föränd
rade lagstiftningen. 

När det gäller brottsligheten har den, efter en topp under 
världskriget och en återgång till ursprungsnivån 1948, ökat 
kontinuerligt under efterkrigstiden fram till mitten av 
1960-talet. Att kurvan då planar ut beror åtminstone i viss 
utsträckning på en avtagande uppklarningsprocent. Den to
tala uppgången är dock relativt liten, cirka 250%. När det 
gäller återfalls- och ungdomsbrottsligheten, till vilka jag 
återkommer nedan, har dessa ökat betydligt mer. 

Vid en grov åtskillnad mellan brottstyper finner vi att 
stöldbrottsligheten ökat kontinuerligt under hela efter
krigstiden efter att ha legat på en konstant nivå under 
mellankrigstiden (tabell 14). Våldsbrottsligheten har, bort
sett från toppen under andra världskriget, legat på samma 
nivå fram till mitten av 1960-talet, då den under några år 
ökade mycket snabbt (tabell 14). Den grövsta våldsbrottslig
heten har genomgått en än mer drastisk utveckling. Från 
att ha legat på en mycket låg nivå sedan 1920-talet börja
de mordnivån att stiga under 1950-talet för att under 1970-
talet nå sin högsta nivå på drygt 100 år. Vid mitten av 
1970-talet begicks relativt sett nästan lika många mord 
som under 1860-talets värsta nödår. (Lenke L., 1980, sid 100). 
Sedan 1930-talet har andelen strafflags/brottsbalks/brotts-
1 ingår hos männen ökat med cirka 250% och hos kvinnorna 
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Diagram V111:4. Utvecklingen av antalet socialt utslagna 
pga social missanpassning, döda i alkohol
sjukdomar, dömda för strafflags- eller 
brottsbalksbrott samt socialhjälpsmottagare 
under åren 1930 - 1975 
Källa: Tabellerna 12, 14 och 20 

Antal på 
100 000 
invånare 

a 

8 000 

6 000 -• 

4 000 -

2 000 •• 

Intagna socialt missanpassade 

Döda i al kohol sjukdomar 
Dömda för strafflags- eller 

* brottsbalksbrott 
Socialhjälpsmot
tagare 

"8 000 

/"'\ l 6 000 
*V 

-4 000 

-2 000 

1930 1940 1950 1960 1970 
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med 600%. Kvinnornas andel av den totala brottsligheten är 
fortfarande ganska låg. Sedan 1930-talet har den dock ökat 
från drygt 6% till drygt 13%. (Knutsson J., 1978 a, tabell 6). 

Slutligen visar diagram VIII :4 utvecklingen av andelen 
fattig/socialhjälpsmottagare inom befolkningen. Här visar 
utvecklingen en trendvis nedgång, som i stort sett varar 
fram till mitten av 1960-talet. Då påbörjas en relativt 
snabb uppgång som kulminerar under lågkonjunkturen i början 
av 1970-talet. Samtidigt har hjälpmottagargruppen förändrats. 
Det har blivit allt vanligare att män erhåller socialhjälp. 
Vid slutet av 1960-talet fick fler ensamstående män än 
kvinnor socialhjälp. Från att fram till 1934 ha legat på 
högst 2,1% ökade alkoholmissbrukarna sin andel av social
hjälpsmottagarna till 19% enligt 1968 års socialhjälps
undersökning. 

5.3 Social missanpassning bland män och kvinnor 

Det mått jag använt för att uppskatta utvecklingen av social 
utslagning p g a social missanpassning ger inte möjligheter 
till en tillförlitlig indelning av utvecklingen efter kön. 
Liksom när det gäller strafflagsbrottsligheten antyder 
vissa undersökningar en relativt snabbare utveckling av al
koholismen för kvinnornas del. Ett visst stöd för dessa 
mer sporadiska observationer finner vi i al kohol pol i ti ska 
utredningens genomgång av olika undersökningar av alkohol
vanornas utveckling under efterkrigstiden. (SOU 1974:90, 
kap 9). Dessa undersökningar visar i korthet att alkohol
konsumtionen ökat mer bland kvinnorna än bland männen. 
Ytterligare ett perspektiv på den här utvecklingen erhåller 
vi om vi jämför utvecklingen av den totala sociala utslag
ningen med några andra mått på social missanpassning för 
respektive kön. 
Som framgår av diagram VI11:5 måste samvariationen mellan 
de olika indikatorerna på social missanpassning sägas vara 
qod för männens del. I samtliga fall har vi en stark ókmng 
under 1950-talet och senare delen av 1960-talet. Åren om
kring 1960 visar en nedgång eller åtminstone avtrappmng 
i utvecklingen. Då siffrorna har en viss osäkerhet p g a 
svagheter i underlaget blir det mindre meningsfullt att 
fördjupa sig i enskilda detaljer. Den allmänna bilden bor 
utgöra underlag för bedömningar. Till den allmänna bilden 
hör dock, förutom vad som nämnts ovan, att såväl återfalls-
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Diagram V111:5. Utvecklingen av den sociala utslagningen av 
socialt missanpassade jämfört med några and 
ra indikatorer på social missanpassning hos 
män under åren 1930 - 1975 (100=1945) 
Källa: Tabellerna 12, 16, 17 och 19 

Intagna socialt missanpassade (alla) 
Döda i al kohol sjukdomar 
Äterfallsbrottslingår 
Ungdomsbrottslingar 

+ + + + + Frivillig intagning på allmän alkoholist
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brottsligheten som ungdomsbrottsligheten och dödligheten 
i alkoholismen föregår ökningarna i intagningssiffrorna. 
Det är naturligt, då det rimligen bör ta viss tid innan 
anpassningsstörningarna blir så allvarliga att de föran
leder tvångsåtgärder. Det är också uppenbart att de miss
anpassade gjort en likartad bedömning av sin situation. 
Indexserien över antalet frivilliga intagningar på allmänna 
alkoholistanstalter samvarierar tämligen perfekt med vårt 
totala mått. Det rör sig endast om en obetydlig trendmässigt 
långsammare stegringstakt. Denna avvikelse sammanhänger tro
ligen med att allt fler frivilliga sökt sig till sjukvården. 

I diagram VI11:6 jämförs utvecklingen av kvinnornas åter-
fallsbrottslighet, ungdomsbrottslighet och dödlighet i al
koholsjukdomar med utvecklingen av den totala utslagningen 
av socialt missanpassade. Här blir bilden något splittrad. 
Medan återfallsbrottsligheten utvecklas i samma takt som 
för männen fram till början av 1960-talet, och därefter 
något snabbare, ökar ungdomsbrottsligheten och dödligheten 
i alkoholism betydligt långsammare. Men i stor utsträckning 
är detta en synvilla. Den ökade ungdomsbrottslighet, och 
för kvinnornas del även alkoholism, som inträffade under 
andra världskriget hade inte hunnit återgå till sin "normala" 
nivå i samma utsträckning som för männens del år 1945. 
Eftersom detta år bildar bas i båda diagrammen blir utveck
lingen för kvinnornas del relativt sett underskattad. Om 
vi stället hade satt medeltalet för kvinnornas ungdomsbrotts
lighet under 1930-talet till 100 hade ökningen fram till 
år 1975 uppgått till drygt 910% för kvinnorna mot cirka 
875% för männen. Den preliminära slutsatsen blir därför 
att den kvinnliga utslagningen ökat i ungefär samma utsträck
ning som för männen, om vi ser till efterkrigstiden som hel
het. Däremot tycks den negativa utvecklingen gått något snab
bare för kvinnornas del från och med andra hälften av 1960-
talet. 

5.4 Yttre problem och social utslagning 

Enligt vår modell kan en tilltagande utslagning tillskrivas 
olika orsaker. Låt oss först granska om den beskrivna utveck
lingen kan antas bero på utvecklingen av yttre problem. Med 
yttre problem menar jag då att de möjligheter som erbjuds 
människorna försämras så att utslagningen ökar även om 
människor fortsätter att handla på samma sätt som tidigare. 
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Diagram VI11:6. Utvecklingen av den sociala utslagningen 
av socialt missanpassade jämfört med några 
andra indikatorer på social missanpassning 
hos kvinnor under åren 1930 - 1975 (100=1945) 
Källa: Tabellerna 12, 16, 17 och 19 
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Detta blir framför allt en analys av utvecklingen av de 
positioner där människor själva kan känna att de upplevs 
som "nyttiga" av omgivningen och där de kan förvärva de in
komster, som behövs för att de skall vara i stånd att föra 
ett socialt accepterat och meningsfullt liv. För männens 
del spelar utvecklingen på arbetsmarknaden en central roll. 
För kvinnornas del har utvecklingen på arbetsmarknaden också 
kommit att spela en tilltagande roll. Men här kan vi inte 
helt bortse från förändringar i den traditionella kvinno
rollen som hemmafru. 

Att rationaliseringarna och den tekniska utvecklingen 
inom näringslivet utsatt grupper med sociala anpassnings
problem för utökade svårigheter att försörja sig på ett 
socialt accepterat sätt är uppenbart. Detta kan i första 
hand tillskrivas tre drag i utvecklingen. För det första 
har en mängd arbetsuppgifter, som tidigare var mer eller 
mindre förbehållna människor i samhällets periferi, minskat 
drastiskt i antal. Bland alkoholister var t ex grov- och 
diversearbetare tidigare den vanligaste yrkestiteln 
(Sociala meddelanden, 1942, 1944, 1946 och 1948). Men dessa 
yrken har nästan helt rationaliserats bort under efterkrigs
tiden. För det andra har vi haft en mycket snabb mekanisering 
under efterkrigstiden. Att denna utveckling medfört föränd
rade krav på arbetskraften har framhållits i ett flertal 
utredningar sedan 1930-talet (SOU 1931:20, 1939:13, 
1939:14, 1972:54 och 1978:14). Den moderna teknologin ställer 
framför allt större krav på de anställdas pålitlighet, 
snabbhet och precision, vilket inte alltid överensstämmer 
med t ex drogmissbrukarnas arbetsförmåga. 

Dessa utvecklingstendenser skapar allt mindre utrymme för per
soner med sociala anpassningsproblem på arbetsmarknaden. Men 
för det tredje skapar också själva övergången till stordrift 
och andra driftsformer problem genom själva omställningsför
farandet. När driftsinskränkningar sker på vissa håll sam
tidigt som utvidgningar sker på andra håll blir det framför 
allt de med olika arbetshinder som får svårigheter att kon
kurrera om de nya jobben. Dessa personer hamnar här i samma 
svårigheter som den svagaste arbetskraften gjorde i samband 
med återhämtningarna efter mellankrigstidens konjunkturned
gångar. Skillnaderna består närmast i att 1960-talets struk
turomvandlingar inte följt lika markerade konjunktursväng
ningar utan varit en mer permanent företeelse.!) 
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Som ett grovt mått på tempot i strukturomvandlingen under 
efterkrigstiden kan vi använda oss av antalet anställda 
som årligen drabbats av företagsfusioner. Antalet personer 
som har stora svårigheter att få arbete p g a olika s k 
arbetshandikapp framgår av arbetsvårdsstatistiken. Av 
denna framgår också antalet arbetsvårdssökande med s k 
socialmedicinska handikapp - vilka motsvarar vår defini
tion av socialt missanpassade. I diagram VI 11:7 redovisas 
utvecklingen enligt dessa variabler jämfört med utveck
lingen av den sociala utslagningen av socialt missanpassade. 

Av diagrammet framgår att något år efter en utökad fusions
verksamhet följer en utökning i antalet arbetsvårdssökanden 
och ytterligare en tid därefter en uppgång i antalet omhän
dertagna socialt missanpassade. Samma mönster gäller såväl 
för uppgången under 1950-talet som för uppgången under 1960-
talet. Av diagrammet framgår också att den starkaste upp
gången återfinns bland arbetsvårdssökanden med socialmedi
cinska handikapp. Den gruppen tillhör också den kategori 
som arbetsvärden har allra svårast att placera i arbete. Vid 
mitten av 1970-talet lyckades man inte placera mer än cirka 
8% av dessa på den öppna arbetsmarknaden (SOU 1981:14, sid 
38 och 44). 

Vad som inte framgår av diagrammet är att en allt större 
andel av de arbetsvårdssökande består av personer under 
25 år (vid mitten av 1970-talet mer än 20%). Bland dem 
under 25 år är socialmedicinska handikapp relativt sett 
vanligare än inom hela gruppen. Vid mitten av 1970-talet 
hade 37% av de yngre männen och 16% av de yngre kvinnorna 
socialmedicinska handikapp jämfört med 30% respektiva 9% 
av de arbetsvårdssökande i alla åldrar. (SOU 1981:14, 
sid 34 - 35). 

En första slutsats av denna analys måste bli att antalet 
socialt missanpassade troligen hade ökat kraftigt även 
om människor med sociala problem inte hade ökat sin alko
holkonsumtion, även om de inte hade begått fler brott 
och även om de inte är mindre ambitiösa utan kanske 
till och med mer ambitiösa än tidigare när det gäller 
att t ex söka arbete. Orsakerna till detta får sökas i 
en hårdnande konkurrens om jobben och en teknisk utveck
ling som ställer nya krav på arbetskraften. Psykisk och 
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Diagram VI11:7. Företagsfusioner, arbetsvårdssökande och 
social utslagning av socialt missanpassade 
under åren 1945 - 1975 (100=1948) 
Källa: Rydén B., 1971, tabellerna 12 och 21 
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social tillförlitlighet betyder allt mer, vilket bl a visar 
sig i att de människor som anses sakna dessa egenskaper får 
allt svårare att finna ett arbete. Men detta är inte hela 
sanningen. 

5.5 Utökade faktiska missanpassningssymtom och nya livs
stilar hos de socialt missanpassade 

Utvecklingen kan inte helt förklaras med hänvisning till ut-
slagning av människor med sociala problem från arbetsmarkna
den. Som framgår av diagram VIII :8 har också brottsligheten 
och alkoholismen som självständiga fenomen ökat kraftigt 
under efterkrigstiden. Detta är enbart vad vi förväntade oss 
utifrån vår modell över social missanpassning i utvidgnings
samhället. Vad vi dessutom bör förvänta oss enligt samma mo
dell är att finna nya typer av missanpassningssymtom eller 
livsstilar bland de socialt missanpassade. 

I det lilla samhället med dess begränsade resurser och strik
ta kontroll var det framför allt den oppositionelle bråkmaka
ren, busen, som i perioder av ekonomisk stress upplevdes som 
ett hot mot omgivningen och därför i första hand blev föremål 
för formella kontrollåtgärder. Den mindre självständige och 
mer passive hade lättare att anpassa sig till rådande normer. 
I det utvidgade samhället, med dess större frihet och indivi
dualism, skapar ökade individuella förväntningar, framför 
allt när de växer fram under ökad konkurrens och nya krav 
på arbetskraften, en tilltagande social stress på de mer 
passiva och initiativfattiga. Om samhällsstrukturen dessutom 
försvårar för stora grupper att utveckla det nödvändiga själv
förtroendet och initiativförmågan, bör vi förvänta oss allt 
fler socialt missanpassade, samt att missanpassningen kommer 
till uttryck i ångest, flykt, passivitet och allmän oförmåga 
att ta hand om sig själv. Att på ett tillförlitligt sätt be
skriva utvecklingen i dessa avseenden är naturligtvis mycket 
svårt. Åtminstone vissa data tyder emellertid på att den här 
utvecklingen faktiskt inträffat under efterkrigstiden. Låt 
oss börja med att granska olika uppgifter om de omhändertagna. 

Ungdomsbrottslighetens utveckling, med ökande tendenser under 
1940-talet, blev under 1950-talets början föremål för stor 
uppmärksamhet. I debatten om ungdomsvårdsskolorna hävdades 
från flera håll att klientsammansättningen sedan flera år 
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Diagram VI11:8. Arbetsvårdssökande, ungdomsbrottslighet, 
döda i al kohol sjukdomar och social utslag 
ning av socialt missanpassade under åren 
1945 - 1975 (100=1948) 
Källa: Tabellerna 12, 17, 19 och 21 
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genomgick en fortlöpande förändring. Tidigare hade den typis
ke eleven varit en "robust utåtriktad bråkmakare", medan 
han under 1940-talet blivit allt mer "slapp, arbetsovillig, 
och svårpåverkad". I ungdomsvårdsskoleutredningens rapport 
från 1954 accepterar man denna beskrivning som en realitet och 
lämnar bl a följande tolkning av den observerade utvecklingen 

"Kanske har den ökade urbaniseringen med större möj
ligheter till parasitliv, prostitution, häleri och 
spritlangning bidragit till förändringen. I en tidi
gare generation med större krav på underkastelse un
der föräldrarna, skolan och arbetsgivaren misslyckades 
kanske i första hand de revolterande, oppositionella 
och kraftfulla, medan nu de svaga och veka spårar ur, 
då de inte kan klara sig utan dessa auktoriteters krav 
och stöd". (SOU 1954:5, sid 13). 

Även 1964 års utredning understryker utvecklingen mot en fort
gående förvärrad asocialitet bland de intagna på ungdomsvårds
skolorna. Men här betonar man mera den hårdare gallring vid 
intagningarna till ungdomsvårdsskolorna som framtvingats av 
1940- och 1959-talets platsbrist i kombination med en betydande 
ökning i ungdomskriminaliteten under efterkrigstiden. (SOU 
1964:24, sid 16 - 21). 

Sedan 1950-talet föreligger en utförligare statistik över de 
motiv som legat bakom besluten att placera ungdomar på ung
domsvårdsskola. Denna statistik, vars huvuddrag redovisas i 
tabell 11, ger också ett visst stöd för ovan beskrivna utveck
ling. Eskapistiska vanartsformer som vagabondering och olika 
missbruksformer har visat de starkaste ökningarna under efter
krigstiden. De allmänt trotsiga och bråkiga, som redovisas 
under kategorin allmän svårfostran, tycks ha minskat i antal. 

Inom nykteristvården kan en likartad tendens utläsas. För 
perioden 1947 - 1968 föreligger uppgifter om vilka indika
tioner som legat till grund för intagningar på allmänna 
alkoholistanstalter. Av diagram VI11:9 framgår att sådana 
traditionella indikatorer som farlighet, grovt störande lev
nadssätt och vanvård av familj, minskat. Samtidigt har sådana 
indikatorer som är uttryck för individens svårigheter att 
klara sig själv, som "hjälplöshet", och frivilliga ansökningar, 
starkt ökat sina andelar. 
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Diagram VI11:9. Tillämpningen av några indikationer vid in
tagningar på allmänna alkoholistanstalter 
under åren 1947 - 1968 (100=1947) 
Källa: Tabell 6, SÂ 
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Andra indikatorer på ökande svårigheter att klara samhällets 
normala roller framgår av försäkringsstatistiken och statisti
ken från de militära inskrivningarna. Sedan 1960-talet har an
talet förtidspensionärer ökat mycket starkt. Denna ökning 
har inträffat i alla åldrar och har åtminstone i viss utsträck
ning sin grund i sociala anpassningsproblem, där tidigare an
passningsåtgärder misslyckats. Värnpliktsstatistiken visar 
bl a hur många av dem som prövats i samband med den militära 
mönstringen och som därvid utsorterats från militärtjänstgöring 
på grund av olika brister i prestationsförmågan. Antalet 
ungdomar där mentala rubbningar är skälet till fri kal lei se/ 
undantagning uppgår till cirka hälften, dvs drygt 1% av de 
inskrivningsskyldiga under 1970-talet. (Kühlhorn E., 1980, 
sid 22). Utvecklingen av andelen förtidspensionerade och ut
sorterade vid de militära inskrivningarna framgår också av 
diagram VIII:10. Som jämförelse presenteras också utveck
lingen av andelen döda i al kohol sjukdomar under motsvarande 
tid. 

Den slutsats som måste dras, även om underlaget är något svagt, 
är att allt större grupper av människor har fått svårigheter 
att klara en del normala roller i samhället. Ett problem med 
de refererade uppgifterna är emellertid att de huvudsakligen 
bygger på olika myndigheters bedömningar och kan därför vara 
påverkade av förändrade synsätt, praxis, etc. 

5.6 Social stress, ångest och meningslöshet 

Ett centralt antagande i min modell är att alkoholkonsumtion, 
brott och passi visering, är olika sätt att reagera på osäker
het och ångestkänslor i livssituationen. Men brott kan vara 
ett rationellt sätt att skaffa sig olagliga fördelar och al
koholkonsumtion en konsekvens av att man har mer pengar att 
köpa alkohol för. Många tycker att det är ett privilegium att 
slippa militärjtänstgöring, etc. Vi behöver ett mått som dels 
är mer oberoende av olika myndigheters bedömningar och dels 
är ett mer direkt mått på ångestnivån. Jag menar att andelen 
självmördare i samhället är användbart i det sammanhanget. 
Självmordsfrekvensen är relativt oberoende av myndigheternas 
bedömningar. Oavsett vilka teorier man har om mer precisa 
teorier bakom självmord är det uppenbart att sådana handlingar 
i allmänhet i vårt samhälle begås av olyckliga individer som 
upplever ångest och meningslöshet. 
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Diagram VI11:10. Utvecklingea av andelen förtidspensionärer, 
fri kal lade och undantagna från militär
tjänst samt döda i al kohol sjukdomar under 
åren 1960 - 1975 
Källa: SÂ, Külhorn E., 1980, tabell 19 
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På lång sikt visar självmordsutvecklingen klara samband med 
samhällets strukturomvandling. Således kan tre perioder av 
kraftigt stigande självmordstal (i princip fördubblingar) 
urskiljas. Under perioden från 1800-talets början till 1940-
talet, vilket motsvarar perioden för den s k agrara revolu
tionen, fördubblades självmorden från cirka 4 till 8 per 
100 000 invånare. Under den industriella revolutionens bör
jan från 1870-talet till början av 1900-talet inträffade 
åter en fördubbling till cirka 15 självmord per 100 000 in
vånare. Nästa, något mindre markerade, språng i utvecklingen 
kom under perioden efter andra världskriget. Mellan dessa 
tre perioder har självmordstalen legat relativt stabila 
och tidvis uppvisat viss nedgång. 

Utvecklingen i diagram VIII: 11 stämmer förhållandevis väl med 
övriga indikatorer på social missanpassning. Men det är ett 
viktigt undantag. Jag fann tidigare ingen systematisk ökning 
i antalet strafflagsbrott, i alkoholkonsumtionen eller antalet 
omhändertagna på grund av social missanpassning under 1800-
talets sista hälft. Orsakerna till detta torde vara att för
bättrade sysselsättnings- och utkomstmöjligheter medförde 
sjunkande egendomsbrott (däremot ökade ju våldsbrotten) samt 
att olyckliga människor inte nödvändigtvis upplevs som hot
fulla lösdrivare av de kontroll utövande myndigheterna. 

Fram till mellankrigstiden har självmordsutvecklingen för 
yngre och äldre, för män och kvinnor följt varandra parallellt. 
Självmordstalen för kvinnorna jämfört med männen och för 
personer under 25 år jämfört med totalpopulationen har hela 
tiden legat på ungefär en tredjedel. Utvecklingen under 1900-
talet, och då främst under efterkrigstiden, har i viss mån 
löst upp detta mönster. För männens del har siffrorna legat 
på ungefär samma nivå under hela 1900-talet, med en relativt 
begränsad om än tydlig uppgång under efterkrigstiden. Kvinnor
na har haft en trendmässig ökning sedan 1920-talet. Även här 
har dock utvecklingen varit snabbast under efterkrigstiden. 
Ungdomar under 25 år har visat den i särklass snabbaste ök
ningen under senare delen av efterkrigstiden. I stort sett 
handlar det här om en fördubbling från 1950-talet till början 
av 1970-talet. Kvinnor och ungdomar har därmed närmat sig 
männens självmordstal. 
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Det är framför allt efterkrigstiden som kännetecknas av den 
typ av strukturomvandling som jag antagit skapar osäkerhet, 
känslor av meningslöshet och ångest på ett sätt som bidrar 
till social utslagning. Det kan därför vara skäl att granska 
den perioden något närmare. I diagram V111:12 kan självmords-
utvecklingen jämföras med alkoholkonsumtionens och ungdoms
brottslighetens utveckling. För att öka jämförbarheten tar 
diagrammet endast upp självmordsutvecklingen i åldrarna 
15 - 65 år. Av naturliga skäl kan vi inte förvänta oss en 
perfekt samvariation. Dels torde ökade möjligheter påverka 
utvecklingen mera för framför allt ungdomsbrottsligheten 
och i viss mån alkoholkonsumtionen jämfört med självmorden. 
Dels är det inte säkert att brott, alkoholkonsumtion och 
självmord uppvisar samma grad av känslighet för olika for
mer av social stress. Innan sådana förhållanden studerats 
mer i detalj får vi nöja oss med en bedömning av helhets
bilden. 

Som framgår av diagrammet föreligger en tämligen god samvariation 
mellan självmordstalen och alkoholkonsumtionen. Tiden fram till 
mitten av 1950-talet, liksom 1960-talet, visar uppgången såväl 
i alkoholkonsumtionen som i självmordstalen. Nedgångarna i själv
mordstalen under andra världskriget, slutet av 1950-talet samt 
början av 1970-talet, visar sig också i alkoholkonsumtionen. 
De största avvikelserna avser 1930-talet. Då medförde arbetslös
hetsperioderna, framför allt för männens del, höjda självmords
tal, samtidigt som alkoholkonsumtionen sjönk. 

Sambanden mellan självmord och brottslighet för de yngre 
visar en något annorlunda bild. Här stiger såväl självmords
talen som brottstalen under andra världskriget och slutet 
av 1940-talet. Den starka uppgången i ungdomsbrottslighe
ten under 1950-talet saknar emellertid sin motsvarighet i 
självmordstalen. Endast delvis beror detta på de olika ål
dersindelningarna. (Hade vi räknat ungdomsbrott upp till 
25 år hade uppgången blivit starkare i slutet av 1940-
talet och betydligt svagare under 1950-talet). Men 1950-
talet var också den period då den informella kontrollen 
troligen snabbt hade försvagats mot bakgrund av 1940-
talets snabba omflyttningar och minskade föreningsaktivi
tet. 'Det är också troligt att den stora levnadsstandard
ökningen medförde en relativt snabb ökning av brottstill
fällena. Brottshöjande faktorer av det här slaget behöver 
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Diagram VI11:12. Utvecklingen av självmord, ungdomsbrottslig
het och alkoholkonsumtion i förhållande till 
befolkningen inom respektive grupp under 
åren 1930 - 1975 
Källa: Tabell 17, 18 och 22, SÂ, SOS Dödsorsaker 
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inte ha något starkare samband med den typ av social stress 
som skapar ångest. Under 1960-talet förändrades emeller
tid situationen drastiskt. Från mitten av 1960-talet ökar 
såväl ungdomsbrottsligheten, ungdomssjälvmorden som om
fattningen i ungdomarnas drogvanor. 

5.7 Allmänna slutsatser från efterkrigstidens utveck-
1 i ng 

Även om det finns många oklarheter och brister i materialet 
är bilden av efterkrigstidens utveckling ändå ganska klar. 
Alla våra mått på ångest, social oförmåga, drogmissbruk 
och brottslighet (självmord, indikationer för tvångsin
tagningar inom nykterhets- och barnavård, socialmedicin
ska handikapp inom arbetsvärden, socialhjälpstagare, alko
holkonsumtion, döda i al kohol sjukdomar, ungdomsbrott och 
återfallsbrott) visar dels en kraftig ökning och dels en 
ganska kraftig samvariation i ökningstakten. Stegringarna 
har varit särskilt starka under framför allt två perioder. 
Den första är slutet av 1940-talet och början av 1950-
talet. Den andra perioden är 1960-talet, framför allt 
dess senare del. Båda dessa perioder kännetecknas av speciellt 
snabb strukturomvandling och rörlighet, vilken i sina huvud
drag följt utvidgningsmodellen. Den första rationaliserings
vågen framkallades av stor efterfrågan på svenska varor, god 
soliditet hos företagen men brist på arbetskraft. Den andra 
perioden var ett mer utpräglat resultat av en hårdnande kon
kurrens på den internationella marknaden. 

Vårt mått på social utslagning av socialt missanpassade följer 
mycket väl utvecklingen enligt andra ofärdsindikatorer. Det 
finns ett tydligt undantag. De ökande sociala påfrestningarna 
vid slutet av 1940-talet ger inte utslag i vår statistik förrän 
vid mitten av 1950-talet. Detta kan emellertid förklaras med 
att det dröjde till mitten av 1950-talet innan en allt mer 
eftersatt vårdapparat började byggas ut. (se sid ). 

En speciellt, och under denna period i tilltagande utsträck
ning utsatt grupp är ungdom av båda könen. Det är framför allt 
här som självmord, drogmissbruk och brottslighet, ökat mycket 
kraftigt. Utvecklingen fr o m 1960-talet är speciellt alar
merande. Â andra sidan är detta just vad vi borde förvänta 
oss från vår modell över utvidqningsprocessens konsekvenser. 
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Det är ungdomen som ställs utanför när traditionella ungdoms
jobb rationaliseras bort. Det är ungdomen som behöver de kana
ler in i vuxenvärlden som försvinner i takt med att gamla struk 
turer bryts ner. Det är ungdomen som behöver synliga andra 
vuxna att identifiera sig med. Men just dessa förebilder blir 
allt oklarare i det ogenomskinliga utvidgade samhället. Det 
är inte mist ungdomen som behöver ideal och framtidsvyer som 
gör livet meningsfullt, till en utmaning värd kampen. Men sam
hällets förutsättningar att förse ungdomen med en sådan moral 
är i stor utsträckning försvagade. Som Durkheim hävdade i 
sin analys av religionerna förutsätter en sådan moral tre 
förhållanden, som alla är försvagade i utvidgningssamhället. 
Det kräver en viss disciplin, som blivit allt svårare att 
upprätthålla i takt med den försvagade informella kontrollen. 
Det kräver en kollektiv målsättning, som framstår som allt 
mer främmande i ett samhälle som domineras av individualis
tiska värderingar. I ett modernt samhälle måste idealen också 
vara rationellt begripliga. Men en kollektiv moral blir allt 
svårare att förklara i ett samhälle där mänskliga relationer 
allt mer antar formen av opersonliga, svårgenomskådliga och 
alienerade, beroendeförhål landen. 

Kanske är de unga kvinnorna den allra mest utsatta gruppen. 
När situationen hårdnar på arbetsmarknaden har dessa oftast 
svårast att få anställning. Samtidigt har behovet av kvinnan 
som hemmafru avtagit i takt med hemarbetets rationalisering, 
den minskande familjestorleken, tillkomsten av nya kvinno
roller och känslolivets kommersialisering. Hon är på väg 
allt längre in i ett gränsland, utan förankring i traditio
nella kvinnoroller och med sämre möjligheter att hävda sig 
på de nya arenorna jämfört med de jämnåriga männen. Vad 
som ovan sagts om ungdomens svårigheter i det utvidgade 
samhället gäller därför, åtminstone från andra hälften av 
1960-talet, i än högre grad för de unga kvinnorna. 
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IX SAMMANFATTNING 

1 Utvecklingen av den sociala utslagningen av socialt 
missanpassade 

I denna rapport har jag presenterat en analys av sambanden 
mellan ekonomisk tillväxt, social strukturomvandling och ut-
slagning av socialt missanpassade människor i åldrarna 15 -
65 år. Analysens tyngdpunkt har legat på perioden 1860 - 1975. 

Som indikator på den sociala utslagningen har jag använt mig 
av andelen årligen intagna på tvångsarbetsanstalter enligt 
försvarslöshets- och lösdriverilagstiftningen, intagna för
sumliga försörjare och understödstagare på arbetshem, intag
na på allmänna alkoholistanstalter, tvångsintagna drogmiss
brukare för psykiatrisk vård samt omhändertagna asociala ung
domar för samhällsvård. I dessa fall har det handlat om så 
allvarliga och långvariga former av social missanpassning att 
de lagstiftande myndigheterna ansett det vara befogat att till
gripa sina mest ingripande former av kontrollåtgärder. Moti
ven bakom dessa ingripanden har, med endast smärre variationer, 
varit av i princip tre slag. Man har ingripit därför att per
sonerna uppfattats som ett hot mot omgivningen, inte ansetts 
göra rätt för sig mot samhället och/eller varit ur stånd 
att ta vård om sig själva. Under hela tiden och oavsett tilläm
pad lagstiftning har social isolering, fattigdom, alkoholism 
och återkommande brottslighet varit vanligt förekommande bland 
de omhändertagna. 

Enligt detta mått på social utslagning av socialt missanpassa
de ser den historiska utvecklingen av den sociala utslagningen 
för perioden 1860 - 1975 ut som framgår av diagram IX: 1. 

En utveckling av det slag som illustreras i diagram IX: 1 kan 
påverkas av många faktorer, bl a den förda kontroll pol i ti ken. 
Efter en analys av kontroll pol i ti kens utveckling och jämfö
relser med alternativa indikatorer på social missanpassning, 
bl a brottslighetens och alkoholismens utveckling, har jag 
kunnat dra den slutsatsen att ovanstående diagram tämligen 
väl speglar utvecklingen av den sociala utslagningen av so
cialt missanpassade människor. 
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En utveckling av det  slag som i l lustreras i  ovanstående dia
gram kan påverkas av många faktorer,  bl  a den förda kontroll-
polit iken.  Efter en analys av kontrol1 pol i  t i  kens utveckling 
och jämförelser med a l ternativa indikatorer på social  miss
anpassning, bl  a brottsl ighetens och alkoholismens utveck
l ing,  har jag kunnat dra den slutsatsen at t  ovanstående dia
gram tämligen väl speglar utvecklingen av den sociala utslag-
ni ngen av socialt  missanpassade människor.  

2 Samhällsutveckling och social  utslagning -  teoretis-
ka antaganden 

En a nalys av sambanden mel lan samhällsutveckling och social  
missanpassning visar snabbt a tt  sådana enkla förklaringar 
som fa tt igdom, arbetslöshet ,  f lyttningar,  urbaniserings-
takt,  ekonomisk t i l lväxt el ler  socialvårdens resurser,  inte 
håller som g enerella förklaringar.  Speciell t  tydligt  fram
står detta när vi  jämför 1910-talet  med 1 960-talet .  Båda 
dessa perioder kännetecknades av snabb ekonomisk t i l lväxt ,  
höga f lyttningstal  och snabb urbaniseringstakt.  Medan a l la 
redovisade indikatorer på social  missanpassning visade en 
stark trendvis nedgång under 1910-talet ,  visade samma indi
katorer en minst  l ika kraft ig uppgång under 1960-talet.  Mot 
den bakgrunden har jag funnit  det  nödvändigt a t t  analysera 
samhällsutvecklingen ur et t  helhetsperspektiv och utifrån 
et t  antagande om a t t  ekonomisk t i l lväxt och strukturomvand
ling kan f örlöpa enligt  skilda modeller ,  vars skil lnader inte 
visar sig i  ovan nämnda enkla mått  på takten i  strukturom-
vandligen, men som l ikväl får  avgörande konsekvenser för 
människors möjligheter t i l l  social  anpassning. I  mina för
sök at t  konstruera sådana modeller har jag dels utgått  från 
klassiska sociologiska resonemang hos Marx, Weber och Durk
heim och dels från moderna kriminologiska teorier.  I  kort
het har analysen utgått  från nedanstående teoretiska reso
nemang och antaganden. 

2.1 Allmänna förutsättningar för social  anpassning 

En grundl äggande förutsättning för mänsklig anpassning är  
at t  människan har möjligheter at t  t i l lfredsstäl la sina be
hov inom de socialt  accepterade möjligheter som sa mhället  
vid varje t i l l fäl le erbjuder.  Dessa möjligheter bestäms 
å ena sidan av de ytt re möjligheter och begränsningar som 
förmedlas i  individens miljö.  A den a ndra sidan bestäms 
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individernas möjligheter av den egna kapaciteten at t  t i l lva
rata de möjligheter som f aktiskt  erbjuds.  Det är  således re
lationen mellan ytt re möjligheter och individuell  kapacitet  
som ä r  den avgörande egenskapen. 

Til l  den yt tre miljön har jag här räknat sådana förhållan
den som underlättar  el ler  försvårar såväl socialt  accepte
rade som s ocialt  icke accepterade lösningar på mänskliga 
problem. Förhållanden i  den yt tre mil jön som jag antagit  
bidrar t i l l  social  missanpassning är  främst brist  på arbete 
el ler  andra posit ioner som gö r l ivet  värt  kampen, en svag 
informell  kontroll ,  oklara normer,  s tor t i l lgång t i l l  dro
ger och brottst i l lfäl len.  Att  sådana förhållanden har sin 
grund i  samhällsstrukturen är  uppenbart .  

Inte enbart  den y ttre miljön utan även individernas förut
sättningar för personlighetsutveckling bestäms av indivi
dens miljö och påverkas därmed av strukturomvandlingen. 
För a t t  människan skall  vara i  stånd att  handla på et t  
socialt  accepterat  sät t ,  at t  styra si t t  l iv på et t  sät t  
som känns meningsfull t  och stärkande för självkänslan,  
måste den förmågan utvecklas och tränas.  Den ut vecklingen 
sker i  individernas dagliga l iv genom o lika erfarenheter.  
I  det  avseendet är  det  viktigt  at t  människan har t i l l 
gång t i l l  uppgifter där de känner a tt  de behövs,  at t  de 
får  träning i  at t  lösa olika problem, at t  de har en social  
förankring,  som g er möjligheter t i l l  spegling och engage
mang i  gemensamma angelägenheter,  samt at t  de har en ideo
logisk förankring,  som för medlar realist iska mål och en 
stärkande självuppfattning.  I  samma utsträckning som sam
hällsutvecklingen ökar människors möjligheter i  dessa av
seenden bidrar mil jön också t i l l  människornas personlig
hetsutveckling.  Men i  den mån so m sa mhällsutvecklingen förs
vagar människornas möjligheter t i l l  en sådan personlighets
utveckling,  skapar den också människor som sa knar förmåga 
a t t  ta hänsyn t i l l  andra,  som känner osäkerhet och menings
löshet i  t i l lvaron, människor som passiviseras,  upplever 
ångest ,  f lyr el ler  reagerar destruktivt  redan vid smärre 
motgångar och problem i  sin yttre miljö.  Drogmissbruk och 
brottsl ighet kan i  s tor uts träckning ses som r eaktioner på 
sådana stressituationer.  
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2.2 Social  t i l lväxt enligt  knoppskjutningsmodell  

I  en analys av strukturomvandlingens konsekvenser för den 
informella kontrollen ski l jer  Nils Christ ie (1975) mellan 
social  t i l lväxt enligt  knoppskjutningsmodell  respektive 
utvidgningsmodell .  Även om ja g utvidgat begreppen betyd
l igt ,  har jag funnit  dem vä l användbara för min egen ana
lys av strukturomvandling i  et t  kapitalist iskt  samhälle.  
I  e t t  kapitalis t iskt  samhälle genereras impulser t i l l  so
cial  t i l lväxt framför al l t  genom ma rknadsförändringar.  
Detta kan i  princip ske på två sätt ,  vi lka får skilda kon
sekvenser med avseende på typ av samhällsstruktur och mänsk
l iga anpassningsproblem. 

Av o lika anledningar kan e fterfrågan på o lika produkter öka.  
Under f örutsättning av at t  det  f inns lediga resurser i  form 
av kapital ,  råvaror och arbetskraft ,  leder en sådan si tua
tion med s tor sannolikhet t i l l  at t  nya företag startas och 
t i l l  att  al l t  f ler  får anställning inom n äringslivet  med 
åtföljande konsekvenser i  form av f lyttningar,  urbanisering,  
t i l lkomst av nya o rganisationer,  etc.  Däremot behöver inte 
företag,  lokalsamhällen och organisationer ändra sin inre 
struktur.  Vi får  plats för f ler  samtidigt  som " det l i l la" 
samhällets sociala struktur med sin decentralisering,  låga 
grad av specialisering och kapitalintensitet ,  med s in höga 
grad av integration och informella kontroll ,  förblir  in
takt.  Människor möter ökade m öjligheter t i l l  socialt  accep
terade lösningar på sina problem och t i l l  en stärkande per
sonlighetsutveckling.  Det s törsta hotet  mot mänsklig anpass
ning l igger i  det  faktum a t t  det  l i l la samhället  är  et t  eko
nomiskt relativt  ineffektivt  samhälle.  I  den mån m ånga män nis
kor lever nära svältgränsen riskerar lågkonjunkturer at t  
framkalla l ikaså konjunkturmässiga perioder av nödbrottsl ig
het med åt följande risker för social  utslagning hos de 
fat t igaste.  

2.3 Social  t i l lväxt enligt  utvidgningsmodell  

Vid ö kat konkurrenstryck på marknaden framkallas en ekono
misk och social  t i l lväxt av et t  helt  annorlunda slag.  Nu 
bl ir  det  mindre plats för nya företag.  Men inte heller de 
gamla kan f ortsätta som f örut.  För at t  inte slås ut  i  kon
kurrensen måste de rationalisera.  Det bl ir  en allmän utveck
l ing mot specialisering,  mekanisering,  s tordrif t ,  skärpta 
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krav på a rbetskraften,  lokalisering t i l l  områden med en 
gynnsam infrastruktur för storskal ig och kapital  intensiv 
produktion,  utökad kommersialism, etc.  Då näringsl ivets 
ansträngningar i  dessa avseenden också får  konsekvenser 
för andra delar av samhällsl ivet,  får  vi  en allmän ut
veckling mot t i l l tagande specialisering och differentie
ring,  makt och företagskoncentration,  svårigheter för 
de svagaste grupperna a tt  hävda sig på arbetsmarknaden, 
låg integrering och en spli t trad kulturell  förankring.  
Eftersom denna typ av strukturomvandling medför f öränd
ringar i  företagens,  lokalsamhällenas och organisatio
nernas inre struktur och drif tsformer,  utsätter  den ock
så de enskilda individerna för större osäkerhet,  krav på 
anpassnings- och init iat ivförmåga, samtidigt  som v al
fr iheten för den enskilde ökar.  

I  e t t  samhälle som v äxer enligt  utvidgningsmodellen ökar 
de yt tre riskerna för social  missanpassning på ol ika sät t .  
Konkurrensen om jobben ökar,  den informella kontrollen 
försvagas och de praktiska möjligheterna at t  föra et t  
asocialt  l iv ökar.  Men e ftersom även de sociala förut
sättningarna för at t  forma en solidarisk,  s tark,  trygg och 
aktiv personlighet minskar för dem i  samhällets periferi ,  
bl ir  många människor också känsliga för den osäkerhet i  
l ivssituat ionen som f öl jer  med den lägre integrationen, 
de snabba förändringarna och de diffusa el ler  osäkra fram
tidsperspektiven. Resultatet  blir  för dessa en t i l l tagande 
passivitet  och ångest ,  som gö r det  svårt  för dem at t  hävda 
s ig i  konkurrensen och at t  utnytt ja de möjligheter som sam
hället  erbjuder.  Social  missanpassning är  här sällan ett  
resultat  av absolut  fatt igdom. Men d et  utvidgade samhället  
generar ändå stora anpassningsproblem genom den sociala och 
psykiska stress som d et  utsätter  människorna för.  

3 Strukturomvandling och social  uts lagning av socialt  
missanpassade i  Sverige 

Den emp iriska analysen av sambanden mella n strukturomvandling 
och social  utslagning av socialt  missanpassade har genomförts ^ 
med utgångspunkt från de variabler och den helhetssyn som p re
senterats i  de båda modellerna.  Mot bakgrund av a tt  de utslag
na hela t iden rekryterats bland samhällets fat t igaste grupper,  
har jag kunnat koncentrera den sociala analysen av samhällsut
vecklingen t i l l  arbetarklassens mil jöer.  
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3.1 Det expansiva jordbrukssamhället  

Redan vid mitten av 1800-talet  hade S verige genomgått  betydan
de strukturomvandlingar inom ramen för den tradit ionella bon
deekonomin. Genom betydande jordbruksrat ionaliseringar ,  skif
ten och därmed sammanhängande b ysprängningar samt en betydande 
befolkningsökning, hade den traditionella stabila bondeekono
mins sociala struktur bringats i  upplösning. Â den ena sidan 
hade den utvecklingen medfört  betydande ekonomiska framsteg.  
Â den andra sidan hade utvecklingen också medfört  omfattande 
sociala problem i  form av ett  växande jordlöst  jorbruksprole-
tariat ,  där fat t igdom, brottsl ighet och alkoholism blivit  
vanliga företeelser.  De s ociala problemen under 1840-talet  
var några av de förhållanden som bi drog t i l l  den dåtida sam
hällskrit iken och kraven på en mer omfattande systemföränd-
ri  ng.  

3.2 övergångssamhället  

Under an dra hälften av 1800-talet  påbörjades industraliseringen 
och en allmän övergång t i l l  et t  kapitalist iskt  ekonomiskt mark
nadssystem. Den utvecklingen kom a t t  känneteckna hela andra 
hälften av 1800-talet ,  en period som i  sina huvuddrag kan 
beskrivas som en övergångsperiod från et t  jordbrukssamhälle 
t i l l  ett  industrisamhälle och från et t  bondeekonomi skt  (med 
vissa feodala inslag) t i l l  et t  privatkapitalist iskt  ekonomiskt 
system. 

Strukturomvandlingen under 1800-talets senare hälft  följde 
inte i  någon utpräglad utsträckning vare sig knoppskjutnings-
el ler  utvidgningsmodellen.  Det var en brytningsperiod i  
såväl ekonomisk,  social  som kulturell  mening. Gamla patriar-
kaliska organisationsformer var under upplösning, samtidigt  
som de nya o rganisationerna endast  i  begränsad mening funnit  
sina former.  Inte minst  gäller  detta de nya lokalsamhällen 
som uppstod i  järnvägarnas och de nya industriernas spår.  
Rörlighet ,  kaos och oplanerade miljöer var här det  domine
rande intrycket.  

Samtidigt  som sådana ytt re förhållanden försvårade en effek
t iv informell  kontroll ,  medförde en successivt  förbättrad 
ekonomi och t i l lgänglighet t i l l  utkomstmöjligheter e t t  mins
kande tryck mot nödbrottsl ighet .  Fortfarande levde emeller
t id stora grupper av människor så nära svältgränsen at t  
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konjunkturmässiga försämringar blev et t  al lvarl igt  hot mot 
deras anpassningsmöjl igheter.  

Den t otala bilden av mänskliga missanpassningssymtom v isar 
inga s törre trendmässiga förändringar under den här perioden. 
Däremot uppvisar siffrorna över stöldbrottslighet,  fat t ig
dom och lösdriveri  tydliga samvariationer med de ekonomis
ka lågkonjunkturerna.  Delar vi  upp b rottsl igheten efter typ 
av brott  och den sociala missanpassningen efter kön fram
träder emellert id också markanta trendmässiga förändringar.  
Medan s töldbrot tsl igheten minskade trendmässigt  fram t i l l  
slutet  av 1800-talet ,  ökade våldsbrotts l igheten l ika trend
mässigt .  Den avtag ande stöldbrottsl igheten kan t i l lskrivas 
de utökade utkomstmöjl igheterna i  samband med industrial is
mens framväxt.  Den t i l l tagande våldsbrottsl igheten kan tro
ligen t i l lskrivas de utökade konfliktr iskerna i  samband 
med den utökade rörl igheten på a rbetsmarknaden och de oord
nade förhållandena på de nya industriorterna.  Under 1800-
talets senare hälf t  är  samvariat ionen närmast negativ mellan 
våldsbrottslighet och alkoholkonsumtion, vilken annars är  
en vanlig förklaring t i l l  våldsnivån i  e t t  samhälle.  

Den sk ilda utvecklingen för män och kvinnor,  när det  gäller  
omhändertagna lösdrivare,  visar på utvecklingen av skilda 
anpassningsmöjligheter för könen. Medan l ösdriveriet  minskade 
för männens d el  från s lutet  av 1880-talet ,  sker en kraft ig 
ökning bland kvinnorna.  Det är  framför al l t  prosti tutionen 
som ö kar.  Detta bör ses mot bakgrund av at t  det  framför al l t  
var männen som hade nytta av den ekonomiska utvecklingen 
under industrial ismens första skede.  För ogifta kvinnor ökade 
snarast  konkurrensen om b efintl iga kvinnoarbeten,  samtidigt  
som lö nerna var mycket låga.  Til l  det ta kommer a t t  marknaden 
för prosti tution utökades genom s tor rörl ig arbetskraft  och 
sena borgerliga äktenskap. 

3.3 Den t idiga industr ikapitalismens samhälle 

Vid s lutet  av 1800-talet  inleddes en period av snabb eko
nomisk t i l lväxt som kom a t t  räcka fram t i l l  1920-talet .  Det 
fanns f lera orsaker bakom den utvecklingen. Kommunikationerna 
var ganska väl  utbyggda, et t  ekonomiskt överskott  hade ska
pats bl  a inom jordbruket,  arbetskraft  som sö kte arbete fanns 
i  överflöd.  När nu e fterfrågan på konsumtionsvaror blev al l t  
mer al lmän, samtidigt  som en protektionist isk handelspoli t ik 
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skyddade den spirande hemmaindustrin f rån en al l tför hård
hänt internationell  konkurrens,  blev expansionen både snabb 
och omfattande.  Den nya hemmaindustrins företag hade låg 
kapitalintensitet  och var betydligt  mindre än den äldre ex-
portinriktade industrin,  varför den genomsnitt l iga företags
storleken minskade under hela perioden. 

Sedan början av 1880-talet  befann sig landet inne i  en rela
tivt  snabb urbaniseringsprocess,  som kulminerade under 1910-
talet .  Ett  antal  nya industriorter uppstod på landsbygden. 
När de äldre städerna växte gick detta ofta t i l l  på så sät t  
at t  nya fabriker med kringliggande arbetarbostäder anlades 
utanför de gamla stadsgränserna.  På s å sät t  kom u rbaniserings
processen att  kännetecknas av t i l lkomsten av en mängd nya 
och relativt  små lokalsamhällen.  

Den ekono miska utvecklingen skapade nya förutsättningar för 
de lägre samhällsklassernas möjligheter at t  överleva utan 
at t  föra et t  sådant l iv at t  de upplevdes som hota nde för 
omgivningen. Til l  a tt  börja med f ick al l t  f ler  arbete.  För 
det  andra började förvärvslivet  at t  stabiliseras för et t  
t i l l tagande antal  människor.  Den utökade t i l lgången t i l l  
arbete och den mer kontinuerl iga driften hos företagen gjorde 
det  också möjligt  at t  bosätta sig mer permanent i  anslut
ning t i l l  en fastare arbetsplats.  Ett  par av de viktigaste 
förutsättningarna för et t  ordnat socialt  l iv hade därigenom 
skapats för första gången på f lera decennier för stora 
delar av den svenska arbetarklassen.  

De människor som f lyttade in i  de nya m iljöerna stod inför 
många problem som formade gemensamma erfarenheter,  intressen 
och behov. Som ens kilda individer var de materiell t  fa t t iga,  
fackligt  och poli t iskt  svaga.  Förbättr ingar av den egna s i
tuationen måste därför ske i  kollektiva former.  De s ociala 
förutsättningarna för sådana kollekt iva lösningar förbätt
rades i  takt  med den ökande s tabili teten i  den enskilda 
individernas l iv.  En arbetarkultur,  baserad på föreningsliv 
av folkrörelsekaraktär,  gemensamma erfarenheter,  intressen 
och värderingar,  växte fram. I  föreningslivet  stärktes inte 
bara den sociala förankringen och den värdemässiga gemenska
pen. Här f örmedlades också en ideologi,  som t i l l  si t t  inne
håll  s tärkte en t idigare hunsad a rbetarklass självkänsla.  
Här predikades en ny m oral ,  där arbetets värde,  jämlikhet,  
solidaritet  och framtidstro,  var centrala begrepp. 
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Strukturomvandlingen följde under den här perioden i  al l t  
väsentl igt  knoppskjutningsmodellen med avtagande social  
missanpassning och utslagning. Detta gäller  framför al l t  
för t iden fram t i l l  1920-talet .  Då minskade brot tsl igheten 
(framför al l t  våldsbrottsl igheten),  alkoholismen, prost i
tut ionen och lösdriveriet .  

Från mitten av 1920-talet  förändras emellert id mönstret ,  
särskil t  för männens del .  Medan f lera mått  på brottsl ig
het och alkoholism visar en fortsat t  låg nivå,  st iger ung
domsbrottsl igheten och utslagningen av socialt  missanpassade.  
De s tora sprången i  utvecklingen kommer i  samband me d de 
stora depressionerna.  Men d e kommer n är konjunkturerna vänder 
uppåt,  varefter uts lagningsnivån l igger kvar t rots at t  kon
junkturerna förbätt rats .  Jag har tolkat  detta med hä nvisning 
t i l l  den typ av strukturomställningar och rationaliseringar 
som näringslivet  genomgick i  samband med de ekonomiska kri
serna.  När man å ter började anstäl la folk hade ma n e f ter  
rational iseringarna inte längre behov av samma typ av arbets
kraft .  Äldre,  unga,  outbi ldade och s  k undermålig arbetskraft  
f ick nu s vårigheter.  Till  den senare kategorin hörde inte 
minst  människor med alkoholproblem el ler  med e t t  brottsl igt  
förflutet .  

För kvinnornas del  är  bilden något annorlunda. Enligt  måttet  
på social  utslagning, som e mellert id är  något osäkert  för 
kvinnornas del ,  minskar utslagningen hela t iden fram t i l l  
andra världskriget.  Däremot visar måtten på kvinnlig alkoho
lism och ungdomsbrottsl ighet klara trendvisa uppgångar under 
1920- och 1 930-talet .  En r imlig förklaring t i l l  at t  exempel
vis lösdriveriet  ändå avtog bland kvinnorna är  at t  arbetslös
hetsperioderna under denna t id medförde avt agande krav på 
a tt  kvinnorna skulle försörja sig på arbetsmarknaden. 

3.4 Den u tvecklade industrikapitalismens samhälle 

Efter andra världskriget  var de ekonomiska förutsättningarna 
goda för landet.  Den s tora internationella efterfrågan på 
ol ika produkter under uppbyggnadsskedet gav goda f örutsätt
ningar för det  svenska näringslivet  med sin oförstörda pro
duktionsapparat.  Genom dev alveringen 1949 och kvarvarande 
handelsrestr iktioner förblev även hemmamarknaden relat ivt  
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skyddad fram t i l l  slutet  av 1950-talet .  Men s amtidigt  bör
jade en ny konkurrenshöjande faktor at t  utvecklas.  Til l  
skil lnad från situat ionen under 1800-talets senare hälft  
fanns inga stora arbetskraftsreserver at t  t i l lgå.  För at t  
erhålla arbetskraft  överbjöd företagen varandra när det  
gällde at t  betala löner.  Kostnadsläget steg snabbare än 
på andra håll .  Från s lutet  av 1950-talet  blev dessutom 
den internationella handeln al l t  fr iare och mer konkurrens-
betonad. 

Under d essa förutsättningar skapades anpassningsproblem inom 
näringsl ivet ,  som inte kunde lösas genom t i l lkomsten av 
nya s måföretag.  Rationaliseringar och höjd effektivitet  
blev al l t  mer t idens lösen.  De metoder som o lika organisa
t ioner t i l lämpade för att  höja sin konkurrensförmåga eller  
för at t  få ut  så mycket som m öjligt  av begränsade resur
ser blev,  vare sig det  gällde företag,  fackliga organisa
t ioner eller  offentl iga förval tningar,  tämligen l ikartade.  
Man s atsade på stordrif t ,  vilket  medförde en betydande kon
centrationsutveckling inom n äringsliv,  organisationer och 
kommuner.  Man s atsade på mekanisering,  vilket  höjt  kapi
tal intensiteten i  produktionen. Koncentrationen och stor
driften har i  sin tur bidragit  t i l l  centraliserade beslut ,  
byråkratisering av och segregering mellan ol ika verksam
heter.  En ny r örl ighet och urbanisering har växt fram 
som en konsekvens av dessa typer av rationaliseringar och 
strukturförändringar.  Det är  inte så at t  människorna 
börjat  f lytta oftare el ler  att  tätorterna över lag växt 
snabbare.  Men vissa orter har blivit  mycket s tora 
medan andra fått  svårigheter at t  överleva.  Inte minst  inom 
storstadsområdena har rörligheten ökat bland människor i  
ständig rörelse mellan olika arenor för boende, arbete och 
fri t id.  Ansvaret  för arbetet  och arbetet  med a tt  forma 
den egna sociala och kulturel la miljön har i  t i l l tagande 
utsträckning övertagits  av kommersiella intressen och re
lativt  opersonligt  förmedlad offentl ig service.  I  takt  
med denna utveckling har också den sociala och kulturella 
förankringen försvårats för många människor i  samhällsl ivets 
periferi .  

Efterkrigstidens ekonomiska utveckling har nära följ t  ut-
vidgningsmodellen på gott  och ont.  Den ab soluta materiella 
fatt igdomen har förvisats t i l l  historiens skräpkammare och 
den individuella valfriheten har ökat betydligt  för de 
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f lesta .  Men utvecklingen har också medfört  nya r isker.  Det 
s tälls  större krav på anpassnings- och omställningsförmåga 
genom egna ini t iat iv.  Arbetskraft ,  som i nte anses t i l lräck
ligt  produktiv,  har fått  svårare at t  hävda sig.  Til lgången 
t i l l  droger och de praktiska möjligheterna at t  föra et t  
asocialt  l iv har ökat.  Samtidigt  har såväl den informella 
som den formella kontrollen förlorat  i  effektivitet .  Centra
l iseringen, den tekniska utvecklingen, den försvagade socia
la och kulturella förankringen har försvårat  utvecklingen 
av en stark,  init iat ivrik och trygg personlighet för fram
för al l t  individer i  s t imulansfat t iga mil jöer.  Ofta är  
det  samma individer som s tarkast  känner av kraven på an
passning och den t i l l tagande osäkerheten inför framtiden, 
som ä r baksidan av en samhällsutveckling enligt  utvidg-
ningsmodel1.  

Under efterkrigstiden har också al la indikatorer på s ocial  
missanpassning ökat mycket starkt .  Det gäller  för båda könen 
och oavsett  om vi  utgår från olika mått  på brottsl ighet,  
alkoholism el ler  social  utslagning. Jämfört  med uppgången 
under 1920- och 1930-talen,  då orsakerna framför al l t  kunde 
hänföras t i l l  utökade yttre problem fö r dem so m b lev ut
slagna,  måste efterkrigstidens utveckling hänföras såväl 
t i l l  utökade yt tre anpassningshinder som en faktiskt  utökad 
brottsl ighet och alkoholism i  samhället .  Samtidigt  med en 
utökad social  missanpassning har de utslagnas anpassnings
problem a ntagit  delvis nya former.  Borta ur bilden är den 
absoluta nöden som f örklaring.  Borta ur bilden är i  s tor 
uts träckning också den "farlige och störande busen".  
Fram på sc enen träder i  t i l l tagande uts träckning i  s täl let  o-
säkra,  ångestfyllda,  passiviserade och drogberoende människor.  
Människor med st ora svårigheter a tt  klara normala samhälls
roller  el ler  att  ta vård om si g själva.  Detta kommer bl  a 
t i l l  utt ryck i  förändrade indikatorer vid intagningar på ung
domsvårdsskolor och alkoholistanstalter ,  i  al l t  f ler  svår-
placerade inom a rbetsvärden, i  al l t  f ler  fört idspensionerade 
och i  all t  f ler  utsorterade från värnpliktst jänstgöring.  
Från mitten av 1950-talet  t i l l  mitten av 1970-talet  har 
också självmordstalen fördubblats för ungdomar i  åldrarna 
15 -  25 å r.  

3.5 Allmänna slutsatser av den empiriska analysen 

En a nalys av den omfattning som jag genomfört  medför a l l t id 
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stora osäkerhetsmoment.  Til l  osäkerhetsmomenten hör bl  a 
a t t  jag tvingats arbeta med data som bygger på o lika insam
lingsmetoder och som ä r  starkt  beroende av olika myndig
heters bedömningar.  Til l  detta kommer a t t  önskvärda data 
ofta saknats.  Kvali tat iva data har bl  a därför spelat  en 
viktig roll  i  analysen. Detta är  i  och för sig inget fel .  
Men kvali tat iva analyser kräver mycket arbete och tar  
lång t id.  Många ol ika förhål landen, som jag i  denna över
siktl iga analys tvingats ta ställning t i l l ,  kräver betyd
l igt  djupare analyser för at t  slutsatserna skall  anses 
r imligt  säkerställda.  Trots detta framstår följande al l
männa slutsatser ,  enligt  min mening, som r imliga.  

En första slutsats av den genomförda analysen är  at t  perio
der av omfattande strukturomvandlingår inom n äringslivet  
också får  konsekvenser för människors sociala anpassning. 
Denna slutsats är  i  och för sig tämligen tr ivial  och i  överens
stämmelse med vad som t idigare hävdats vid et t  f lertal  t i l l 
fällen -  bl a av sådana klassiker som Karl  Marx och Emile 
Durkheim. Flera av de antaganden, varpå mina modeller av ol ika 
typer av social  t i l lväxt bygger,  kan också härledas t i l l  så
dana klassiska sociologiska tankegångar.  

En a ndra slutsats är at t  strukturomvandling inte kan betraktas 
som e t t  enkelt  begrepp. Bakom enkl a makromått  på s truktur
omvandling,  som fö rändringar i  befolkningens sysselsättning,  
investeringstakt ,  f lyttningstal ,  urbani seringstakt och eko
nomisk t i l lväxt,  döljer sig skilda sociala t i l lväxtprocesser 
med s ki lda konsekvenser för människors sociala anpassnings
möjligheter.  I  rena former kan m an t ala om so cial  t i l lväxt 
enligt  knoppskjutningsmodel1 respektive utvidgningsmodell .  

Den h istoriska period när en snabb strukturomvandling när
mast följ t  knoppskjutningsmodellen var t iden kring och strax 
efter sekelskiftet ,  då det  avgörande språnget in i  industria
lismens samhälle togs.  Den p erioden var också en period med 
s tarkt  avtagande missanpassningssymtom och social  utslag-
ning. Tiden efter andra världskriget  har också känneteck
nats av en snabb strukturomvandling.  Men nu f öljde utveck
lingen utvidgningsmodellen.  Den perioden kännetecknades 
av snabbt st igande missanpassningssymtom och utökad social  
uts lagning av socialt  missanpassade.  En t redje slutsats 
blir  därför at t  utveckling enligt  knoppskjutningsmodell  
minskar r isken för social  utslagning medan en utveckling 
enligt  utvidgningsmodell  ökar den r isken. 
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SUMMARY 

1 The Development of the Social  Elimination of the Social
ly Maladjusted 

Within this dissertation,  I  have presented an analysis of the 
relationship between economic growth, social  structural  change 
and elimination of socially maladjusted people within the age-
group 15-65 years old.  The t ime-period covered by the analysis 
is  1860-1975. Social  el imination is  defined as a process where 
people are excluded from various social  arenas for important 
human a ctivit ies because they cannot fulfi l  the demands made 
upon them. The most important example is  permanent unemployment.  
There are various reasons for social  el imination.  One rea son is  
social  maladjustment.  By s ocially maladjusted people I  mean those 
people who ar e not able to take care of themselves,  who are able 
or wil l ing to carry out their  obligations towards other people 
and society and who l ead such a l ife which makes them a menace 
to other people.  

The indicators which I  have used for the social  el imination are 
the following: the number o f people admitted annually to the com
pulsory labor insti tutions according to the legislat ion on vag
rancy; the number of negligent breadwinners and public assistance 
receivers sent to labor camps; the number o f alcoholics sent to 
public inst i tutions for alcoholism; the number o f drug-users who 
are compulsorily admitted for psychiatric care along with delin
quent young people who a re taken charge of by s ocial  welfare.  
In these cases above, which have involved serious and longstan
ding forms of social  maladjustment,  the legal authorit ies have 
considered the use of radical  forms of control  measures to be 
justif ied.  With only the sl ightest  variations,  the motives be
hind these interventions have been of three major types.  Firs t ,  
the state has intervened when a person is  viewed as a threat  
to his/her environment;  second, intervention occurs when a per
son has not carried out his responsibil i t ies towards himself  or 
society;  and third,  intervention occurs when a person is  not ca
pable of taking care of himself .  During the entire t ime-period,  
and irrespective of the applicable legislation,  the social  iso
lation,  poverty,  alcoholism and recurrent cr iminali ty has been 
occuring among those persons who are cared for by s ociety.  

Based on this measurement of the social  el imination of socially 
maladjusted people,  the historical  development of the social  
el imination from 1860-1975 is  traced by Diagr am I .  
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As i l lustrated by the diagram I ,  a development of this type can 
be influenced by ma ny fa ctors such as the aforementioned control  
policy.  After an analysis of the control  policy's  development and 
comparisions with al ternative indicators of social  maladjustment 
(such as the growth in criminali ty and alcoholism),  I  have con
cluded that  Diagram I reflects rather well  the social  el imination 
of social ly maladjusted people.  

2 Society 's  Development and Social  Elimination -  Theoreti
cal  Assumptions 

An a nalysis of the relationship between society's  development and 
social  maladjustment reveals quickly that  simple explanations 
(such as poverty,  unemployment,  migration,  urbanization,  econo
mic growth or social  welfare's  resources) do not hold as gene
ral  explanations.  This is  especial ly clear when I  compare the 
1910's to the 1960's .  Both of these periods are characterized 
by rapid economic growth, increasing mobili ty and rapid urbani
zation.  While a l l  recorded indicators of social  maladjustment 
showed a strong decreasing trend during the 1910's,  the same 
indicators showed a strong increasing trend during the I960's .  
Drawing upon this background, I  have found i t  necessary to ana
lyze the society 's  development from an overall  perspective and 
based upon the assumption that  economic growth and structural  
change occur according to different models,  al though the dif
ferences among the models are not evident within the simple 
measures of the rate of structural  change. However,  the diffe
rences among the models will  have important consequences for 
our abil i ty to understand and explain social  maladjustment.  
In my at tempts to construct  such models,  I  have drawn part ly 
upon the classical  sociologists such as Marx, Weber,  and Durk
heim, and part ly upon mode rn theories of criminology. In brief,  
the analysis is  based upon the following theoretical  assumptions.  

2.1 General  Conditions for Social  Adjustment 

A ba sic condit ion for human (social)  adjustment is  the fact  that  
the individual has opportunit ies to satisfy his needs within the 
socially acceptable opportunity structure provided by s ociety.  
These opportunit ies are determined not only by the external op
portunit ies and l imitations which are provided by the indivi
dual 's  environment,  but also by the individual 's  own capacity 
to uti l ize the opportunit ies which are provided. I t  is  the re
lationship between the external opportunit ies and the indivi
dual 's  own c apacity which is  the determining factor.  
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I  have defined the external environment as those conditions which 
facil i tate or complicate both socially acceptable and socially 
unacceptable solutions to human p roblems. Conditions within the 
external environment which a re assumed to contribute to social  
maladjustment are as follows: lack of work or other meaningful 
employment,  a weak informal control ,  unclear norms, great  access 
to drugs,  and opportunit ies for crime. I t  is  obvious that  such 
conditions have their  basis in the structure of the society.  

The external environment as well  as the individual 's  capacity 
for personal development is  determined by the individual 's  en
vironment and thereby influenced by the structural  change. In 
order for a person to be able to act  in a social ly acceptable 
manner and to steer his l ife in a way which is  meaningful and 
which strengthens his self-esteem, this abil i ty must be deve
loped and exercised.  This development o ccurs within the indi
vidual 's  daily l i fe through different types of experiences.  In 
this connection,  i t  is  important that  an individual has access 
to work-tasks where he feels he is  needed; that  he is  socially 
integrated in a way which provides possibil i t ies for reflection 
and commitment to common c oncerns;  as well  as an ideological  
foundation which brings about real ist ic goals and a stronger 
selfconception.  To t he same extent that  the social  development 
increases the individual 's  possibil i t ies in the above d irec
t ions,  the environment also contributes to the individual 's  
personal development.  But to the extent that  social  develop
ment weakens the individual ' s  possibil i t ies for such a per
sonal development,  i t  also creates individual 's  who lack the 
abili ty to have respect or consideration for others,  who fe el  
uncertain and worthless,  and who be come p assive,  experience 
anguish,  retreat  or react  destructively when faced with minor 
setbacks or problems in their  external environment.  To a great  
extent,  the misuse of drugs and criminali ty can be viewed as 
reactions to such stressful  situations.  

2.2 Social  Growth according to the "Budding" Model 

In an analysis of the consequences of structural  change upon 
the informal control,  Nils Christ ie (1975) differentiated bet
ween social  growth according to the "Budding" Model and social  
growth according to the "Expansion" Model.  I  have found these 
models useful for my ow n analysis of structural  change in a 
capitalist  society.  In a capitalist  society,  the impulses for 
social  growth are generated primarily through the market chan
ges.  In principle this can occur in two wa ys which causes dif
ferent consequences with regard to the type of social  struc
ture and human ad aptat ion problems. 
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The demand for different products can increase due to various 
factors.  Provided there is  accessibili ty to resources in the 
form o f capital ,  raw ma terials and labor,  there is  a great  pro
babil i ty that  new industries can be started and more emplo yment 
created within trade and industry.  This leads to consequences 
in the form o f migration,  urbanization,  and the creation of new 
organizations,  e tc.  The industry,  local  society and organiza
t ions do not need to change their  inner structure.  More jobs 
are created at  the same t ime as the "l i t t le" society's  social  
structure (with i ts  decentralization,  low l evel of specializa
tion and capital- intensity,  and high level of integration and 
informal control)  remains intact .  People receive increased pos
sibil i t ies for socially acceptable solutions to their  problems 
and a stronger personal development.  The g reatest  threat  against  
human ad justment l ies in the fact  that  the ' l i t t le '  society is  
a relatively ineffect ive economic s ociety.  To t his extent,  
peopel exist ing near the subsistence-level experience severe 
economic problems which give r ise to cyclical  periods of cri
minali ty (due to the economic conditions) with consequent r isks 
for the social  el imination within the poorest  sector of society.  

2.3 Social  Growth According to the "Expansion" Model 

Increased competit ion in the market brings about a completely 
different type of economic and social  growth. There is  less 
room fo r new industries to be developed and the old industries 
can not continue to util ize their  former methods of operation.  
In order for the industries to remain competit ive,  their  ope
rations must become mo re rat ionalized.  This means a general  
development towards specialization,  mechanization,  large-scale 
production,  increased claim to manpower,  location of industries 
in areas which possess a favorable infrastructure for large-
scale,  capital-intensive production,  expanded commercialism, 
etc .  These efforts within trade and industry also carry conse
quences for other spheres of social  l i fe where we f i nd a gene
ral  development towards increasing specialization and differen
t iat ion; concentration of power within industry;  difficult ies 
for the weakest  groups to maintain their  positions in the la
bor market;  low i ntegration; and a spli t  loyalty.  This type of 
structural  change leads to changes in production forms and in 
the inner structures of industries,  local  societies and orga
nizations.  Thus the individual is  exposed to greater insequ-
ri ty,  demand for adjustment and init iat ive abili ty;  while at  
the same t ime, the freedom for the individual is  increasing.  
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In a society which develops according to the expansion model,  
the external r isks for social  maladjustment increase in dif
ferent ways.  The competit ion for jobs increases,  the informal 
control  weakens,  and the practical  opportunit ies to lead an 
asocial  l i fe increase.  But even af ter  the social  conditions 
needed to form a solid,  strong, secure and active personali ty 
are decreased for those l iving on society 's  periphery,  many 
people remain sensit ive to the insecurity in the l i fe-si tua
tion which is  a consequence of the lower integration,  rapid 
changes,  and diffuse or uncertain future perspectives.  For 
these people,  the result  is  a growth in passivity and anguish 
which make s i t  more difficult  for them to maintain their  com
petit iveness and uti l ize the possibil i t ies which are offered 
by s ociety.  Social  maladjustment is  seldom a result  of abso
lute poverty.  But the expanded society generates tremendous 
adjustment problems through the social  and psychological  s tress 
which i t  places upon people.  

3 Structural  Change and Social  Elimination of the Socially 
Maladjusted in Sweden 

The empirical  analysis of the relationship between structural  
change and social  el imination of the socially maladjusted has 
been carried out based upon the variables presented within both 
models above. Based on the fact  that  the socially eliminated 
people have come from s ociety's  poorest  groups over t ime, I  
have concentrated on the working class environment in carrying 
out the social  analysis of the social  development.  

3.1 The Expanding Farm Soc iety 

Already by the middle of the 1800's,  Sweden had undergone sub
stantial  structural  changes within the framework for the tra
dit ional peasant economy. As a result  of the increased ratio
nalization of farming the shift  from farming common plots of 
land to individual farmsteads,  the traditional social  struc
ture of the peasant economy began to disintegrate.  On the one 
hand, this development created widespread social  problems in the 
form of a growing dispossessed farm proletariat  in which po
verty,  criminali ty and alcoholism became common o ccurrences.  
The social  problems during the 1840's were one of the condi
t ions which contributed to the current crit ique of society 
and the demand for a more comprehensive system-change. 
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3.2 The Tr ansit ional Society 

During the second half  of the 1800's,  industrial ization com
menced and a general  t ransit ion towards a capitalist ic market 
economy began to occur.  This development c haracterized the 
lat ter  half  of the 1800's,  a period which can be described 
primarily as a transit ion from a farm society to an industrial  
society and from a peasant economy (with certain feudal fea
tures) to a private capitalist ic economic system. 

The s tructural  changes during the lat ter  half  of the 1800's 
are not explained well  by e i ther the "Budding" or the "Expan
sion" models.  This was a period when economic,  social  and cul
tural  changes were occuring which did not coincide with each 
other.  Old patr iarchical  organizations began to dissolve at  
the same t ime as the new or ganizations developed their  own 
forms only to a l imited extent .  New lo cal  societ ies began 
to be formed in the paths of the railways and new industries.  
The dominatin g impressions of this period were mobili ty,  chaos,  
and unplanned environmental  changes.  

These structural  changes had two important consequences for 
social  adjustment.  On one side i t  made informal control  more 
diff icult .  On the other side there was a decreasing pressure 
for the need for criminal i ty in order to survive because of 
a successively improved economy. However,  large groups of 
people st i l l  l ived near the subsistence level so that  a de
terioration in their  economic s i tuations became a serious 
threat  against  their  possibil i t ies for social  adjustment.  

The total  picture regarding human s ocial  maladjustment does 
not show any large trend-line changes during this period of 
t ime. However,  the f igures for crimes of larceny, poverty and 
vagrancy show a dist inct  correlation with the economic d epres
sions.  If  I  examine the criminali ty according to the type of 
crime and the social  maladjustment according to sex,  then a 
str iking trend-line change stands out.  While crimes of stea
ling decreased according to the trend-l ine unti l  the end of 
the 1800's,  crimes of violence increased according to this 
trend-l ine.  The d ecrease in crimes of stealing can be a t tr i
buted to the increased possibil i t ies for maintaining one's  
l ivelihood in connection with the growth in industrializa
t ion.  The increase in crimes of violence can probably be 
at tr ibuted to the increased risks of confl ict  in connection 
with the increased mobili ty on the labor market and the un
sett led condit ions within the new c i t ies.  During the lat ter  
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half  of the 1800's,  the correlation between crimes of violence 
and the consumption of alcohol is  almost negative,  al though the 
level of the consumption of alcohol is  an usual explanation for 
the level of violence within a society.  

The s eparate development for men and wo men concerning the number 
of people taken charge of by society on grounds of vagrancy 
shows different adjustment possibil i t ies according to sex.  While 
vagrancy decreased for men u nti l  the end of the 1800's,  a strong 
increase in vagrancy occured among women. Above al l ,  prosti tu
tion began to increase.  This should be viewed against  the back
ground that  men could benefit  from the economic development du
ring the f irst  phase of industrial ization.  However,  for unmar
ried women, the competi t ion for the available jobs for women 
began to increase and the salaries for these jobs were quite 
low. Thus,  the market for prosti tution increased due to a large 
mobile labor-power.  

3.3 The Early Industrial  Capitalism's Society 

By the end of the 1800's a period of rapid economic growth oc
curred which extended unti l  the 1920's.  Many reasons for this 
development can be ci ted.  Communication was rather well-deve
loped; an economic s urplus had been created within the agri
cultural  sector,  and a surplus of workers existed who sough t 
employment.  The expan sion within industry became mor e rapid 
and extensive as the demand for consumer goods became mor e 
general;  and a protectionist  commercial  policy protected the 
spiral  ing home industries from the s t iff  internat ional compe
t i t ion.  The new ho me industries were considerably less capi
tal-intensive and smaller than the older export-directed in
dustries which is  why the average size of factories decreased 
during this entire period.  

Since the beginning of the 1880's,  the country had e xperienced 
a relatively rapid urbanization which culminated during the 
19101  s.  A nu mber o f new industries arose within rural  areas.  
As the older ci t ies expanded, new housing for workers was 
constructed near the new fa ctories which were located out
side of the ci t ies '  l imits .  In this way, the urbanization 
process can be described as the creation of many new and re
latively small  local  societies.  

The economic development created new co nditions for the lower 
classes '  possibil i t ies to survive without having to resort  to 
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a l ife which could be considered threatening to the environ
ment.  First ,  more people received employment.  Second, the 
working l i fe began to be stabilized for an increasing number 
of people.  The increased access to work and the more conti
nuously functioning factories provided the possibil i t ies fo^ 
for people to "set t le down" more permanently in connection 
with a f ixed working-place.  Therefore,  two of the most im
portant prerequisites for an ordered social  l i fe had been 
created for the f irst  time in decades for a large number of 
the Swedish working class.  

The people who m oved into this new communities faced many 
problems which provided common e xperiences,  interests and 
needs.  The single individual was materially poor and polit i
cal ly weak. The improvement in this si tuation could only 
occur through collective forms. The s ocial  prerequisites 
for such collective solutions were improved in step with 
the increasing stabil i ty in the individual 's  l i fe.  A wor
king class culture was created which was based on organiza
t ional activit ies (of a folk-movement character),  common ex
periences,  interests and values.  The a ctivities of these or
ganizations strengthened not only the social  integration and 
common values;  but also gave r ise to an ideology which strengt
hened the earl ier  suppressed workers self-identi ty.  A ne w mo 
rali ty arose in which the central  concepts were the value of 
work,  equali ty,  solidarity and belief in the future.  

The structural  change which occured during this period can 
be explained primarily by the "Budding" Model.  Decreasing 
social  maladjustment and social  el imination existed unti l  
the 1920's.  Criminali ty (especially crimes of violence),  
alcoholism, prosti tution and vagrancy were decreasing.  
However,  the pattern began to change in the middle of the 
1920's,  especial ly with regard to men. While ma ny measures 
of criminal i ty and alcoholism show a continued low l evel,  
the crimes among young people and the social  el imination 
of the socially maladjusted began to increase.  The large 
leaps in this development occured in connection with the 
economic d epressions.  But these leaps occured when the bu
siness cycle began to shift  upwards,  while the level of 
the social  el imination remained the same d espite the fact  
that  the economic s i tuation began to improve. I  have inter
preted this with reference to the types of structural  adap
tations and rationalizations which trade an'd industry went 
through in connection with the economic crises.  When people 
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began to be hired again within the industrial  sectors,  the same 
type of manpower was not needed due to the changes and rationa
l izations.  Old,  young, uneducated and deficient workers now 
faced diff icult ies on the job market.  This lat ter  category 
included, above al l  else,  the people with alcoholic problems 
or with a past  record of criminali ty.  

The picture is  somewhat d ifferent for women. According to the 
measure o f social  el imination,  which is  somewhat unclear on the 
part  of women, the social  el imination decreased the entire pe
riod until  World W ar II .  However,  the measure for female alco
holism and crimes committed by young people shows a clear trend 
upwards during the 1920's and 1930's .  One l ikely explanation 
for the decreasing level of vagrancy among w omen is  that  the 
periods of unemployment for women during this t ime resulted 
in a decreasing demand for women to earn a l iving within the 
labor market.  

3.4 The Expanding Industrial  Capitalism's Society 

Following World Wa r I I ,  the economic condit ions within Sweden 
were quite good. The large international demand for different 
products during the war-t ime recovery and reconstruction stage 
provided good conditions for the Swedish economic s i tuat ion 
since Sweden's production facil i t ies had not been destroyed 
during the war.  Through the devaluation in 1949 and the re
maining commercial  restr ict ions,  the home market was rela
t ively well-protected unti l  the end of the 1950's.  But a t  the 
same t ime, a new i ncreasing competit ion began to arise.  To 
dist inguish this si tuation from the situation which existed 
during the latter  half  of the 1800's,  no reserve supplies 
of labor were available.  In order to obtain labor power,  the 
factories began to outbid each other on the question of sa
laries.  The cost  of l iving within Sweden increased rapidly 
compared to other countries.  At the end of the 1950's ,  in
ternat ional trade became a si tuation of free-trade and was 
thus more competit ive.  

Under these condit ions above, the adjustment problems which 
were created within the economic l i fe could not be resolved 
through the creation of new small  factories.  Rationalization 
and increased effectiveness became the "passwords" for this 
t ime-period.  The methods used by different organizations 
-  -  in order to increase their  abil i ty to compete or in 
order to receive the largest  possible amount o f the l imited 
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available resources -  -  were quite similar to each other re
gardless of whether these organizations were factories,  trade 
unions or public administrations.  Investment in large-scale 
production led to a significant concentration within the eco
nomic l ife,  organizations and municipali t ies;  while invest
ment in specialization created a new professional differen
t iat ion.  Also investment in mechanization increased the ca
pital  intensity within the production.  The c oncentration and 
large-scale production contributed to the centralization of 
decision-making, bureaucratization,  and segregation among 
different activi t ies .  A n ew type of mobili ty and urbaniza
t ion arose as a consequence of these types of rat ional iza
tions and structural  changes.  I t  is  not that  people moved 
more often or that  ci t ies grew mo re rapidly.  But certain 
places became mu ch larger while other places had d iff icul
t ies to survive.  Within the large cit ies,  the mobili ty in
creased among people in a continuous movement among diffe
rent arenas for l iving,  work and leisure.  To an increased 
extent the individual 's  responsibil i ty and work to form 
his/her own s ocial  and cultural  environment has been taken 
over by commercial  interests and a relatively impersonally 
-  supplied public service.  In connection with this develop
ment,  the social  and cultural  integration has become d if
ficult  for people l iving on the periphery of society.  

The structural  change following World War II  has had both 
posit ive and negative consequences according to the "Expan
sion" model.  The absolute material  poverty has disappeared 
and the individual freedom has increased considerably for 
most of the people.  But the economic development has also 
created new r i sks.  I t  places greater demands on the indi
vidual 's  own init iat ive to adapt to his environment.  The 
labor power,  which is  not viewed as sufficiently produc
t ive,  has had d ifficulty to support  i tself .  Access to drugs 
and the practical  possibil i t ies for delinquency have increa
sed.  At the same t ime, the informal and formal controls have 
lost  their  effectiveness.  The creation of a strong, secure 
personali ty with init iat ive (especially within poorly-st i
mulated environments) has become more diff icult  as a re
sul t  of the centralization,  technical  development,  and the 
weakened social  and cultural  integrat ion.  Often i t  is  these 
same individuals who expe rience the strongest  demands for 
adjustment and increasing insecurity for the future,  which 
is  the reverse side of the development of society according 
to the "Expansion" model.  
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Following World Wa r II ,  al l  indicators for social  maladjust
ment have increased strongly.  This is  true for both sexes 
and exists irregardless of the type of crime, alcoholism or 
social  eliminat ion.  During the 1920's and 1930's the increa
sing level of social  el imination could mainly be explained 
by the increasing environmental  problems for those who were 
el iminated.  There were no s trong signs of increasing crimi
nali ty or alcoholism among these people.  But after  World 
War II  there is  also an actual  growth in criminali ty and 
alcoholism within the society.  Occuring at  the same t ime 
as the growth in social  maladjustment,  the eliminated ad^ 
justment problems began to take part ial ly new forms. Ab
solute poverty could no longer serve as an explanation.  
Also,  the "dangerous and disturbing troublemakers" did not 
exist  to any great  extent.  Instead,  insecure,  anguished, 
passive and drug-dependent people became a greater problem. 
These were people who had great  difficult ies to carry out 
normal roles within the society or who could not take care 
of themselves.  This was i l lustrated,  for example,  in the 
changing indicators regarding the number of people taken 
charge of by s ociety within young peoples '  insti tutions 
and alcoholic insti tutions;  the increasing number o f people 
who have great  difficult ies in finding employment o r retur
ning to the job market and who ar e placed within special  
state jobtraining programs; the number wh o received early 
retirement pensions;  and the number who were ineligible 
for mil i tary service.  From th e middle of the 1950's to the 
middle of the 1970's,  the suicide rate also doubled for young 
people in the age group 15-25 years old.  

3.5 General  Conclusions From th e Empirical  Analysis 

As an analysis of this kind which I  have carried out can 
always give r ise to large factors of uncertainty.  Included 
in such factors is  the problem that  I  have been forced to 
work with data which is  based on different collection methods 
and which is  strongly dependent on the estimations provided 
by d ifferent authorit ies.  Thus,  the desired data is  often 
missing.  Quali tative data has therefore played an important 
roll  in this analysis.  There is  nothing inherently wrong w ith 
the use of quali tat ive data.  But these types of analyses 
demand a great  deal of effort  and require a long period of 
t ime. I  have had to take many d ifferent conditions into 
account within this analysis,  which demands considerably 
more in depth analyses to ensure the validity of the con-
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elusions.  Nevertheless,  based upon this argument I  believe 
that  the following conclusions are valid.  

A f i rs t  conclusion of this analysis is  that  the periods of 
extensive structural  changes within the economic l i fe also 
carried consequences for the social  adjustment of people.  
This conclusion is ,  in and of i tself ,  rather tr ivial  and 
is  in agreement with earl ier  studies -  -  for example,  Karl  
Marx and Emile Durkheim, Many o f the assumptions,  on which 
my models of different types of social  growth are based, 
can also be derived from such classical  works.  

A second conclusion is  that  structural  change can not be 
regarded as a simple concept.  Behind the simple measures 
of the structural  change, such as the changes in the employ
ment rate,  level of investment,  migration,  urbanization,  and 
economic g rowth, are hidden separate social  growth process 
with different consequences for the individual 's  social  ad
justment possibil i t ies .  In pure forms, one can talk about 
social  growth according to the "Budding" or the "Expansion" 
Models.  

The historical  period in which the rapid structural  change 
followed closely the "Budding" model was the t ime right be
fore and after  the turn of the century,  in which the f inal  
leap in to the industrial  socielty occured.  This period was 
also a period with rapidly decreasing maladjustment symptoms 
and social  el iminat ion.  The t ime following the second World 
War can also be characterized as a period of rapid structu
ral  change. Moreover,  this development followed the "Expan
sion" model.  This la tter  period can be described by rapidly 
increasing maladjustment symptoms and increasing social  eli 
mination of the socially maladjusted.  Therefore,  a third con
clusion is  that  development ac cording to the "Budding" model 
decreases the r isks for the social  el imination; while deve
lopment a ccording to the "Expansion" model increases the 
r isks.  
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NOTER 

Kapitel  II .  Kontrollen av de socialt  missanpassade 

1.  Försvarslöshetsstadgornas funktionssätt  har relativt  
utförl igt  beskrivits  av Montgomery A.,  1951, Utterström 
G.,  1957, Eklund P. ,  1974 och Helgesson V.,  1978. 

2.  Beskrivningen av tvångsarbetarna bygger,  förutom på of
fentl ig s tat is tik,  på uppgifter från följande undersök
ningar:  Socialstyrelsens undersökning av 485 manliga 
tvångsarbetare,  som v arit  intagna på Svartsjö tvångs-
arbetsanstalt  år  1923 (Sociala meddelanden 1925 , 5) ,  
Socialstyrelsens undersökning av 936 kvinnliga tvångs
arbetare,  som varit  intagna på Landskrona tvångsarbets-
anstalt  åren 1916 -  1924 (Sociala meddelanden 192 5, 2 
och 3),  Adell  och Jonssons psykiatriska undersökningar 
av 81 manliga och 54 kvinnliga tvångsarbetare vid Svart
sjö och Landskrona år  1938 (SOU 1939:25),  6 Inghes un
dersökning av 68 anhållna och tvångsarbetsintagna män 
och kvinnor i  Stockholm år 1945 (SOU 1949:4),  G Dahl
berg och T Lindbergs stat ist iska undersökning av de män 
och kvinnor som e rhåll i t  offentl ig varning åren 1932, 
1939 och 1944-45, t i l lhopa 1397 mä n och 382 kvinnor 
(SOU 1949:4) samt J  Elmdahls undersökning av lösdriveri
lagens t i l lämpning under åren 1945 -  1959 (SOU 1962:22).  

3.  De f lesta hade levt  ensamma sedan de lämnade f öräldra
hemmet och med åren hade deras sociala isolering blivit  
al l t  mer framträdande. I  Inghes undersökning hade ingen 
av männen haft  en vanlig långvarig trygg förbindelse 
med en kvinna.  

4.  Sammanfattningsvis konstaterar Inghe at t  mer el ler  mind
re grava missförhållanden i  barndomsmiljön såsom stym
pade hem, misshandel,  alkoholism, fatt igdom och emotio
nell t  tryck av ol ika slag förekommit i  minst  78 % av 
samtliga fal l  (Adell-Jonsson 55 % och Socialstyrelsen 
64 %). 

5.  I  1938 års undersökning hade 36 % av männen vari t  kvar-
si t tare,  gått  i  hjälpklass el ler  slutat  skolan i  fört id.  
I  Inghes undersökning hade ca en tredjedel genomgått  
skolan utan kända anmärkningar.  
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6. I  Inghes undersökning betecknades 78 % s om ar betare,  
varav de f lesta arbetat  inom ok valif icerade yrken som 
diversearbete,  skogsarbete,  lantarbete el ler  grovarbe
te.  Växling mellan ol ika yrken var vanligt  och t i l l  
skil lnad från andra arbetare minskade yrkesstabil i teten 
med å ren.  Enligt  Adel 1-Jonsson hade 80 % av lösdrivarna 
inget fast  arbete efter 25 års ålder.  40 % var utslagna 
ur förvärvslivet  redan före 25 års ålder.  

7.  Enligt  såväl Adel!-Jonssons som Inghes undersökningar 
uppgick andelen grova alkoholmissbrukare t i l l  80 -  85 % 
av de dömda. Vid mitten av 1 940-talet  hade drygt 60 % 
av de varnade männen minst  10 fylleriförseelser.  Likaså 
var det  vanligt  at t  de prosti tuerade missbrukade alko
hol.  Av varningsklientelet  hade omkring 40 % d ömts för 
fylleri  före första varningen. 

8.  Adel 1-Jonsson fann at t  endast  15 % av de tvångsarbetare 
som de undersökte var helt  fr ia från sjukdom e ller  olika 
lyten.  Inghe konstaterade at t  ca 20 % hade nedsatt  ar
betsförmåga på grund av sjukdom. 

9.  För en utförligare beskrivning av utvecklingen av alko
holist lagstif tningen se Holgersson L. ,  1977, kap 2 och 
3,  samt Stockholms Nykterhetsnämnds jubileumsskrift ,  
Människovård och samhällsskydd, Stockholm, 1966. 

10.  52 % saknade helt  bostad.  Därti l l  kom a t t  många bodde 
under mycket dåliga förhål landen. Se SOU 1967:36. 

11.  Vissa skil lnader föreligger mellan siffrorna för antalet  
inskrivna och antalet  årl iga intagningar i  tabell  5.  
Diagrammet bygger på antalet  nyintagningar.  Eftersom 
tvångsintagna alkoholister kan stå som inskrivna under 
f lera år,  även om de endast  vistas kortare t ider på 
anstal ten,  större variat ioner än vad som framgår av 
diagram 11:2.  Däremot visar siffrorna för de inskrivna 
frivil l iga mindre variat ioner än i  diagrammet,  beroende 
på at t  endast  de som f aktiskt  vistas på anstal terna den 
31/12 antecknas som inskrivna.  

12.  Uppgifterna framgår av ol ika årgångar av Tidskrift  för 
nykterhetsvården, som innehåller årl iga kommentarer t i l l  
utvecklingen för alkoholistanstalterna.  
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13. Denna s tat is t ik återfinns i  Sociala meddelanden fra m 
t i l l  1947 och därefter i  SOS Nykterhetsvården och SOS 
Socialvården. 

14.  Vid mitten av 1 970-talet  skrevs bortåt  5 000 d rogmiss
brukare årl igen ut  från psykiatrisk vård fyra ggr eller  
f ler.  Nära 1 000 av dessa skrevs ut  sex el ler  f ler  ggr 
samma år .  (Johansson S. ,  1980, sid 272).  

15.  Den st reckade l injen i  diagrammet är  beräknad ut ifrån 
följande antagande. När alkoholism fr  o m 1940-talet  i  
t i l l tagande utsträckning kom a t t  accepteras som diag nos 
på psykisk sjukdom, ökade också den andel av patienterna 
som hade en sjukdomsbild som r ättfärdigade tvångsintag
ning och därmed också den fakt iska andelen tvångsintag
ningar .  Från det  beräknade totala antalet  tvångsintag
ningar har därför dragits  en t i l l tagande andel (procent
sats)  av de intagna från 1940-talet  fram t i l l  1967 års 
s iffror.  

16.  För en utförl igare översikt,  se Holgersson L. ,  1977, 
sid 35-43, 103-105. 

17.  Somunderlag f ör klientbeskrivningen har,  förutom offi
ciel l  s tatist ik,  följande undersökningar använts:  G 
Jonssons undersökning av vanartiga barn och asocial  
ungdom åren 1941 och 1942 (SOU 1944:30, sid 178-261),  
T Erikssons undersökningar av manligt  klientel  på bl  a 
ungdomsvårdsskolor år  1950 (SOU 1950:47, sid 77-114),  
D B lombergs undersökningar rörande ungdomsvårdsskolor
nas klientel  år  1951 (SOU 1954:5,  sid 85-133) och av 
den svenska ungdomsbrottsl igheten (Blomberg D.,  1960),  
D B lombergs och K Grunewalds undersökning av 150 ny-
intagna elever vid ungdomsvårdsskolor 1961 -  1962 
(SOU 1964:24, sid 261-279) samt K Gordans och N-0 Näs 
undersökning av 1964 års ungdomsvårdsskoleelever (So
cialstyrelsen redovisar 1969:6).  

18.  Ett  al ternativt  mått  hade varit  at t  utgå från belägg
ningen på anstalterna vid en given t idpunkt varje år .  
Tyvärr saknas t i l lgång t i l l  sådan stat ist ik för vikti
ga grupper i  vårt  material .  Där sådan förelegat har 
denna redovisats i  anslutning t i l l  redogörelserna för 
de ol ika kontrollformerna.  Denna s tat ist ik ger,  i  kom
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bination med andra uppgifter om bel äggningstalens ut
veckling ingen anledning att  misstänka at t  detta alter
nativa mått  på utvecklingen hade givit  en annorlunda 
bild av den allmänna kontrollutvecklingen. 

Kapitel  I II .  Myndighetsutövning el ler  social  missanpassning 

1.  För en kri t isk genomgång av den kriminologiska forsk
ningens brist  på samhällsförankring,  se Taylor ,  Walton 
och Young, 1973. 

2.  Modellen är  i  s tor utsträckning inspirerad av Taylors 
m f l  argument för det  önskvärda i  at t  knyta ihop det  
avvikande beteendet och kontrollen av detta med sociala 
strukturer och processer på makroplanet.  (Taylor,  m f l ,  
1976).  

3.  Behovet av att  inte enbart  inskränka analysen t i l l  de 
legit ima möjligheterna har inte minst  framhåll i ts  av 
Cloward R. och Ohlin L. ,  1960. 

4.  Samhällsstrukturens betydelse för personlighetsutveck
ling har spelat  en central  roll  i  den marxistiska forsk
ningstradit ionen och inom ar betssociologin.  Bland många 
andra,  se t  ex Israel  J . ,  1968 e l ler  Gardell  B. ,  1977. 

5.  En av dem s om mes t konsekvent analyserat  sambanden m el
lan social  struktur och informell  kontroll  är  Christ ie 
N.,  1975. 

6.  Detta kan i l lustreras med några exempel från den svenska 
historien.  Under 1800-talet  var,  med ta nke på den eko
nomiska standarden, egendomsbrott  ét t  allvarligare prob
lem fö r befolkningen, samtidigt  som de många arbetslösa,  
som drog land och r ike runt för att  f inna arbete,  hade 
små möjligheter at t  klara sin försörjning på lagligt  
sätt  när de egna medlen tog slut .  Mot den bakgrunden var 
det  naturl igt  at t  kontrollen av de socialt  missanpassade 
utövades inom ram en för en lösdriveri  lag.  

Under t iden omkring s ekelskiftet  och vid 1900-talets 
början befann sig de poli t iska beslutsfattarna i  en an
nan situation med stora utgifter  för en expanderande 
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offentl ig sektor och en under 1910-talet  besvärande 
brist  på arbetskraft .  Under denna t id blev et t  av de 
vanligaste argumenten för kontroll  av socialt  missan
passade at t  de skulle tvingas at t  genom a rbete göra 
rät t  för sig själva och inte l igga samhället  t i l l  last .  

Slutl igen var si tuationen återigen ny under senare de
len av efterkrigstiden. Resurserna inom den offentl iga 
sektorn var större än någonsin medan samhället  inte var 
l ika beroende av al las insatser på arbetsmarknaden. Un
der sådana förhållanden krävs,  även om m ånga s ocialhis
toriker älskar att  framstäl la saken annorlunda, inga 
stora nytänkare och demokrater e l ler  förändrade klien
ter för att  argumentera för minskat tvång inom so cial
poli t iken .  

7.  Ett  par kända s tudier av sådana samband har utförts av 
Chambliss W.,  1973 och Rusche G. och Kircheimer 0. ,  1968. 

8.  Medan t  ex stöldbrottsl igheten i  Norrköping hade en upp-
klarningsprocent på drygt 70 % under 1 890-talet  (Horgby 
B.,  1979) låg uppklarningsprocenten för al la brotts-
balksbrott  på 30 -  40 % (20 -  25 % för stöld och inbrott)  
för hela landet under 1960-talet.  (Sveri  N.,  1968, sid 
16).  Under 1970-talet  sjönk uppklarningsprocenten för 
al la brottsbalksbrott  t i l l  drygt 20 %. Brå,  1978:2).  

Kapitel  IV. Samhällsutveckling och social  missanpassning -
en teoretisk referensram 

1.  Beteckningarna på t i  11växtprocesserna kommer fr ån Nils 
Christ ie (1975).  

2.  Inte minst  har Max Weber betonat hur byråkratin,  i  form 
av s tora,  hierarkiska,  centraliserade och formaliserade 
organisationer,  utvecklas under de betingelser som s ka
pas i  det  kapitalistiska samhället .  Orsaken t i l l  detta 
är enligt  Weber dock inte det  kapitalist iska produktions
sät tet  utan en kombination av de möjligheter och krav 
på effektivitet  som utvecklas under industrial iseringen. 
Byråkratin växer därför at t  den är  effektiv och därför 
att  stora organisationer s täller  krav på effektiva styr
former.  Alla stora organisationer som e ftersträvar ef-
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•fekt i  vi  tet  upplever därför et t  starkt  tryck i  r iktning 
mot byråkratisk uppbyggnad. Inte minst  gäller  detta för 
dem so m s tår  i  konflikt  med s törre byråkrat ier .  För at t  
bekämpa byråkrat i  krävs enligt  Weber byråkrati .  

"När de som ä r underkastade byråkrat isk kontroll  
söker komma undan den byråkrat iska apparaten är  det
ta vanligtvis möjligt  bara genom a tt  de skapar en 
egen organisation,  en organisation som på samma sät t  
byråkrat iseras." (Weber M.,  1968, sid 224).  

I  s in analys av organisationsutvecklingen inom LO har 
Axel Hadenius visat  hur denna styrts av en nödvändig an
passning t i l l  näringslivets sturkturomvandling i  form 
av förändrade avtalsområden, en förändrad yrkesstruk
tur,  förändrade lönepolit iska problem i  en mer kompli
cerad ekonomi samt inre krav på effektiv organisation.  
(Hadenius A.,  1977).  

3.  Att  se mänsklig personlighetsutveckling som r esultat  av 
människans handlingsmöjligheter är  et t  synsätt  som h ar 
djupa rötter  i  det  marxist iska och l iberala tänkandet .  
Det har också spelat  en central  roll  i  f lera psykolo
giska och socialpsykologiska skolor.  Som ex empel kan 
nämnas :  

Psykoanalytikern E Bibring,  som s er depressioner som 
resultat  av yttre hjälplöshet och maktlöshet med åtföl
jande förlust  av individens självaktning (1953).  Inlär
ningspsykologen M Seligman, som s er depressioner som 
resultat  av at t  individen förlorat  kontrollen av det  
som g er posit iv och negativ förstärkning. Inlärd hjälp
löshet uppstår då genom individens upplevelse av at t  
egen framgång e l ler  misslyckande är oberoende av hans 
egna handlingar (1975).  Spelteoretikern T S Szasz,  som 
hävdar at t  människan inte bara behöver objekt för sina 
handlingar utan även "games that  are worth playing" 
(1961).  Symboliska interaktionister ,  som E Goffman, be
tonar hur människans identitet  skapas och underbyggs på 
den sociala arenan (1959).  Existentialister ,  som J  P 
Sartre,  hävdar att  människan är  summan av sina produk
ter  (1960).  

En av dem s om bygger på denna tradition och som utfor-
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mat en mer precis teori om hur förlust av handlings
möjligheter leder till social missanpassning är E 
Becker (1962, 1964, 1971, 1975). För en översikt, se 
Lars Freden (1978). 

I en genomgång av sådana undersökningar hävdar Gardell 
B., 1976, att 

"produktivitetstekniskt betingade inskränkningar i 
ett allsidigt utnyttjande av människors resurser, 
och i deras självbestämmande och inflytande över 
arbetets utförande, leder till låg arbetsglädje." 
(sid 66 ). 

Dessutom föreligger systematiska samvariationer mellan 
sådana faktorer och olika tecken på psykosomatisk ohäl
sa. (kap 9). ökat inflytande, såväl över den egna ar
betssituationen som när det gäller kollektiva inflytan
deformer, bidrar inte bara till höjd arbetstillfreds
ställelse utan också till att höja människors anspråks-
nivå och medvetandenivå (sid 132). En annan slutsats 
av litteraturgenomgången är 

"att individens aktivitet och sociala samspel på 
fritiden i hög grad påverkas av kvalitativa för
hållanden på arbetsplatsen [—] De högrationali-
serade och effektiva produktionsprocesserna däremot 
reducerar individen inte bara till en passiv och 
maktlös kugge i produktionsmaskineriet, utan också 
till en passiv köpare av fritidsindustrins och mass
medias tjänster. Något som snarare förhindrar än 
utvecklar hans deltagande i angelägenheter gemen
samma för många människor." (sid 137-138). 

Inte minst har C W Mills (1956, 1959), utifrån en ana
lys av amerikanska förhållanden, pekat på hur uppkoms
ten av mäktiga central styrda byråkratier försvagar in
flytandet från mindre grupper, lokala sammanslutningar 
och politiker på lägre nivåer inom maktstrukturen. Detta 
leder inte bara till minskad träning i beslutsfattande 
och ansvarstagande. Den enskilda människan kan inte 
observera vad som händer, värdera utvecklingen och än 
mindre påverka den. Hon passiviseras, förlorar inte bara 
sin förmåga att påverka utan även sin vilja att påverka. 
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6. Durkheim lägger stor vikt vid dessa identifieringsmöj
ligheter, när han diskuterar det egoistiska självmordet. 

"Vad är, när allt kommer omkring, meningen med allt 
lidande? Om livets värde och mening endast kan upp
skattas genom det eventuella goda allt ont för med 
sig för den enskilda individen, är det lönlöst och 
obegripligt. Problem av denna typ existerar inte 
för den människa, som har en stark religiös tro, 
eller för den som har en fast förankring i familje
gruppen eller någon politisk grupp. Allt vad de är 
och gör, tillskrivs instinktivt och omedelbart kyr
kan, Gud, familjen, fosterlandet eller partiet. Om 
de får utstå lidanden, betraktas detta endast som 
ett medel att hedra den grupp de tillhör, och på så 
sätt betyga den sin hyllning [—] I den meningen 
är det rimligt att påstå, att all mänsklig aktivi
tet behöver mål eller objekt, som är förmer än själ
va aktiviteten." (Durkheim E., sid 166-167). 

7. Ingen har understrukit detta tydligare än Durkheim gör 
i sin analys av det anomiska självmordet. Här framhål
ler Durkheim också att ett normsystem, med förmåga att 
verka stimulerande och stödjande för individens själv
känsla, dels måste innehålla klart formulerade ambiti
onsnivåer och dels måste stå i rimlig överensstämmelse 
med individens praktiska möjligheter. 

"Ingen levande varelse kan vara lycklig eller ens 
existera, om inte dess behov står i proportion till 
medlen och förmågan att tillfredsställa dem. Om in
dividens behovstillfredsställelse kräver mer än vad 
som kan garanteras honom, kommer han att utsättas 
för ständiga påfrestningar och kan inte fungera på 
ett tillfredsställande sätt. Beteenden och aktivi
teter som inte kan utföras utan obehag tenderar att 
inte reproduceras. Otillfredsställda behov förlamar 
handlingskraften." (Durkheim E., sid 203). 

8. I détta sammanhang har religiösa förestälIningar ofta 
spelat en central roll. Utmärkande för de religiösa rö
relser, som enligt M Weber (1964) engagerat samhällets 
underklasser, är att de gjort det möjligt att förakta 
det man saknar (ofta rikedom) och värdera det man har 
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(ofta fattigdom), samtidigt som religionerna ofta givit 
ett löfte om att dessa egenskaper i framtiden kommer att 
få sin rättvisa kompensation. Samma funktioner kan en
ligt Weber fyllas av politiska ideologier. Även E Becker 
(1975) har understrukit religionens betydelse, men som 
förmedlare av möjligheter för individen att spela "hjäl
teroller", vilket ger individen möjligheter att ge sitt 
liv ett värde som sträcker sig utöver det fysiska li
vet. Härigenom blir religionen starkt ångestreducerande, 
även då individen möter svåra umbäranden eller motstånd 
från utomstående grupper. 

9. Att inte bara en utpräglad passivitet utan också åter
fall sbrotts li ghet och än mer alkoholism är mycket van
ligt bland de socialt missanpassade och utslagna har 
ovan framgått av den empiriska beskrivningen av kontroll
utvecklingen. 

10. Ett visst stöd för detta kan vi bl a finna hos de empi
riska undersökningar som redovisats av R Lynn och S 
Hampson (Lynn R., 1968, Lynn R. och Hampson S., 1970). 
I en undersökning av ett antal kapitalistiska industri
nationer har de funnit mycket starka samband mellan 
ångestnivå, ekonomisk tillväxttakt, alkoholkonsumtion 
och alkoholism. Det senare mätt i antalet döda i lever-
cirrhos. 

11. Att det råder ett starkt samband mellan t ex samhällets 
totala alkoholkonsumtion och antalet alkoholister har 
erhållit ett mycket omfattande empiriskt stöd. (Se bl a 
Skog O.J., 1976). 

12. Liksom i andra länder är den konventionella brottslig
heten främst underklassbrottslighet. Men dën är betyd
ligt lägre, ökar inte lika starkt och är inte ett ty
piskt ungdomsproblem. Manschettbrottsligheten är där
emot omfattande i Schweiz, med skattefusk och valuta
brott som dominerande inslag. 

13. Gruppsolidaritetes betydelse diskuteras av bl a Snyder 
i ett resonemang om anomiteorins värde som förklaring 
till alkoholism och där han hänvisar till ett antal 
undersökningsresultat som stöder solidaritetshypote
sen. (Snyder C.R., 1964, sid 189-212). 
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Kapitel V. Det expansiva jordbrukssamhället 

1. 1800-talets samhällsstruktur och sociala liv beskrivs 
mer utförligt av Hellspong och Lövgren, 1974. 

2. Analysen av det tidiga 1800-talets kontroll bygger i 
stor utsträckning på uppgifter från Helgesson V., 
1978, Montgomery A., 1951 samt Sundin J., 1982. 

Kapitel VI. övergångssamhället 

1. Mellan åren 1870 och 1890 ökade den genomsnittliga reala 
årsförtjänsten för manliga industriarbetare med närmare 
50 %. (Wages in Sweden 1860 - 1930, Stockholm, 1933). 

2. En relativt utförlig beskrivning av en sådan patriarka-
1 i sk 1800-talsmi1jö är Paulssons redogörelse för livet 
i Åtvidaberg. (Paulsson G., 1979, sid 312-349). 

3. I diagrammet har vi två sifferserier över konjunkturut
vecklingen. Den övre är de så kallade allmänna skörde
omdömena, vilka kunde variera mellan 0 och 5 med siff
ran 3 för normalår. Mot bakgrund av att större delen av 
befolkningen var sysselsatt inom jordbruket har analy
ser av den här typen av samband ofta utgått från den här 
typen av siffror. (Se t ex Knutsson J., 1978 b). Men 
jordbrukets underklasser liksom småbrukarna var också 
höggradigt beroende av extrainkomster från bl a de nya 
industrigrenarna, även om de i befolkningsstatistiken 
klassificerats som tillhörande jordbruket. Som mått på 
konjunkturutvecklingen inom industrin har jag här använt 
mig av industrins vinstutveckling. Denna serie visar 
också god överensstämmelse med t ex gjorda beräkningar 
av perioder med hög arbetslöshet. (Se t ex SOU 1931:20, 
sid 5-28). 

4. Denna utveckling har också påtalats i ett antal empi
riska undersökningar. Sundin har studerat sambanden 
mellan reallönerna och stöldbrottsligheten. Han fann att 
stölderna ökade mest då reallönerna sjönk mest i de län 
där jordbruket var den dominerande näringsgrenen, medan 
län med alternativa utkomstmöjligheter uppvisade betyd
ligt mindre ökningar. (Sundin J., 1976). Knutsson, som 
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studerat sambanden mellan skördeutfallen och stöldbrotts
ligheten, konstaterar, i likhet med bl a Sundin, att sam
banden mellan nödår och stöldbrottslighet försvagas un
der 1800-talets andra hälft. (Knutsson J., 1978). Sjö
berg, som mer ingående studerat brottsligheten i Väster
norrlands län under industrialiseringen 1860 - 1890, 
gör samma iakttagelse. (Sjöberg M.T., 1981). 

5. Är 1865 infördes en ny lagstiftning, vilket gör jämförel
ser dessförinnan med efterföljande år osäkra. 

Kapitel VII. Den tidiga industrikapitalismens samhälle 

1. Med investeringskvot menas den procentandel av produk
tionsvärdet som avsätts till investeringar. Om värdet av 
produktionen stiger snabbt och samtidigt motverkas så
ledes ökningstakten i investeringskvoten även om den 
absoluta ökningen i investeringarna är betydande. 

2. I den internationella litteraturen kring folkrörelsernas 
framväxande i samband med industrialismen spelar frågan 
om arbetarklassmedlemmarnas behov av att finna en iden
tifiering med sin nya miljö en central roll som förkla
ringsfaktor. (Se t ex Lundkvist S., 1977, sid 153-160). 

3. Vid Uppsala universitet har man i ett antal studier 
studerat frikyrkorörelsens, nykterhetsrörelsens och ar
betarrörelsens utveckling under åren 1850 - 1920. Resul
taten sammanfattas av Sven Lundkvist (1977). I denna 
översikt utgår jag huvudsakligen från data från detta 
projekt om folkrörelserna i det svenska samhället. 

4. Lundkvist beräknar att vid den tiden var ungefär en fjär
dedel av samtliga invånare över 15 år medlemmar i de tre 
folkrörelserna. På grund av den stora genomströmningen, 
släktskap, ungdomsarbetet, etc, måste många fler under 
mer eller mindre lång tid ha varit medlemmar eller i kon
takt med verksamheten. Om man till detta lägger det fak
tum att rekryteringen huvudsakligen skedde bland städer
nas och industriorternas lägre samhällsskikt, blir bil
den av folkrörelsernas betydelse för dessa grupper up
penbar. 
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5. Författaren Aksel Sandemose har beskrivit sin uppväxt 
i den danska småstaden Jante vid början av 1900-talet. 
För att arbetarna, som levde under mycket knappa för
hållanden, skulle stå ut med sin situation begränsade 
man föreställningsvärlden till det praktiskt möjliga. 
Detta blev också gränsen för det tillåtna, där ingen 
som ville eller kunde tilläts vara bättre eller finare 
än de andra. Arbetarbarnen fick tidigt lära sig skill
naden mellan vi och de "fina" människorna. När någon 
försökte bete sig som de rika eller finare sortens 
människor upplevdes detta som ett hot mot självkäns
lan hos de andra i den egna gruppen. Enligt Sandemose 
visade dessa normer att när människor hållits nere 
tillräckligt länge övertar de själva förtrycket. 
(Sandemose A., 1968). 

Samma normer som Sandemose beskriver från Danmark är 
också välkända från svenska förhållanden. (Se t ex 
Paulsson G., 1979). 

6. Prickad linje representerar det totala antalet intagna. 
Heldragen linje innehåller det uppskattade antalet in
tagningar på arbetshem eller omhändertaganden för 
skyddsuppfostran. 

7. Man försöker också beräkna hur stor andel av arbetslös
heten som är att hänföra till depressioner respektive 
vissa typer av rationaliseringar. Här beräknas att medan 
närmare 80 % av arbetslösheten under 1920-talets första 
år var orsakad av depressionen så hade "driftskoncentra
tionerna" senare orsakat mer än 40 % av arbetslösheten. 
För åren 1934 - 1936, vilka är de sista år som utred
ningen presenterar, uppgår den senare siffran till när
mare 50 %. (SOU 1939:14, sid 47-48). 
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Kapitel VIII. Den utvecklade industrikapitalismens samhälle 

1. Under 1960-talet bedömdes att cirka 15 - 20 % (lågt 
räknat) av dem som friställdes vid företagsnedläggel-
ser eller andra driftsförändringar fick så stora svå
righeter att finna nya arbeten att de måste hänvisas 
till arbetsvårdande insatser (AMS Verksamhetsberättelse 
1967/68, sid 52). 

2. Angående flyttningstalen, se diagram VI11:2, sid 164. 
Som exempel på den traditionella föreningsaktivite
tens avtagande betydelse kan nämnas att SSU från slu
tet av 1940-talet till början av 1960-talet minskade 
i medlemsantal från drygt 100 000 till färre än 50 000 
trots mycket stora ungdomskullar (Hirdman Y., 1979, 
sid 387). 
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TABELLBILAGA 
Tabell 1 Intagningar av försvarslösa och lösdrivare samt 

befintliga på tvångsarbetsplatserna den 31/12 
varje år under åren 1861 - 1965, 

Källor: Fångvårdsstyrelsens årsberättelse, SOS 
Brottsligheten, SOU 1949:4 samt SOU 1962:22 

Dömda* \ till 1 tvångsarbete Frivilligt in Intagna 
Ar Totalt Män Kvinnor tagna 2) 

totalt 
31/12 
totalt 

1861 316 225 91 475 1 064 
1862 297 214 83 505 1 024 
1863 307 207 100 493 1 015 
1864 284 190 94 500 1 052 
1865 338 268 70 539 1 077 
1866 584 452 132 549 1 260 
1867 586 446 140 537 1 334 
1868 735 564 171 630 1 520 
1869 759 565 194 604 1 531 
1870 623 448 175 411 1 226 
1871 745 598 147 85 997 
1872 966 812 154 23 1 008 
1873 830 700 130 13 891 
1874 795 664 131 29 869 
1875 1 016 890 126 62 1 034 
1876 1 032 890 142 33 1 066 
1877 1 114 964 150 9 1 038 
1878 1 196 1 021 175 16 1 156 
1879 1 268 1 055 213 15 1 235 
1880 1 225 1 035 190 12 1 218 
1881 1 159 971 188 7 1 097 
1882 1 117 935 182 3 1 029 
1883 1 036 835 201 4 1 032 
1884 1 011 830 181 4 969 
1885 881 720 161 906 
1886 1 464 1 166 289 1 183 
1887 1 445 1 172 273 1 105 
1888 1 379 1 126 253 1 106 
1889 1 127 879 248 1 059 
1890 1 127 879 248 931 
1891 1 083 816 267 906 
1892 1 050 800 250 918 
1893 986 738 248 801 
1894 1 127 838 289 818 
1895 1 012 698 314 753 
1896 1 142 792 350 764 
1897 1 157 791 366 758 
1898 1 192 801 391 769 
1899 1 101 741 360 729 
1900 1 239 807 432 810 
1901 1 308 850 458 890 
1902 1 247 718 529 811 
1903 1 264 673 591 802 
1904 1 023 589 434 643 
1905 1 104 703 401 727 
1906 1 074 711 363 709 



Ar 

1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
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Dömda till tvångsarbete Frivilligt in- Intagna den 
tagna 31/12 

Totalt Män Kvinnor totalt totalt 

906 638 267 569 
975 659 316 592 
854 606 248 507 

1 007 731 276 636 
1 019 724 295 688 
988 712 276 653 
927 665 262 635 
885 611 274 552 
858 526 332 533 
587 312 275 377 
477 238 239 274 
502 234 268 274 
504 256 248 300 
458 241 217 294 
493 256 237 299 
489 293 196 346 
547 353 194 394 
546 363 183 382 
675 449 226 390 
528 364 164 367 
505 329 176 393 
445 302 143 344 
400 291 109 324 
411 296 115 331 
352 260 92 330 
361 258 103 307 
325 227 98 284 
315 208 107 274 
167 145 22 264 
296 224 72 251 
202 148 54 162 
157 135 22 121 
221 101 120 79 
108 80 28 85 
95 68 27 78 

91 
91 60 31 60 
76 41 35 50 
56 45 11 39 
37 22 15 25 
25 19 6 15 
55 32 23 23 
68 48 20 27 
40 23 17 22 
7 5 2 
8 5 3 
8 1 7 3 
14 2 12 
33 8 25 » 

42 16 26 5 
36 11 25 
33 16 17 . 
26 12 14 4 
24 3 21 
10 3 7 
15 2 13 6 
18 3 15 
2 1 1 -

1 
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Dömda enligt försvarslöshets-, lösdriveri- och 
fattigvårdslagarna. De årligen dömda enligt fattig
vårdslagstiftningen uppgick som mest till drygt 
200 personer under 1870-talet. 
För övrigt har de uppgått till något 10-tal p ersoner/år 
fram till 1930-talet, varefter enbart lösdriveri lagen 
tillämpats. 

Frivillig intagning förekom i relativt stor omfatt
ning under perioden 1849 - 1870. Fr o m 1885 års lös
driverilag förekommer ingen frivillig intagning. 
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Tabell 2 a Intagna på tvångsarbetsplatser efter yrkesgrupp 
åren 1901 - 1920 

Källa: SOS Fångvården 

1901 1905 1910 1915 1920 
M K M K M K M K M K  

Y r k e s k a t e g o r i e r  % % % % % % % % % %  

Jordbruk och binäringar 3 20 1 71 53041 

Gruvdrift och sågverk 041 01202020 

Ti 11 verkningsindustri 34 31 34 18 30 20 34 30 19 21 

Handel och sjöfart 10 6 12 5 13 8 13 13 15 6 

Militär 10 050203010 

Ej uppgivet yrke 43 40 47 6 9 4 2 66 44 57 56 69 

Summa (n) 850 458 703 410 731 276 358 175 241 217 

Tabell 2 b Intagna på tvångsarbetsplatser efter yrkesgrupp 
åren 1921 - 1940 

Källa: SOS Fångvården 

Ar 1921 1925 1930 1935 1940 
M K M K M K M K M K  

Yrkesk a t e g o r i e r  % % % % % % % % %  %  

Hantverkare 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 

Handlande 1 0 1 0 4 0 4 0 2 0 

Sjömän och fiskare 3 0 7 0 6 0 9 0 12 0 

Rättare, torpare och 
jordbruksarbetare 

2 0 4 0 3 0 3 0 3 0 

Arbetare (utom jord
bruk) och uppasserskor 

88 31 56 34 63 19 59 20 39 10 

Vagabönder och bettlare 0 0 27 0 19 0 23 0 53 0 

Prostituerade 0 61 0 59 0 75 0 80 0 90 

Summa (n) 268 240 449 169 295 112 193 95 89 31 

M = Män 

K = Kvinnor 
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Tabell 3 Beläggningen på arbetshemmen åren 1925 - 1949 

Källa: Tidskrift för fattigvård och annan hjälpversamhet, SOU 1950:11 

Är Beläggning Är Beläggning Är Beläggning 
M K T  M  M  T  M K T  

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

1925 80 8 88 1933 147 53 200 1941 156 46 202 

1927 174 9 183 1935 183 52 235 1943 171 52 223 

Î929 147 29 203 1937 135 45 200 1948 99 19 118 

1931 147 39 186 1939 184 43 227 1949 100 13 113 

Siffrorna avser d 1/1 men olika månader, varför variationerna i stor utsträck
ning kan avse säsongvariationer. 

M = Män 

K = Kvinnor 

T = Totalt 
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Tabell 4 Personer med vilka nykterhetsnämnd tagit befattning åren 1947 - 1975 

Källa: SOS Socialvården 

Ar Aktuella 
fall 

Antal 

Enbart un
dersökning 

Antal 

Enbart 
hjälpåt-
gärder 
Antal 

Ingripande 
åtgärder 

Antal 

Nya § 15 
fall 1) 

Antal 

Atg på 
1 000 in
vånare 
Antal 2) 

1947 25883 6373 9719 9791 4744 4,1 
1948 29319 5799 12248 11272 5851 4,9 
1949 31503 5677 13478 12358 5748 5,4 
1950 33289 6329 13971 12989 6091 5,6 
1951 33117 6187 14229 12701 5809 5,5 
1952 36412 7066 16229 13117 6238 6,0 
1953 38105 7237 17517 13351 6340 6,3 
1954 39068 7300 18041 13727 6770 6,4 
1955 48371 14167 20428 14136 7873 7,0 
1956 73198 26437 30603 16158 7873 9,4 
1957 76031 30074 27391 18566 6889 9,2 
1958 78334 32715 27020 18599 6075 9,1 
1959 78819 32237 27677 18905 6136 9,2 
1960 81770 31094 31649 1*027 5882 10,0 
1961 86341 34295 32687 19359 5897 10,3 
1962 82680 38711 25062 18907 5442 8,5 
1963 77985 35480 24114 18391 5307 8,2 
1964 79641 38226 23908 17507 5275 7,9 
1965 79421 37726 24688 17007 5016 7,9 
1966 80581 38609 25352 16620 4784 7,8 
1967 77726 37047 24547 16132 4766 7,5 
1968 75099 36258 23681 15380 4355 7,1 
1969 71756 3) 35954 22309 13493 - 6,1 
1970 70166 36071 21666 12429 4565 5,9 
1971 66263 35779 19639 11245 - 5,3 
1972 67102 37102 19800 10200 2669 5,1 
1973 65401 37629 18971 8801 2504 4,7 
1974 64118 38639 17341 8138 2411 4,3 
1975 59296 36854 15978 7717 2495 4,0 

1) H ed § 15 fall avses sådana fall där specialindikationer för tvångs
åtgärder föreligger. 

2) Be räknat på personer mellan 20 och 80 år fram till 1968 därefter på 
befolkningen över 20 år (fr o m 1969). 

3) Fr o m 1969 lades statistiken om till personer istället för åtgärder. 
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Tabell 5 Intagningar av alkoholister och inskrivna pä alkoholistanstalter den 31/12 
varje är under åren 1917 - 1975 

Källor: Tidskrift för nykterhetsnämnderna 1922 - 1956, Nykterhetsvården 
1957 - 1975, Sociala meddelanden, SOS Socialvården 

Intagningar och inskrivna på allmän anstalt Intagningar och Inskriv
na på enskild anstalt 

Ar Med tvång Frivilliga Totalt 
Intagn. d 31/12 Intagn. d 31/12 Intagn. d 31/12 Intagningar d 31/12 

1917 65 - 51 - 116 - 35 -

1918 48 - 43 - 91 - 15 -

1919 74 - 30 - 104 - 36 
1920 103 - 49 - 152 - 62 -

1921 119 - 45 - 164 - 62 . 
1922 149 144 75 61 224 205 59 45 
1923 204 200 52 52 256 252 61 35 
1924 162 149 76 69 238 218 45 27 
1925 201 194 76 73 277 267 51 36 
1926 167 178 65 58 232 236 61 31 
1927 192 198 99 100 291 298 48 30 
1928 191 200 108 107 299 299 62 39 
1929 214 225 97 91 309 316 78 51 
1930 267 287 104 105 371 392 85 53 
1931 278 279 132 127 410 406 85 60 
1932 310 327 119 116 429 443 79 64 
1933 341 391 183 174 524 565 100 60 
1934 376 451 191 191 567 642 101 69 
1935 479 598 208 215 687 813 123 80 
1936 522 503 176 439 698 942 166 92 
1937 - - - . . _ 

1938 607 880 216 223 823 1103 181 103 
1939 694 1039 226 242 920 1281 139 84 
1940 656 1057 197 209 853 1266 133 112 
1941 719 1119 135 147 854 1266 117 107 
1942 850 1284 104 110 954 1394 97 70 
1943 995 1566 127 137 1122 1703 51 26 
1944 968 1664 145 161 1113 1825 30 28 
1945 1059 1783 200 229 1259 2012 31 27 
1946 984 1791 219 234 1203 2025 36 32 
1947 907 1731 278 292 1185 2023 34 33 
1948 1093 1979 436 461 1529 2440 58 50 
1949 960 1864 392 444 1353 2308 43 36 
1950 1027 1955 379 424 1406 2379 48 44 
1951 990 1941 313 377 1333 2318 51 38 
1952 998 1938 413 446 1411 2384 52 43 
1953 952 1900 446 496 1398 2396 59 43 
1954 917 1860 461 516 1378 2376 55 47 
1955 1112 2102 448 468 1560 2570 62 52 
1956 1703 2865 456 436 2159 3301 60 46 
1957 1661 3100 451 486 2112 3586 406 104 
1958 1974 3471 548 585 522 4056 1004 272 
1959 1924 3663 738 786 2662 4449 1732 326 
1960 2092 3983 743 808 8835 4791 1840 352 
1961 2075 4036 748 803 2821 4839 389 
1962 1902 3984 777 835 2679 4822 _ 380 
1963 1976 3677 830 720 2806 4397 2026 388 
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Intagningar och Inskrivna på allmän anstalt Intagningar och inskriv
na på enskild anstalt 

Ar Med tvång Frivilliga Totalt 
Intagn. d 31/12 Intagn. d 31/12 Intagn. d 31/12 Intagningar d 31/12 

1964 1932 - 1072 - 3004 4171 2445 435 
1965 1891 3699 1151 4721) 3042 4228 2496 472 
1966 1744 3670 1247 509 2991 4179 2603 485 
1967 1812 3547 1341 500 3153 4037 2873 560 
1968 1643 3387 1160 439 2803 3826 3071 635 
1969 1571 3239 1189 566 2730 3805 2478 706 
1970 1387 2936 1427 710 2814 3646 2810 769 
1971 1197 2570 1694 823 2891 3393 3547 755 
1972 1161 2568 1881 823 3042 3391 3739 755 
1973 1007 2564 1936 647 2943 3207 4004 812 
1974 748 2144 2410 870 3158 3014 4517 837 
1975 652 - 3116 - 3768 - 4495 -

1) Fr o m 1/7 1963 förkortad formell inskrivningstid för frivilligt intagna på 
allmänna anstalter. 

Intagning på enskild anstalt Sr alltid frivillig. 
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Tabell 6 Indikationer vid tvångsåtgärder inom nykterhetsvården åren 1941 - 1968 

Källa: Sociala meddelanden 1942 och 1945, SOS Socialvården 

Indikation 1941 
% 

1944 
% 

1947 
% 

1950 
% 

1953 
% 

1956 
% 

1959 
% 

1962 
% 

1965 
% 

1968 

Farlig 15,0 14,2 10,0 8,0 7,6 11,3 11,1 9,3 8,8 8,6 

Vanvårdar 
familj 7,4 6,9 26,3 26,6 27,3 24,0 19,0 16,9 15,0 11,6 

Ligger till 
last 

7,0 6,5 8,8 9,0 8,9 9,4 9,8 7,9 9,0 11.3 

Hjälplös 7,7 11,8 28,0 32,6 31,7 37,5 39,8 39,3 44,7 55,3 

Störande 1,0 2,3 11,4 12,5 11,9 10,3 8,2 7,7 7,4 6,6 

Aterfalls-
fylleri 15,5 17,0 25,7 24,2 26,7 28,1 35,5 31,7 31,5 27,5 

Kri ng-
f lackande 9,0 12,8 3,9 2.6 2,0 1,7 0,9 0,4 0,4 0.2 

Br mot ut-
skrivn 
best 11,0 12,2 6,9 6.1 7,1 6,1 7,5 10,3 8,7 8,1 

Frivillig 14,2 12,4 4,8 4.7 4.8 3,5 3,1 5,7 7,4 8,6 

Summa (n) 9 71 1142 9791 12989 13351 16158 18905 18907 17007 15380 

Fram tom 1944 avses endast intagna på anstalter. Under den tiden tillämpades 
endast en indikation per fall. Därefter avser tabellen alla tvångsåtgärder, 
varvid man ibland dessutom angett fler indikationer för varje fall. 
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Tabell 7 Intagna pâ allmänna alkoholistanstalter efter tidigare åtgärder 1941 - 1968 

Källa: Sociala meddelanden och SOU 1974:90, sid 260 

Ar Intagna Därav tidigare intagna Tidigare frihetsstraff eller 
0 ggr 1 gng 2 ggr 3 el fler tvångsarbete 

Antal % % % % % 

1941 971 - - - - 38,6 

1942 1051 - - - - 36,6 

1943 1173 - - - - 31,7 

1944 1142 - - - - 37,7 

1945 1290 58,9 25,1 9,5 6,5 41,1 

1946 1237 56,7 26,2 9,8 7,3 35,0 

1947 1219 57,9 23,7 11.7 6,7 33,7 

1957 2112 57,5 21,4 10,6 10,5 30,1 

1958 2522 52,0 22,8 13,3 11.9 31,6 

1959 2662 50,9 25,4 12,5 11.2 34,5 

1960 2835 48,8 26,2 12,0 13,0 34,7 

1961 2821 44,0 29,8 12,4 13,7 39,4 

1962 2679 42,8 26,4 14,8 16,1 40,2 

1963 2806 41,4 26,1 14,3 18,2 42,1 

1964 3004 37,8 26,3 15,6 20,3 40,0 

1965 3042 36,2 24,3 16,3 23,2 39,8 

1966 2991 39,0 22,5 14,7 23,8 42,2 

1967 3153 36,2 20,5 16,6 26,7 42,1 

1968 2803 33,4 21,3 15,6 29,7 43,1 
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Tabell 8 Intagningar av drogmissbrukare för psykiatrisk vård åren 1911 - 1975 

Kalla: SOS Sinnessjukvården, SOS Allmän häl so- och sjukvård, primär
material från socialstyrelsen. 

Ar Samtliga missbrukare Alkoholister Narkomaner 
Därav Därav Därav Därav Därav Därav 

Totalt Män m Tvång Totalt Män m Tvång Totalt Män m Tvång 

1911 96 74 96 96 74 96 
1912 95 85 95 95 85 95 
1913 84 71 84 84 71 84 
1914 75 65 75 75 65 75 
1915 73 65 73 73 65 73 
1916 52 47 52 52 47 52 
1917 29 21 29 29 21 29 
1918 24 21 24 24 21 24 
1919 34 31 34 34 31 34 
1920 42 41 42 42 41 42 
1921 40 36 40 40 36 40 
1922 34 32 34 34 32 34 
1923 34 27 34 34 27 34 
1924 28 26 28 28 26 28 
1925 42 40 42 42 40 42 
1926 80 29 30 30 29 30 
1927 36 34 36 36 34 36 
1928 80 75 80 80 75 80 
1929 81 75 81 81 75 81 
1930 93 88 (78) 93 88 
1931 101 91 (85) 101 91 -

1932 108 97 (91) 108 97 -

1933 136 126 (106) 136 126 -

1934 199 179 (155) 153 146 - 46 33 
1935 265 228 (206) 213 204 - 52 24 
1936 261 237 (178) 214 210 - 47 27-
1937 288 256 (196) 221 213 - 67 43 
1938 337 291 (229) 248 236 - 89 55 
1939 287 250 (177) 219 208 - 68 42 
1940 291 252 (184) 200 188 - 91 64 
1941 223 192 (136) 145 136 - 69 47 
1942 277 240 (162) 192 181 - 74 48 
1943 369 314 (225) 265 251 - 104 63 
1944 323 267 (197) 206 189 - 117 78 
1945 510 459 (286) 367 350 - 143 109 
1946 585 524 (328) 461 440 - 124 84 
1947 744 667 (417) 616 588 - 128 79 
1948 857 771 (480) 707 674 - 150 97 
1949 877 785 (491) 721 685 - 156 100 
1950 1011 914 (566) 810 778 - 201 136 
1951 1029 928 (582) 859 822 - 181 106 
1952 980 892 (549) 810 777 - 170 115 
1953 937 844 (505) 749 714 - 153 95 
1954 587 528 (750) 472 463 - 107 65 
1955 804 741 (1071) 694 670 - 110 71 
1956 1192 1053 (1580) 952 873 - 161 101 
1957 1446 1285 (2350) 1294 1209 - 142 76 
1958 1302 1168 (2200) 1135 1063 - 167 105 
1959 1424 1244 (2275) 1240 1146 - 184 98 
1960 1554 1305 (2600) 1240 1190 - 174 115 
1961 - - - - - - _ . 
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Ar Samtliga missbrukare Alkoholister Narkomaner 
Därav Därav Därav Därav Därav Därav 

Totalt Hän m Tvång Totalt Hän m Tvång Totalt Män m Tvång 

1962 7087 - 3450 6115 5716 3215 450 - 235 
1963 6969 - 3697 6355 5881 3414 594 - 283 
1964 7878 7087 4454 7180 6668 4094 701 419 343 
1965 9378 8340 5652 8472 7809 5161 906 531 491 
1966 11245 10205 7730 10544 9788 7041 1156 417 689 
1967 14158 12636 2716 12623 11671 2240 1535 965 476 
1968 15880 14064 3690 13770 12670 2872 2110 1394 818 
1969 18220 16176 4061 15914 14676 3255 2352 1530 806 
1970 22891 20428 5045 20231 18648 4100 2660 1780 945 
1971 - - - - - - - - -

1972 - - - - - - - - -

1973 35147 - 5573 31928 - 4967 3216 - 606 
1974 41518 • 4765 38833 - 4366 2685 - 399 
1975 42026 - 6204 39415 - 5796 2611 - 408 

Under åren 1954 tom 1960 föreligger endast siffror över nyin tagningar. Övriga 
siffror avser alla intagningar. Här saknas uppgifter om nyintagningar. 

1962 tillkom uppgifter om Intagningar vid lasarettens psykiatriska kliniker. 

Säkra uppgifter om antalet tvångsintagningar saknas för perioden 1929 - 1960. 
Antalet tvångsintagningar har beräknats för den perioden utifrån antagandet 
om att andelen tvångsintagna drogmissbrukare motsvarar andelen tvångsintagna 
inom hela patientgruppen samt utifrån antagandet om att det totala antalet 
intagningar ökat successivt under perioden 1954 - 1962 på ett sätt som mot
svarar tillväxten i antalet rçyintagningar. Beräknade siffror är satta inom 
parantes. 

Fr o m 1969 baseras statistiken på utskrivningar 1 stället för intagningar. 
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Tabell 9 Barnavårdsnämndernas verksamhet åren 1928 - 1975 

Källa: SOS Samhällets barnavård, SOS Socialvården. 

Ar Barn^ochungdomar_som_är_föremåör: 

Förebyggande Skyddsuppfostran1' Nya beslut om skyddsuppfostran 
åtgärder 15 år och äldre 15 år och äldre pga 
Totalt Totalt pga vanart2' Totalt vanart 

1928 2061 4765 790 1061 -

1931 2455 5578 956 1049 -

1934 2154 6151 1139 938 -

1937 2569 6918 1235 977 -

1940 2920 6516 1257 1010 148 
1943 4413 7748 1474 1341 200 
1946 4583 7922 2167 989 200 
1947 4768 7549 - 970 -

1948 5052 7423 2934 1070 319 
1949 5066 7314 2875 1058 370 
1950 5372 7098 2882 1077 354 
1951 5931 7107 2472 1092 374 
1952 7366 6919 2793 1029 344 
1953 7454 6812 2881 865 336 
1954 8420 6637 2602 966 356 
1955 8970 6677 2784 1074 434 
1956 9463 7014 2925^ 1398 445|) 

4843) 1957 11280 7236 30893) 1218 
445|) 
4843) 

1958 12464 7657 3138 1554 802 
1959 15296 8106 3513 1698 997 
1960 17239 8573 3768 1740 1095 
1961 20576 10056 - 2159 -

1962 22475 10198 " 0 • 2145 -

1963 22174 10425 3699;( 
3792; 
3692 ' 

2228 10563) 
1023 ) 1964 22420 10572 

3699;( 
3792; 
3692 ' 

2335 
10563) 
1023 ) 

1965 20197 10719 

3699;( 
3792; 
3692 ' 2075 9183) 

1966 20657 10647 3727 2212 852 
1967 19621 10583 3622 2373 959 
1968 18547 v 10943 % 3836 2320 977 
1969 133174) 9939^) - - -

1970 12969 10331 4038 1835 937 
1971 12245 10559 4574 1862 913 
1972 12220 10820 3997 1875 881 
1973 12027 10891 4353 1748 756 
1974 10646 9960 3043 1387 565 
1975 9273 9730 2785 1479 530 

1) Sk yddsuppfostran är den gamla benämningen på samhällsvård av sådana barn 
som vanvårdas, löper risk att bli vanartade eller visar egna symtom på 
vanart. Detta motsvaras i 1960 års barnavårdslag av begreppet "samhälls
vård enligt § 29". 

2) Vanart är den gamla benämningen på asocialt levnadssätt i from av brotts
lighet, sedeslöshet, drogmissbruk och arbetsovilja, vilket i 1960 års lag 
preciseras i § 25b. 

3) Ar en 1956 - 1957 samt 1963 avser 16 år och äldre. 

4) Fr o m år 1969 sänktes myndighetsåldern från 21 till 20 år med motsvarande 
begränsning i barnavårdsnämndernas kompetensområde. 
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Tabell 10 Ungdomsvårdsskolornas verksamhet åren 1951 - 1975 

Källa: SOS Samhällets barnavård och SOS Socialvården. 

Ar Antal vår Inskrivna 31/12 Intagningar/år 
dade/år Totalt Oärav inom Totalt Nyintagningar 

skolan 
Antal Antal % Antal Antal % 

1951 1810 1625 45,2 736 479 65,1 
1952 1778 1515 43,8 751 403 53,7 
1953 1703 1440 41,7 739 414 56,0 
1954 1736 1404 41,7 747 394 52,7 
1955 1838 1368 47,4 881 450 51,1 
1956 1758 1452 48,1 922 495 53,7 
1957 - 1455 49,1 878 443 50,5 
1958 - 1502 49,9 1010 538 53,3 
1959 - 1522 50,9 1193 630 52,8 
1960 - 1527 61,6 1454 794 54,6 
1961 - 1480 60,2 1285 829 64,5 
1962 - 1532 60,3 1429 871 61,0 
1963 - 1628 60,1 1580 910 57,6 
1964 - 1775 54,3 1762 1072 60,8 
1965 - 1706 52,0 1574 843 53,6 
1966 - 1729 51,4 1515 903 59,6 
1967 - 1706 52,5 1936 857 44,3 
1968 - 1659 51,8 2006 851 42,4 
1969 - 1631 44,6 1978 740 37,4 
1970 - 1607 46,7 1999 674 33,7 
1971 - 1622 44,8 1907 600 31,5 
1972 - 1499 45,5 1646 505 30,7 
1973 - 1357 45,0 1345 385 28,6 
1974 - 1077 43,9 1118 332 29,7 
1975 - 922 50,9 - 318 -
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Tabell 11 Ungdomsvårdsskoleelever efter orsak till omhändertagande åren 1955 - 1975 

Källa: SOS Samhällets barnavård och SOS Socialvården. 

Orsaker 1955 1959 1963 1967 1971 1975 
P F P F PF PF PF PF 
% % % % % % % % % % % % 

Al Im svår 
fostran 43 6 1 15 19 21 14 7 9 

Skolkning 7 5 21 20 29 25 30 38 21 22 22 37 

Dålig ar-
betsanpassn. 25 33 14 20 

Biltill
grepp 7 0 35 4 49 4 44 4 46 3 48 4 

Skade
görelse 14 4 8 2 

Egendoms
brott 80 25 88 36 91 42 87 39 72 28 75 22 

Misshan
del 3 0 6 1 27 3 26 5 22 9 17 9 

Sexuell 
vanart 2 47 5 55 7 53 3 42 1 12 0 15 

Missbruk 16 19 36 39 43 44 80 102 72 105 

Vagab + 
dål.arb.-
vi 1 ja 1 4 9 42 27 69 38 83 

Avvikelse 34 68 27 60 

övrigt 20 41 51 42 12 6 42 

Elever 
d 31/12 
(n) 944 424 1075 547 1072 556 1257 449 1255 339 737 185 

Omläggning av klassificeringarna efter 1955 och 1967. 

P = Pojkar 

F = Flickor 
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Tabell 12 Det totala antalet omhändertaganden av socialt missanpassade totalt 
och på 100 000 invånare i Åldrarna 15 - 65 år, under Aren 1861 - 1975 

Ar Totalt Män Kvinnor Tvång Frivilliga 
Antal På Antal På Antal På Antal På Antal På 

100 000 10 000 100 000 100 000 100 000 
inv inv inv inv inv 

1861 791 33 680 61 111 9 316 13 475 20 
1862 803 33 694 61 109 9 297 12 505 21 
1863 800 33 670 59 130 10 307 13 493 20 
1864 784 32 656 57 128 10 284 12 500 21 
1865 877 36 726 63 151 12 338 14 549 22 
1866 1133 46 951 81 182 14 584 24 539 22 
1867 1123 46 940 82 183 14 586 24 537 22 
1868 1385 54 1167 97 218 16 735 29 630 25 
1869 1050 54 845 97 205 16 759 30 602 24 
1870 1034 41 822 70 187 14 623 25 411 16 
1871 830 32 707 55 164 12 745 29 85 3 
1872 989 38 822 67 167 12 966 37 23 1 
1873 843 32 707 57 130 10 830 32 13 0 
1874 824 31 675 53 149 11 795 30 29 2 
1875 1078 40 938 73 140 10 1016 38 62 2 
1876 1065 39 911 71 154 11 1032 38 33 1 
1877 1123 41 966 74 157 11 1114 41 9 0 
1878 1212 44 1031 78 182 13 1196 43 16 1 
1879 1283 46 1064 80 219 15 1268 46 15 0 
1880 1237 44 1042 77 195 13 1225 44 12 0 
1881 1166 41 977 77 189 13 1159 41 7 0 
1882 1120 40 938 72 182 12 1117 40 3 0 
1883 1040 37 839 62 201 14 1036 37 3 0 
1884 1015 36 834 62 181 12 1011 36 4 0 
1885 881 31 720 53 161 11 881 31 
1886 1464 52 1166 86 298 20 1464 52 
1887 1445 51 1172 87 273 19 1445 51 
1888 1379 49 1126 84 253 17 1379 49 
1889 1127 40 879 65 248 17 1127 40 
1890 1027 40 879 65 248 19 1127 40 
1891 1083 38 816 60 267 18 1083 38 
1892 1050 37 800 58 250 17 1050 37 
1893 986 34 738 53 248 17 986 34 
1894 1127 39 838 60 289 19 1127 39 
1895 1012 35 698 49 314 21 1012 35 
1896 1142 39 792 56 350 23 1142 39 
1897 1157 39 791 55 366 24 1157 39 
1898 1192 40 801 55 391 25 1192 40 
1899 1101 37 741 51 360 23 1101 37 
1900 1239 41 807 55 432 28 1239 41 
1901 1308 43 850 57 458 29 1308 43 
1902 1247 41 718 48 529 27 1297 41 
1903 1264 41 673 45 591 37 1264 41 
1904 1023 33 589 39 434 27 1023 33 
1905 1104 35 703 46 401 25 1104 35 
1906 1082 34 711 46 371 22 1074 34 
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1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
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Totalt Män Kvinnor Tvång Frivilliga 
Antal Pä Antal På Antal På Antal På Antal På 

100 000 10 000 100 000 100 000 100 000 
inv inv inv inv inv 

905 
975 
854 
1007 
1133 
1102 
1030 
780 
951 
657 
642 
637 
682 
734 
689 
925 
1070 
1108 
1316 
1090 
1099 
1217 
1062 
1225 
1217 
1280 
1347 
1457 
1469 
1580 
1578 
1646 
1753 
1572 
1537 
1672 
1928 
1962 
2041 
1982 
2050 
2557 
2456 
2536 
2433 
2485 
2441 
2561 
3086 
4011 
4116 
5153 
5988 
5792 
5651 

29 
31 
27 
31 
34 
33 
30 
29 
27 
19 
18 
18 
T9 
20 
19 
25 
29 
29 
34 
30 
28 
31 
27 
30 
30 
31 
32 
35 
35 
37 
36 
38 
40 
35 
34 
37 
42 
43 
44 
43 
44 
55 
52 
54 
51 
52 
51 
53 
64 
83 
84 
105 
111 
il 6 
113 

638 41 267 16 
659 42 316 19 
606 38 248 15 
731 46 276 16 

905 
975 
854 
1007 
1133 
1102 
1030 
980 
951 
659 
591 
594 
652 
685 
662 
848 
1018 
1032 
1240 
1025 
1000 
1111 
965 

1121 
1085 
1161 
1164 
1266 
1261 
1404 
1378 
1430 
1527 
1375 
1402 
1568 
1801 
1817 
1841 
1763 
1772 
2121 
2064 
2157 
2090 
2072 
1995 
2100 
2638 
3555 
3665 
4605 
4750 
5049 
4903 

29 
31 
27 
31 
34 
33 
30 
29 
27 
19 
17 
17 
18 
19 
18 
23 
28 
27 
32 
28 
25 
28 
25 
27 
27 
28 
28 
30 
30 
33 
31 
33 
35 
31 
31 
35 
39 
40 
40 
38 
38 
46 
44 
46 
44 
43 
42 
43 
55 
72 
73 
94 
96 

101 
98 

51 1 
43 1 
30 1 
49 1 
45 1 
75 2 
52 1 
27 2 
76 2 
65 2 
99 3 
108 3 
97 2 
104 3 
132 3 
119 3 
183 4 
191 5 
208 5 
176 4 
200 5 
216 5 
226 5 
197 4 
135 3 
104 2 
127 3 
145 3 
200 4 
219 5 
278 6 
436 9 
392 8 
379 8 
343 7 
413 9 
446 9 
461 10 
448 9 
456 9 
451 9 
548 11 
738 15 
743 15 
748 15 
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Ar Totalt Hän Kvinnor Tvång Frivilliga Ar 
Antal På Antal På Antal På Antal På Antal På Antal 

100 000 10 000 100 000 100 000 100 00 
inv inv inv inv inv 

1962 5502 109 - - - 4725 94 777 15 
1963 5588 110 - - - 4758 94 830 16 
1964 5855 115 - - - 4783 95 1072 20 
1965 6050 118 - - . 4899 96 1151 22 
1966 6624 128 - - - - 5377 104 1247 24 
1967 6828 131 - • ~ — 5487 105 1341 26 
1968 7470 143 - ~ 6310 121 1160 22 
1969 7771 148 - " 6582 125 1189 23 
1970 8784 166 - - - 7357 149 1427 27 
1971 8991 170 - - - 7297 138 1694 32 
1972 9273 176 - - - 7392 140 1881 36 
1973 9272 176 - - - 7336 139 1926 37 
1974 8488 161 - - - 6078 115 2410 46 
1975 10102 192 - - ~ 7386 133 3116 59 

Tabellen består av en sammanställning av: 

1. Intagningar på tvångsarbetsanstalter. 

2. Intagningar på arbetshem. 

3. Intagningar på allmanna alkoholistanstalter. 

4. Tv ångsintagningar av drogmissbrukare för psykiatrisk vård. 

5. Nya beslut oro omhändertagande för skyddsuppfostran av ungdomar över 15 år 
och där motivet för omhändertagandet är vanart. 

Ovanstående tabell innehåller följande osäkerhetsmoment och brister. 

Fr o m 1911 är uppgifterna om de intagnas kön så bristfälliga att det är 
meningslöst att försöka skatta utvecklingen. Bortsett från tvångsarbetarna och 
intagna på allmänna alkoholistanstalter efter 1947 saknas nästan helt sådana 
uppgifter för de tvångsintagna. 

Intagningarna på arbetshem har uppskattats enligt de riktlinjer som presenterats 
i kap 11:3. 

För de tvångsmässigt vårdade inom psykiatrisk vård har den, med hänsyn till den 
förändrade lagstiftningen, rensade sifferserien använts. Se diagram 11:4. 

För åren 1970 - 1975 är uppgifterna osäkra beroende pä att uppgifter om intag-
ningsform saknas för en stor del av dem som vårdats inom psykiatrisk vård. 

För de år uppgifter saknats för någon av intagningsformerna har siffrorna 
uppskattats utifrån antagandet om linjär utveckling mellan de tidpunkter där 
statistiska uppgifter föreligger. 
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Tabell 14 Dömda för brott mot strafflag och brottsbalk (utom fylleri och förargelse
väckande beteende), våldsbrott och stöld, per 100 000 invånare i åldrarna 
15 - 65 år under åren 1865 - 1975 

Källa: Knutsson J., 1978, tabellerna 6, 7 och 9 

Strafflags- och brotts- Våldsbrott Stöldbrott 
balksbrott 

Ar Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

1865 835 75 434 239 13 120 118 23 69 
1866 805 71 417 256 13 123 149 28 86 
1867 753 81 400 190 11 95 177 35 103 
1868 1021 108 542 184 10 93 276 56 162 
1869 881 106 473 189 11 95 245 52 145 
1870 789 83 420 207 11 104 179 37 105 
1871 761 27 403 188 12 96 157 29 90 
1872 779 69 408 180 12 92 147 27 85 
1873 805 69 422 192 12 98 134 27 79 
1874 849 85 452 196 11 100 134 24 77 
1875 865 67 448 203 12 103 136 24 78 
1876 • 872 61 448 228 10 114 118 21 66 
1879 814 58 422 191 9 96 113 21 65 
1878 817 60 422 199 9 100 119 23 68 
1879 766 57 396 235 9 117 114 20 65 
1880 784 62 411 220 11 111 129 21 73 
1881 831 61 430 242 8 120 139 22 78 
1882 823 60 425 247 8 122 135 16 73 
1883 808 56 415 233 9 115 106 18 60 
1884 687 56 356 241 9 119 110 19 63 
1885 756 49 393 261 9 129 107 15 59 
1886 785 46 397 259 7 127 102 17 58 
1887 742 49 379 242 8 119 96 14 53 
1888 925 43 463 270 7 132 97 14 53 
1889 763 47 389 245 8 121 98 14 54 
1890 802 57 413 258 8 128 94 15 53 
1891 794 51 407 250 7 124 106 16 59 
1892 824 58 426 243 8 121 107 19 61 
1893 766 59 400 235 7 117 110 20 64 
1894 825 60 431 252 7 125 121 19 68 
1895 837 55 436 268 8 134 117 15 65 
1896 886 60 462 270 8 135 113 17 65 
1897 888 54 459 275 6 138 112 17 63 
1898 916 51 471 275 7 137 108 17 61 
1899 905 49 464 268 7 134 109 16 61 
1900 928 48 473 271 6 134 122 16 67 
1901 925 47 479 270 6 134 130 16 71 
1902 975 41 495 254 6 126 126 14 68 
1903 866 45 445 250 6 125 118 14 65 
1904 893 44 434 234 6 118 113 13 64 
1905 874 41 448 242 6 121 125 11 67 
1906 894 42 458 256 6 128 115 19 64 
1907 879 38 949 242 5 121 121 13 66 
1908 859 41 440 233 7 117 126 13 68 
1909 843 42 434 216 7 109 123 14 67 
19Ì0 849 41 432 218 7 109 123 14 67 
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1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

68 
73 
74 
60 
71 
83 
149 
280 
125 
70 
53 
44 
50 
41 
53 
51 
54 
55 
57 
60 
59 
65 
65 
63 
65 
65 
67 
66 
67 
70 

111 
146 
166 
142 
123 
111 
113 
95 
117 
126 
145 
158 
155 
150 
159 
179 
190 
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Strafflags- och brotts- Våldsbrott Stöldbrott 
balksbrott 
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor 

323 41 421 218 7 109 124 14 
883 45 452 233 6 116 131 17 
805 43 411 188 7 95 136 16 
700 39 362 159 6 80 108 14 
686 40 356 141 6 72 127 17 
691 41 359 139 6 72 154 16 
641 60 344 87 6 50 269 34 
896 85 480 82 5 42 515 55 
684 62 368 116 6 60 221 33 
644 42 336 142 7 73 124 18 
505 34 264 118 5 60 93 14 
426 28 222 94 5 98 80 10 
464 29 240 111 5 56 92 11 
444 24 228 100 3 50 74 10 
526 32 271 123 3 62 97 11 
490 31 253 111 4 56 94 12 
496 30 255 115 5 58 100 11 
497 32 256 122 4 61 100 13 
525 31 271 127 4 64 106 11 
558 34 280 136 6 70 109 13 
570 34 298 142 6 73 107 12 
543 34 285 125 5 64 119 14 
550 32 288 123 5 64 120 12 
551 43 294 123 11 67 113 14 
502 34 266 123 5 63 116 14 
492 34 261 123 5 64 117 14 
519 34 276 130 5 67 119 15 
518 35 376 139 5 72 117 16 
547 36 291 132 5 68 121 15 468 41 354 104 6 55 122 18 
625 65 344 129 12 70 193 31 
795 68 413 148 16 82 250 43 
836 106 472 162 17 89 284 49 
780 102 443 150 14 82 236 48 
702 83 411 156 15 85 211 35 
660 77 368 136 16 76 191 30 
656 60 357 132 8 70 200 26 
516 41 278 112 5 58 171 20 
675 51 362 134 5 69 212 22 
764 58 410 138 5 71 226 27 
836 59 447 133 6 69 266 25 
874 61 466 135 6 70 291 25 
832 64 447 126 5 65 282 29 
825 68 446 128 6 67 269 31 
871 68 468 135 6 70 289 30 
991 65 502 134 5 70 328 30 
981 68 524 127 5 66 349 31 
1016 71 561 128 4 66 419 32 1079 79 580 122 5 64 434 35 1098 86 593 124 5 65 450 41 1106 101 606 124 5 64 463 57 
1225 90 663 122 4 63 468 73 
1160 150 659 128 5 67 496 96 
1077 147 616 129 5 67 470 100 
1238 191 720 144 5 75 553 135 
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Strafflags- och brotts- Våldsbrott Stöldbrott 
balksbrott 

Ar Hän Kvinnor Totalt Hän Kvinnor Totalt Hän Kvinnor Totalt 

1967 1339 211 781 160 5 83 607 117 382 
1968 1347 204 783 161 7 85 615 143 382 
1969 1264 159 719 170 6 89 553 99 329 
1970 1330 181 763 176 7 93 582 118 353 
1971 1297 190 751 164 6 86 583 129 359 
1972 1362 196 786 163 8 87 594 115 357 
1973 1343 208 782 163 8 87 574 127 353 
1974 1270 209 746 159 7 84 533 116 327 
1975 1309 194 758 161 7 85 562 121 344 
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Tabell 15 Dömda till tredje resan stöld eller oftare åren 1865 - 1912 
per 100 000 invånare i åldrarna Ì5 - 65 år 

Källa: Bidrag till Sveriges officiella statistik, B, Rätts
väsendet 

Ar Äntal Pa 100 OOu inv Ar Antal På 100 U< 

1865 212 4 189b 263 9 
18b6 240 1Ù 1897 273 9 
1867 287 12 1898 265 9 
18b8 347 14 1899 250 8 
1869 338 13 1900 291 10 
1870 274 11 1901 281 9 
1871 138 9 1902 323 10 
1872 120 5 1903 323 9 
1873 229 9 1904 295 9 
1874 31b 12 1905 310 lu 
187b 294 11 1906 326 10 
1876 213 8 1907 331 10 
1877 241 9 1908 295 9 
1878 249 9 1909 243 7 
1879 207 7 1910 217 7 
1880 237 8 1911 258 8 
1881 264 9 1912 283 8 
1882 250 9 
1883 226 8 
1884 234 8 
1-885 228 8 
1886 2Û1 7 
1887 208 7 
1 ö88 215 8 
1889 203 7 
1890 185 7 
1891 175 6 
1892 202 7 
1893 231 8 
1894 226 8 
1895 259 9 
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Tabell 16 Dömda för kriminalregisterbrott 4 ggr eller oftare totalt och per 
100 000 invånare i åldrarna 15 - 65 år under åren 191/ - 1975 

Källa: Tham H., 1979, tabell 27. SA. 

HÄN KVINNOR TOTALT 
På På P& 

Ar Antal 100 000 Antal lUO 0U0 Antal 100 000 
män kvinnor invånare 

1917 397 23 18 1.3 415 12 
1918 811 46 20 2,5 821 23 
1919 554 31 14 0,8 569 16 
1920 591 31 15 0,8 606 17 
1921 540 3u 17 1.0 557 15 
1922 458 25 15 0,8 473 13 
1923 429 23 10 0,5 439 12 
1924 4u6 22 15 0,8 421 11 
1*25 490 26 6 0,3 496 13 
1926 433 23 11 0,6 444 11 
1927 436 23 11 0,5 447 11 
1928 497 26 13 0,6 510 13 
1929 510 26 13 0,6 523 13 
1930 488 25 12 0,6 500 12 
1931 492 24 13 0,6 505 12 
1932 542 27 11 0,5 553 13 
1933 523 25 10 0,5 533 13 
1934 500 24 13 0,6 513 12 
1935 584 28 9 0,4 593 14 
193b 499 23 16 0,7 515 12 
1937 460 21 13 0,6 473 11 
1938 496 23 4 0,2 500 11 
1939 555 25 7 0,3 562 13 
1940 582 26 11 0,5 593 13 
1941 741 33 10 0,4 751 17 
1942 930 41 15 0,7 945 21 
1943 1098 48 14 0,6 1112 24 
1944 1043 96 16 0,7 1049 23 
1945 1135 49 17 0,7 1152 25 
1946 1042 45 12 0,5 1054 23 
1947 1186 151 12 0,4 1198 26 
1948 1219 55 13 0,6 1232 26 
1949 1458 62 21 0.9 1479 31 
1950 1611 68 24 1.0 1635 35 
1951 2053 87 37 1.6 2090 44 
1952 237ö 100 24 1.0 2402 50 
1953 2508 105 54 1.3 2562 54 
1954 2711 113 42 1.8 2753 57 
1955 3167 132 49 2.0 3216 67 
1956 3485 144 53 2,2 3538 73 
1957 3789 155 49 2,0 3839 79 
1958 4273 174 64 2.6 4337 88 
1959 4662 189 69 2,8 4731 96 
i960 4616 V85 65 2,6 4680 94 



Ar 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

100 
108 
111 
114 
104 
114 
124 
138 
134 
130 
129 
150 
153 
134 
139 
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MÄN KVINNOR TOTALT 
På På 

Antal 100 000 Antal lUO 000 Antal 
män kvinnor 

4933 197 76 3,0 5009 
5381 213 84 3,4 5465 
5517 217 111 4,4 5628 
5710 222 101 4,0 5811 
5244 203 67 2,6 5311 
5784 2*2 92 3,6 5876 
6436 245 123 4,8 6459 
7066 267 145 5,6 7211 
6890 259 135 5,2 7025 
6754 252 130 5,0 6884 
6678 250 130 5,0 6808 
7765 291 160 6,1 7925 
7892 296 165 6,3 8057 
6908 259 140 5,4 7044 
7172 270 142 5,5 7314 
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Tabell 17 Dömda för kriminal registerbrott i åldrarna 15 - 20 år, totalt och 
per 100 000 invånare i samma åldrar åren 1917 - 1975 

Källa: Tham H., 1979, tabellerna 24, 25 och 28. SA. 

MÄN 
På 

KVINNOR 
På 

TOTALT 
På 

Ar Antal 100 000 
män 

Antal 100 000 
kvinnor 

Antal 100 000 
invånare 

1917 3110 923 280 88 2390 365 
1918 5499 1622 371 116 5870 892 
1919 2360 696 244 76 2604 393 
1920 1243 366 132 40 1375 206 
1921 1037 305 118 36 1155 172 
1922 878 257 90 27 968 144 
1923 956 280 87 27 1045 155 
1924 883 257 11<! 34 994 147 
1925 1093 318 121 36 1214 179 
1926 1104 320 131 39 1235 182 
1927 1160 335 140 42 1300 191 
1928 1164 335 164 49 1328 195 
1929 1274 366 134 40 1408 206 
1930 1353 393 148 44 1501 222 
1931 1415 415 132 40 1547 230 
1932 1448 428 152 46 1600 240 
1933 1446 430 176 54 1622 245 
1934 1401 421 224 70 1625 248 
1935 1460 441 189 59 1649 254 
1936 1551 469 203 64 1754 270 
1937 1707 517 187 59 1894 292 
1938 1854 562 222 70 2076 320 
1939 2176 659 233 73 2409 371 
1940 2057 643 290 95 2347 370 
1941 2962 952 462 160 3424 571 
1942 3696 1228 617 225 4313 750 
1943 3136 1074 523 202 3659 664 
1944 2601 919 491 202 3092 588 
1945 2294 837 447 196 2741 546 
1946 2204 819 380 164 2584 516 
1947 2256 854 338 143 2594 518 
1948 2210 850 275 114 2485 496 
1949 2370 929 280 114 2650 529 
1950 2503 997 314 126 2817 562 
1951 3130 1228 346 137 3476 686 
1952 3207 1238 356 140 3563 695 
1953 3267 1247 378 147 3645 702 
1954 4511 1722 468 180 4979 948 
1955 4938 1836 519 197 5457 1026 
1956 5772 2114 543 204 6315 1172 
1957 6971 2455 559 202 7530 1342 
1958 8359 2834 730 253 9089 1559 
1959 9865 3224 783 262 10648 1760 
1960 1Ò250 3233 871 281 11121 1774 
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MÄN KVINNOR TOTALT 
På På På 

Ar Antal 100 000 Antal 100 000 Antal 100 000 
män kvi nnor i nvånare 

1961 10464 3180 753 235 11217 1728 
1962 10435 3060 794 241 11229 1673 
1963 10883 3083 804 237 11687 1686 
1964 11413 3127 885 253 12298 1720 
1965 9946 2638 687 191 10633 1442 
1966 111081 2871 839 227 11920 1577 
1967 11868 3148 840 232 12708 1720 
1968 12518 3383 89S 254 13413 1858 
1969 13181 3651 1068 310 14249 2021 
1970 13457 3824 1218 362 14677 2133 
1971 14739 4297 1207 367 15946 2376 
1972 15572 4648 - - - -

1973 14716 4393 1590 496 16306 2489 
1974 13821 4188 1691 528 15512 2386 
1975 13684 4147 1690 528 15374 2386 
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Tabell 18 Konsumtion av ren alkohol per invånare åren 1861 - 1975 

Källa: SOS Hi, Historisk statistik, SA. 

Ar 1/inv Ar 1/inv Ar 1/inv 

1861 1902 5,2 1943 2,8 
1862 

6,01* 
1903 5,1 1944 2,8 

1863 6,01* 1904 4,7 1945 3,0 
1864 1905 4,8 1946 3,2 
1865^ 1906 4,8 1947 3,5 
1866 ̂ 1907 4,9 1948 3,6 
1867 1908 4,5 1949 3,5 
1868 5,2 1909 4,1 1950 3,6 
1869 1910 4,2 1951 3,5 
187CL 1911 4,3 1952 3,5 2) 
18711 1912 4,3 1953 5,1 
1872 1913 4,3 1954 4,9 
1873 j 6,8 1914 4,2 1955 5,4 
1874 \ I 1915 4,2 1956 5,8 
1875J 1 1916 3,6 1957 5,3 
1876" 1917 1,1 1958 4,8 
1877 . 1918 0,8 1959 5,0 
1878 6,1 1919 1,7 1960 4,8 
1879 1920 3,8 1961 5,8 
1880, 1921 3,4 1962 5,1 
1881 ̂  i 1922 2,8 1963 5,1 
1882 i 1923 2,9 1964 5,4 
1883 Ì 5,3 1924 3,2 1965 5,7 
1884 1925 3,3 1966 6,0 
1885 J 1 1926 3,4 1967 6,3 
1886i 1927 3,5 1968 6,6 
1887 1928 3,6 1969 7,3 
1888 4,9 1929 3,7 1970 7,2 
1889 1930 3,9 1971 7,0 
1890 J 1931 3,9 1972 7,3 
189n 1932 3,6 1973 7,0 
1892 1933 3,1 1974 7,4 
1893 4,9 1934 3,2 1975 7,6 
1894 1935 3,3 

7,6 

1895J 1936 3,4 
1896 4,8 1937 3,6 
1897 5,0 1938 3,8 
1898 5,3 1939 3,8 
1899 5,7 1940 3,2 
1900 5,7 1941 3,0 
1901 5,7 1942 2,7 

1) Fö r perioden 1861 - 1895 anges beräknade genomsnittsvärden för varje 
5-arsperiod. 

2) Fr o m 1952 avser uppgifterna 1 ren alkohol per invånare Över 15 år. 
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Tabell 19 Döda i alkoholism, narkomani och skrumplever totalt och per 100 000 
invånare åren 1912 - 1975 

Källa: SOS Dödsorsaker. 

Män På 100 000 Kvinnor På 100 000 Totalt På 100 000 
Ar Antal män Antal kvinnor Antal invånare 

1911 230 8,5 47 1,7 277 5,0 
1912 266 9,3 91 3,2 347 6,2 
1913 245 8,9 56 1,9 301 5,3 
1914 184 6,6 75 2,6 259 4,6 
1915 127 4.5 42 1,4 169 3,0 
1916 149 5,3 44 1,5 193 3,4 
1917 90 3,2 37 1,3 127 2,2 
1918 97 3,4 49 1,6 146 2,5 
1919 91 3,2 55 1,8 146 2,5 
1920 94 3,2 36 1,2 130 2,2 
1921 96 3,3 44 1,5 140 2,4 
1922 82 2,8 46 1,5 128 2,2 
1923 90 3,0 39 1,3 129 2,2 
1924 82 2,8 50 1,6 132 2,2 
1925 123 4,1 44 1,4 167 2,8 
1926 115 3 »9 54 1,7 169 2,8 
1927 109 3,6 58 1,8 167 2,8 
1928 109 3,6 71 2,3 180 2,9 
1929 105 3,5 85 2,7 190 3,1 
1930 116 3,8 78 2,5 194 3,2 
1931 116 3,8 48 1,5 164 2,7 
1932 123 4,1 68 2,2 191 3,0 
1933 101 3,2 62 2,0 163 2,6 
1934 120 3,9 75 2,4 195 3,1 
1935 120 3,9 75 2,4 195 3,1 
1936 119 3,8 77 2,4 196 3,1 
1937 102 3,3 81 2,5 183 2,9 
1938 135 4,3 64 2,0 199 3,1 
1939 126 4,0 84 2,6 210 3,3 
1940 131 4,2 83 2,6 214 3,4 
1941 117 3,7 70 2,2 187 2,9 
1942 109 3,4 74 2,3 183 2,8 
1943 98 3,0 86 2,6 184 2,8 
1944 112 3,4 88 2,7 200 3,0 
1945 111 3,3 117 3,5 228 3,4 
1946 127 3,8 100 2,9 227 3,4 
1947 132 3,9 119 3,5 251 3,7 
1948 134 3,9 108 3,1 242 3,5 
1949 166 4,8 128 3,7 294 4,2 
1950 149 4,2 127 3,6 276 3,9 
1951 145 4,1 104 2,9 249 3,5 
1952 152 4,3 114 3,2 266 3,7 
1953 147 4,1 104 2,9 251 3,5 
1954 199 5,5 137 3,8 336 4,6 
1955 224 6,2 153 4,2 377 5,2 
1956 321 8,8 139 3,8 460 6,3 
1957 315 8,5 163 4,4 478 6,5 
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Män På 100 000 Kvinnor Pé 100 000 Totalt På 100 000 
Anta 1 män Antal kvinnor Antal invånaré 

290 7,8 164 4,4 444 6,0 
263 7,1 159 4,2 422 5,6 
264 7,1 171 4,6 435 5,8 
314 8,3 181 4,8 495 6,6 
335 8,9 168 4,4 503 6,6 
313 8,3 171 4.5 484 6,3 
326 8,5 167 4,3 493 6,4 
353 9,1 208 5.3 561 7,2 
436 11.1 203 5.2 639 8,1 
497 12,6 252 6,4 749 9,5 
449 11,3 222 5,6 671 8,4 
584 14,6 256» 6,4 838 10,5 
631 15,6 263 6,5 894 11,1 
650 16,0 281 6,9 931 11,5 
732 18,1 272 6.7 1004 12,4 
790 19,5 2 m 7,0 1074 13,2 
823 20,2 273 6,6 1096 13,4 
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Tabell 20 Antal socialhjälps-(fattighjälps)mottagare på 100 invånare under 
åren 1861 - 1975 

Källa: Bidrag till Sveriges officiella statistik, U Kommunernas 
fattigvård och finanser, SA. 

Ar Antal Ar Antal Ar Antal 

1861 3,2 1905 4,4 1949 4,1 
1862 3,2 1906 4,4 1950 4,2 
1863 3,3 1907 4,3 1951 4,2 
1864 3,4 1908 4,3 1952 4,2 
1865 3,6 1909 4,3 1953 4,4 
1866 3,9 1910 4,3 1954 4,3 
1867 4,3 1911 4,4 1955 3,8 
1868 5,1 1912 4,4 1956 3,9 
1869 5,2 1913 4,4 1957 4,3 
Î870 4,9 1914 4,4 1958 4.4 
1871 4,2 1915 4,6 1959 4,4 
1872 4,1 1916 4,4 1960 4,0 
1873 3,9 1917 4,5 1961 3,8 
1874 4,4 1918 4,4 1962 3,7 
1875 4,4 1919 4,3 1963 3,6 
1876 4,3 1920 4,1 1964 3,5 
1877 4,3 1921 4,3 1965 3,6 
1878 4,6 1922 4,6 1966 3,8 
1879 4,7 1923 5.0 1967 4,1 
I88Û 4,6 1924 5,1 1968 4,5 
18Ó1 4,9 1925 5,4 1969 4,9 
1882 4,9 1926 5.2 1970 5,6 
1883 4,9 1927 5,4 1971 6,3 
1884 4,8 1928 5,6 1972 6,4 
1885 4,7 1929 5,7 1973 6,0 
1886 4,8 1930 6,0 1974 5,3 
1887 4,9 1931 7,0 1975 5,1 
1888 5,1 1932 8,7 
1889 5,1 1933 9.0 
1890 5,0 1934 8,8 
1891 5,2 1935 8,5 
1892 5,3 1936 8,2 
1893 5,2 1937 7.8 
1894 5,3 1938 7,3 
1895 5,2 1939 8,2 
1896 5,1 1940 8,3 
1897 4,9 1941 8.2 
1898 4,8 1942 7,3 
1899 4,6 1943 6,5 
1900 4,6 1944 6,5 
1901 4,5 1945 6,2 
1902 4,5 1946 5,8 
1903 4,5 1947 5,6 
1904 4,5 1948 4,4 
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