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ABSTRACT

Lundström, Tommy: "Compulsory care of children" A study o f legislation, professions and practice in the 
20th century. (Academic thesis in social work). Stockholm 1993.

The aim of this study is to describe and analyse the conditions and process of the historical development of 
child welfare in Sweden, especially with regard to taking children into compulsory care motivated by parental 
deficiencies. The empirical results of the study are presented in three sections dealing with legislation, the 
professional discourse, and practice in the field. The source material consists o f legislative documents, 
journals and other literature propounding the professional discourse, and 177 case documents leading to the 
compulsory care of children. The case documents are an important part of the formal decision making process 
in child welfare cases leading to compulsary care, here the case is presented and the motives for intervention 
are given. These case documents range in time from the mid-1930s to the mid-1980s in Stockholm County. 
The material has been analysed with both qualitative and quantitative methods.

When child welfare legislation was introduced in Sweden at the turn o f the century it was an entirely new 
element in social policy and deeply influenced by ideas of social control. This aspect o f social control was 
gradually diminished and replaced by concern for the protection of the child. The theories o f deviant 
behaviour upon which legislation was founded shifted over time from moral explanatory models to various 
psychological ones. The present legislation allows a  great deal o f leeway for the professionalization of social 
work.

From the mid-1920s to the mid-1940s child welfare can be described as an open field with several 
occupational groups in interaction. Medical doctors were the theoretically leading group and this led to a 
psychiatric bias in the discourse. Following the Second World War, psychodynamic theory entered the scene 
and social workers began at the same time to manifest their professional interests. The social workers 
exhibited great flexibility in relation to the bureaucratic framework for their activities in child welfare laid 
down in the law. From the 1970s onwards, some success for the social workers’ professional strategies can be 
noted.

The greatest change in the motivations given for compulsory care of children found in the case documents 
is the increasingly important role of alcohol and narcotics abuse among parents. The afflicted families have 
consistently had a weaker socio-economic position than the population as a  whole, but this social 
vulnerability has had different faces in different historical eras. Three different styles o f case documents 
emerge from the study, depending on the organisational environment in which they were produced and the 
professional attitudes o f the time. The pre-institutionalized style is found up to the 1950s in small 
municipalities where the work was carried out by laymen, the bureaucratic style is found in municipalities 
with an extensive, employee-run bureaucratic organisation, while the professional style has gradually been 
developed from the 1970s on. Both these latter styles spring from the same bureaucratic base but the 
professional style attempts to introduce scientific forms of knowledge.

The theoretical contribution o f this study is a discussion of how the different parts in interaction - law, 
discourse and practice - shape the child welfare field. Central concepts in this context are institutionalization, 
bureaucracy and professionalization.
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FÖRORD

Att efter tio års arbete inom kommunal socialvård få använda nära fem år 
till att undersöka förutsättningarna för verksamheten är förstås ett privi
legium. Det är dags att tacka dem som bidragit till produkten av de fem 
årens nöjen och möda.

Först ett tack till min handledare Ulla Pettersson som kritiskt men alltid 
generöst stött mig i mitt avhandlingsarbete. Under åren som gott har vi haft 
ett konstruktivt samarbete som jag lärt mig mycket av. Kollegorna vid 
Socialhögskolan i Stockholm har bidragit med kritiska och konstruktiva 
synpunkter på mina manuskript. Ni tackas alla. För mer omfattande insatser 
svarar: Anders Bergmark, Stig Elofsson, Sven Hessle, Eva Jeppsson 
Grassman, Lars Oscarsson och Karsten Åström. Tack också till Lena 
Johansson och Hans Berglind som en gång uppmuntrade mig att börja 
forska och som sedan bidragit med gott stöd och starka cigaretter (den sist
nämnde dock endast med det förstnämnda). Bland de som blivit mina 
vänner och mer personligt men också professionellt bidragit, vill jag tacka 
Evy Gunnarsson, Britt Jonsson och Lars Svedberg.

Utanför den egna institutionen vill jag särskilt rikta ett tack till Klas Borell, 
Anna Hollander, Staffan Marklund och Marie Salinas som i olika samman
hang granskat och kommenterat mina utkast. Ibland har kritiken varit hård
hänt, men så här i efterhand framstår den som kamratlig och konstruktiv. 
De historiskt inriktade forskarna vid Tema Barn i Linköping med Bengt 
Sandin i spetsen har generöst bidragit med egna och andras kunskaper. Ett 
tack till er alla och särskilt till Maria Sundkvist vars forskningsintresse 
legat närmast mitt.

Utan arkivpersonalens kunskaper och tid hade inte detta arbete varit möjligt 
att genomföra. Inte heller hade det kunnat göras utan ekonomiskt stöd. 
Delegationen för social forskning och senare Socialvetenskapliga forsk
ningsrådet har finansierat en stor del av projektet (SFR 90-0015:1) och 
samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet har sett till att 
arbetet kunnat slutföras inom ramen för en doktorandtjänst. För stor hjälp 
med språkgranskning och korrekturläsning tackar jag Hill Salinas och för 
hjälp med engelsk sammanfattning Eleanor Rapier.



Så till sista och svåraste: tacket till familjen. De institutionaliserade 
familjetacken såsom de framträder i samtida svenska doktorsavhandlingar 
kan, menar jag, huvudsakligen indelas i två kategorier: de som går ut på att 
familjen bör tackas för att den lämnat doktoranden i fred, respektive de som 
går ut på att familjen bör tackas för att den inte lämnat doktoranden ifred 
utan i stället påminnt om att det existerar en värld utanför avhandlingens. I 
en äldre öppet patriarkal tradition framträder ytterligare en kategori näm
ligen tacken till hustrun för god markservice. Enda sättet att undvika att 
hamna i någon av dessa kategorier är att tacka Marie, Karin, Kristina och 
Martin inte för något särskilt, men i stället för väldigt mycket!

Södertälje i februari 1993

Tommy Lundström
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KAPITEL 1 
INLEDNING

NÅGRA FRÅGOR

Barnavårdsnämnden i en mindre kommun utanför Stockholm beslöt i mit
ten av 1960-talet att tvångsomhänderta en pojke i nedre tonåren. De utred
ningar och yttranden som gjordes i anslutning till denna händelse skall tas 
som utgångspunkt för att formulera några frågor som kommer att stå i cen
trum för den fortsatta framställningen.1

Tjänstemannen som utredde ärendet i kommunen hade fått information om 
att allt inte stod rätt till i den familj där pojken vistades. En lördagskväll 
åkte han därför ut för att ta reda på vad som hände i den sommarstuga där 
familjen vistades.2 Utifrån sina iakttagelser skrev tjänstemannen senare i ut
redningen att fadem och hans fru var berusade och hade "ett kalas som hör
des vida omkring". Tjänstemannens observationer blev den utlösande fak
tom till att nämnden beslöt att pojken skulle tvångsomhändertas. För att 
verkställa omhändertagandet åkte utredaren, tillsammans med en läkare, till 
sommarstället. När de berättade för kvinnan i familjen vad som skulle göras 
"blev hon i det onyktra tillstånd hon befann sig i, ursinnig" och bad dem att 
"försvinna", som det senare uttrycktes i bamavårdsutredningen. Pojken 
fanns inte på plats och omhändertagandet kunde inte genomföras, men ut
redaren såg till att pojken senare hämtades med polis för vidare transport 
till ett barnhem.

På grund av ärendets något komplicerade administrativa karaktär gjordes 
fyra olika utredningar/yttranden om familjen: dels av barnavårdsnämnden i 
den aktuella kommunen, dels av Stockholms stads barnavårdsnämnd, dels 
av en allmänpraktiserande läkare i den aktuella kommunen och dels av en

1 Beskrivningen härrör frän ett urval bamavårdsärenden, som kommer att presenteras närmare längre 
fram. För att förhindra identifiering är några för sammanhanget betydelselösa uppgifter ändrade.

2 Mannen i den familj, som tjänstemannen åkte för att observera, var pojkens biologiske far. Pojken 
bodde vid tillfället "officiellt" hos sin adoptivfar, men på grund av att pojkens mor, som varit gift med 
adoptivfadem, avlidit hade det aktualiserats att pojken skulle flytta till sin biologiske far och dennes nya 
familj i Stockholm. Det är kring denna stockholmsfamilj utredningen kommer att centreras. Formellt an
svarig för utredningen är den lilla kommunens barnavårdsnämnd, men yttranden begärs in av Stockholm 
stads barnavårdsnämnd och två läkare.



läkare vid den psykiska bama- och ungdomsvården (PBU). Därigenom 
kom familjen att beskrivas utifrån fyra olika perspektiv.

Utredningarna från Stockholms barnavårdsnämnd och den mindre kommu
nen är mycket olika såväl med avseende på innehåll som det sätt på vilket 
de gjorts. Huvuddelen av argumenteringen i den mindre kommunens utred
ning rör händelserna vid sommarstället. Utredaren tycks ha velat ge intryck 
av att beskriva familjens vardagsliv. Antagandet om alkoholmissbruk hos 
makarna står i centrum och blir det avgörande skälet till att man anser att 
pojken skall omhändertas.

I Stockholmsutredningen beskrivs vad som framkommit vid kontroll av 
nykterhetsvårdsregister, vid hembesök och samtal med de inblandade. Ut
redningen är författad i den standardiserade stil som utvecklats i Stock
holms stads barnavårdsnämnd sedan lång tid tillbaka, bland annat genom 
ett blankettsystem med anvisningar om vad som skall ingå i en utredning. 
De olika åtgärderna, med kontroll av register, hembesök osv hade också de 
sitt ursprung i organisationens historia. Utredaren förhåller sig själv neutral 
utom i sammanfattningen där det konstateras att den biologiske fadern och 
hans familj inte hade några problem. Några hinder för att pojken skulle 
flytta till dem fanns alltså inte.

Under den tid pojken var placerad på barnhemmet utreddes han av en PBU- 
läkare. I läkarens yttrande konstateras att han "är en pigg och vaken pojke" 
och enligt intelligenstester "normalbegåvad". De projektiva testen visade 
att pojken hade ett "otillfredsställt behov av känslomässig kontakt och för
ståelse". Ingenting framkom, menade läkaren, som visade att fadem var 
olämplig och "ur medicinsk/psykiatrisk synpunkt är det ytterligt önskvärt 
att /pojken/ så snart som möjligt överflyttas till sin biol. far". I intyget finns 
en redovisning av de metoder och instrument som använts. Tonvikten är 
lagd på tolkningar som är gjorda med hjälp av en psykodynamisk beg
reppsapparat.

Stilen i PBU-läkarens yttrande kan kontrasteras mot sättet att skriva i 
yttrandet från den läkare som var med vid besöket på familjens sommar
ställe. Efter att ha beskrivit sina tidigare kontakter med familjen och för
loppet vid sommarstället, konstaterar han beträffande den biologiske fa
derns fru: "ur läkarsynpunkt kan hennes beteendemönster endast rubriceras 
som hysteriskt" och hon är "helt olämplig" som vårdnadshavare för pojken. 
Liksom PBU-läkarens intyg gör detta anspråk att bygga på en professionell 
expertkunskap. Men läkaren utgår från observationer i vardagsmiljö och



utifrån dessa diagnostiseras kvinnan som hysterisk. Läkarauktoriteten 
tycktes i sig tillräcklig för att avge yttrandet, några närmare motiveringar 
gjordes nämligen inte.

Ärendet illustrerar fyra sätt att beskriva en och samma familj, det ger fyra 
olika bilder från fyra olika perspektiv. I den första bilden från barnavårds
nämnden i hemkommunen, frammanas intrycket av den biologiske fadem 
och hans fm som alkoholmissbrukare. I den andra från Stockholms barna
vårdsnämnd, framstår fadem och hans fm som ganska ’vanliga’ människor 
utan särskilda problem. I den tredje från PBU-läkaren, framhålls de positiva 
relationerna mellan far och son. I den fjärde bilden från läkaren i hem
kommunen, visas fadems fm upp som hysterisk.3

Vad är det som gör att perspektiven blir så olika? Vilken betydelse hade 
det att utredningarna gjordes i två olika kommuner, av representanter för 
olika yrkesgmpper och av personer som representerar olika teoretiska pers
pektiv? Ärendet kan sägas illustrera en brytning mellan olika perspektiv 
med förankring i skilda historiska skeden. Här finns utredningar från två 
barnavårdsnämnder representerade. Den ena är gjord i en liten kommun 
med få anställda, betydande politikerinflytande över det praktiska barna
vårdsarbetet och ’närhet’ till kommuninvånarna, något som var vanligt 
under barnavårdens tidiga historia. Den andra genomfördes vid Stockholms 
stads barnavårdsnämnd som var en organisation med många anställda och 
långt driven specialisering. Mer allmänt kan man fråga sig vad det betytt att 
barnavården under 1900-talet blivit allt mer professionaliserad, dels genom 
att arbetet i allt större utsträckning utförs av avlönad personal i stället för av 
förtroendevalda och dels genom att det i ökad omfattning görs av för än
damålet utbildade socialarbetare och andra experter.

På motsvarande sätt kan man fråga sig vilken betydelse olika teore
tiska/vetenskapliga perspektiv har för synen på bam och omhändertagan
den. Vilka teorier har och har haft inflytande inom barnavården och vilken 
roll spelar olika yrkesgrupper för hur teoretiska föreställningar om bam och 
barns problem skapas och förankras?

Det är den här typen av frågor, om barnavården i allmänhet och tvångsom- 
händertaganden i synnerhet, som skall behandlas i denna avhandling. Det 
skall göras genom en analys av förändringar inom barnavårdens fält i de

3 Det bör tillfogas att vid sidan av fadems och hans hustrus antagna alkoholmissbruk, framfördes i den 
lilla kommunens utredning att pojken gjort sig skyldig till smärre brottslighet. Så småningom beslöt läns
styrelsen att inte fastställa omhändertagandet och pojken kunde därmed flytta hem till sin far.



delar som rör lagstiftningen, den professionella diskursen och praktiken på 
området. Analysen avser perioden från barnavårdens tillkomst i början av 
1900-talet fram till slutet av 1980-talet. Särskilt kommer tvångsomhänder- 
taganden i så kallade miljöfall, det vill säga där bamen omhändertas på 
gmnd av föräldrarnas brister, att behandlas.

Innan jag går vidare med att precisera syfte och frågeställningar och disku
tera avhandlingens teoretiska utgångspunkter är det nödvändigt att kort be
skriva barnavårdens framväxt och forskningen på området.

BARNAVÅRD OCH TVÅNGSOMHÄNDERTAGANDEN

Tvångsomhändertagande av barn är kanske det område inom socialtjänsten 
som orsakar mest offentlig debatt. Här utsätts socialtjänsten för motsägelse- 
fyllda omgivningsbudskap. Under vissa perioder har bamens rätt till skydd 
mot ’dåliga’ föräldrar betonats. Under andra perioder har familjens rätt till 
integritet kommit att stå i centmm. Vintern 1982/83 anklagades till exem
pel socialtjänsten för att på lösa grunder omhänderta alltför många barn och 
i internationell press beskrevs Sverige som ett "Kinder Gulag". I andra si
tuationer, ofta i samband med att tragiska fall av barnmisshandel presente
rats i massmedia, har socialvården kritiserats för passivitet.

Tvångsomhändertagande av bam i sin nuvarande form är en 1900-talsföre- 
teelse. De gmndläggande uppgifterna för verksamheten har varit desamma 
sedan barnavården fick fast form på 1920-talet. Utifrån den lagstiftning 
som reglerat tvångsomhändertaganden kan dessa uppgifter sammanfattas 
på följande vis:

- att upptäcka och från föräldrarna avskilja bam som inte föräldrarna 
kan/vill uppfostra på ett för samhället acceptabelt sätt.

- att upptäcka och avskilja bam som för sin egen skull behöver skyddas 
från sina föräldrar.

- att upptäcka och ta hand om bam som på gmnd av egna oacceptabla 
handlingar anses vara i behov av vård.

Verksamheten vilar med andra ord på tanken att samhället har till uppgift 
att skydda bam från olämplig eller farlig fostran och att förhindra att bam 
utför för sig själva eller andra skadliga handlingar. I första hand skall barns 
och familjers problem - deras avvikande beteende - korrigeras med före



byggande åtgärder. I sista hand skall emellertid de maktmedel som ryms i 
ett tvångsomhändertagande utnyttjas.

Den moderna svenska barnavården kan dateras till 1900-talets början, men 
samhället har även tidigare ingripit med omhändertaganden av bam. Redan 
från 1300-talet finns exempel på omhändertaganden på grund av föräldrars 
fattigdom eller för att bamen var föräldralösa (Persson 1989). I lagstift
ningen sökte man tidigt skilja ut barn från andra vårdbehövande. Gustav II 
Adolfs hospitalsordning från 1624 utgör ett exempel på försök att differen
tiera anstaltsvården. Tanken var att "kringstrykande och tiggande" bam 
skulle vårdas på särskilda barnhus (Bramstång 1964 s II ) .4 Reformförsla
get kom inte att få särskilt stora effekter. Ett resultat blev emellertid till
komsten av Allmänna Barnhuset i Stockholm vars verksamhet med foster- 
hemsplaceringar pågick fram till 1930-talet (Höjer 1952 s 15). Om det 
första av barnavårdens två ’objekt’ är de vårdbehövande små bamen så är 
det andra de bam eller ungdomar vilkas beteende kan ifrågasättas, det vill 
säga de kriminella, de "vanartiga", de som inte sköter sig i skolan. Det var 
för dessa som 1800-talets räddningsinstitut eller uppfostringsanstalter 
byggdes (Se B ramstång 1964 s 15 ff).

Det är emellertid först med 1902 års lagar som Sverige får en särskild lag
stiftning på bamavårdsområdet. Lagarna innehöll försök att komma tillrätta 
med problem inom fosterbamsvården och innebar möjligheter att omhän
derta "vanartiga" och "sedligt försummade" barn. De förstnämnda var bam 
som på gmnd av egna handlingar kunde klassificeras som avvikande och de 
sedligt försummade var bam som på gmnd av föräldrars brister riskerade 
att vanartas. Denna tidiga bamavårdslagstiftning, som principiellt kom att 
påverka barnavården lång tid framåt, tycks emellertid ha fått förhållandevis 
liten praktisk betydelse särskilt utanför de större kommunerna.

Med 1924 års Barnavårdslag blev kommunala barnavårdsnämnder obli
gatoriska och all bamavårdsverksamhet samlades i nämnderna. Därmed 
blev det kommunala ansvaret för barnavården tydligare. Även om 1902 års 
lagstiftning är betydelsefull för lagstiftningens kommande inriktning, är det 
ändå rimligt att datera den moderna barnavårdens uppkomst till 1924 års 
lag. Med denna lagstiftning får barnavården den form och det innehåll som 
i sina gmnddrag överlever fram till början av 1980-talet. Barnavårdslagen 
från 1960 har nämligen mycket gemensamt med 1924 års lag.

4 Se för övrigt Öberg (1990) för en beskrivning av hur det kunde gå till när bam placerades i fosterhem 
under slutet av 1700-talet.



Socialtjänstlagstiftningen från 1980 kom att på viktiga punkter avvika från 
den äldre lagstiftningen. Barnavårdens särskilda organisering i barnavårds
nämnder upphörde och blev en del av den övriga socialvården, något som i 
praktiken redan under 1970-talet genomförts i de flesta kommuner. 
Tvångsomhändertagande, som tidigare utgjort en del i en upptrappning av 
åtgärder, blev den enda tvingande åtgärden på bamavårdsområdet.5

Liksom lagstiftningen präglats av kontinuitet har andelen tvångsomhän- 
dertagna bam i förhållande till det totala barnantalet varit förhållandevis 
stabil. År 1928, det år då statistik började föras, var två bam per 1.000 för
emål för tvångsomhändertaganden.6 Vid 1960 års Bamavårdslags tillkomst 
var andelen fyra bam per 1.000, en ökning som delvis är skenbar och som 
kan förklaras av statistikomläggning. Under 1970-talet skedde en långsam 
ökning fram till 1981, då cirka 12.000 bam eller sex av 1.000 var föremål 
för tvångsomhändertagande. Efter Socialtjänstlagens och LVU:s7 tillkomst 
har tvångsomhändertaganden, bland annat på grund av förändringar i lag
stiftningens konstruktion, minskat; 1988 var ca 5.100 bam eller mindre än 
tre av 1.000 föremål för tvångsomhändertagande.

Andelen frivilligt omhändertagna bam - det vill säga de fall där föräldrarna, 
åtminstone formellt sett, begär att deras bam skall omhändertas - har varie
rat mycket mer än tvångsomhändertagandena. De frivilliga omhänder
tagandena var som flest under mitten av 1930-talet då nära 20 barn per 
1.000 var föremål för sådana. Siffrorna sjönk därefter fram till 1981 då an
delen var fyra bam per 1.000. Förklaringen till nedgången kan sannolikt 
framförallt hänföras till en minskning av direkt fattigdom och sjukdom 
samt en förändrad syn på utomäktenskapliga bam. Andelen frivilligt om
händertagna ökade i början av 1980-talet, delvis som en följd av för
ändringar i lagstiftningens konstmktion. Trots detta minskar, enligt den of
fentliga statistiken, det totala antalet omhändertagna, alltså frivilliga enligt 
Socialtjänstlagen och tvångsomhändertagna enligt LVU fram till slutet av 
1980-talet. År 1982 var 20.600 bam föremål för omhändertaganden, medan 
antalet 1988 var nere i 15.700, motsvarande nio bam per 1.000 (Johansson 
1980, Hollander 1985 s 5 f, SCB 1989).

5 1 avhandlingens del 2 följer en fylligare analys av barnavårdens utveckling med avseende på lagstift
ning.

6 Begreppet "föremål för" används i den offentliga statistiken och avser i detta fall barn som någon gång 
under respektive år var tvångsomhändertagna. Det betyder att ingen hänsyn tagits till omhändertagandets 
längd. I vissa fall kan det röra sig om omhändertaganden under hela året och i andra om korta perioder.

7 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, den lag som sedan början av 1980-talet reglerar 
tvångsomhändertaganden på området. Den nu gällande LVU är daterad 1990 (se SFS 1990:52).



Barnavården, i den form vi idag känner den, är en 1900-talsföreteelse. Lag
stiftningen på området har varit förhållandevis stabil över tid. De frivilliga 
omhändertagandena har minskat med välfärdens tillväxt. Någon motsva
rande utveckling finns inte när det gäller tvångomhändertaganden. Här kan 
i stället noteras en förhållandevis stor stabilitet. Vilka variationer som 
döljer sig bakom dessa sifferserier - till exempel i orsaker till omhänder
taganden - är okänt.

I förhållande till stabiliteten på lagstiftningens område och relativt små för
ändringar när det gäller andelen barn som tvångsomhändertas, har det skett 
mycket stora ändringar i barnavårdens organisering. I välfärdsstatens spår 
har följt en kraftig tillväxt av antalet personer som är yrkesmässigt syssel
satta med socialt arbete och barnavård. Verksamheten har övergått från att 
huvudsakligen bedrivas av politiskt tillsatta lekmän till att handhas av tjän
stemän i byråkratiska organisationer.



KAPITEL 2 
KUNSKAPSLÄGE, SYFTE OCH 
FRÅGESTÄLLNING

HUVUDLINJER I FORSKNINGEN OM BARNAVÅRDENS 
HISTORIA

Fram till mitten av 1960-talet beskrevs socialpolitikens, och därmed även 
barnavårdens utveckling, som en reformernas historia. Synen på och be
handlingen av fattiga, utslagna och avvikande sågs, enligt Cohen och Scull 
(1983), som en progressiv rörelse från barbari till upplysning, från likgil
tighet till expertbehandling och från grymhet till vetenskaplig humanism 
(aa s 2). En sådan historiesyn kan med en samlande beteckning kallas re
formistisk. Genom stegvisa, på humanistiska principer grundade, reformer 
har de utslagna och avvikande, enligt ett sådant synsätt, fått det allt bättre.

I Sverige återfinns den reformistiska historieskrivningen i offentliga utred
ningar på socialpolitikens och det sociala arbetets områden,« men också i 
några inflytelserika genomgångar av den svenska socialpolitikens historia. 
Bland de sistnämnda märks Svensk socialpolitisk historia av Höjer (1952) 
som beskriver den svenska socialpolitiken främst under 1900-talet. Ut
gångspunkten är framförallt förändringar på lagstiftningens område. Från 
fattigsverige till välfärdsstaten av Elmér (1975) utgör också den ett exem
pel på en inflytelserik reformistisk historieskrivning. Någon mer systema
tisk genomgång av svensk barnavårds historia från ett reformistiskt pers
pektiv har inte gjorts.» Barnavården beskrivs av Höjer (1952) som en del av 
den sociala lagstiftningens utveckling och av Elmér som en (obetydlig) del 
av övrig socialpolitik.

Under 1960-talet kom den reformistiska historiesynen att ifrågasättas och 
revideras. Kritiskt inriktade forskare ifrågasatte reformatorernas motiv, mål

8 För sådana beskrivningar på barnavårdens område se t ex SOU 1956:61.

9 Här bortses alltså från offentliga utredningar och korta introducerande avsnitt av arbeten som i övrigt 
inte är inriktade på historia. Sentida exempel på det sistnämnda är Lagerberg (1984) och Persson (1984).



och intentioner. i° Forskarna intresserade sig för den maktutövning som 
kom till uttryck i behandling av avvikande och man ifrågasatte förhållandet 
mellan intentioner och konsekvenser i de sociala reformerna. Reformerna 
kom att betraktas som ett sätt att upprätthålla den samhälleliga ordningen. 
Social kontroll blev därmed ett helt centralt begrepp för förståelse av orsa
ker till reformer (Cohen och Scull 1983 s 2). Kontrollperspektivet är emel
lertid inte enhetligt. Här kan inrymmas såväl franska poststmkturalister 
som Foucault - med sina undersökningar av bland annat vansinnets och be
straffningarnas historia - som amerikanska forskare vilka analyserat avvi
kande beteende med hälp av stämplingsteorier, kunskapssociologi och pro
fessionsteori (se Foucault 1986, 1987, Conrad/Schneider 1980 och Platt 
1969).

Amerikansk litteratur dominerar när det gäller analyser av det sociala ar
betets historia. En tidig kritisk genomgång av det sociala arbetets historiska 
bakgrund finns i Luboves The Professional Altruist med undertiteln "The 
Emergence of Social Work as a Career 1880 - 1930". Det är en analys av 
det amerikanska sociala arbetets historia med en kritisk attityd till profes
sionen där dess humanistiska motiv ifrågasätts. (Lubove 1965).

På barnavårdens område är The Child Savers banbrytande. Platt (1969) 
undersöker här den amerikanska barnavårdens institutionalisering under 
1800-talet och den roll som filantropiska grupperingar ur medelklassen - 
"The Child Savers" - spelade i en process som innebar ett slags ’upptäckt’, 
en social konstmktion, av ungdomsbrottslighet. Författaren söker spåra den 
sociala, klassmässiga basen för "The child saving organizations" och där
med se bakom de humanistiska ideal som på ytan präglar organisationerna. 
Snarare än som ett resultat av filantropemas altruism ses barnavårdens 
uppkomst i ljuset av överklassens behov av kontroll över den ’farliga’ 
underklassen, olika yrkesgruppers vilja att utvidga sitt falt och förbättra sin 
status samt vissa medelklasskvinnors vilja att vidga sin sociala sfär och 
finna meningsfull sysselsättning (Platt 1969).

"The Child Savers" mest substantiella bidrag till den amerikanska utveck
lingen var "The Juvenile Court", alltså den domstol som kom att handha de 
avgörande besluten i den amerikanska barnavården och som tillkom i slutet 
av 1800-talet. Bakom framväxten av denna domstol låg viktiga för

10 Begreppen "progressiv" respektive "revisionistisk" brukar användas om vad som här kallas "reformis
tisk" respektive "social kontroll perspektiv" eller för enkelhetens skull "kontrollperspektiv" (Se Cohen 
och Scull 1983).



ändringar i synen på barn, där "The Child Savers" spelade en central roll 
för att ett ändrat synsätt växer fram. Barn och ungdomar betraktades i långt 
större utsträckning än tidigare som beroende individer och därmed ansågs 
samhället behöva ta ett större ansvar för dem (aa s 99). Dessutom utveckla
des en särskild medicinsk behandlingsideologi där avvikelser sågs som pa
tologier som kunde förebyggas och behandlas. Vid sidan av inspiration från 
medicinen märks, enligt Platt inflytande från mycket skilda håll, som euro
peisk kriminologi, socialdarwinism och en allmän rädsla för den in
dustriella storstadens faror (aa s 18 f). Mot en tidigare deterministisk in
ställning ställdes en behandlingsoptimism som var nödvändig för att de fi
lantropiska organisationernas arbete skulle förefalla meningsfullt - asociala 
barn kunde räddas med hjälp av rationellt ordnad (kristen) omvårdnad och 
behandling, ч

Parallellt med de redovisade ifrågasättandena av det sociala arbetets och 
barnavårdens historia görs också nya tolkningar av barnens och familjernas 
historia. Här märks framförallt fransmännen Ariès’ (1982) och Donzelots 
(1979) arbeten Barndomens historia och The Policing o f Families. Sett i ett 
historiskt perspektiv blir barnavården en del av en långvarig historisk pro
cess där vår tids syn på barndomen vuxit fram och ett modemt bamdoms- 
begrepp skapats. Det rör sig, enligt Ariés, om en process där bamen under 
de senaste 400 åren gradvis avskilts från de vuxnas värld. I stället för att 
bamen medverkar i vuxenlivets produktiva arbete har särskilda arrange
mang - skolor, daghem osv - skapats för dem (Ariés aa).

Synen på bamen har således förändrats. Enligt Donzelot tar sig ett sådant 
ändrat synsätt olika uttryck i olika samhällsklasser. För bamet i den bor
gerliga familjen innebar 1800-talets nya syn på uppfostran och utbildning 
en ’beskyddad befrielse’ (protected liberation). Borgerskapets bam skulle 
befrias från sådant som kunde hämma deras fysiska och psykiska utveck
ling. Arbetarklassens familjer borde däremot reorganiseras på basis av ins
titutionell kontroll. De medel som användes för att kontrollera arbetar
klassens barn ledde enligt Donzelot till det han kallar ’övervakad frihet’ 
(supervised freedom). Arbetarklassens bam behövde skyddas mot storsta
dens faror och mot att i alltför tidig ålder få ta på sig vuxenlivets bördor. 
Det var för att arbeta med sådana problem som barnavården skapades 
(Donzelot aa s xxi, 45 ff och 96 ff).

111 Platts efterföljd har till exempel Sutton (1983 och 1990) med liknande teoretiska utgångspunkter och 
med kvantitativa undersökningar behandlat villkoren för och konsekvenserna av den tidiga amerikanska 
barnavårdens uppkomst.



NÅGRA NORDISKA STUDIER

Inom nordisk forskning i Platts tradition märks framförallt Stang Dahls 
Barnevern och samfunnsvern där villkoren för den norska barnavårdens 
tillkomst analyseras.12 Stang Dahl (1978) visar hur barnavårdens ideologi 
importerats till Norge från det övriga Europa. Lagstiftningen kom att präg
las av en tänkt intressegemenskap mellan klient och samhälle, byggd på 
föreställningen att omhändertagandet är ett erbjudande, inte ett straff och 
att det uppfattas så också av klienten. I själva verket kom barnavården att 
utmärkas av samhällsskyddsaspekter. Det var föreställningar om växande 
ungdomskriminalitet, normupplösning och skolproblem som gjorde att man 
ansåg att barn och ungdom behövde kontrolleras och fostras av samhället. 
De tidiga bamavårdsanstaltema innebar i realiteten, menar Stang Dahl, re
pression inte behandling och omhändertagandet fick närmast en avskräck
ande funktion. Det "barnevern" som presenterades i retoriken blev i prakti
ken ett "samfunnsvern" (aa s 170 ff).

Enligt Stang Dahl spelade professioner på bland annat juridikens och sko
lans områden en viktig roll för den norska barnavårdens tillkomst. Profes
sionernas intresse för att få bort barnen från fängelserna och avskilja de be
svärliga bamen från skolorna, identifieras som viktiga förklaringar till att 
Norge så tidigt fick en avancerad lagstiftning på bamavårdsområdet (aa s 
10 foch  139 ff).

En dansk studie i samma tradition, som även den ägnar sig åt den tidiga 
barnavården är Lökkes Vildfarende börn. Lökkes (1990) undersökning är 
till skillnad från Stang Dahls främst koncentrerad på en filantropisk organi
sation. Hennes slutsater om orsakerna till barnavårdens uppkomst står 
emellertid väl i överensstämmelse med Stang Dahls. Lökke får här sam
manfatta de idémässiga förändringar som låg bakom att offentlig barnavård 
slog igenom i Västeuropa och Nordamerika kring sekelskiftet:

- Kriminologer liksom fängelsepersonal önskade en straffrätt som funge
rade, det vill säga som avhöll från brott i framtiden och som hade en all- 
mänpreventiv effekt. En ny positivistisk kriminologi gav hopp om att en 
sådan kunde etableras.

12 Stang Dahls forskning är särskilt intressant eftersom Norge mycket tidigt fick en offentlig barnavård. 
Den norska lagstiftningen som antogs 1896, har samma rötter som den svenska och kom också att direkt 
påverka den.



- Många lärare och andra inom skolsystemet ville att de svåraste bamen, de 
mest odisciplinerade och sämst begåvade i de allmänna skolorna, skulle 
avskiljas så skolan fick  arbetsro.

- Under 1800-talet utvecklade de bättre ställda klasserna en ökad känslighet 
fö r  barns lidanden. Avsky för fysiskt lidande spelade en viktig roll för de 
viktiga påtryckningsgrupperna. I detta avseende kunde allianser skapas 
mellan socialdemokratin och filantropiska organisationer.

- En ny syn på barn bröt fram inom borgerskapet. Bamen kom att betraktas 
som oskyldiga formbara varelser, helt beroende av sin omgivning för att 
kunna växa upp till goda medborgare. Det var ett bamdomsbegrepp som 
skiljde sig från tidigare betoning av barns onda drifter och en syn på barn 
som en del av arbetskraften.

- De stora samhällsförändringarna under 1800-talet gav materiell grund för 
såväl framtidsoptimism som rädsla för framtiden. Optimismen bestod i en 
tilltro till att problem kunde lösas med rationella metoder. Vanart och ung
domskriminalitet kunde åtgärdas genom behandling. Pessimismen grund
ade sig bland annat i oro för att storstäderna där arbetarbarnen växte upp 
utgjorde en grogrund fö r  kriminalitet och prostitution.

- Det fanns en bred misstro mot de många ensamstående kvinnliga försör- 
jarna (Lökke aa 134 f).

Kristinsdottir (1991) har undersökt den isländska barnavårdens utveckling. 
Hennes centrala intresse är kvaliteterna i professionella insatser, det vill 
säga vad det i praktiken betyder att socialt arbete utförs professionellt samt 
vilka sociala förändringar som leder till professionell omsorg. Kristinsdottir 
framhåller att Island är ett intressant studieobjekt i detta avseende. Landets 
småskalighet har inneburit att professionaliseringsprocessen sett annor
lunda ut och inte kommit så långt som i andra välfärdsstater (aa s 25).

Professionalisering definieras av Kristinsdottir som den process där den so
ciala omsorgen och kontrollen lyfts ur det vardagliga livet, för att i stället 
domineras av speciellt utbildade omsorgsgivare och kontrollörer. Till denna 
process hör en fördjupning av de professionellas kunskaper och de profes
sionellas organiserade strategiska agerande (aa s 35).

Kristinsdottir konstaterar att den professionellt organiserade barnavården i 
Reykjavik har en byråkratisk karaktär. Den byråkratiska formalismen inne
bär avsaknad av social/psykologisk orientering, att verksamheten inte sätter



barnen i centrum och att den inte fokuserar de emotionella aspektema. I de 
delar av den isländska barnavården som ännu inte professionaliserats fann 
Kristinsdottir en passivitet i förhållande till bams behov (aa 231 f). Kris- 
tinsdottir menar att professionaliseringen av den isländska barnavården 
trots brister inneburit nya och bättre möjligheter att hantera mänskliga pro
blem och att den, genom professionernas anknytning till internationell ut
veckling, ger möjligheter att ta tillvara värdefull kunskap (aa s 233).

KRITIK MOT ETT KRITISKT PERSPEKTIV

Det finns en begynnande och på ett par centrala punkter väsentlig kritik 
mot viktiga delar av den forskning som bedrivits med teorier om social 
kontroll. Så har till exempel van Krieken (1986) påpekat att klienterna ten
derar att betraktas som passiva objekt för en kontrollerande elits handlingar 
snarare än sociala aktörer. Dessutom tenderar forskarna ofta att bygga sina 
slutsatser på teoretiska konstmktioner snarare än på handfast empiri om hur 
klienter faktiskt behandlats. Källmaterial för studier som utgår från ett 
kontrollperspektiv är ofta arbeten av de ledande talesmännen på området - 
alltså ’kontrollörerna’. Däremot används fallbeskrivningar, akter och utsa
gor från klienter endast sporadiskt (se Bellingham 1986 och van Krieken 
1986).

Gordon (1989) berättar i sin Heroes o f their own Lives barnavårdens och 
familjevåldets historia ur det sociala arbetets och klienternas perspektiv. 
Hon har gått igenom bamavårdsakter i Boston, USA från 1880-talet till 
1960-talet. Utan att förkasta de bidrag till kunskapsuppbyggnaden som 
gjorts med hjälp av ett kontrollperspektiv förhåller hon sig ändå, bland an
nat utifrån sina feministiska utgångspunkter, kritisk till vissa grundlägg
ande antaganden. Självklart måste man, menar Gordon, ta i beaktande den 
kontroll utifrån som utövas av samhället eller filantropiska organisationer 
via bland annat socialarbetare. Men lika viktigt är att förstå de dominans
förhållanden som finns inom familjesystemen. De problem som finns med 
den kontroll, som utövas av experter vars status vilar bland annat på för
måga att kritisera andras beteenden, måste förstås mot bakgrund av att 
denna kontroll samexisterar med verkligt förtryck inom familjerna. Klien
terna bör dessutom betraktas som handlande subjekt som i vissa situationer 
kan dra nytta av de kontrollerande organisationerna inte enbart som passiva 
objekt för en socialvård som utövar social kontroll (aa s 295 ff).



I anknytning till Gordon analyserar Frost och Stein (1989) i The Politics o f 
Child Welfare den engelska barnavårdens framväxt med ojämlikhet som or
ganiserande begrepp. Ojämlikhet manifesterad i klass, kön, etnisk bak
grund, förmåga, och generation (motsättningar föräldrar - barn) blir centra
la faktorer för att förstå barnavården. Barnmisshandel och brister i omsor
gen om bam ses alltså framförallt som sociala fenomen inte som indivi
duella.13

Sammanfattningsvis är den tidiga barnavårdens uppkomst och utveckling 
internationellt sett väl utforskad. Dess idémässiga bas i positivistisk veten
skap och filantropiska ideer är väl belagd också genom nordiska studier. De 
senaste 25 åren har forskningsinsatserna dominerats av en teoretisk ram där 
samhället, professionerna och de ideella organisationerna stått i centrum för 
analysen. Begreppet social kontroll har varit centralt för att förstå barna
vårdens framväxt. Klasskillnader samt andra aspekter på ojämlikhet är 
också centrala faktorer för förståelse av barnavården i en kritisk forsk
ningstradition. Den kritik som på senare tid anförts mot kontrollperspekti
vet har betonat att forskarna såväl empiriskt som teoretiskt varit ointresse
rade av vad som sker i det mer praktiska sociala arbetet.

Huruvida barnavården fungerar kontrollerande för att upprätthålla sam
hällsskyddet och/eller om den skyddar bam mot ’olämpliga’ föräldrar är, 
menar jag, i sista hand en empirisk fråga som inte endast kan avgöras ge
nom studier av lagstiftning eller professionell diskurs. Här behövs, som 
Gordon (1989), Bellingham (1986) och van Krieken (1986) påpekat, under
sökningar av barnavårdens praktik.

SVENSK FORSKNING OM SOCIALT ARBETE OCH 
BARNAVÅRD

Forskningen om socialt arbete i Sverige har sedan början av 1970-talet ut
märkts av en samhällskritisk tradition.14 När det gäller det sociala arbetets 
historia märks här Ottossons m fl (1974) Den svenska sociallagstiftningen 
där socialpolitikens utveckling från 1500-talet till och med 1900-talet ana-

131 anglosaxisk litteratur används det svåröversatta begreppet "child abuse and neglect" för allt som kan 
betecknas som övergrepp mot bam och brister i förmåga att ta hand om dem.

14 För socialt arbete i allmänhet se t ex Sjöström (1974) och Flemström och Ronnby (1975). För indivi
duellt socialt arbete med barnfamiljer se Kjellquist m fl (1977), Dahl m fl (1980) samt Eliasson, Hessle 
och Nygren (1977).



lyseras med hjälp av marxistisk samhällsteori. Barnavårdslagstiftningen be
skrivs som en klasslag med udden riktad mot "de sedan generationer fat
tiga, utslagna och maktlösa familjerna". Gentemot dessa, menar författarna, 
utgör lagstiftningen framförallt ett medel för social kontroll (aa s 158 f).

Liksom Ottosson m fl utgår Holgersson (1977), i sin inflytelserika So
cialvården - en fråga om människosyn, från ett klassperspektiv.15 Men me
dan de materiella villkoren, produktivkraftema och produktionsförhållan
dena spelar den centrala rollen i Ottossons m fl framställning, står ideolo
gier i centrum för Holgersson. Socialvårdens lagstiftning (fram till Social
tjänstlagens tillkomst) präglades, menar Holgersson, av ett antal konserva
tiva traditioner som i sin förlängning leder till en "vi-och-de-syn" i det so
ciala arbetet. Mot konservatismen ställer Holgersson en facklig, arbetar- 
rörelsepräglad gruppsolidaritet. Holgersson menar att en sådan inte fick ge
nomslag förrän i den debatt som föregick Socialtjänstlagen. Det berodde på 
att den fackliga rörelsen och socialdemokratin, enligt Holgersson, innan 
dess inte intresserade sig för socialvårdens reformering (Holgersson 1977 s 
74 ff och 317 f).

Mattsson (1984) arbetar i Den goda förmyndaren också han med de ideolo
gier som präglar socialvården. Författaren söker, i förhållande till Holgers
son, ge en mer ’jordnära’ bild av hur det praktiska arbetet kunde gestalta 
sig under olika perioder. Det gör han bland annat genom att gå igenom do
kument från det sociala arbetets ledande företrädare. Historiskt kan, menar 
Mattsson, det sociala arbetet beskrivas som just det välmenande formynderi 
som titeln anger.

I Vinterheds porträtt av Gustav Jonsson på Skå tecknas socialpolitikens, 
socialvårdens och barnavårdens utveckling som relief till Jonssons liv. 
Vinterheds avhandling innehåller en ideologikritisk granskning av barna
vården under 1900-talet. Här görs bland annat en genomgång av innehållet 
i och bakgrunden till bamavårdslagama samt lagarnas plats i den social
politiska utvecklingen (aa s 107 ff, 452 ff och 490 ff). Framställningen 
koncentreras på ungdomsproblem och på den position som Bambyn Skå 
fått i den svenska barnavården.15

15 I Holgerssons fall kanske benämningen snarare bör vara fackligt eller socialdemokratiskt perspektiv.

151 detta sammanhang bör även nämnas Gustav Jonssons egna "Spiken i pianot" där han ger sin syn på
uppfostringsdebatt och socialvård mellan 1930- och 1980-tal (Jonsson 1983).



Det källmaterial som kommit till användning i de ovan redovisade arbetena 
är framförallt tidigare gjorda historiska sammanställningar, statliga utred
ningar, skriftligt material från ledande företrädare inom socialvårdens olika 
områden och annat offentligt material. Material från det sociala arbetets 
praktik, i form av akter och utredningar om enskilda klienter, förekommer 
däremot endast sparsamt.17

Hittills har jag behandlat svensk forskning vars syfte är att ge bred historisk 
överblick över socialpolitikens, det sociala arbetets och barnavårdens histo
ria. Det finns emellertid forskare som tagit sig an mer avgränsade områden 
eller tidsperioder inom barnavårdens historia och med annan typ av empi
riskt material. Här inryms Bramstångs (1964) genomgång av de svenska 
räddningsinstitutens och uppfostringsanstalternas uppkomst under 1800- 
talet. B ramstång spårar uppfostringsanstalternas kontinentala idémässiga 
ursprung och diskuterar begreppen behandling kontra straff i den framväx
ande barnavården. Mer ingående behandlas Prins Carls uppfostringsanstalt 
i Stockholm och Råby räddningsinstitut utanför Lund. Bramstångs beskriv
ning av den tidiga barnavårdens historia ingår i hans avhandling Förutsätt
ningar för barnavårdsnämnds ingripande mot asocial ungdom (aa) som 
framförallt innehåller en analys av den del av bamavårdslagstiftningen som 
riktar in sig mot ’ ungdomsproblem ’. Det rättsliga legalitetsproblemet står i 
centrum för Bramstångs analys och han argumenterar för en restriktiv lag
tolkning (aa s 85 ff).

Bjurman (1984) presenterar i uppsåten De vanartiga intressant källmaterial 
från 1800-talets slut och 1900-talets början. Genom exempelvis remiss
handlingar från Stockholms stads skolkarehem som skrivits av bland andra 
de lärare som ville placera barnen på hemmet ges en uppfattning om vad 
som vid sekelskiftet karaktäriserade vanart.18

Qvarseli (1985) analyserar i en artikel med titeln Från vanart till psykopati 
bampsykiatrins framväxt i Sverige under mellankrigstiden. Qvarsell visar 
hur en psykiatrisering och medikalisering av barns sociala avvikelser leder 
till att psykopatibegreppet får en stark ställning inom medicin, pedagogik 
och socialvård (aa s 167 ff).

17 Ett undantag i detta sammanhang är Vinterheds analys av förhållandena vid Barnbyn Skå, som inne
håller beskrivningar av praktiken vid barnbyn bl a utifrån intervjuer och skrifligt material. (Vinterhed 
1977).

181 det här sammanhanget kan också nämnas ett pågående forskningsprojekt vid Tema Barn i Linköping 
(Sundkvist 1992). Här analyseras bland annat bamavårdsnämndshandlingar från Norrköping åren fram 
till mitten av 1920-talet.



I avhandlingen I  barnens och nationens intresse analyserar Ohrlander 
(1992) hur idéerna om det samhälleliga omhändertagandet av bam och för
äldrar förändrades i den socialpolitiska diskursen från 1900-talets början till 
slutet av 1920-talet. Hon följer diskursen framförallt som den kommer till 
uttryck i Centralförbundet för socialt arbete och Svenska fattigvårds- och 
bamavårdsförbundet. Ohrlander intresserar sig för vilken typ av problem 
som visades upp av aktörerna och som motiverade behov av ingripanden i 
familjerna, vilken sorts samhälle man ville bygga, vilka relationer och tek
niker i form av makt, beroende, frihet och tvång, som upprättades mellan 
institutioner och familjer samt vilken sorts diskurs om barnuppfostran som 
förmedlades (aa s 15 f). Hennes grepp på frågan är således brett och hon 
går bland annat igenom 1924 års Bamavårdslag samt handlingar från den 
för barnavården viktiga kongressen för fattigvård och folkförsäkring 1906, 
bamavårdsmötet 1911 och tredje nordiska bamavårdskongressen 1927. Till 
hennes källmaterial hör också ett antal centrala tidskrifter med inriktning på 
bland annat barnavård (aa s 41,43 ff 148 ff och 199 if).

Avhandlingen Omhändertagande av barn av Hollander (1985) skiljer sig i 
väsentliga avseenden från de hittills diskuterade arbetena, framförallt ge
nom det källmaterial som används. Hollander genomför en rättssociologisk 
undersökning av bamavårdsmål när det gäller tvångsomhändertaganden i så 
kallade miljöfall, det vill säga i de situationer då föräldrarnas brister är hu
vudskälet till omhändertagandet. Undersökningen avser åren 1974, 1977 
och 1982. Hollander presenterar de familjer som utsatts för omhänder
taganden genom ett antal socialt inriktade variabler och hon diskuterar de 
problem som ligger bakom omhändertagandena (aa s 200 ff). Vid sidan av 
den rättssociologiska studien presenteras en juridisk genomgång av bama- 
Vårdslagstiftningens ställning och utveckling från 1924 års lag fram till och 
med 1980 års lagstiftning (aa s 80 ff). I sin avhandling och i annat sam
manhang (se Hollander och Marklund 1983) diskuterar Hollander de för
ändringar som skett i samhällets juridiska ansvar för bam. Hon identifierar 
en övergång från en restriktiv lagstiftning till en "mjuklagstiftning" där 
samhället kan ingripa gentemot föräldrarätten på terapeutiska och psykolo
giska grunder (Hollander och Marklund aa s 9).

I avhandlingen Bättre beslut behandlar Claezon (1987) barnavårdsarbetet 
och då särskilt själva beslutsprocessen. Hennes syfte är bland annat att 
kartlägga socialsekreterarnas arbete i samband med omhändertagande av 
bam. Det empiriska materialet, bland annat akter i bamavårdsärenden, är



hämtat från början av 1980-talet. Avhandlingen utmynnar i en diskussion 
om vilka beslutsmodeller som borde tillämpas inom barnavården.

Innan syfte och frågeställningar behandlas skall forskningen om den 
svenska barnavårdens historia sammanfattas i några punkter:

För det första finns, som konstaterats, ingen samlad genomarbetad fram
ställning av barnavårdens utveckling med undantag av Hollanders och 
Bramstångs rättsdogmatiska analyser av lagstiftningens framväxt. I övrigt 
beskrivs barnavårdens utveckling fragmentariskt i texter som behandlar so
cialpolitikens eller det sociala arbetets utveckling i allmänhet, eller i kortare 
introducerande avsnitt till arbeten som behandlar särskilda aspekter av bar
navården.

För det andra saknas i de framställningar som gjorts ofta en genomarbetad 
teoretisk referensram. Antingen så att de helt saknar explicit teoretisk an
knytning, som ofta är fallet med de reformistiska studierna (se Höjer aa), 
eller som i Ottossons m fl (aa) fall, att de utmärks av en av en struktur- 
inriktad teori som inte närmare bidrar till att förstå barnavårdens specifika 
utveckling och i Holgerssons (aa) fall, av en stark betoning av ideologiers 
betydelse för förändringar som inträffat. Inflytandet från internationell teo
riutveckling är tämligen begränsat.

För det tredje präglas de svenska forskningsinsatserna (liksom de flesta 
internationella) av att den empiri som kommit till användning i stor utsträc
kning utgjorts av offentliga utredningar och skrifter från ledande företrä
dare på området. I de fall då material (exempelvis personakter) från indivi
duella fall kommit till användning har det rört sig om begränsade nedslag i 
historien.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

I avhandlingens inledning beskrevs en bamavårdsutredning och utifrån 
denna restes ett antal frågor som det nu är dags att återvända till. Frågorna 
utgick från att samma familj kunde beskrivas på mycket olikartade sätt av 
olika aktörer på barnavårdens fält: på vilket sätt påverkas det sociala arbetet 
av att det bedrivits under skilda organisatoriska förutsättningar, som 
varierat mellan olika kommuner och över tid? Vad får det för konsekvenser 
för det sociala arbetet att det i allt större utsträckning utförs av olika mer



eller mindre högt utbildade professionella?1’ Vad får förändringar på det 
teoretiska området för konsekvenser?

På ett övergripande plan rör dessa frågor villkoren för det sociala arbetet 
och hur dessa villkor förändrats. Mer specifikt handlar det om barnavården 
och särskilt tvångsomhändertaganden. När jag använder begreppet barna
vård avses den typ av verksamhet vars praktik var/är primärkommunal! or
ganiserad, tidigare i barnavårdsnämnder numera i socialnämnder. Praktiken 
innehåller individuellt inriktade ågärder och målgrupp är bam och deras 
familjer.20

Ett tvångsomhändertagande innebär att föräldrarna fråntas viktiga delar av 
bestämmanderätten över bamen (men inte den juridiska vårdnaden). I de 
flesta fall leder ett tvångsomhändertagande till att barnet placeras i foster
hem eller vid någon typ av institution (bamhem eller liknande). Den prakti
ska verksamheten det vill säga bl a utredningar och verkställighet av 
tvångsomhändertaganden bedrivs vid barnavårdsnämnder/socialnämnder. 
Beslut om omhändertagande med tvång fattades tidigare av barnavårds
nämnd men numera av länsrätten efter ansökan från socialnämnd.21

Det har som framgått funnits en förhållandevis stor stabilitet när det gäller 
lagstiftningen på bamavårdsområdet och i andelen barn som varit tvångs- 
omhändertagna. Samtidigt har det skett viktiga förändringar av barnavår
dens organisering, de teorier och synsätt som dominerat området och av 
faktorer i omgivningen som välfärdsstatens utbyggnad. Det finns emellertid 
ingen forskning om svenska förhållanden som visar hur dessa komplicerade 
faktorer hänger samman.

För att undersöka den typ av frågor som här berörts krävs ett studium av en 
relativt lång tidsperiod. Efter att bamavårdsfrågan etablerats i Sverige i 
början av seklet, dröjer det nämligen ända fram till 1980-talet innan barna
vårdens nuvarande organisatoriska förhållanden och lagstiftning etableras. 
Dessutom har förändringar när det gäller grundläggande föreställningar på 
bamavårdsområdet skett över lång tid. I litteraturgenomgången har konsta
terats att det saknas en samlad, genomarbetad framställning av barnavår
dens framväxt och förändringar under 1900-talet. En stor del av svensk och

19 Den närmare innebörden i begreppet profession diskuteras i nästa kapitel, här används det för att be
teckna de yrkesgrupper som verkar på fältet: framförallt läkare, jurister och socialarbetare.

20 Som begreppet här används ingår inte barnomsorg.

21 Lagstiftarens benämningar på tvångsomhändertagande har skiftat från skydds uppfostran till omhän
dertagande för samhällsvård.



utländsk forskning som bedrivits med ett kontroll-perspektiv har gjorts med 
källmaterial som begränsar sig till offentligt material och man har ofta kon
centrerat sig på ungdomars avvikelser. Även när det gäller det reformistiska 
perspektivet kan kritik riktas mot att man använt sig av ett ofta ännu mer 
inskränkt, officiellt källmaterial.

Syftet med denna avhandling är att beskriva och analysera villkoren för  
och innehållet i den svenska barnavårdens historiska utveckling särskilt 
med avseende på tvångomhändertaganden som motiveras med föräldrars 
brister. Analysen skall behandla lagstiftningen, den professionella diskur
sen och barnavårdens praktik samt förhållandet mellan dessa tre delar av 
barnavårdens fält.

Framställningen koncentreras till perioden från 1924 års Bamavårdslag, 
genom vilken barnavården ges en stabil organisatorisk form, till slutet av 
1980-talet. Som framhållits läggs stor vikt vid barnavårdens organisatoriska 
villkor, de olika professionernas agerande på fältet samt hur begrepp och 
teorier formas och sprids.

Barnavårdens organisationer, det vill säga de som har att hantera barna
vårdens praktik på lokal, primärkommunal nivå, bör betraktas som öppna 
system. De är följaktligen utsatta för den osäkerhet som det innebär att vara 
beroende av omgivningen. Samtidigt är de föremål för rationalitetskrav och 
därmed i behov av förutsägbarhet och stabilitet (jmf Thompson 1971 s 21). 
Organisationernas osäkerhet tycks, enligt Thompson, vara störst på det han 
kallar den institutionella nivån. Det vill säga där organisationerna skall 
hantera miljöpåverkan över vilka de saknar formell auktoritet och kontroll. 
Här utsätts organisationerna för allmänt normativt tryck som sträcker sig 
från formella lagar till etiska principer och påverkan från den allmänna 
opinionen (aa s 23 f).

Hazenfeld (1983) identifierar i sin analys av human service organizations 
ett antal olika sektorer som är centrala för påverkan av den typ av organi
sationer som finns inom barnavården. Till dessa sektorer hör de som 
tilldelar organisationerna legitimitet och auktoritet. Här är staten med lag
stiftning och kontroll samt de professionella organisationerna viktiga (aa s 
61, jm f DiMaggio och Powell 1983). I denna avhandling står barnavårdens 
praktik och de delar av barnavårdens falt, som ger praktiken dess legitimitet 
och auktoritet, i centrum för intresset. Lagstiftningen och de professionella 
gmppemas agerande framstår som helt centrala. Det är genom lagstift
ningen som staten reglerar de normativa och instrumentella värden och



regelverk som skall styra barnavårdens praktik och det är i de profes
sionella gruppernas diskurs som artikulerade teorier, vetenskapliga före
ställningar och metoder på området formas.

Barnavården skall ses som ett falt där tre delar i interaktion med varandra 
formar dess innehåll:

- Den första delen är lagstiftningen. Det rör således de normer och regel
verk som utformas av staten för styrning av barnavårdens praktik .22

- Den andra delen utgörs av de professionella gruppernas diskurs. Det 
handlar om teorier, normativa och vetenskapliga föreställningar, samt me
toder som utvecklas och presenteras inom fältet.

- Den tredje delen är barnavårdens praktik som den gestaltat sig i den verk
samhet som bedrivits vid barnavårdsnämnder/socialnämnder i landets 
kommuner.

Att dessa delar är centrala i analysen betyder inte att jag bortser från andra 
viktiga faktorer i barnavårdens omgivning. Det gäller de ekonomiska vill
kor under vilka barnavården verkar, organisationer som på olika sätt 
kompletterar den kommunala barnavården (som den psykiska bam- och 
ungdomsvården) och den allmänna debatten på området (jmf Hazenfeld s 
61 f). Dessa faktorer kommer att beröras, men analysen koncentreras till 
och framställningen formas kring lagstiftning, professionell diskurs och 
praktik.

Hur kan man tänka sig att lag, diskurs och praktik hänger samman, på vil
ket sätt formar de barnavårdens fält?  Det är självfallet i grunden empiriska 
frågor, som skall undersökas i den fortsatta framställningen. Här skall ges 
några preliminära utgångspunkter för analysen.

Lagstiftningens betydelse när det gäller behandling av och syn på avvik
ande beteende kan grovt sett delas upp i symboliska respektive instrumen
tella funktioner (jmf Gusfield 1967). Lagarnas symboliska funktion ligger 
framförallt i att de påverkar normer och bidrar till att styra människors syn 
på olika företeelser. Således stämplar de barnmisshandel som avvikande 
och ger legitimitet åt ingripanden mot sådana handlingar. Lagstiftningens 
instrumentella funktion syftar till att direkt påverka människors handlande.

22 Med staten menas i detta sammanhang och i det följande centralstaten, skild från det som ibland kallas 
den lokala staten, det vill säga i Sverige framförallt landsting och primärkommuner.



Socialarbetare är exempelvis skyldiga att utreda anmälningar i bamavårds- 
ärenden enligt formkrav som regleras i lagstiftningen.

Lagstiftningens symboliska och instrumentella funktioner är betydelsefulla 
när dess inflytande på praktiken skall analyseras. I lagen anges de värden 
och regler som avses styra verksamheten. Det finns emellertid inte anled
ning att föreställa sig en enkel rationell logik mellan lag och praktik, så att 
praktiken utgör en avspegling av lagstiftningens värden och regler. Hur 
förhållandet är mellan den typ av regelverk som lagstiftningen represente
rar och praktiken på fältet skall, utifrån ett organisationsteoretiskt perpek- 
tiv, utvecklas i nästa kapitel.

Liksom lagstiftningen har de professionella gruppernas diskurs symboliska 
och instrumentella funktioner. Diskursen innehåller allt från etiska ställ
ningstaganden till mer konkreta råd om hur arbetet skall uformas. Begrep
pet diskurs används härför att beteckna det offentliga ’samtalet’ på fältet. I 
diskursen anges den helhet av uttryck, utsagor, teorier och begrepp som 
gäller på området. Diskursen kan förändras genom att ett synsätt på bams 
utveckling byts mot ett annat eller genom att synen på verksamma metoder 
för att åstadkomma förändring ändras. Inom diskursen kan vid samma tid
punkt finnas olika teorier som inte nödvändigtvis behöver vara förenliga.

Professionerna påverkar lagstiftningen direkt genom att ledande företräd
are ofta kallas som sakkunniga till offentliga utredningar, men också indi
rekt via den professionella diskursens mer allmänna inflytande på lagstift
ningens utformning. De professionella grupperna kan själva tänkas ut
veckla teorier och metoder på området, men också bidra genom att introdu
cera utländska erfarenheter. Professionernas inflytande på praktiken liknar 
lagstiftningens i den meningen att det kan delas in i symboliska och 
instrumentella funktioner. En viktig skillnad är dock att inflytandet från den 
professionella diskursen inte är formellt tvingande. Påverkan sker dels ge
nom att diskursens innehåll på olika sätt förmedlas till de praktiskt verk
samma, men också genom att de som utformar diskursen deltar i praktiken. 
Professionernas bidrag till lagstiftning och praktik kan bestå i definitioner 
av avvikande beteenden, förklaringar av avvikande beteenden genom olika 
typer av vetenskapliga teorier, och metoder för hur avvikande beteende 
skall bemötas och behandlas. Vilka som är bärare av diskursen, hur den 
kommer till uttryck i lagstiftningen och praktiken, det vill säga vilket in
flytande den får och hur den tillämpas, är empiriska frågor som skall be
handlas i avhandlingen.



Betraktar man barnavårdens praktik från det tidsperspektiv som angivits 
för studien, finner man att de organisatoriska förhållandena varierat högst 
väsentligt. I början av undersökningsperioden var antalet kommuner myc
ket stort, och i de flesta sköttes barnavårdsarbetet av politiskt tillsatta lek
män. I slutet av perioden har alla kommuner särskilt anställda tjänstemän 
för barnavårdsarbetet. Barnavårdens organisatoriska förhållanden kan såle
des variera över tid, men också mellan olika kommuner under samma tids
period. Man kan tänka sig tre mer eller mindre renodlade modeller för hur 
barnavårdsarbetet sköts. För det första lekmannamodellen där de politiskt 
tillsatta barnavårdsnämnds-/socialnämndsledamötema dominerar verksam
heten. För det andra en byråkratisk modell där tjänstemännen dominerar 
verksamheten och där deras arbete styrs av standardiserade regler och ruti
ner. För det tredje en professionell modell där arbetet domineras av tjäns
temän och utförs med hänvisning till mer eller mindre vetenskaplig kun
skap (jmf Torstendahl 1989 s 30). I nästa kapitel skall skillnaderna mellan 
dessa beslutsformer och beslutsformernas tänkbara konsekvenser för prak
tiken diskuteras. Här nöjer jag mig med att konstatera att modellernas före
komst kan variera över tid och mellan olika kommuner vid samma tid
punkt. Att man kan tänka sig att de olika modellerna i sig är betydelsefulla 
för hur barnavårdens praktik gestaltar sig och att de i olika utsträckning kan 
vara mottagliga för inflytande från lagstiftning och professionell diskurs.

Avhandlingen är disponerad utifrån de olika delama i barnavårdens fält. 
Fortsättningen av denna inledande del skall användas till att precisera och 
utveckla några viktiga teoretiska begrepp och utgångspunkter. Avhandling
ens del 2 innehåller en analys av lagstiftningen och dess förändringar med 
utgångspunkt från dess symboliska och instrumentella funktioner, det vill 
säga hur lagen är tänkt att styra barnavårdens praktik. Källmaterialet är 
främst offentliga utredningar och förarbeten till lagama.

Del 3 behandlar den professionella diskursen och dess förändringar. Här 
analyseras de teorier och metoder som förekommit inom fältet, samt be
skrivs vilka grupper som utformar och sprider dessa. Källmaterialet utgörs 
främst av tidskrifter med inriktning på socialt arbete och barnavård. Del 4 
behandlar barnavårdens praktik och källmaterialet är utredningar i tvångs- 
omhändertagandeärenden i så kallade miljöfall, där omhändertagandena 
motiveras av föräldrars brister. Utredningarna representerar olika tidspe
rioder och olika typer av organisationer. Dessa ärenden får utgöra exempel 
på hur lagstifming och professionell diskurs kommer till uttryck i prakti
ken, men används också för att beskriva de familjer mot vilka ingripanden



görs. Analysen är uppbyggd dels kring en genomgång av de utsatta fa
miljernas sociala situation samt skälen till ingripandena och dels kring en 
genomgång av utredandets kultur, det vill säga hur utredningarna konstrue
rats under olika tidsperioder och organisatoriska kontext. I del 5 söker jag 
avslutningsvis knyta samma trådarna mellan fältets olika delar och sam
manfatta avhandlingens slutsatser.

De metodoloģiska frågorna behandlas i respektive del, men redan här skall 
sägas något om viktiga begränsningar som antytts. Studien utgår, som 
framgått, från tvångsomhändertaganden i miljöfall. Således undersöks inte 
åtgärder utöver tvångsomhändertaganden och dessutom endast sådana 
som görs med hänvisning till föräldrars brister. Det finns flera skäl till 
detta ställningstagande. Jag har redan berört varför frågor kring tvångs
omhändertaganden är intressanta i ett samhällsperspektiv i allmänhet och 
för socialt arbete i synnerhet. Det är dessutom så att det juridiska ramverk 
som omgett tvångsomhändertaganden, gör att det finns tillgång till skriftligt 
material i dessa fall. Andra typer av ingripanden från barnavården är ytterst 
sparsamt dokumenterade. Tvångsomhändertagandeärenden ger med andra 
ord tillgång till ett källmaterial som gör det möjligt att följa barnavården 
över en lång tidsperiod och i olika organisatoriska sammanhang.

Att välja miljöärenden innebär begränsningar men också möjligheter till 
fördjupning. Om beteendefallen behandlas kompliceras bilden, även avvik
ande beteende som har att göra med ungdomars kriminalitet, drogmissbruk 
och så vidare, skulle i så fall behöva behandlas. Genom koncentration på 
frågor som framförallt har att göra med föräldrars avvikande beteende kan 
analysen av sådana ärenden fördjupas. Miljöärenden är, menar jag, dess
utom särskilt intressanta eftersom de komplicerar begreppet social kontroll. 
I dessa fall ställs nämligen två perspektiv tydligt mot varandra, dels ett 
kontrollperspektiv som kan formuleras: hur skall samhället skyddas mot 
kommande avvikande beteende, dels ett skyddsperspektiv som kan formu
leras: hur skall bam skyddas mot föräldrar som orsakar dem lidande.

Dessa avgränsningar får inte bara konsekvenser för de delar av texten som 
berör barnavårdens praktik utan även när det gäller lagstiftning och profes
sionell diskurs. Också här koncentreras framställningen till de delar i dis
kurs och lagstiftning som berör tvångsomhändertaganden i miljöfall, även 
om dessa frågor måste diskuteras i förhållande till lagstiftningen och dis
kursen som helhet.



KAPITEL 3 
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Barnavården bygger på de grundläggande föreställningarna att barn i vissa 
fall är beroende av samhället för att få stöd och skydd och att samhället via 
socialvården i sista hand har rätt att använda tvångsmedel för att genomföra 
sina beslut. Barnavårdens yttersta instrument - att med tvång skilja bam 
från föräldrar - är centralt för förståelsen av dess funktion. Det är i dessa 
situationer som gränserna för det ’tillåtna’ pekas ut. Här kodifieras de avvi
kande beteenden som leder till att föräldrar inte får behålla sina barn.

Hur konstitueras en sådan verksamhet? Vilka är villkoren för verksam
hetens organisering? På vad vilar aktörernas legitimitet? Detta är frågor 
som skall belysas teoretiskt i detta kapitel, som avslutas med en presenta
tion av några viktiga teoretiska ställningstaganden som ligger till grund för 
den fortsatta framställningen.

ETT KUNSKAPSSOCIOLOGISKT STÄLLNINGSTAGANDE

Bergers och Luckmans The Social Construction o f Reality får tjäna som en 
kunskapssociologisk utgångspunkt för den följande diskussionen. Författ
arna skriver i Schutz fenomenologiska tradition. De utgår från att den 
mänskliga samvaron - den sociala ordningen - i grunden baseras på en av 
de ingående aktörerna accepterad gemensam tolkning av verkligheten. 
Denna tolkning är i sin tur en mänsklig produkt skapad i social interaktion. 
Vår uppfattning av verkligheten är alltså socialt konstruerad. Det betyder 
inte att verkligheten är ickeexisterande utanför våra sinnen, men det bety
der att vårt sätt att se verkligheten är beroende av vårt samspel med andra 
människor (Berger och Luckman 1979, jm f Heeren 1971).

Med hjälp av detta grundläggande kunskapsteoretiska ställningstagande 
bygger Berger och Luckman en omfattande modell för hur kunskap skapas 
och objektiveras. Ett nyckelbegrepp i detta sammanhang är institutionali
sering, som i en mycket allmän definition "uppträder varhelst det före
kommer ömsesidig typifiering av vanemässiga handlingar av typer av ak
törer. Annorlunda uttryckt är varje sådan typifiering en institution" (aa s 
70). Institutionalisering är den process i vilken handlingar upprepas, blir 
vanemässiga och ges sammanhang och mening av en grupp aktörer. Det är



med andra ord genom denna sociala process som människor accepterar en 
gemensam definition av den sociala verkligheten. Vissa handlingar görs 
därmed godtagbara och andra (teoretiskt tänkbara) handlingar icke godtag
bara. Institutioner upplevs som stående över de enskilda individer som för
kroppsligar dem och därmed - och det är centralt - som tvingande objektiv 
verklighet (aa s 70 ff).23 På så sätt kan exempelvis begrepp som barn, so
cialvård, barnmisshandel och vanart (för att ta ett äldre, numera ej accepte
rat uttryck) fungera som definitioner av verkligheten. Till sådana begrepp 
kopplas sedan legitimerande teorier som förklarar och ger mening åt före
teelserna. Psykodynamisk teori kan således användas för att förklara fö
räldrars handlingar och tolka bamens reaktioner. Det är kanske i detta 
sammanhang viktigt att påpeka att det är möjligt att barnavårdens fält sam
tidigt kan innehålla olika konkurrerande tolkningar av verkligheten, som 
skiljer gmpper av aktörer åt. Det kan till exempel ta sig uttryck i skilda teo
retiska skolors olikartade uppfattningar om bams behov.

Bergers och Luckmans kunskapssociologi anger några utgångspunkter för 
hur barnavårdens historia kan förstås. I ett samhälleligt perspektiv ’härbär
gerar’ barnavården kognitiv a och normativa föreställningar om hur föräld
rar skall fostra sina bam och hur bam och ungdomar skall uppträda. I sista 
hand är det barnavården, med tvångsomhändertaganden som yttersta 
instrument, som avgör vad som är icke acceptabelt beteende. I barnavården 
organiseras därmed viktiga delar av de institutionaliserade föreställningar 
som berör bams uppväxt och familjelivets villkor. Det gäller föreställningar 
om samhällets ansvar för bam och de gränser för ’det tillåtna’ som kodi
fieras i lagstiftning och barnavårdens praktik.

Bergers och Luckmans kunskapssociologi tillhandahåller några begrepp 
som är användbara för att tydliggöra den process som lett fram till dagens 
barnavård. Det gäller för det första social konstruktion, där teorier och före
ställningar som finns kring barnavården och bams och föräldrars avvikande 
beteende kan ses som sociala konstruktioner, samt för det andra begreppet 
institutionalisering, som anger ramar för förståelse av hur handlingar kring 
barnavården konstitueras.

Man behöver emellertid gå utöver Bergers och Luckmans teoribygge för att 
närmare diskutera de aktörer, organiserade intressen och strukturella för

23 Viktigt att notera är att begreppet institution i Bergers och Luckmans mening inte är detsamma som 
organisation. Institution betyder här stabila handlingsmönster, det kan innebära allt från hälsningsritualer 
till mönster för hur barnavård skall bedrivas. Sådana stabila handlingsmönster kan självklart ta sig orga
nisatoriska uttryck som i barnavårdens fall.



hållanden som påverkar barnavården. Berger och Luckmans fenomenologi- 
ska perspektiv lämnar oss utan tillräcklig vägledning när det gäller barna
vårdens organisering, dess plats i samhällsstrukturen och aktörernas posi
tioner i en samhällelig hierarki. I det fortsatta skall dessa betingelser be
röras.

INSTITUTIONELLA ORGANISATIONER

Den form av institutionaliserad verksamhet som barnavården utgör, har be
drivits och bedrivs i formella organisationer, vid barnavårdsnämnder, so
cialkontor osv. Verksamheten kan inte förstås utan att dess organisatoriska 
villkor diskuteras. Socialarbetares utredningar, läkares yttranden och de åt
gärder som vidtas, bör analyseras med utgångspunkt från de organisatoriska 
ramar och den omgivning som format dem. Det behövs således teorier för 
hur organisationerna fungerar för att driva framställningen vidare.

Göran Ahme konstaterar att organisationsteori är tämligen oorganiserad 
(Ahme 1990 s 29). Själv anlägger han en bred organisationsteoretisk ansats 
och är bland annat påverkad av de forskare som brukar kallas institutionella 
eller nyinstitutionella. Scott (1987 b) beskriver institutionell organisations
teori som en - eller rättare flera - skolbildningar som uppkommit i motsätt
ning till klassisk rationell och instrumenten organisationsforskning.

Ett institutionellt organisationsperspektiv knyter an till Bergers och Luck
mans begreppsapparat. Hög institutionaliseringsgrad i en organisation in
nebär hög grad av formalisering och standardisering samt stark anknytning 
till, för de inblandade, centrala värden. Institutionaliserade organisationer 
är öppna system som styrs av socialt och kulturellt bestämda regler i sin 
omgivning. Dessa regler kommer till uttryck i formella stmkturer och i de 
handlingar som utförs i organisationer. De mtiner som utvecklas ger me
ning åt organisationen och de avspeglar stabila värderingar, intressen, upp
fattningar, förväntningar och resurser. De institutionella arrangemangen är 
med Berger och Luckmans begrepp sociala konstmktioner, alltså mänskliga 
produkter. De socialarbetare som idag har till uppgift att skriva bamavårds- 
utredningar behöver inte vara medvetna om hur den tradition en gång till
kommit som utredningarna är en del av. Reproduktion av sådana institu
tionella arrangemang som kan ha varit medvetet skapade behöver inte ske 
medvetet, man tar helt enkelt över och tar för givet begrepp, värderingar 
och praktiska handgrepp som konstmerats tidigare. I ett institutionellt pers



pektiv blir därför organisationens historia betydelsefull. Det är där vi kan 
spåra de institutionaliserade föreställningar, rutiner och regler som i stor ut
sträckning styr individerna och begränsar valmöjligheter i nuet (se Scott 
1987 b, Brunsson och Olsen 1990, Perrow 1986 samt DiMaggio och 
Powell 1991).24

Att organisationer är utsatta för ett starkt inflytande från omgivningen utgör 
ett av den institutionella teorins gmndantaganden. Ett andra är att institu
tionaliserade organisationers strukturer kan betraktas som löst kopplade 
från det "tekniska", det faktiska arbetet. Detta till skillnad från organisa
tioner som är strukturerade på gmndval av teknisk produktion eller utbytes
förhållanden. Att en organisation är löst kopplad innebär att den påverkas 
utifrån så att dess struktur och regelverk anpassas till rådande institutionella 
föreställningar medan det praktiska arbetet kan utföras på annat sätt. Orga
nisationens olika delar blir därmed löst kopplade till varandra.

I en artikel från 1977 av Meyer och Rowan: Institutionalized Organiza
tions: Formal Structure as Myth and Ceremony konstaterar författarna att 
grundläggande rationella antaganden om att organisationer gör vad de säger 
sig göra strider mot empiriska forskningsresultat. De rationalitetsnormer 
som till det yttre karaktäriserar organisationer utgör ofta institutionellt 
präglade regler som svarar mot utifrån påförda legitima värderingar av hur 
organisationer bör fungera. De rationella kriterierna - regelverken - har med 
andra ord en samhällelig legitimitet som genomsyrar organisationerna.25 Att 
regelverken efterlevs innebär att organisationer belönas oavsett hur ’bra’ 
det faktiska arbetet utförs. Det är bl a sådana regelverk som Meyer och 
Rowan kallar "rationaliserade myter". Rationaliserade eftersom de är regler 
för att uppnå mål. Myter eftersom de inte kan verifieras empiriskt, men 
samtidigt är allmänt vedertagna (Meyer och Rowan 1977 s 341 ff).

Ett exempel på en sådan, åtminstone för en tid, vedertagen myt kan vara 
föreställningen att den byråkratiska utredningscentrerade hanteringen av 
familjer med avvikande beteende, som genomsyrade Bamavårdslagen från

24 Se Scott (1987 b) och DiMaggio och Powell (1991 s 1 ff) för genomgångar av den institutionella sko
lan. DiMaggio och Powell kontrasterar den idag aktuella institutionella forskningen mot en äldre tradi
tion. I den sistnämnda utgjorde normer, attityder och värdeorientering viktiga begrepp i analysen. Den 
nya institutionella skolan har inspirerats av Berger och Luckmans fenomenologi och Garfmkels etnome- 
todologi. Här står ’för givet tagna’ regler och rutiniserade beteenden i centrum. Institutionernas kognitiva 
sida betonas med andra ord mer än deras normativa.

25 Legitimering skall här förstås som förklaringar eller teorier som ger de institutionella arrangemangen 
trovärdighet.



1960, skulle vara effektiv. Med tanke på den noggranna regleringen av 
exempelvis hur utredningsverksamheten skulle bedrivas tillsammans med 
de oklara målen, är en möjlig konsekvens att organisationerna värderades 
med utgångspunkt i hur de utåt levde upp till bestämmelserna. Kontroll av 
arbetets resultat förekom sällan och försvårades av lagstiftningens allmänt 
hållna, värdeorienterade mål. Myten som omgav verksamheten var att den 
byråkratiska regelstyrningen ledde till bra resultat, trots att det inte var em
piriskt belagt.26

Det är, kan man säga, som ett svar på ett korstryck från "de rationaliserade 
myterna" och aktörernas faktiska agerande, som organisationer blir löst 
kopplade. De rationaliserade myter som ger legitimitet och mening åt den 
formella strukturen, ger inte konkret vägledning för det faktiska arbetet. 
Resultatet blir att organisationen till det yttre identifierar sig med myterna, 
men det sker inga allvarliga försök att omsätta dem. Därför blir strukturella 
element bara löst fogade till varandra, beslut genomförs inte eller leder inte 
till de resultat man förväntar sig, utvärderingar undergrävs osv. Det ut
vecklas två parallella strukturer: en som fungerar utåt som ett slags ritualer 
eller ’nödvändiga’ bugningar och en för det faktiska arbetet (Meyer och 
Rowan 1977 s 342 ff se även Brunsson och Olsen 1991).

Att organisationer professionaliseras, det vill säga att arbetet i ökad ut
sträckning utförs av professionella grupper eller att de grupper som från 
början utför dem utvecklar professionella strategier, kan vara ett sätt att 
skapa eller upprätthålla lösa kopplingar. Myten om professionella grupper 
är att de självständigt löser tekniska/praktiska problem med rationella me
toder, i enlighet med ’vetenskap och beprövad erfarenhet’. En professionell 
organisering ger emellertid också möjlighet att utföra arbetet med liten yttre 
kontroll. Här finns således stort utrymme för spänningar mellan de före
ställningar som omger arbetet och det sätt på vilket det faktiskt utförs.

Barnavårdens förändringar under 1900-talet, innebär att två former för or
ganisering av verksamheten kommit att dominera, den ena är byråkratiser- 
ing och den andra professionalisering som bägge kan förknippas med lösa 
kopplingar. Något tillspetsat kan man i detta sammanhang tala om två em
piriskt icke-verifierade myter som omgett det sociala arbetet. Den ena är 
den byråkratiska myten om att arbete som bedrivs med strikt reglerad styr

26 Till största delen har den institutionella skolans intresse varit riktat mot icke marknadsorienterade or
ganisationer och den offentiiga sektorn, det är här man hittat de starkt institutionaliserade organisation
erna (se Scott och Meyer 1983 s 140). På senare tid märks ett ökat intresse för institutionella processer 
också inom marknadsberoende sektorer (Powell 1991 s 183 f).



ning är det effektivaste sättet att uppnå målen, den andra att resultat uppnås 
genom självständigt professionellt arbete på mer eller mindre vetenskaplig 
grund.

Det finns ett flertal studier från framförallt USA som med olika typer av in
stitutionella ansatser behandlar socialvård, bam och barnavård. Här inklu
deras såväl studier av socialvårdens byråkratisering och professionalisering, 
som olika aspekter på barnets och barnavårdens h is to ria t Den forskare i 
Sverige inom socialt arbete som framförallt intresserat sig för institutions
teori är Sune Sunesson. Viktiga delar av hans forskning finns sammanfatt
ade i en artikel från 1985: Outside the Goal Paradigm: Power and Structu
red Patterns o f Non-Rationality. För Sunesson, till skillnad från de flesta 
institutionsteoretiker, är maktbegreppet centralt.28 Han utgår framförallt 
från data inom socialvården och visar att mål, rationalitet och goda avsikter 
har mycket litet inflytande i socialvårdens löst kopplade organisationer. I 
stället blir komplicerade och utdragna maktstrider viktiga förklarande fak
torer: "Den makt som hanteras av gatubyråkratema kan ses som decentrali
serad statlig makt, som tas över av de som effektivt kan organisera sig för 
att ta den" (Sunesson 1985 s 244, min översättning). Gatubyråkratema kan 
alltså få stort utrymme att själva kontrollera sitt arbete och deras sätt att 
hantera uppgifterna behöver inte stå i överensstämmelse med de mål och 
goda avsikter som omger arbetet. Sunesson använder Lipskys (1980) be
grepp gatubyråkrater, men som framgått kan ett parallellt resonemang föras 
med hjälp av professionsbegreppet.29

Sunesson har visat hur utredande av klienters förhållanden bland annat 
inom barnavården kan utgöra "en ritualiserad administrativ skenarbetspro
cess som ofta träder i stället för ett arbete med klienten och är ett inslag 
som organisationen slår vakt om och mer eller mindre tydligt döljer bety
delsen av" (Sunesson 1981 s 117). Även Sunesson pekar alltså på lösa 
kopplingar: det ritualiserade utredandet fungerar legitimerande, man utre
der för att skapa legitimitet snarare än för att uppnå resultat.

27 Se t ex Street, Martin och Gordon (1979) om socialvården i USA under modem tid som analyseras 
med byråkratiserings- och professionaliseringsteorier, Stein (1981) om den amerikanska socialvården och 
skolsystemet, Boli-Bennets och Meyers (1978) om barnens plats i nationella konstitutioner och Sutton 
(1990) om bamavårdsinstitutionemas utbyggnad i USA vid sekelskiftet

28 Se för övrigt Perrows kritik av institutionell teori för att man riskerar bortse från hierarkier och ojäm
likhet (Perrow 1986 s 173 och 268).

29 Det engelska begreppet är street-level bureaucracy och används för offentligt anställda tjänstemän som 
har direktkontakt med medborgarna och handlingsfrihet i sitt arbete (se Johansson 1992 s 41 ff).



Även Pettersson (1986) anknyter till teorier om institutionalisering när hon 
i en analys av den svenska socialtjänstens framväxt diskuterar hur sociala 
problem uppkommer, institutionaliseras och vidmakthålls (aa s 40 och 55 
ff). I institutionaliseringsprocessen spelar socialvårdens organisationer en 
viktig roll. Socialtjänsten kan närmast ses "som ett organ för institutionali
sering av de ideologiska motsättningarna i samhället i stort" (aa s 51).

Några slutsatser och frågor

Barnavårdens organisationer skall betraktas som öppna. I ett institutionellt 
organisationsperspektiv blir det av central betydelse att studera de faktorer i 
omgivningen som formar barnavården. Här finns staten som via lagstift
ning, andra former av påverkan samt juridisk kontroll och beslutsfattande 
påverkar fältet. Här finns vidare professioner som via bland annat sina or
ganisationer samspelar med och påverkar barnavården. Man kan tänka sig 
att både statens styrning och professionellt agerande på fältet över tid leder 
till större likhet bland de enskilda organisationernas. Staten kan genom lag
stiftning och olika typer av kontroll verka för att barnavårdsnämn
der/socialnämnder får alltmer likartade regelverk, och professionerna, med 
sin gemensamma bas i utbildning, kan också de verka för större likhet (jmf 
DiMaggio och Powell 1983).

Med utgångspunkt i att barnavården och senare socialvården utgör ett ins
titutionellt organisatoriskt fält borde det finnas ett starkt tryck mot en in
strumentėli rationalitet inom organisationerna. Värden och ideologier borde 
spela en viktig roll för de mönster som formas i barnavårdens fält. Man kan 
vidare förvänta sig olika typer av lösa kopplingar på så sätt att barnavår
dens praktik inte avspeglar den retorik - de myter - som omger den. Den 
rationalitet som präglar lagstiftningens antaganden om barnavårdens för
måga att förutse barns utveckling, identifiera familjer där barn riskerar att 
fara illa och därefter vidta lämpliga åtgärder, behöver inte nödvändigtvis 
avspeglas i det praktiska arbetet. Sådana skillnader borde kunna utläsas i 
jämförelser mellan å ena sidan praktiken i individuella fall och å andra 
sidan den lagstiftning och professionella diskurs som finns på fältet. Finns 
det exempelvis skillnader mellan de skäl till tvångsomhändertaganden som 
anges i lagstiftning, förarbeten etc, och de skäl som används i den praktiska 
hanteringen? Finns det skillnader mellan å ena sidan de regler och den reto
rik, som i lagstiftning, allmänna råd och professionell diskurs, omger ut
redningar om tvångsomhändertaganden och å andra sidan utredandets



praktik som den kommer till uttryck i utredningar om tvångsomhänder- 
taganden?

PROFESSIONER, BYRÅKRATER OCH LEKMÄN

Det här avsnittet skall behandla de mer eller mindre institutionaliserade 
former för beslut och handläggning som finns inom barnavården. Organi
sationsformerna inom barnavården karaktäriseras historiskt av tre olika 
modeller: lekmannamodellen, den byråkratiska och den professionella. 
Dessa tre modeller har förekommit i mer eller mindre renodlade former 
under undersökningsperioden. Här skall belysas förhållandet mellan de tre 
modellerna samt relationerna mellan byråkratisk och professionell yrkesut
övning.

Professionsbegreppet inom sociologin

Professionsbegreppet är omdiskuterat inom sociologin. Diskussionerna rör 
såväl svårlösta teoretiska och empiriska frågor, som begreppets ideologiska 
laddningar (se Brante 1987). Den gemensamma grunden utgörs dock av att 
professioner skall betraktas som yrken vars praktik bygger på teoretisk 
kunskap. Under vilka villkor diskurser utformas, hur kunskaper används av 
de professionella och de professionellas samhälleliga position är viktiga 
delar i professionsteori.

Professionsforskningen var länge starkt präglad av ett funktionalistiskt per
spektiv med företrädare som Carr-Saunders och senare Parsons.30 En vä
sentlig beståndsdel i det funktionalistiska teoribygget är värdekoncensus. 
Hos Parsons och Carr-Saunders blir professionerna de främsta bärama av 
den samhälleliga värdegemenskapen. I den funktionalistiska bilden utgör 
professionen en autonom yrkeskår vars ställning vilar på förvärvad veten
skaplig eller teoretisk kunskap. Det är en yrkeskår där affektiv neutralitet 
gentemot klienter, universialism, det vill säga alla klienter behandlas lika 
oavsett ställning, ett funktionellt specifikt förhållningssätt samt arbete för 
det kollektiva bästa utgör viktiga delar i det normativa mönstret. Läkar

30 Se Carr-Saunders och Wilsons (1933) "The Professions" som är en starkt ideologiserad beskrivning av 
ett antal professioners historia och läge, Parsons (1968) artikel i "International Encyclopedia of Social 
Science" samt Parsons (1952) "The Social System". Den sistnämnda utgör en viktig del av Parssons 
strukturfunktionalistiska teoribygge och där presenteras de variabler som används för att definiera profes
sioner.



kåren har ofta fått utgöra modell för professionella yrken (Parsons 1952 s 
67 och 454).

Det råder oenighet om vilka förutsättningar som skall gälla för att ett yrke 
skall betecknas som en profession. Här finns ett flertal olika uppsättningar 
kriterier som brukar användas.31 Enligt Borell (1990) går emellertid de mest 
centrala att sammanfatta i tre delvis överlappande dimensioner:

För det första en kognitiv dimension som utgörs av de specialistkunskaper 
som den professionella erhållit vid (universitets)studier. För det andra en 
normativ dimension med ett serviceideal kopplat till individuellt klient
arbete och manifesterat i bland annat etikregler. För det tredje en autonom 
dimension som står för professionens självständighet gentemot yttre 
kontroll (Borell 1990 s 14).

Den funktionalistiska professionsforskningen, som Brante (1987) kallar den 
"naiva" traditionen, ställdes i skiftet mellan 1960- och 1970-talen inför 
problem. Mot den naiva traditionen har, med 1970-talets uppbrott från 
funktionalismen, ställts den "cyniska", som kritiserat den funktionalistiska 
bilden bland annat för att den legitimerar professionella gruppintressen.32 
Kritiken har också gällt risken för att professionella grupper genom sin 
autonomi, sin självtillräcklighet, distanserar sig från de klienter vilkas in
tressen de har att tillvarata (se Beckman 1981 och Berglind/Pettersson 
1980).

Vid sidan av ett allmänt ifrågasättande av funktionalismens världsbild kan 
urskiljas ett antal anomalier i den tidiga professionsforskningen. En viktig 
beståndsdel i denna forskning var det klassifikatoriska intresset. Det gällde 
att på gmndval av olika kriterieuppsättningar söka bestämma vilka yrken, 
vid sidan av de klassiska (alltså framförallt läkare men också exempelvis 
advokater), som var professionella och därmed även vilka som inte var det. 
Redan här finns emellertid problem. Med mycket starka kriterier kommer 
endast ett litet fåtal grupper att klassificeras som professionella. Det finns, 
som Selander (1989) påpekar, en risk att de kriterier väljs, som passar för 
de yrken som man vill skall betraktas som professionella (aa s 15).

31 Se Brante (1987 s 126 ff) och Hellberg (1978 s 4 ff) för en översikt av olika typer av professionskrite
rier.

32 För ett tidigt exempel på sådan kritisk granskning se Freidsons (1970) genomgång av läkarkåren: "Pro
fessions of Medicine".



Begreppet semiprofessionell används ibland för att beskriva grupper mellan 
professionella och ickeprofessionella eller grupper som strävar efter att bli 
professionella.33 Socialarbetare bmkar ofta ges den beteckningen. Så ser 
Wilensky (utan att i och för sig använda begreppet semiprofessionell) 
socialt arbete som ett yrke där kunskaperna både är för breda och för vaga 
för att utgöra tillräcklig grund för egentlig professionalism (Wilensky 1964 
s 149). Scott beskriver socialt arbete som en företeelse i skärningspunkten 
mellan professionell yrkesutövning och byråkratisk organisation. Genom 
att socialarbetare i större utsträckning är föremål för administrativ kontroll, 
saknar de den autonomi som präglar de ’egentliga’ professionerna (Scott 
1969 s 82 ff)34.

I den nyweberianska eller "cyniska" professionsforskningen, för att an
vända Brantes (1987) begrepp, blir makt centralt för att förstå professioners 
eller för den delen semiprofessioners strategier. Professionella strävanden 
ses som uttryck för yrkesgmppers kamp för egna fördelar. Så utgår Parkin 
från Webers tanke om social stängning (social closure), det vill säga att 
bildligt talat inhägna ett område för att hindra andra att komma in. 
Stangningsstrategier - där professionella strategier för att uppnå autonomi 
är en viktig del - skall uppfattas som en form av maktkamp, till syvende 
och sist en kamp för egenintressen (Parkin 1979 s 44 ff). I Sarfatti Larsons 
omskrivna The Rise o f Professionalism drivs denna argumentation till sin 
spets. Professionella strävanden ses här inte som något annat än uttryck för 
yrkesgmppers intressekamp. Professionella anspråk analyseras som ideolo
gier för legitimering av kampen för samhälleliga belöningar (Larson 1977).

Professionsforskningen idag

Idag har de flesta forskare som är sysselsatta med professionsteori övergivit 
en äldre statisk begreppsbildning. I stället markeras vikten av att relatera 
professionaliseringsprocesser till historiska och strukturella sammanhang. 
Så konstaterar Torstendahl (1989) att teorin utvecklats kraftigt under senare 
år. "Det finns", som Torstendahl uttrycker det, "goda skäl att bryta upp pro-

33 Se Etzioni (1969) för en genomgång av lärare, socialarbetare och sjuksköterskor, tre yrkesgrupper som 
ofta brukar definieras som semiprofessionella.

34 Se Toren (1972) för en mer omfattande teoretisk och empirisk argumentation om socialarbetare som 
semiprofessionella och därtill kopplade konflikter i socialt arbete. En undersökning av svenska yrken 
inom omsorgsområdet (inkl socialarbetare) som använder begreppet semiprofession är Berglind och Pet
tersson (1980). Författarna är kritiska mot en eventuell professionalisering av socialt arbete bland annat 
eftersom en sådan antas kunna leda till att socialarbetarna distanserar sig från klienterna.



fessionaliseringsteorin i dess gängse form och göra den till en teori om 
kunskapsbaserade gruppers ställning och agerande i olika samhälleliga 
sammanhang" (aa s 36). Detta innebär exempelvis att begreppet semipro
fessionell förlorar sin mening.

Jag ansluter mig till Torstendahls syn och professionsbegreppet kommer i 
den fortsatta framställningen att användas fö r  att beteckna kunskapsbase
rade grupper, där såväl läkare som socialarbetare inkluderas. Sådana 
gruppers agerande kan sedan tolkas i termer av professionaliseringsstra
tegier, som hänger samman med centrala kriterier kopplade till profes
sionsbegreppet. Det är strategier som knyter an till de kognitiva, normativa 
och autonoma dimensionerna. Det kan således handla om att professioner 
arbetar fram eller hävdar att de har en praktik som grundar sig på veten
skaplig kunskap, att de knyter an till etiskt grundade serviceideal och att de 
hävdar sin autonomi i förhållande till andra grupper genom olika typer av 
organisatoriska avgränsningar.

Kopplat till frågan om professionalisering och professioner finns för denna 
studie två viktiga frågor. Den första handlar om förhållandet mellan byråk
ratisk respektive professionell yrkesutövning. Den andra frågan berör 
kunskapsproduktionen : hur produceras en diskurs för barnavården och hur 
kommer diskursen till uttryck i praktiken?

Aktörerna och auktoriteten

Som tidigare framgått har diskussioner om socialarbetaryrket bland annat 
rört frågan om huruvida yrket styrs utifrån professionella eller byråkratiska 
principer. I sin förlängning handlar frågor om professionellt kontra byråk
ratiskt om vilken typ av auktoritet som yrkesgrupperna innehar. Trots re
servationer mot ett ’rent’ byråkrati- eller professionsbegrepp är det således 
viktigt att i detta sammanhang belysa skillnader mellan dessa båda aukto- 
ritetsformer och deras förhållande till organisatoriska villkor.

En framställning om auktoritet, professionalitet och byråkrati bör inte 
utelämna Weber.35 Utgångspunkten för Weber är en definition av auktoritet 
som lyder: "/.../ sannolikheten för att specifika (eller alla) order blir åtlydda

35 Webers byråkratibegrepp skall förstås som en ideal typ, dvs en renodling av vissa fenomen. En idealtyp 
existerar inte som empirisk verklighet, men har referenser till verkligheten och kan användas som ut
gångspunkt för att studera verkligheten (se Aron 1982, s 204 ff). När det gäller byråkratibegreppets 
många bestämningar se för övrigt Johansson 1992 s 26 ff.



av en viss gmpp människor" (Weber 1983 s 144).36 Byråkratisk auktoritet 
grundas på rationella skäl, dvs den föreskrivna ordningens legalitet. Den 
enskilde byråkratens auktoritet bygger inte på hans personlighet utan sna
rare på den ställning han givits genom lagar och förordningar.

Byråkrati som administrativ struktur är byggd på arbetsdelning och 
hierarki. Webers idealtypiske byråkrat är skyldig att lyda de "opersonliga" 
tjänsteplikterna. Han är organiserad i en fast hierarki där varje position har 
ett klart definierat kompetensområde. Byråkraten innehar sitt arbete på 
grundval av ett avtal och han har fått det på grund av yrkeskvalifikationer. 
Byråkraten är skild från ägandet, har ingen absolut rätt till sin position och 
är underordnad strikt disciplin och kontroll (Weber 1983 s 149 f). Den bild 
som tonar fram visar byråkrati som ett opersonligt administrativt system. 
En organisation där den enskilde tjänsteinnehavaren är ersättningsbar och 
där beslut fattas på grundval av regler som fastställts i ett hierarkiskt 
system. Att riktiga beslut fattas garanteras av att välgrundade regler följs.

Byråkratier skall betraktas som hierarkiskt uppbyggda, specialiserade 
organisationer där auktoritetsutövning är ett centralt inslag. Verksamheten 
bygger på skrivna dokument som bevaras. I uppgifterna ingår olika typer av 
kontrollerande verksamhet och som Johansson (1992) uttrycker det: "Det 
mest utmärkande kännetecknet fö r  byråkratins arbete är att det är formali
serai, dvs kringgärdat av regler; uppgifterna består ofta i att tillämpa ge
nerella regler på konkreta ärenden" (aa s 35, min kursiv).

Barnavårdens organisationer skall betraktas som byråkratiska när tjäns
temänfinns anställda fö r  att sköta arbetet, det vill säga när huvuddelen av 
barnavårdsarbetet och särskilt utredningsverksamheten delegerats av bar
navårdsnämnden till tjänstemän. På så sätt avskiljs i det här sammanhanget 
lekmannamodellen från den byråkratiska. De barnavårdsnämnder som 
saknar anställda tjänstemän skall således inte betraktas som byråkratiska 
organisationer. Skälet till denna uppdelning är att lekmannamodellen kan 
tänkas innebära en organisering som utövar en annan typ av auktoritet än 
den som förknippas med byråkrati. Barnavårdsnämnden kan, när dess le
damöter självständigt sköter barnavårdsarbetet, tänkas representera en mer 
person- än organisationsbaserad auktoritet, och knyta an till värderationa
litet snarare än till målrationalitet, till folkligt förankrade normer snarare än

36 Se för övrigt Webers klassiska indelning av legitim auktoritet grundad i rationella, traditionella res
pektive karismatiska skäl (Weber 1983 s 146). För en diskussion av auktoritetsbegreppet och dess kusin 
makt se Petersson (1987).



till rationellt grundade regler och vetenskapliga föreställningar (jmf Beck
man 1990 s 129 ff). Man kan beskriva lekmannamodellen som i lägre grad 
institutionaliserad än den byråkratiska, det vill säga den förutsätts inte i lika 
stor utsträckning vara styrd av lokalt utarbetade regler och rutiner.

Hur skall då professionell yrkesutövning betraktas i förhållande till byråk
ratisk? Sedd som idealtyp grundas professionell auktoritet på teoretisk 
kunskap medan byråkratisk auktoritet vilar på legala skäl.37 Som Perrow 
(1986 s 42 ff) och Sarfatti Larson (Larson 1977 s 179) påpekat är emeller
tid de flesta professioner i mer eller mindre stor utsträckning beroende av 
byråkratiska organisationer. Professionell och byråkratisk auktoritet behö
ver med andra ord inte vara artskilda. Professioner kan, med olika grad av 
professionell självständighet, verka inom byråkratiska organisationer och 
vara mer eller mindre beroende av hierarkiskt förankrade regler och ruti
ner. Dessa förhållanden kan variera mellan olika professioner, or
ganisationer och över tid.

Inom barnavårdens fält finns flera viktiga yrkesgrupper som alla i en eller 
annan form utgör välfärdsstatens professioner. Det vill säga de utför service 
till stat och kommun och har reproducerande och sammanhållande uppgif
ter (Brante 1989 s 42 f). Jurister deltar i utformning av villkoren för barna
vårdens praktik bland annat i lagstiftningsarbetet. De uppträder också som 
beslutsfattare i enskilda ärenden och som ombud för klienter. Läkare kan 
genom sin starka professionella status spela en central roll för att sprida 
kunskaper via den professionella diskursen till lagstiftning och praktik, 
men de agerar också som experter i de enskilda ärendena. Socialarbetare är 
den yrkesgrupp som framförallt sysslar med det praktiska utrednings- och 
behandlingsarbetet på fältet, men kan också spela en roll för att utforma di
skursen på området.38

37 Weber använder inte själv professionsbegreppet. Som Scott (1987 a s 73 f) påpekar, tycks Weber 
sammanblanda auktoritet grundad på legala skäl (byråkratisk) och sådan som grundas på vetenskap
lig/teknisk kunskap (professionell). Att Weber är oklar framgår av att han vid sidan av sin betoning av att 
byråkratisk auktoritet grundas i legala skäl, skriver: "byråkratisk administration innebär auktoritetsutöv- 
ning genom kunskap" (Weber 1983 s 153).

38 Beteckningen socialarbetare används här om tjänstemän som utför socialt arbete vid barnavårdsnämn
der och socialnämnder, med yrkesbeteckningar som socialassistent, bamavårdsassistent eller socialsek
reterare. Oftast men inte alltid är det personer med (socionom)examen från socialinstitut/socialhögskolor.



Professioner, diskurser och avvikande beteende

Synen på de kunskaper till vilka professionella grupper hänvisar är, som 
Torstendahl (1989) påpekar, en avgörande fråga i professionsforskningen. 
Å ena sidan kan professionell kunskap betraktas som i verklig mening pro
blemlösande. Det är i så fall i första hand förmågan att lösa konkreta tek
niska eller mänskliga problem som ger professioner deras status, legitimitet 
och makt. Å andra sidan kan professionell kunskap betraktas som ett sym
boliskt värde (aa s 25). Collins (1990) diskuterar exempelvis varför ingen
jörer och bilmekaniker värderas sämre (status- och lönemässigt) än läkare 
och advokater trots att de förstnämndas insatser, enligt Collins, är viktigare 
för samhället. Collins drar slutsatsen att den kunskap som ger pro
fessionella privilegier är sådan som är ’förskönad’ (embellished) av sin 
symboliska status (aa s 17 ff).

Även Sarfatti Larson har arbetat med frågan om professioner och kuns
kapsproduktion. I en artikel från 1990 söker hon koppla samman profes
sionsteori med Foucaults diskursbegrepp. Hennes utgångspunkt är att pro
fessionsforskningen måste vidga sitt intresse till att omfatta hur expert
kunskap konstrueras och dess sociala konsekvenser. Professionsteorins 
centrala intresse borde riktas mot de förhållanden under vilka kunskap pro
duceras och belysa hur den används för att förändra livet för andra än de 
professionella (Larson 1990 s 25 och 32).

I Deviance and Medicalization analyserar Conrad och Schneider det avvik
ande beteendets diskurs i vad de kallar en "historical-social constructionist 
approach to deviance" (Conrad och Schneider 1980 s 17). Liksom andra 
forskare som utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på avvikande 
beteende riktar Conrad och Schneider sin uppmärksamhet mot uppfatt
ningar och definitioner snarare än mot beteendet hos den avvikande eller 
individens sjukdomsbild. Conrad och Schneider menar att för att förstå de 
faktorer som leder till förändringar av förklaringsmodeller kring avvikande 
beteende behövs ett historiskt perspektiv. Conrad och Schneider ingår i den 
kontrolltradition som presenterats tidigare. Deras teoretiska perspektiv är 
starkt präglat av "cynisk" professionsteori och Bergers och Luckmans 
kunskapssociologi.

De förändringar, framför allt från moraliska till medicinska förklarings
modeller, som Conrad och Schneider spårar, betraktas som socialt konst
ruerade av framförallt professionella aktörer snarare än orsakade av natur



lig utveckling eller framgångar inom medicinen (aa s 17). Intressegrupper 
och då särskilt läkarkåren spelar med andra ord en avgörande roll för de 
begreppsliga ramar som omger de flesta avvikande beteenden.39 Möjlighet
erna att definiera och konstruera verkligheten, det vill säga att skapa och 
utveckla diskursen, är kopplade till maktstrukturen i samhället (aa s 17).

Conrads och Schneiders uppmärksamhet riktas mot hur definitioner av av
vikande beteenden byggs upp, hur beteendestämplar knyts till individer och 
vad som blir konsekvenserna för de stämplade och de som stämplar. Med 
andra ord: "definitioner av avvikande beteende behandlas som produkter av 
en politisk process, som sociala konstruktioner oftast implementerade och 
legitimerade av mäktiga och inflytelserika intressen och tillämpade på 
relativt maktlösa och underordnade grupper" (aa s 36, min översättning). 
Definitioner av avvikande beteende är inte en gång för alla givna. Ofta 
förekommer strider om hur en avvikelse skall definieras. Striderna har rört 
sig kring triaden synd, brott och sjukdom. Här kan olika intressen agera för 
att få beteendet definierat inom sin sfär och därmed få kontroll över be
handling av fenomenet (aa s 36).

Från delvis samma teoretiska utgångspunkter som den institutionella orga
nisationsteorin kommer Conrad och Schneider till andra slutsatser. Där man 
i den institutionella skolan betonar likformighet, orörlighet och stela struk
turer, fokuserar Conrad och Schneider intressemotsättningar, professionella 
strategier och maktkamp. Till det yttre motsägelsefyllda bör emellertid 
bägge dessa perspektiv ha något att säga oss. Således bör man till exempel 
kunna tänka sig olikartade processer som verkar parallellt på olika delar av 
fältet. Man kan tänka sig kamp om diskursens innehåll, samtidigt som man 
tänker sig strukturella krafter som verkar för orörlighet i barnavårdens 
praktik.

Med hjälp av Sarfatti Larsons samt Conrads och Schneiders perspektiv kan 
uppgiften för denna framställning ytterligare preciseras: det har identifierats 
ett antal centrala professioner på barnavårdens fält och den auktoritet på 
vilket deras handlande vilar har diskuterats. Dessa professioners agerande, 
deras styrka, deras positioner (om man så vill: deras professionella stra
tegier) är centrala för förståelsen av hur barnavårdens och tvångsomhän- 
dertagandets diskurs konstrueras. En central fråga är hur diskursen faktiskt

391 jämförelse med svenska erfarenheter kan Conrad och Schneider synas överbetona läkarkårens och det 
medicinska paradigmets betydelse. I Sverige har en juridisk- och ämbetsmannatradition sannolikt en star
kare ställning än i USA när det gäller det avvikande beteendets konstruktion.



ser ut: vad består den av? På vilka teorier vilar den? Hur har den fö 
rändrats? Vidare, hur sprids kunskap från diskursen till praktiken och vad 
händer med teoretisk kunskap när den tillämpas: hur reflekteras den i ut
redningar om tvångsomhändertaganden?

SAMMANFATTANDE DISKUSSION

Det är nu dags att sammanfatta de teoretiska ställningstaganden som skall 
ligga till grund för den fortsatta framställningen:

1. Barnavården skall förstås som en verksamhet uppbyggd kring institu
tionaliserade värden. I barnavården finns inbyggda kognitiva och norma
tiva föreställningar om hur föräldrar skall fostra sina barn och hur bam 
skall uppträda. De teorier, ideologier och föreställningar som byggs upp 
kring barnavården skall betraktas som sociala konstruktioner, det vill säga 
som mänskliga produkter.

2. Barnavården skall betraktas som ett fä lt där tre delar i interaktion med 
varandra formar dess innehåll. Den första delen är lagstiftningen som ut
görs av de normer och regelverk med symboliska och instrumentella funk
tioner, som utformas av staten för styrning av barnavårdens praktik. Den 
andra delen är den professionella diskursen där fältets teorier samt norma
tiva och vetenskapliga föreställningar produceras. Den tredje delen är bar
navårdens praktik, det vill säga det egentliga barnavårdsarbete som det 
kommer till uttryck i verksamheter vid barnavårdsnämnder/socialnämnder.

3. Barnavårdsnämnder!socialnämnder är öppna organisationer som styrs 
av gemensamma socialt och kulturellt bestämda regler, ideologier, före
ställningar och resurser. Dessa kommer till utryck i de formella strukturer 
och regelverk som präglar organisationerna. På organisatorisk nivå innebär 
ökad institutionalisering högre grad av standardisering och formalisering 
samt stark anknytning till centrala värden och normativa system. Barnavår
dens organisationer är beroende av omgivningen för sin legitimitet och om
givningen bidrar genom lagstiftning och professionell diskurs till att forma 
de regler och värden som utmärker organisationerna. Statens styrning ge
nom bland annat lagstiftningen och professionernas agerande på fältet kan 
över tid leda till ökad likformighet, när det gäller de regelverk och värden 
som skall styra praktiken. Samtidigt kan det förväntas att organisationerna 
är löst kopplade. Det vill säga barnavårdens praktik - dess tekniska arbete - 
svarar inte alltid mot den retorik - de myter - som omger den.



4. /  barnavården finns ett antal professioner som uppträder i olika organi
satoriska sammanhang. Här finns jurister som deltar i lagstiftningsarbete 
och i juridiska processer i enskilda ärenden. Här finns läkare som också de 
spelar en viktig roll i statliga utredningar, men även utreder enskilda fa
miljers förhållanden. Här finns socialarbetare som framförallt sysslar med 
det praktiska utrednings- och behandlingsarbetet i barnavårdsnämn
der/socialnämnder. Dessa yrken är kunskapsbaserade, det vill säga de kan 
betecknas som professionella. Professionella gruppers agerande kan förstås 
som strategier där anknytning till (vetenskaplig) teoretisk kunskap, servi
ceideal och organisatoriska avgränsningar, är viktiga inslag. Professionerna 
på barnavårdens fält är organisationsberoende, det vill säga de ingår i byrå
kratiska organisationer. Rätten att uttala sig och möjligheterna att agera 
hänger därmed samman både med regler utformade i byråkratiska organi
sationer och med den professionella expertauktoriteten. Vid sidan av de 
professionella grupperna finns inom barnavården lekmannapolitiker som, 
särskilt längre tillbaka i tiden, spelar en viktig roll för utredande och beslut 
i barnavården.

5. Möjligheterna att konstruera diskurser på barnavårdens fä lt är nära 
knutna till samhällets maktstrukturer. Professionerna spelar en avgörande 
roll för diskursens utformning. Diskursen kan bestå i definitioner och teo
retiska förklaringar av avvikande beteende, samt mer instrumentelit präg
lade metoder för hur avvikande beteende skall bemötas och behandlas. Så
väl mellan enskilda professionella som mellan olika professioner kan man 
förvänta sig motsättningar om olika sätt att förklara och definiera barns och 
föräldrars avvikande beteende samt olika syn på behandling.



DEL 2

LAGARNA OCH BARNAVÅRDEN



KAPITEL 4 
INLEDNING

I denna del av avhandlingen riktas uppmärksamheten mot lagstiftningen. 
Här analyseras hur lagama på barnavårdens falt tillkommit och förändrats 
samt deras plats i den allmänna socialpolitiska forandringsprocessen. Ti
digare har konstaterats att lagstiftningens funktioner kan delas in i symbo
liska respektive instrumentella. De symboliska funktionerna bidrar till att 
forma människors synsätt på olika företeelser. Här anges hur fenomen som 
barnmisshandel, vanvård av barn och vanart skall förstås och vilka typer av 
beteenden som är tillåtna respektive otillåtna. Lagstiftningens symboliska 
budskap riktar sig både till allmänheten och till de tjänstemän som har att 
förverkliga lagama. Lagarnas instrumentella funktioner, deras mer explicita 
regelverk, som de kommer till uttryck i paragrafer är framförallt riktade till 
de politiker och tjänstemän som är verksamma i barnavårdens praktik. 
Syftet är att direkt påverka dessa aktörers handlande.

Lagarnas regelverk kan delas in i:

- Konstituerande regler som avgör vem eller vilka som har att bestämma på 
området. Exempelvis att det skall utses barnavårdsnämnder i varje kom
mun, vilka personer som skall ingå i dem och vilka som skall göra bama- 
vårdsutredningar.

- Processuella regler som avgör hur saker skall göras. På vilket sätt skall 
bamavårdsutredningama göras? Vilka skall yttra sig och hur skall fakta in
hämtas?

- Materiella regler som avgör vad som skall göras. I vilka situationer skall 
barnavården ingripa och med vilka medel. Här anges mål för barnavårdens 
praktik, gränserna mellan tillåtet och otillåtet samt vilka åtgärder som skall 
vidtas.'

Avsikten är att i denna del av avhandlingen klarlägga lagstiftningens sym
boliska och instrumentella funktioner. Lagarnas symboliska funktioner

1 Indelningen följer Åström (1988 s 113), som har använt den i en analys av socialtjänstlagstiftningen.



hänger självfallet samman med de instrumentella. Att ange vilka beteenden 
som är otillåtna respektive tillåtna har också en instrumentel! betydelse, det 
ger anvisningar om i vilka fall ingripanden skall göras. Lagarnas symboli
ska och instrumentella funktioner skall tillsammans bygga upp det sätt att 
handla och de ’för-sant-hållanden’ som förutsätts verka i praktiken. Ana
lysen av lagstiftningens symboliska funktioner skall belysa hur den 
’världsbild’, de teorier och föreställningar som barnavården vilar på, är 
konstruerade och hur dessa konstruktioner förändras. Diskussionen av lag
arnas instrumentella funktioner rör mer jordnära frågor som hur barnavår
dens organisationer skall vara uppbyggda, vilka som har rätt att fatta beslut 
och yttra sig, i vilka situationer ingripanden skall göras och med vilka åt
gärder. En viktig fråga som kommer att behandlas i detta sammanhang, är 
den apparat för direkt och indirekt kontroll av barnavårdens praktik som or
ganiseras i centrala och regionala myndigheter. Innehållet i lagstiftningen 
formas inte i ett tomrum utan är beroende av faktorer i omgivningen. Den 
förändringsprocess som sker kommer att diskuteras i förhållande till den 
övriga socialpolitikens och välfärdsstatens framväxt.

Den här delen av avhandlingen skall ses i sitt sammanhang. Lagstiftningen 
skall betraktas som en del i barnavårdens fält. Den formar tillsammans med 
den professionella diskursen och praktiken fältets innehåll. Professionerna 
spelar, som kommer att visas i del 3 av avhandlingen, en central roll för 
introduktion av idéer och och teorier. Dess representanter deltar inte sällan 
som experter i statliga utredningar och de är en del av barnavårdens prak
tik. Lagstiftningens inflytande på praktiken innebär inte att lagama direkt 
avspeglar sig i vad som görs i barnavårdens praktik. På ett fält som barna
vårdens, vilket i så hög utsträckning styrs av normer och värden och där 
målen är oklara, finns utrymme för lösa kopplingar mellan lag och praktik. 
Hur kopplingarna ser ut skall belysas i del 4 och 5 av avhandlingen.

Som tidigare framgått riktas avhandlingens huvudsakliga uppmärksamhet 
på vad som hänt sedan 1924 års Bamavårdslag, då barnavården får fast or
ganisatorisk form. I denna del behandlas emellertid relativt ingående bar
navårdens introduktion i Sverige, vilket skedde med 1902 års lagstiftning. 
Det är nödvändigt eftersom det är kring sekelskiftet som några av barna
vårdens grundläggande idéer formas. Källorna till framställningen är fram
förallt lagstiftningen och dess förarbeten, alltså de offentliga utredningar 
och propositioner som föregått lagama på bamavårdsområdet.

Den fortsatta dispositionen kommer att bygga på de lagar som reglerat 
barnavården sedan sekelskiftet: 1902 års lag angående uppfostran åt van-



artade och i sedligt avseende försummade bam, bamavårdslagama från 
1924 och 1960 samt socialtjänstlagstiftningen (i detta sammanhang: 
Socialtjänstlagen och LVU) från 1980. I korthet diskuteras också de för
ändringar som 1990 års LVU inneburit.



KAPITEL 5 
BARNAVÅRDSLAGSTIFTNINGEN FRÅN 1902

BAKGRUND

I mitten av 1800-talet intensifierades industrialiseringen av Sverige. Där
med startade en process som under några decennier skulle komma att i 
grundläggande mening förändra landet. Förutom framväxten av en in
dustriarbetarklass förde de strukturella förändringarna med sig en tilltag
ande rörelse från land till stad. När människor samlades i städerna blev 
arbetarklassens barn synliga; kringdrivande, tiggande och kriminella bam 
kom att uppfattas som problem. Folkskolan, som växte fram från mitten av 
1800-talet, innebar också den att de barn som uppfattades som problemati
ska och avvikande uppmärksammades på ett annat sätt än tidigare (Sandin 
1991 s 18 ff). Det är mot denna bakgrund och genom inflytande från en i 
andra länder utvecklad barnavård som den första svenska bamavårdslag- 
stiftningen från 1902, skall förstås.

År 1896 utformades en riksdagsskrivelse som utgjorde underlag för den 
kommitté som skulle utreda bamavårdsfrågoma. Riksdagen pekade på till
tagande oro för "den allvarsamma fara, som hotade vår samhällsordning 
genom den sedliga förvildningen hos en del af det uppväxande slägtet" 
(Riksdagens skrivelse N:o 37 25/4 1896 s 7). Bland annat hade man upp
märksammat "våldsdåd" som hade begåtts av minderåriga och "formliga 
förbrytareligor, bestående av halfvuxen ungdom” (aa s 7).

Folkskollärarna hade "under sin dagliga verksamhet varit i tillfälle att steg 
för steg följa det ondas utveckling/.../ De unga lagöfverträdama utginge 
nemligen nästan utan undantag ur kretsen af dessa kringstrykande och van- 
artade bam, hvilka genom sina skolförsummelser och sitt dåliga uppförande 
beredde läraren de bittraste bekymmer och i hög grad förlamade hans 
arbete" (aa s 8).

Det var upplevelser av denna, som man tyckte, dramatiskt negativa utveck
ling av de ungas moral och uppförande, tillsammans med utländska erfa



renheter av ingripanden mot barn och ungdom, som var utgångspunkterna 
för kommitténs arbete.2

INDUSTRIALISERING OCH VANART

Kommittén "för beredande af lämplig uppfostran dels åt minderåriga för
brytare dels ock åt vanartade och i sedligt afseende försummade bam" lade 
fram två betänkanden. Det första, från 1898, hette Betänkande och förslag 
angående minderåriga förbrytares behandling (i fortsättning Betänkandet 
I) och det andra, från 1899, Betänkande och förslag angående vanartade 
och i sedligt afseende försummade barns behandling (i fortsättningen 
Betänkandet Π).

Det är framförallt betänkandet om vanartade och i sedligt avseende för
summade barn som är intressant för denna framställning, men de bägge 
texterna utgör delar i samma tankestruktur och hänger därför samman. För 
att tala med Conrad och Schneider är denna struktur en social konstruktion 
av vanart och ungdomskriminalitet, där sedlig försummelse tänks leda till 
vanart, som i sin tur leder till brottslighet. Den tilltagande brottsligheten 
hade, tänkte man sig, sin upprinnelse i en "vidt utbredd vanart och sedes
löshet" (Betänkande Π s 33). Det var visserligen inte alla vanartade som 
blev brottslingar, men bakom de unga brottslingarna fanns stora skaror, 
som på grund av dålig "sedlig" utveckling lätt kunde falla för tillfälliga 
frestelser och förvandlas till brottslingar. Därför, menade utredarna och det 
var tidens nya insikt, behövde ingripandena göras innan bamen blivit brott
slingar (aa s 33). Det gällde att identifiera de barn som var i fara och sätta 
in åtgärder mot dem och deras familjer i preventivt syfte.

Rätten att ingripa diskuterades relativt ingående och man konstaterade att 
"sådana bams tillrättaförande och fostrande till samhällsnyttiga medborgare 
framstå såsom ett vigtigt statsintresse". Blev de nämligen "till nyttigt arbete 
odugliga, brottsliga och lastbara" skulle de ligga samhället till last och störa 
dess ordning (aa s 35). Rätten att ingripa hängde samman med tron på möj
ligheten att fömtse vilka barn som skulle utvecklas negativt och att finna 
åtgärder som kunde sätta stopp för felutvecklingen.

2 Den fortsatta framställningen kommer framförallt att uppehålla sig kring kommitténs betänkande. 
Propositionen 1902:30 tillför inte mycket nytt när det gäller lagstiftningens bakgrund eller de grundlägg
ande resonemangen till varför man skall ingripa.



Vilka legitimerande teorier hängde då samman med den institutionalisering 
av barnavården som här inleddes? En central fråga i detta avseende är hur 
kommittén förklarade de ökningar i vanart och brottslighet som man tyckt 
sig observera. Här angav utredarna framförallt strukturella förändringar, 
som i sin tur tänktes påverka moralen hos föräldrar och barn. Det var, 
menade kommittén, industrialismens framväxt som ytterst låg bakom den 
ökande vanarten och ungdomskriminaliteten. Det visade sig genom att pro
blemen var gemensamma för kulturländerna och genom att de var störst i 
industristäderna. Ty, som man uttryckte det, "den moderna storindustrien, 
som i så många afseenden satt sin prägel på vår tid, har äfven grundligt 
omgestaltat familjelifvet inom arbetareklassen" (aa s 50).

Förändringen av arbetarklassens familjeliv visade sig enligt kommittén, fö r  
det första, genom att föräldrarna (framförallt fäderna men även mödrama) 
på grund av sitt arbete inte hade tid för tillsyn och fostran av sina bam. 
Bamen blev ofta lämnade åt sig själva och riskerade att vänjas vid gatulivet 
och dess frestelser. Där hemföll de lätt till "bettleri och vänjas derigenom 
också vid lögnaktighet och förställning" (aa s 50 f). Därifrån var, menade 
kommittén, steget inte långt till vanart och brottslighet. För det andra hade 
utredarna trott sig finna att industriarbetet också verkade negativt på föräl
drarnas kvalitéer som fostrare: "Husfaderns" påtvingade bortovaro försvag
ade hans vilja och duglighet som uppfostrare. Var hustmn dessutom borta i 
arbete förlorade mannen än mer sitt intresse för att vistas i hemmet. I stället 
frestades han att tillbringa även sin fritid utanför hemmet. För det tredje 
fanns frestelser till uteliv på annat håll, nämligen i de föreningar av olika 
slag, som förutom sin egentliga verksamhet även ägnade sig åt fester och 
liknande aktiviteter, vilka drog föräldrarnas intresse bort från hem och bam. 
För det fjärde ledde industrialiseringen till urbanisering, och frestelser till 
"dryckenskap och lastbart leftiadssätt" var större i städerna än på landet. 
Omflyttningarna i sig kunde dessutom innebära problem. Svårigheterna 
ökade på grand av den trångboddhet som rådde bland de fattiga (aa s 50 ff).

Alltså, ju mer föräldrarna var borta från hem och bam ju mer avtog, enligt 
kommittén, barnens känsla av samhörighet med hemmet och därmed 
föräldrarnas förmåga att utöva auktoritet över dem. Om känslan för denna 
naturliga auktoritet var undergrävd hos bamen och föräldrarna dessutom 
uttalade förakt för "gudomlig och samhällelig" ordning så kunde man, 
enligt kommittén, heller inte förvänta sig att religionens, skolans eller sam
hällets inflytande skulle kompensera för bristema i hemmet (aa s 52).



Till dessa problem kom dessutom, menade utredarna, att föräldraauktorite
ten urholkades också hos de omyndiga som arbetade inom industrin. De 
unga industriarbetarna fick egen lön, som kunde slösas på "förlustelser och 
njutningsmedel" och tillgången till pengar ledde till ett farligt oberoende av 
föräldrarna. Ibland även till "sjelfrådighet" och "egenmyndighet" gentemot 
arbetsgivaren (aa s 52 f).3

Sammanfattningsvis såg den centrala tankefigur som förklarade att 
industrialiseringen ledde till barns och ungdoms förfall ut på följande vis: 
industriarbetet påverkade såväl föräldrars förmåga som vilja och moral 
negativt. Det ledde till att bamen lämnades vind för våg, utsatta för stadens 
frestelser och utan den föräldraauktoritet de behövde. I värsta fall hade bar
nen till och med föräldrar som utövade direkt negativt moraliskt inflytande 
på dem. För ungdomar tillkom en alltför snabbt utvecklad självständighet 
på grund av tidigt deltagande i industriarbete.

Utredarna menade att vid sidan av de modema problemen, de som orsakats 
av industrialismen, fanns även företeelser som sedan lång tid tillbaka or
sakat svårigheter. Här pekade man mycket kortfattat ut sådana problem 
som ansågs hänga samman med ärftlig belastning, och dessutom föräldrar 
som genom exempel eller direkta uppmaningar i långa tider lockat bam till 
"dagdrifveri, bettleri, dryckenskap, liderlighet och andra laster" (aa s 53).

Som en röd tråd genom dessa bägge betänkanden från seklets början löpte, 
vilket torde ha framgått, en överhetens beskyddarideologi gentemot 
industriproletariatet. Detta patemalistiska synsätt är starkt sammanbundet 
med en kristet/lutherskt präglad moralism. Den sociala kontrollen över ar
betarklassens förvildade bam var således den centrala frågan. Detta 
behövde självklart inte stå i motsättning till mer humanistiska motiv för ta 
hand om bamen. Det gällde ju att rädda bamen från dåliga inflytelser.

VAD BORDE GÖRAS?

Hur skulle man komma till rätta med de gamla och de nya problemen? Vad 
borde göras? Uttryckt annorlunda: hur kom lagstiftningens materiella 
bestämmelser att utformas? I propositionen påpekades att några ingripan

3 Det kan i sammanhanget påpekas att 1846 års fabriks- och hantverksordning, med sin åldersgräns för 
arbete på tolv år hade svårt att slå igenom. I slutet av 1800-talet var fortfarande många bam sysselsatta 
inom industrin (se SOU 1974:39 s 35).



den för att förändra de samhällsförhållanden som orsakade problem inte var 
aktuella. Sådana åtgärder kunde påverka samhällsordningen och det farms 
ändå, menade departementschefen, ingen enighet om vad som i så fall 
skulle göras:

"Om man derför ej kan förebygga det onda, bör och kan man, der det visar sig, söka
begränsa detsamma, att det ej må taga öfverhand" (Prop 1902:30 s 55).

Återstod alltså individuella åtgärder. Här kom inspirationen från utlandet, 
framförallt från England, men också från exempelvis Norge, där lagstift
ning på bamavårdsområdet antogs i slutet av 1800-talet. Utredarna menade 
att engelsmännen kunde visa på långvariga och goda erfarenheter av arbete 
med vanartiga och unga kriminella. De engelska erfarenheterna utgjorde ett 
brott mot framförallt fransk rättstradition, där ingripanden setts som repres
siva åtgärder, vidtagna efter att ett brott begåtts. Den nya tankegången var 
att tvångsuppfostran skulle bli en preventiv åtgärd i syfte att förekomma 
bams felaktiga utveckling (Betänkandet I s 24).

Man kan fråga sig om det var industrialiseringen som ledde fram till ett 
faktiskt behov av barnavård eller om barnavården uppstod som ett resultat 
av idéimport. Var det - annorlunda uttryckt - idéer eller sociala realiteter 
som gav upphov till barnavården? Stang Dahl påpekar i sin undersökning 
av norsk barnavårds genombrott att ideologierna är förvånansvärt lika även 
i länder med olikartad ekonomisk utveckling (Stang Dahl 1978 s 106 f).4 
Tidpunkten för barnavårdens genombrott i Sverige och de former som bar
navården fick, tycks med andra ord framför allt kunna ses som ett uttryck 
för inflytande från en internationell omgivning. Grundläggande normer och 
tillvägagångssätt överfördes alltså från andra länder, men barnavårdens 
organisatoriska form kom delvis att se annorlunda ut. I Sverige liksom i de 
övriga nordiska länderna tillämpas ett administrativt system som bygger på 
kommunala nämnder, medan andra länder kom att använda sig av särskilda 
domstolar (Prop 1979/80:1 del A s 92)Л

Kommittén lade som framgått fram två betänkanden, som bägge ledde till 
förändringar i lagstiftningen. För det första ändringar i frågor om straff
myndighet. Med 1902 års lagstiftning blev bam under 15 år straff omyndiga, 
det vill säga de skulle inte straffas genom fängelse (se SFS 1902:72). För

4 Se Boli-Bennet och Meyers (1978) som visat att utpekandet av bams rätt i nationella konstitutioner 
snarare styrs av institutionella faktorer än av nationernas materiella villkor.

5 För en genomgång av hur inspirationen från England och det övriga Europa till Norden kunde te sig, se 
Stang Dahl, 1978.



det andra, lagen angående uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende 
försummade barn (SFS 1902:67), som reglerade åtgärder mot de barn vilka 
ännu inte blivit kriminella. Det var den sistnämnda som innehöll de vik
tigaste beståndsdelarna i vad som utvecklades till en framtida samman
hållen bamavårdslagstiftning. Lagens första paragraf angav mot vilka bam 
man kunde ingripa. Det var bam under 15 år,

"hvilka på grund af föräldrars eller målsmäns lastbarhet, vårdslöshet eller oförmåga 
att egna barnen nödig tillsyn äro i sedligt afseende så försummade, att särskilda 
åtgärder anses vara erforderliga för att förekomma deras vanartande, eller äro så 
vanartade, att hemmets och skolans uppfostringsmedel befinnas otillräckliga för 
deras tillrättaförande" (paragraf 1).

Lagen riktade sig alltså mot två gmpper: de vanartade och de i sedligt av
seende försummade. Till de vanartade hänfördes bam som begått icke 
beivrade brottsliga handlingar, eller genom bettleri, skolförsummelser eller 
på annat sätt visat så dåligt uppförande, att hemmet och skolans upp
fostringsmedel inte ansågs räcka till. De sedligt försummade utgjorde, 
menade utredarna, också de en potentiell samhällsfara, men det visade sig 
ännu inte klart och tydligt i deras eget beteende. Det kunde emellertid för
utses att de skulle bli vanartiga på gmnd av föräldrarnas handlande eller 
brist på handlande. Antingen så att barnen saknade vård och uppfostran 
eller genom att den var "förderfbringande ".

"På grund af barnets mottaglighet för onda inflytelser kan det nemligen med största 
sannolikhet förutses, att, der förhållandena äro sådana, som här senast angifvits 
barnet måste komma att vanartas" (Betänkandet II s 55).

Det bör noteras att lagen inte stadgade att åtgärder kunde vidtas primärt för 
barnets egen skull - för att minska eller förhindra barns lidande. Misshandel 
eller vanvård utgjorde således inte tillräckligt skäl för ingripanden. För att 
lagen skulle vara tillämplig krävdes att barnet utgjorde en reell eller poten
tiell samhällsfara. Samhällsskyddsaspekten var helt dominerande för lag
stiftaren. Detta innebar att lagstiftningens förarbeten var otydliga när det 
gällde ingripanden mot riktigt små bam. Kommittén menade nämligen att 
när det förelåg sedlig försummelse så måste den, åtminstone i någon mån, 
ha manifesterats i en begynnande vanart (aa s 55).

Om sådana förhållanden förelåg som beskrevs i ovan redovisade paragaraf 
1 kunde ingripanden göras. I första hand med förebyggande åtgärder, som 

förmaning till de försumliga föräldrarna eller varning och aga till de van-



artiga barnen. Dessutom kunde man tillsätta övervakare. Sådana åtgärder 
var att föredra framför omhändertaganden eftersom fostran i det egna 
hemmet, även om den hade vissa brister, sågs som den naturliga och bästa. 
I sista hand kunde emellertid bamen omhändertas:

"Om föräldrarna lefva i osedlighet, dryckenskap och andra laster och någon rättelse 
härutinnan icke står att vinna, om de sakna fast bostad och föra ett kringstrykande 
lefnadssätt, om de genom sina exempel eller genom direkta uppmaningar inöfva 
sina bam till bettleri, till snatteri eller annan brottslighet, likasom ock om föräldrar
nas nödtvungna bortovaro från hemmet och deraf följande brist på tillsyn öfver bar
nen visa sig medföra fara för dessas vanartande, då måste samhället ingripa och 
bereda bamen en uppfostran, som är egnad att kraftigt motverka de dåliga inflytel
ser de förut mottagit och att utveckla och understödja deras bättre anlag och böjel
ser" (Betänkandet II s 63).

De materiella reglerna slog således fast att man skulle ingripa mot vanart 
och sedlig försummelse med förmaning, vaming, aga, övervakning och i 
sista hand omhändertagande. Hur såg då den processuella ordningen ut? 
Den som i första hand var ansvarig för att göra utredningar om missförhål
landen i familjerna var ordföranden i nämnden. Efter att han utrett, beslöt 
nämnden om vilken åtgärd som skulle vidtas. Om man bestämde sig för ett 
tvångsomhändertagande skulle föräldrarna yttra sig om hur de såg på be
slutet. Om inte föräldrarna gick med på omhändertagandet skulle det 
genomföras mot deras vilja. I det sistnämnda fallet skulle beslutet under
ställas länsstyrelsens prövning, annars var nämnden sista instans för 
tvångsomhändertagande (Betänkandet Π s 58 och 63 f  och SFS 1902:67 
paragraferna 6-8 och 27). Sedligt försummade bam skulle i första hand pla
ceras i fosterhem och vanartade bam och ungdomar i skyddshem (Betän
kande II s 65 ff).

SPLITTRAD ORGANISATION OCH LAGSTIFTNING

Lagstiftningen från 1902 kom senare att kritiseras för att den innebar att 
barnavården på central och lokal nivå blev alltför organisatoriskt splittrad. 
Frågor om tillsyn över fosterbarns förhållanden, som utretts efter avslöjan
den om skandalartade förhållanden, kunde sortera antingen under kommu
nernas hälsovårdsnämnder eller under kommunalnämnderna (SFS



1902:63).6 Minderåriga barn som saknade försörjningsmöjligheter skulle 
tas om hand av fattigvården. Det vill säga, i de fall då barn omhändertogs 
på grund av familjens fattigdom, sjukdom osv, var fattigvårdsstyrelsen 
ansvarig. Enligt lagen om uppfostran av vanartade och i sedligt avseende 
försummade bam beslöts att barnavårdsnämnder kunde inrättas i kommu
nerna. Det blev emellertid inte obligatoriskt att inrätta en särskild nämnd, 
och om det inte gjordes var skolrådet skyldigt att sköta uppgifterna.7

De religiösa/moraliska värden som präglade lagen märks också i de 
konstituerande reglerna. I de fall då en barnavårdsnämnd tillsattes skulle 
den utses av kyrkostämman och kyrkoherden var självskriven som 
ordförande. Som sådan hade han viktiga uppgifter, bland annat var han 
ansvarig för att göra utredningar om de missförhållanden som nämnden 
fick reda på (Betänkande II s 58 och SFS 1902:67 paragraferna 6 och 27).

Sammanfattningsvis stadfästes genom 1902 års lagstiftning några centrala 
uppfattningar om på vilket sätt ’bamavårdsproblemet’ skulle förstås och 
hanteras. Beträffande orsakerna till att problem uppstår stod effekterna av 
industrialisering och urbanisering i centrum. När det gällde motiven för in
gripanden var samhällsskyddet avgörande. Vad avser medlen med vilka 
problemen skulle hanteras var idéer om prevention och uppfostran centrala. 
Lagstiftarens nyskapade organisatoriska verktyg var barnavårdsnämnden, 
som på kommunal nivå skulle övervaka bamens förhållanden och ingripa i 
de familjer där det ansågs nödvändigt.

De under 1900-talets böijan framväxande socialpolitiska organisationerna 
kom att rikta stark kritik mot 1902 års lagar. De menade att till följd av 
framför allt splittrad lagstiftning och därmed även splittrad kommunal 
organisation, kom lagama inte att få de önskvärda effekterna. Man kan ut
trycka det så att viktiga delar av den institutionaliserade barnavårdens nor
mer, idéer och principer nedtecknats i lagstiftningen, men att det inte getts 
anvisningar om och kanske inte heller fanns förutsättningar för en organi
satorisk uppbyggnad av en enhetlig barnavård över hela landet.

Frågorna om de materiella regelverken, det vill säga i vilka situationer man 
skulle ingripa och med vilka medel, samt de processuella reglerna, det vill 
säga hur man skulle förfara, hade lagstiftaren löst - åtminstone preliminärt.

6 Fosterbamsfrågan, som var föremål för intensiv debatt kring sekelskiftet (se t ex Persson 1981), var en 
av barnavårdens centrala frågor vid denna tid. Den ligger dock som framgått vid sidan av denna fram
ställning och behandlas därför inte vidare.

7 Skolrådet var den kommunala nämnd som svarade för kommunernas skolfrågor.



Kritiken mot lagen kom framförallt att gälla de organisatoriska frågorna, 
det vill säga de konstituerande regelverken: under vilka organisatoriska 
former skulle barnavården ordnas.



KAPITEL 6 
BARNAVÅRDSLAGEN FRÅN 1924

Redan efter en kort tid blev kritiken mot 1902 års lagstiftning stark. Det 
kan emellertid konstateras att med 1902 års lagstiftning accepteras, åt
minstone i de kretsar som var ledande i lagstiftningsarbetet och de som stod 
i centrum för barnavårdsarbetet, ett antal gemensamma föreställningar och 
normativa ställningstaganden som är grundläggande för barnavårdens ins
titutionalisering. Dessa föreställningar, som säger något om lagarnas sym
boliska funktion, kan sammanfattas enligt följande:

- Fängelsestraff är varken lämpligt eller effektivt för bam och ungdom som 
begått brott.

- Det är möjligt att förebygga vanart och ungdomskriminalitet samt att 
identifiera de bam som kommer att drabbas.

- Samhället har rätt och skyldighet att ingripa för att förebygga och 
behandla bams och ungdomars prognostiserade eller förhandenvarande 
vanart och kriminalitet. I sista hand kan dessa ingripanden innebära att bam 
tvångsomhändertas.

Till dessa uppfattningar var knutna legitimerande teorier som främst rörde 
industrialismens negativa påverkan på industriarbetarklassens moral och 
möjligheter att fostra sina bam. Bam och ungdomar tänktes utveckla vanart 
och kriminalitet på gmnd av negativ moralisk påverkan och/eller brist på 
fostran.

Bamavårdslagen från 1924 kom att till de angivna uppfattningarna lägga 
den mer humanitärt präglade:

- Rätten och skyldigheten att ingripa när bam vanvårdas eller misshandlas.

Framförallt sökte emellertid 1924 års lagstiftare bidra till formalisering och 
standardisering över hela landet. Det är de konstituerande reglerna som står 
i centmm. Med 1924 års Bamavårdslag tänkte man sig skapa de grundlägg
ande förutsättningarna för en institutionalisering av barnavårdens fält: hög 
grad av formalisering och standardisering samt anknytning till för de 
inblandade centrala värden. Det skulle göraš framförallt genom en ökad 
styrning av hur barnavårdens organisation såg ut, men också genom ökad



reglering av nämndens arbete, förstärkt yttre kontroll samt ändringar i de 
rekvisit som kunde föranleda ingripanden.

Fattigvårdslagstiftningskommittén (Fvlk), som bland annat låg bakom 
Fattigvårdslagen från 1918, fick i uppgift att utreda bamavårdslagstift- 
ningen. Den lade fram sitt förslag år 1921 (Fvlk:s betänkande IV). Rege
ringen presenterade sin proposition 1924 (Prop 1924:150) och Lag om 
samhällets barnavård trädde i kraft 1926 (SFS 1924:361).

Bamavårdslagen från 1924 utarbetades i en helt annan situation än den som 
rådde vid sekelskiftet när 1902 års lagar kom till. Med den allmänna 
rösträtten fick den svenska demokratin sitt genombrott 1921. De sociala 
frågorna stod på dagordningen i den framväxande arbetarrörelsen. Från 
seklets böijan drevs sociala frågor också av de socialpolitiska centralför
bunden med Centralförbundet för socialt arbete (CSA) i spetsen. CSA kom 
till skillnad från arbetarrörelsen att särskilt intressera sig för förhållandena 
på socialvårdsområdet.8

Ohrlander (1992) har pekat på betydelsen av de kongresser som vid seklets 
början ordnades av CSA och Svenska fattigvårdsförbundet 1906 och 1911 
(aa s 43 ff). I samband med 1906 års kongress för fattigvård och folkför
säkring gav CSA ut en särskild rapport som innehöll en kritisk granskning 
av den svenska barnavården och en genomgång av det internationella läget 
(Westberg 1906). Kongressen 1911 riktade specifikt in sig på barnavårds - 
frågor och kritik framfördes mot 1902 års lagstiftning (Ohrlander aa s 86 
ff). I propositionen pekar man särskilt ut material från den kongress som 
anordnades 1924 av Svenska fattigvårdsförbundet som betydelsefullt för de 
beslut som fattades (Prop 1924:150 s 38). Under 1900-talets två första 
decennier genomfördes ett flertal lagar på socialpolitikens område, exem
pelvis Alkoholistlagen och Lag om pensionsförsäkring 1913, Lag om bam 
utom äktenskap 1917 och Fattigvårdslagen 1918.

Intresset för de sociala frågorna var med andra ord större och bars upp av 
starkare organiserade intressen, både inom staten och i mer eller mindre fri
stående organisationer, än vad som var fallet vid sekelskiftet. Det är mot 
bakgrund av detta som den snabbt växande kritiken mot 1902 års lagstift
ning skall förstås. De punkter i kritiken som är viktiga i detta sammanhang 
kan sammanfattas på följande vis:

8 Om CSA:s betydelse som centrum för den tidiga svenska socialpolitiska diskussionen se Olsson 1990 s 
64 ff.



- Lagstiftningen tillät inte ingripanden mot barn som kroppsligen vanvår
dades eller misshandlades.

- Åldersgränserna för ingripanden var för snäva.

- Fosterbamskontrollen behövde skärpas.

- Barnavårdens organisation var inte anpassad efter lagstiftarens intentioner 
(Fvlk:s betänkande nr IV del I s 13 f, 20 f, 63 f, 84 och 186).

I såväl Fattigvårdskommitténs betänkande som i propositionen framstod 
den sista punkten som den viktigaste eftersom en förbättrad organisation 
ansågs utgöra nyckeln till att få fart på barnavårdsarbetet. Man menade att 
barnavården behövde koncentreras till en kommunal myndighet för att bli 
tillräckligt slagkraftig (Fvlk:s betänkande nr IV del I s 13 ff och Prop 
1924:150 s 39 ff).

I de allra flesta kommuner hade inte barnavårdsnämnder inrättats och 
arbetet bedrevs med olikartad intensitet i olika delar av landet. De inspek
tioner av ett antal kommuner som genomfördes för Fattigvårdslagstift- 
ningskommitténs räkning, innehöll mycket negativa fakta om tillståndet i 
landet.9 Här framkom att många kommuner inte brydde sig om bamavårds- 
frågoma, vilket bland annat kunde innebära att bam lämnades i direkt 
social misär. Det är värt att notera att det skett en förflyttning av intresset så 
att de problem som beskrevs inte var koncentrerade till städerna. Bama- 
vårdsproblemet hade, framgår det av propositionen, omkonstruerats i den 
meningen att det vid seklets början beskrevs huvudsakligen som ett stor
stadsproblem inom arbetarklassen, medan det inför 1924 års lag upp
fattades som nationellt förekommande och inte bara sammankopplat med 
moraliskt förfall inom arbetarklassen (se Westberg 1906, Prop 1924:150 s 
39 ff och Fvlk:s betänkande nr IV, del II: Statistiska undersökningar. Av
delning A och B). Att arbetarklassen inte pekades ut kan kanske ses som ett 
utslag av arbetarrörelsens framgångar och demokratins genombrott. Det var 
inte längre möjligt att explicit beskriva arbetarklassens föräldrar och bam 
som kollektivt moraliskt undermåliga och därmed som potentiellt samhälls- 
farliga.

Trots den starka kritiken mot 1902 års lagstiftning finns klara idémässiga 
band mellan den och 1924 års lag. Här märks i grunden samma tanke om

9 Fattigvårdslagstiftningskommitléns undersökningar av enskilda kommuner gjordes av Svenska 
fattigvårdsförbundets konsulent Lars Barkman (Fvlk:s betänkande IV, del II, avd B s 151 f f ) .



behovet av samhällsskydd och social kontroll. Även om 1924 års lag inte 
pekar ut arbetarklassens barn framgår implicit att den riktade sig mot bam 
till fattiga. Den typ av strukturella förklaringar till bamavårdsproblem, som 
stod i förgrunden för 1902 års lagstiftare, hade inte alls samma ställning på 
1920-talet. I stället beskrevs de beteenden mot vilka ingripanden skulle ske 
framför allt som individuella, ofta moraliska avvikelser.

Fortfarande hade samhällsskyddet en framskjuten position i lagstiftningen. 
Fattigvårdslagstiftningskommittén citerade med instämmande de resone
mang som låg bakom 1902 års lagstiftning (Fvlkrs betänkande nr IV del I s 
83). I 1924 års lag märks dock ett nytt inslag, nämligen möjligheten att 
endast med hänvisning till barnets egna ’behov’ skydda det mot ’dåliga’ 
föräldrar. Liksom tidigare markerar lagstiftaren att de åtgärder som vidtog s 
inte fick innebära att föräldraansvaret "avlyftes". Det skulle få till konsek
vens att kommunerna tog på sig onödiga utgifter. I stället borde barna
vårdsnämnderna i första hand kontrollera och övervaka, inte omhänderta 
(Prop 1924:150 s 40).

VAD KUNDE LEDA TILL INGRIPANDEN OCH VAD SKULLE 
GÖRAS?

I inledningen av propositionen till 1924 års Bamavårdslag gjordes en prin
cipiellt hållen programförklaring, som säger något om de värden som 
tänktes prägla barnavården:

"Det har sedan lång tid tillbaka framstått såsom en samhällets plikt att ingripa för 
att avhjälpa eller lindra nöd och lidande /.../ på senare tid hade den bamavårdande 
verksamheten alltmera framträtt såsom en fråga för sig. I sättet att betrakta denna 
verksamhet har vid sidan av den humanitära synpunkten allt klarare framstått och 
betonats att om man vill främja ett folks framtid, måste man vid behov ingripa för 
att rädda de späda barnens liv och hälsa, tillse att de uppväxande barnen ej sakna 
uppehälle, hälso- och sjukvård, uppfostran och utbildning och att de ej utsättas för 
faror och frestelser, samt söka, om de ändock kommit på avvägar i moraliskt 
avseende, tillrättaföra dem, innan det blir för sent" (Prop 1924:150 s 39).

Idéema om det ökade ansvaret för bams fysiska och moraliska välfärd kom 
till uttryck i de skäl till ingripanden i individuella fall som redovisades i 
lagens paragraf 22. Man skulle vidta åtgärder i de fall där:



"a/ bam under sexton år, som i föräldrahemmet misshandlas eller utsattes för all
varlig vanvård eller annan fara till liv eller hälsa;
b/ barn i sagda ålder, som på grund av föräldrarnas lastbarhet, vårdslöshet eller 
oförmåga att fostra barnet är i fara att bliva vanartat; samt
c/ barn under aderton år som befinnes vara så vanartat, att särskilda uppfostringsåt- 
gärder krävas för dess tillrättaförande" (SFS 1924:361)."10

Punkterna a/  och b/ definierade miljöfallen, då ingripandena motiverades av 
föräldrarnas brister. Punkten c/ handlade om beteendefallen, där ingripan
den motiverades av vad barn och ungdomar själva gjorde.

Det viktigaste tillägget utgjordes av punkten a/: barnavårdsnämnderna 
kunde ingripa då bam misshandlades, vanvårdades eller utsattes fö r  annan 
fara till liv eller hälsa. Detta tillägg var resultatet av bland annat påtryck
ningar från Svenska fattigvårdsförbundet (se Fvlkrs betänkande nr IV del I 
s 84 och 186). I så väl betänkande som proposition förs emellertid ett rela
tivt kortfattat resonemang om vad detta skydd av barnen kunde tänkas 
innebära i praktiken. Poängen var emellertid att man till skillnad mot tidi
gare skulle kunna ingripa mot fysiskt vanvård, något som tidigare bara 
kunde ske om vanvården kombinerades med "sedlig försummelse" (Fvlk:s 
betänkande nr IV del I s 187 och Prop 1924:150 s 115 f).

Punkt Ы handlar om bam som riskerade att bli vanartade på gmnd av 
föräldrarnas lastbarhet, vårdslöshet eller oförmåga att fostra dem. I stället 
för det gamla begreppet "i sedligt avseende försummat" talar man om "i 
fara att bliva vanartad". Som framgår i förarbetena innebar denna föränd
ring inte någon skillnad i sak. De miljöförhållanden som nämnderna skulle 
ingripa mot, i sista hand med tvångsomhändertaganden, var som tidigare, 
situationer där föräldrarna levde ett moraliskt tvivelaktigt liv eller där de 
genom exempel eller uppmaningar förde in bamen i vanart. Till skillnad 
från i den äldre lagstiftningen gjordes helt klart att några förändringar i bar
nets beteende inte skulle ha behövt uppstå för att man skulle ha rätt att 
ingripa (Fvlk:s betänkande nr IV del I s 84 och 187 f  och Prop 1924:150 s
116 f)-

Punkten a/ kan beskrivas som en normativ reglering, det gällde att identi
fiera situationer som i sig bröt mot normer för hur mycket lidande ett bam

101 en ändring av lagen från 1934, då den för övrigt får namnet "Lag om samhällets barnavård och 
ungdomsskydd (bamavårdslag)", läggs till en punkt 22 dI som avser person "mellan aderton och tjugoett 
år, som befinnes vara hemfallen åt ett oordentligt, lättjefullt eller lastbart levnadssätt och beträffande vil
ken särskilda åtgärder från samhällets sida krävas för hans tillrättaförande" (SFS 1934:204).



kunde utsättas för. Punkten b/ är prognostisk, det gällde att identifiera situa
tioner där föräldrars dåliga (moraliska) förmåga på sikt utgjorde en fara för 
barnets utveckling.

Punkten c/ behandlar de barn som själva betedde sig så att det ansågs finnas 
skäl att ingripa mot dem. För dessa - det vill säga de vanartiga - var den 
största förändringen i förhållande till 1902 års lagstiftning att åldersgränsen 
höjdes från 15 till 18 år.11 I övrigt var det samma typer av beteenden som 
nämnden skulle ingripa mot. Det rörde sig alltså om bettleri, kringstryk
ande levnadssätt, skolförsummelser och andra svåra former av dåligt upp
förande, främst "ett lastbart och oordentligt leverne" (Fvlk:s betänkande nr 
IV del I s  189).

Även om föräldrars och barns yttre observerbara beteenden och (bristande) 
moral stod i centrum för lagstiftarens uppmärksamhet så märks även 
diskussioner om förhållandet mellan vanart och psykisk sjukdom. 
Fattigvårdslagstiftningskommittén hade, som man uttryckte det, "uppmärk
sammat" att barns vanart inte sällan hängde samman med "mentala defek
ter" (Fvlk:s betänkande nr IV del I s 253).

De förebyggande åtgärder som barnavårdsnämnden hade att vidta innebar 
en slags upptrappning av kontrollerande och straffande åtgärder. De regler
ades i lagens paragraf 23:

- Föräldrarna kunde ges "en allvarlig förmaning att bättre uppfylla sina 
plikter mot barnet" samt erinras om "de påföljder, vilka där rättelse ej vin
nas, kunna inträda".

- Ett vanartat bam kunde ges en "allvarlig varning" och få reda på vad som 
kunde hända om han eller hon inte ändrade sitt beteende.

- Fram till 1942 hade nämnden rätt att bestämma att aga kunde utdelas vid 
vanart.

- Nämnden kunde föreskriva att lämplig institution fö r  hemuppfostran 
skulle anlitas (till exempel bamkrubba) eller att barnen skulle ha särskild 
sysselsättning.

- Om nämnden beslutade att någon av de ovanstående åtgärderna skulle 
vidtas kunde man även utse en övervakare som hade att "med särskild

11 För de övriga barnen höjs åldersgränsen från 15 till 16 år.



uppmärksamhet följa barnets levnadsförhållanden och övervaka dess upp
förande samt lämna råd och bistånd vid dess uppfostran" (SFS 1924:361 
paragraf 23, se även Fvlk:s betänkande IV del I s 193 ff, min kursiv)

Hade dessa åtgärder prövats eller ansågs de verkningslösa "bör" barnet 
enligt paragraf 25 tvångsomhändertas. Det begrepp som används är 
skyddsuppfostran, ett uttryck som enligt kommittén markerade att bamen 
skulle "skyddas mot skadligt inflytande i deras omgivning eller mot 
utvecklandet av deras egna dåliga böjelser" (Fvlk:s betänkande nr IV del I s 
84 f). Liksom tidigare skulle ett tvångsomhändertagande underställas läns
styrelsens prövning om föräldrarna inte gick med på det (SFS 1924:361 
paragraf 25).

Olikheter i beslutsprocessen gör således att man kan tala om två typer av 
tvångsomhändertaganden, som regleras av samma materiella regler, dvs av 
samma paragrafer. Utgångspunkten var att barnavårdsnämnderna var skyl
diga att genomföra tvångsomhändertagande (eller skyddsuppfostran med 
lagens terminologi) om indikationer för sådant förelåg. Ej underställda 
ärenden var sådana där föräldrarna gick med på omhändertagande och där 
det slutliga beslutet fattades av barnavårdsnämnden. Underställda ärenden 
var sådana där föräldrarna inte gick med på omhändertagandet och där 
beslutet därför underställdes länsstyrelsens prövning. I båda fallen reglera
des omhändertagandena av samma bestämmelser i lagen, och bamen var 
följaktligen omhändertagna med tvång. Det innebar att nämnden övertagit 
en stor del av föräldrarnas faktiska bestämmanderätt, framförallt rätten att 
bestämma var bamet skulle bo. Den här lagkonstruktionen, som innebar att 
bara en del av tvångsomhändertagandena prövades i högre instans än bar
navårdsnämnd, fanns kvar fram till socialtjänstlagstiftningen trädde i kraft 
år 1982.

Omhändertagande för samhällsvård, det vill säga då bam under 16 år på 
grund av föräldrars sjukdom, oförmåga osv, var utsatta för nöd eller av 
andra skäl ansågs behöva hjälp, kunde göras enligt lagens paragraf 29. Det 
var de ’frivilliga’ omhändertaganden som tidigare gjorts enligt Fattig
vårdslagen. I dessa fall behövdes föräldrars medgivande för att ett omhän
dertagande skulle kunna göras och föräldrarna hade rätt att när som helst 
begära att få hem bamet. Motsatte sig nämnden en sådan begäran måste 
bamet tvångsomhändertas.



ORGANISATION

Trots betydelsefulla utvidgningar av indikationer och åldersgränser för 
ingripanden får ändå, som Hollander (1985) påpekat, de organisatoriska 
förändringarna som infördes med 1924 års lag bedömas som de mest 
väsentliga (aa s 96). Det är genom dessa man tänker sig förverkliga en 
rationell, enhetlig och effektiv barnavård över hela landet.

Bamavårdslagstiftningen från 1902 var uppdelad i flera lagar. Det avspeg
lades i en splittrad kommunal, regional och central organisation som, 
menade lagstiftaren, försvårade effektivitet, enhetlighet och styrning från 
statliga myndigheter. Behovet av en sammanhållen lagstiftning och centra
lisering av organisationen diskuterades därför noggrant i betänkande och 
proposition (Prop 1924:150 s 39 ff).

Lösningen var att genom lagstiftningen, söka utveckla en slagkraftig kom
munal organisation i barnavårdsnämnderna där de bamavårdande uppgift
erna skulle samlas. På så sätt hoppades man åstadkomma att arbetet inom 
kommunen skulle bedrivas efter likartade principer, att klienterna skulle 
behandlas mer "likformigt och rättvist" samt skapa bättre förutsättningar att 
rekrytera bra personer till nämnderna. Barnavården borde därigenom få en 
"betydande och inflytelserik plats i samhället" (Prop 1924:150 s 57 f).

Med 1924 års Bamavårdslag blev det obligatoriskt för kommunerna att till
sätta barnavårdsnämnd. Undantag kunde göras för de minsta kommunerna, 
men då först efter särskild prövning (SFS 1924:361 paragraf 1 och 7). På så 
sätt tänkte man sig att barnavården skulle få fast organisatorisk form och 
kunna tillämpas över hela landet. Vilka regelverk och vilka former för 
beslutsfattande skulle då prägla den svenska barnavården? När det gäller 
nämndens sammansättning, det vill säga vilka som skulle utföra arbetet, 
fanns detaljerade bestämmelser. "För nämndens auktoritet lärer det", som 
det uttrycktes i propositionen, "vara av stor betydelse, att prästen är leda
mot" (Prop 1924:150 s 79). Prästen skulle alltså ingå i nämnden, även om 
han inte som tidigare var självskriven på ordförandeposten. För att "upp- 
fostringssynpunktema" skulle göra sig gällande var även en lärare obligato
risk ledamot och i de fall då en läkare fanns bosatt i kommunen skulle plats 
reserveras också för honom. Dessutom skulle minst en av nämndens 
ledamöter vara kvinna (Prop 1924:150 s 79 ff).



Svaret på frågan om vilka som skulle sköta barnavården kan sägas utgöra 
en avspegling av de normativa och specialistmässiga inslag som lagstifta
ren ansåg centrala för barnavården. Här finns prästen med sin moral och 
etik, men också med en samhällsposition som tänks ge nämnden auktoritet. 
Här fanns läraren som är ’expert’ på uppfostran och som hade uppsikt över 
en stor del av bamen. Här fanns läkaren som kunde kontrollera fosterbar
nens hälsa och fullgöra andra medicinskt inriktade uppgifter. Här fanns 
kvinnan med sina särskilda insikter i bams fostran.

Kommunerna kunde visserligen anställa tjänstemän (Prop 1924:150 s 95), 
men i de allra flesta kommuner kom arbetet för lång tid framåt att skötas 
endast av nämndemän. Att vissa professioner gavs plats i nämnden bör för
stås som att staten via lagstiftningen sökte åstadkomma effektivitet i arbetet 
och likformighet mellan kommunerna. Läkarnas enhetliga mer eller mindre 
vetenskapliga kunskaper om medicinska och andra frågor skulle liksom 
läramas och prästernas kunskaper komma alla barnavårdsnämnder tillgodo 
och därmed kunna utgöra gmnden för likartade bedömningar. Det var en 
effektivitet och likformighet som skulle bygga på tänkta gemensamma 
kunskaper och värderingar.

Vid sidan av styrningen av nämndernas sammansättning märks även andra 
åtgärder för att åstadkomma de avsedda resultaten. Det rör frågor om hur 
kontrollen av barnavårdens praktik skall skötas. Genom att barnavården 
centraliserades på kommunal nivå, menade lagstiftaren att länsstyrelsens 
kontroll skulle underlättas. Det ansågs betydelsefullt för att Bamavårdsla- 
gen, till skillnad från 1902 års lagar, inte skulle stanna på papperet (Prop 
1924:150 s 105 ff). De statliga fattigvårdskonsulentema fick genom 1924 
års lag ansvar också för kontroll av barnavården och kunde i den egen
skapen kalla sig bamavårdskonsulenter. Konsulenterna tillhörde Socialde
partementet (senare Socialstyrelsen) och hade indelat landet i distrikt. År 
1953 förändrades beteckningen till socialvårdskonsulent (SOU 1963:30 s 9
ff).

Även på central nivå behövde, menade lagstiftaren, barnavården centrali
seras och effektiviseras. Överinspektören för fattigvård fick därför ansvar 
för den tidigare uppsplittrade inspektionen av barnavården (Prop 1924:150 
s 109 f). Ett instrument för överinspektören var de Meddelanden från  
Kungliga Socialdepartementets byrå fö r  fattigvårds- och barnavårdsären
den som kom ut fram till 1943, då verksamheten togs över av Socialstyrel
sen.



Sammanfattningsvis utvecklade och befaste Bamavårdslagen från 1924 
några av de centrala uppfattningar om barn och familjer som stadfästes med 
1902 års lagstiftning. Det gällde framförallt rätten att ingripa för att före
bygga kriminalitet och vanart. En nyhet när det gäller de materiella bes
tämmelser som skulle styra barnavårdsnämndens agerande, var dock möj
ligheten att ingripa när bam vanvårdas och misshandlas, det vill säga 
primärt för att skydda barnet. På så sätt vidgades nämndernas ansvar till 
ytterligare en gmpp. De mest genomgripande förändringarna genomfördes 
på det organisatoriska området, i frågor om barnavårdens konstitution. 
Syftet var här att genom obligatoriska barnavårdsnämnder och en särskild 
kontrollapparat på central och regional nivå, åstadkomma en effektiv, 
rationell och enhetlig barnavård över hela landet.

I 1924 års lag fanns en spänning mellan professionell kontroll av arbetet, 
genom att representanter för vissa yrkesgmpper gavs obligatorisk plats i 
nämnden, samtidigt som barnavårdsarbetet bibehöll sin karaktär av 
lekmannasysselsättning. Den uppdelning av ansvaret som utmärker en 
modem byråkratisk beslutsmodell, där politiker fattar beslut efter förslag 
från utredande tjänstemän, existerade inte i de flesta kommuner. Man kan 
tänka sig att barnavårdsarbetet skilde sig kraftigt åt beroende på om det, 
som i de största kommunerna, sköttes av tjänstemän eller, som i de flesta 
kommuner, av förtroendevalda, och beroende på nämndens sammansätt
ning (vilken typ av kunskap som fanns företrädd i nämnden). Därmed kan 
man fråga sig om förutsättningarna för en enhetlig barnavård verkligen 
skapats, om det räckte med lagstiftningens bestämmelser för att åstad
komma standardisering?



KAPITEL 7 
BARNAVÅRDSLAGEN FRÅN 1960

Bamavårdslagen från 1924 överlevde längre än sekelskiftets lagar. Den 
kom att i sina grunddrag vara intakt från mitten av 1920-talet fram till år 
1960. Lagens tillämpning och de förändringar som förekom på bamavårds- 
området efter lagens tillkomst, beskrivs i positiva ordalag i förarbetena till 
1960 års Bamavårdslag (Prop 1960:10 s 59, SOU 1956:61 s 100).

Bamavårdskommittén, som utredde det som skulle bli 1960 års bama
vårdslag, utsågs 1950 av socialminister Gustav Möller. Kommittén lade 
fram sitt betänkande sex år senare (SOU 1956:61). Efter en genomgripande 
omarbetning lades propositionen fram år 1960 (Prop 1960:10) och lag om 
samhällets barnavård kunde träda i kraft (SFS 1960:97).

Den nya Bamavårdslagen kom till stånd i en helt annan situation än den 
som rådde i mitten av 1920-talet. Barnavårdsnämnderna verkade inte längre 
i en omgivning som utmärktes av materiell nöd och fattigdom. I stället var 
det effekterna av en framgångsrik industrikapitalism och verkningsfulla 
sociala reformer som utmärkte perioden.

Socialdemokraternas långa maktinnehav som inleddes med den parlament
ariska alliansen med bondeförbundet i början av 1930-talet, innebar en 
ideologisk vändpunkt för den sociala reformpolitiken. Från mitten av 1940- 
talet drevs de stora socialpolitiska reformerna fram .12 Redan i slutet av 
1930-talet genomfördes vissa reformer riktade mot familjer och bam. Det 
gällde till exempel inkomstprövad mödrahjälp och bidragsförskott. Här, 
liksom för det bambidragssystem som genomfördes i slutet av 1940-talet, 
fick barnavårdsnämnderna en viktig roll i administrationen (SOU 1956:61 s
66 0 .

Den kommunala organisationen, som barnavården var en del av, hade för
ändrats kraftigt sedan 1920-talet. Med sammanslagningarna i början av 
1950-talet hade antalet primärkommuner mer än halverats till drygt 800. 
Tillsammans med den ekonomiska tillväxten skapades därmed förutsätt

12 Se Elmér (1989) för en beskrivning av välfärdsstatens framväxt och principer, och Lundström (1986) 
för en analys av Socialhjälpslagens (från 1957) plats i socialpolitiken.



ningar för att anställa tjänstemän i kommunerna (Palme 1962 s 351).13 Den 
kommunala verksamheten utmärktes således i allt större utsträckning av 
institutionaliserade byråkratiska mönster där korrekt handläggning och 
rättssäkerhet var centrala värden. Det var tjänstemän anställda vid nämnd
erna som i ökad utsträckning blev bärare av barnavårdens värden, till skill
nad mot tidigare då präster, lärare och (i vissa fall) läkare som ledamöter i 
nämnderna hade att upprätthålla principerna.

Vid sidan av den kommunala barnavården fanns barnhälsovården. Den 
förebyggande barnhälsovården började byggas ut i slutet av 1930-talet och 
genom beslut i mitten av 1940-talet kom så småningom uppbyggnaden av 
den psykiska bam- och ungdomsvården igång (Elmér 1989 s 261 och 
Nationalencyklopedin band 2 s 296).

De tre ovan beskrivna institutionaliserade företeelserna - reformerna, den 
rationella kommunala byråkratin samt bam- och ungdomspsykiatrin - kom, 
tillsammans med de verklighetsuppfattningar och regelverk som ’ärvdes’ 
från den äldre bamavårdslagstiftningen, att prägla 1960 års Bamavårdslag.

De institutionaliserade reformistiska föreställningarnas betydelse visar sig i 
att förebyggande arbete fick en framskjuten plats. Hollander (1985) menar 
att att det var två huvudproblem som dominerade arbetet med lagen. Det 
var möjligheten att kunna "ingripa så tidigt som möjligt" och "att förebygga 
problems uppkomst överhuvudtaget" (aa s 153). Eftersom lagstiftaren 
ansåg att problem inte bara farms i familjerna utan också i det samhälle som 
omgav dem så kom de allmänt förebyggande åtgärderna att få en central 
plats i förarbetena. Inom barnavården hade man, som det uttrycks i propo
sitionen, "insett betydelsen av mera generellt förebyggande åtgärder, dvs 
sådana åtgärder till bams och ungdomars välfärd som siktar till att över 
huvud taget förebygga uppkomsten av åtminstone vissa mera allmänt före
kommande missförhållanden" (Prop 1960:10 s 80). Trots att man lyfte fram 
strukturella faktorers betydelse för uppkomsten av problem, var det indi- 
vidinriktade faktorer av framförallt psykologiskt/psykiatriskt slag, som man 
menade gav förklaringar till de individuella avvikelser mot vilka ingri
panden skulle ske.

I förarbetena till Bamavårdslagen avtäcks motsättningar mellan å ena sidan 
tilltro till en rationell diagnostik och å andra sidan familjens rätt till integ-

13 Det här skall självklart ses som ett led i en process. Många barnavårdsnämnder saknade tillgång till 
"erfarna socialutredare" samt medicinsk och psykologisk expertis. I 55 procent av landskommunerna 
fanns 1954 inga tjänstemän inom socialvården (Prop 1960:10 s 61 f och SOU 1956:61 s 244).



ritet. Upprinnelsen till motsättningarna finns i Bamavårdskommitténs 
betänkande. Där lades ett förslag som tänktes ge vidgade möjligheter att 
tvångsomhänderta bam. Förslaget fick emellertid inte stöd vare sig hos 
remissinstanserna eller hos riksdagspartierna eftersom det ansågs 
underskatta föräldrarnas möjlighet att vårda och fostra bam och överskatta 
myndigheternas kapacitet (Prop 1960:10 s 54 ff och Andra kammaren, 
debatt i nr 11 1960).

Man kan uttrycka det så att de som ville driva igenom lagförslaget hade en 
stark tro på möjligheterna till tidig upptäckt och diagnos av barns kom
mande avvikande beteenden och på fosterhemmens möjligheter att före
bygga dessa. Motståndet mot kommittéförslaget gällde inte tidiga ingripan
den med förebyggande åtgärder, utan att rätten till tvångsomhändertagan- 
den skulle vidgas om förslaget genomfördes. Tvärtom hävdades i proposi
tionen och i reservation till kommitténs förslag, att tvångsomhändertagan- 
dena skulle kunna minska genom förebyggande åtgärder (SOU 1956:61 s 
765 ff (reservation), se även särskilt yttrande 772 ff och Prop 1960:10 s 
136).

Här stod en, bland de politiska beslutsfattarna sannolikt starkt förankrad, 
normativt gmndad rätt för föräldrar att fostra sina bam mot en tilltro till 
professionernas förmåga att fömtse och förhindra att bam utvecklas nega
tivt.14

SKÄL FÖR INGRIPANDEN

Genom en total omarbetning av Bamavårdskommitténs förslag som 
genomfördes inför propositionen, kom 1960 års Bamavårdslag att antas i 
stor enighet mellan riksdagspartierna. När det gäller indikationer för ingri
panden och de åtgärder som skulle vidtas på individnivå liknar 1960 års 
Bamavårdslag 1924 års lag. Indikationerna formulerades i lagens paragraf 
25:

14 Motsättningarna kan också ses som uttryck för att två rättsliga föreställningar ställs mot varandra, 
nämligen barnets rätt mot föräldrarnas rätt, där den förstnämnda i så fall garanteras av staten.



"a/  om någon, som ej fyllt aderton år, misshandlas i hemmet eller eljest där 
behandlas på sådant sätt, att hans kroppsliga eller själsliga hälsa utsattes för fara, 
eller om hans utveckling äventyras på grund av föräldrarnas eller annan fostrares 
olämplighet som fostrare eller bristande förmåga att fostra honom samt 
Ы  om någon, som ej fyllt tjugoett år, på grund av brottslig gärning, sedeslöst lev
nadssätt, underlåtenhet att efter förmåga ärligen försörja sig, missbruk av rusdryc
ker eller narkotiska medel eller av annan jämförlig anledning är i behov av särskilda 
tillrättaförande åtgärder från samhällets sida" (SFS 1960:97)

Som synes delades skälen till ingripanden på samma sätt som i 1924 års lag 
in i missförhållanden i bamets miljö respektive barnets/ungdomens eget 
manifesterade handlande.

Liksom beteckningen skyddsuppfostran togs bort och ersattes med sam- 
hällsvård så mönstrades begreppen vanart och fara för vanart ut i 1960 års 
lag, i stället exemplifierade lagstiftaren med ett antal beteenden. Den prog- 
nostiska bestämningen fara för vanart ersattes med det mer neutrala 
"utveckling äventyras". Med det sistnämnda menade man att man tänkte sig 
att "förebygga uppkomsten av sådana beteendembbningar som avses i 
punkten Ы" (Prop 1960:10 s 254). Resonemanget var i allt väsentligt det
samma som i 1924 års lagstiftning: barn skulle omhändertas för att inte 
utveckla någon typ av socialt skadligt beteende och samhällsskyddet hade 
därmed fortfarande en stark ställning.

Det var bamavårdskommittén som föreslog att vanartsbegreppet skulle tas 
bort. Man pekade på tveksamheter om vad som innefattades i uttrycket. Det 
användes, menade man, på olika sätt i olika delar av landet. Dessutom upp
fattades begreppet på skilda sätt av olika samhällsgmpper och myndigheter. 
I mer grundläggande mening verkade termen klassificerande och fixerade 
uppmärksamheten "vid individens utåt framträdande typ, medan rätteligen 
de bakomliggande orsakerna borde spåras" (SOU 1956:61 s 437).15

I förhållande till den tidigare lagstiftningen kan man i Bamavårdskommit- 
téns resonemang spåra en förändring av det avvikande beteendets 
konstmktion. Från att ha koncentrerats på föräldrars och framförallt bams 
yttre, manifesta, synliga beteende, riktades fokus på bamets inre, icke-syn- 
liga värld. En inre värld som skulle kunna förklaras med hjälp av medi
cinska och psykologiska rön. Därmed blev också vanartsbegreppet som

15 Redan 1945, i en utredning om skyddshemselever, hade vanartsbegreppet ifrågasatts eftersom det 
ansågs ovetenskapligt och moraliserande. Då fanns en tilltro till att man så småningom inom bampsyko- 
login skulle hitta mer exakta uttryck för att beskriva fenomenen (SOU 1945:10 s 44).



riktade uppmärksamheten på barnets yttre beteende oanvändbart. Man drog 
sig, som Bamavårdskommittén framhöll, för "att sätta vanartsstämpeln på 
beteende, som visserligen är socialt förkastligt men som befunnits eller kan 
antagas sammanhänga med bristande psykisk utrustning hos den underårige 
eller med skada, neuros, eller annan sjukdom, som han ådragit sig" (SOU 
1956:61 s 438).

Liksom i den gamla lagen var tanken att barnavårdsnämnderna skulle in
gripa mot barn som riskerade att utvecklas till kriminella, prostituerade, 
brottslingar osv. Samhällsskyddet hade fortfarande en viktig plats, men ett 
nytt moment fördes in i analysen. Tidigare var sambandet mellan föräldrars 
tillkortakommanden och bamens blivande vanart så att säga direkt. Föräld
rar påverkade bamet negativt antingen genom att inte ge det tillräcklig 
fostran eller genom felaktig fostran. I 1950-talets analys fanns ett nytt ele
ment, nämligen att sambandet kunde gå via en psykologisk/psykiatrisk dia
gnos - föräldrars tillkortakommanden ledde exempelvis till en neuros hos 
bamet som i sin tur ledde till socialt icke önskvärt beteende senare i livet.

Detta nya synsätt märktes som framgått tydligt i lagens förarbeten, men 
däremot inte på samma sätt i de lagparagrafer som angav grunderna för 
omhändertaganden. Paragraf 25 påminner tvärtom mycket om motsvarande 
skrivningar i 1924 års lag. De legitimerande teorier som omger barnavår
den hade med andra ord genomgått betydelsefulla förändringar. Från att 
lagstiftningen tidigare utmärkts av individinriktade, moraliska förklarings
modeller präglades förarbetena till 1960 års lag av medicinskt/psykiatriska 
förklaringar av avvikande beteenden. Man kan fråga sig vilka effekter ett 
nytt synsätt får i praktiken. Kommer exempelvis utredningarna att förnyas 
och kommer andra skäl till omhändertaganden att tillämpas?

Att ingripanden legitimeras med hjälp av psykologisk/psykiatrisk ve
tenskap fick för övrigt sitt första uttryck i en ändring av 1924 års Bama- 
vårdslag som gjordes 1942, vid samma tillfälle som rätten för barnavårds
nämnden att dela ut aga togs bort. Efter bland annat framställningar från 
Svenska fattigvårds- och bamavårdsförbundet beslöt man att göra ett tillägg 
till de indikationer som utgjorde grund för ingripanden, nämligen: risk för 
barnets själsliga hälsa. Till propositionen hade man infordrat yttranden från 
medicinalstyrelsens vetenskapliga råd som, med hänvisning till dåtida psy
kiatrisk erfarenhet, framhöll att "psykiska inflytelser" under barndomen kan 
innebära allvarliga och långvariga skador på det psykiska hälsotillståndet 
(Prop 1942:20 s 4 ff).



Även om de åtgärder som kunde vidtas på individnivå enligt 1960 års 
Bamavårdslag, i mycket liknade den gamla lagens, har lagstiftarens inställ
ning ändrats när det gäller vilka åtgärder som i första hand borde sättas in. I 
den äldre lagstiftningen hade förmaning och vaming den främsta platsen. I 
1960 års lag var det i stället "hjälpåtgärder innefattande råd och stöd" som 
stod främst bland de individuellt förebyggande åtgärderna, följda av förma
ning/varning, föreskrifter om den unges förhållanden och övervakning. 
(SFS 1960:97 paragraf 26 Prop 1960:10 s 260 ff).

Trots dessa förändringar finns även i 1960 års lag tydliga kontrollerande 
och repressiva element. Lagen var, liksom sina föregångare, konstruerad så 
att åtgärderna följde en upptrappningsmodell. Första steget var råd och 
stöd, om inga förbättringar skedde kunde man sätta in övervakning. 
Tvångsomhändertagande skulle vidtas när andra åtgärder prövats utan att 
förhållandena ändrats, eller i de fall där man kunde förutse att ingen bättr
ing skulle ske, även om förebyggande åtgärder sattes in (SFS 1960:97 
paragraf 29).

ORGANISERING OCH UTREDNING?

I den äldre lagstiftningen hade man sökt garantera nämndens kompetens 
och arbetets likformighet genom att vissa yrkesgrupper fått självskrivna 
platser. I 1960 års proposition framhölls att sådana bestämmelser var bety
delsefulla under barnavårdens tidiga historia, men att de förlorat sin rele
vans. De stod inte heller i överensstämmelse med kommunallagens 
bestämmelser om kommunens rätt att fritt välja ledamöter till sina organ 
(Prop 1960:10 s 204). Barnavårdsnämnderna skulle inte ha experter som 
ledamöter utan, som påpekas i propositionen, i stället använda hjälp utifrån. 
De insatser som borde utnyttjas, exempelvis bampsykiatrisk expertis, var 
visserligen geografiskt ojämnt fördelade, men man förutsatte en fortsatt ut
byggnad och man hoppades att nämnderna genom olika typer av sam
verkan, skulle kunna ge varandra stöd i arbetet (Prop 1960:10 s 61 ff).

En viktig förändring i 1960 års lagstiftning var en hårdare och mer byråk
ratisk prägling av de bestämmelser som omger bamavårdsärenden. De pro- 
cessuella frågorna om hur barnavårdsarbetet skulle utföras var helt centrala. 
"Det främsta syftet" var, som det uttrycktes i propositionen, "att skapa 
bättre garantier för att utredningen i sådana ärenden blir fullständig och till
förlitlig" och att tillgodose rättsskyddet för de som berörs av barnavårdens



verksamhet (Prop 1960:10 s 2). Bamavårdslagens regler anpassades med 
andra ord till det omgivande rättsliga/byråkratiska systemet.

I lagen beskrevs relativt utförligt hur utredningar skulle göras och betydel
sen av att skaffa yttranden från sakkunniga, särskilt läkare (SFS 1960:97 
paragraf 14-16). Behovet av obligatorisk juridisk medverkan i barnavårds
nämnderna diskuterades i propositionen. Något sådant uttryckligt stadgande 
skrevs emellertid inte in i lagen, däremot betonades betydelsen av att anlita 
sådan sakkunskap när det behövdes (SFS 1960:97 paragraf 10, Prop 
1960:10 s 94 ff). På det sättet pekas den typ av professionell kunskap ut 
som ansågs särskilt viktig vid bamavårdsutredningar. Det var fö r  det första 
den medicinsk/psykiatriska kompetensen, vilken blev betydelsefull med 
tanke på lagstiftarens angivande av sådana avvikelser som orsak till ingri
panden samt,/¿>> det andra, den juridiska kunskapen, som betonades för att 
handläggningen skulle bli korrekt och likformig samt för att upprätthålla 
rättssäkerheten. Nämndens, eller de av nämnden anställda tjänstemännens, 
uppgift blev framförallt att genom utredningar införskaffa relevant infor
mation.

Den kontrollverksamhet som byggts upp främst genom Socialstyrelsens 
bamavårdsbyrå och länsstyrelsernas verksamhet ansågs betydelsefull. 
Någon utbyggnad av verksamheten föreslogs inte, men det gjordes tydligt 
att länsstyrelsen skulle kunna ingripa med preciserade föreskrifter i indivi
duella bamavårdsärenden (Prop 1960:10 s 199 f). Länsstyrelsen skulle 
noggrant följa lagens tillämpning och om inte barnavårdsnämnden gjorde 
vad som ansågs nödvändigt i enskilda fall, kunde länsstyrelsen "ålägga 
nämnden att fullgöra sina skyldigheter". Socialstyrelsen skulle följa barna
vården och "genom råd och anvisningar verka för att den utvecklas ända
målsenligt samt öva tillsyn över bamavårdsanstalter" (SFS 1960:97 parag
raf 4-5). Redan i mitten av 1940-talet hade särskilda tjänster som bama- 
vårdsassistenter inrättats vid länsstyrelserna. Dessa skulle ha tillsyn över 
bamavårdsanstalter och fosterbamsvård men fick även andra uppgifter. I 
början av 1960-talet fick assistenterna beteckningen bamavårdskonsulenter. 
De till Socialstyrelsen knutna socialvårdskonsulentema skulle också de 
kontrollera hur barnavårdsnämnderna skötte sin verksamhet, bland annat 
med avseende på bamavårdsutredningar (SOU 1963:30 s 23 ff och 9 ff). 
Här fanns således ett slags dubbel organisering av kontrollen, där skillna
derna mellan konsulenternas uppgifter inte alltid är tydlig. Denna dubbla 
kontroll upphörde först på 1970-talet.



Sammanfattningsvis utökades genom 1960 års lagstiftning detaljregleringen 
av barnavården. Det korrekta utredandets roll och kontrollfunktionernas 
betydelse underströks. De processuella frågorna om hur barnavårdsarbetet 
skulle utformas stod i centrum. Lagstiftningen angav en tydligare byråkra
tisk styrning där standardisering skulle åstadkommas genom utifrån påförda 
regler, som knöt an till rationella institutionaliserade normer om hur den 
offentliga verksamheten skulle skötas. Ändringarna i lagstiftningen kan 
beskrivas som en övergång från en lekmanna- till en byråkratisk modell. En 
modell där det förutsattes, även om det inte finns inskrivet i lagen, att 
huvuddelen av arbetet skulle utföras av tjänstemän.

När det gäller indikationerna för ingripanden skiljer sig 1960 års lag inte i 
någon större utsträckning från den tidigare. Stora likheter finns också när 
det gäller vilka insatser som skulle sättas in. Däremot märks ett nytt sätt att 
förklara de avvikande beteendena. Den moraliska modell som dominerade 
1924 års lag ersattes med ett psykologiskt/psykiatriskt perspektiv.



KAPITEL 8 
SOCIALTJÄNSTLAGSTIFTNINGEN FRÅN 1980

BAKGRUND

Socialutredningen som utredde socialtjänstlagstiftningen fick sina direktiv i 
slutet av 1967. Slutbetänkandet lades fram tio år senare. Redan under den 
period då utredningen pågick genomfördes viktiga förändringar av 
socialvårdens förutsättningar och organisering. Genom lagen om social 
centralnämnd (SFS 1970:296) blev det i början av 1970-talet möjligt för 
kommunerna att slå samman barnavårdsnämnder, nykterhetsnämnder och 
socialnämnder till en nämnd. På så sätt hoppades man kunna uppnå den 
helhetssyn som är ett centralt begrepp också i Socialutredningens betän- 
kanden .16

Under 1960-talet hade man i många kommuner börjat arbeta enligt familje- 
vårdsprincipen som innebar att en person eller familj skulle träffa endast en 
socialvårdstjänsteman och inte, som det kunde vara ibland, representanter 
för barnavårdsnämnd, nykterhetsnämnd och socialnämnd. Helhetssynen, 
som är ett starkt ideologiskt laddat begrepp, var, menade man i socialutred
ningen, en vidareutveckling av familjevårdsprincipen. Helhetssyn innebar 
"att den enskilda människans situation och relationer måste ses i ett längre 
tidsperspektiv och inte lösryckta ur sitt sammanhang". Socialvården borde 
med ett sådant synsätt utgöra en del av "en rikt differentierad förebyggande 
samhällsservice som totalt har att tillgodose olika välfärdsfaktorer i män
niskomas levnadsvillkor" (SOU 1974:39 s 107). Förutom en integration av 
nämnderna krävde helhetssynen en vidgad samverkan mellan socialvården 
och andra samhällssektorer (aa s 107 f).

En faktisk konsekvens av dessa starkt värdebetonade målsättningar när det 
gäller vilka som skulle fatta beslut på området, var att barnavårdsnämnd
erna avvecklades i de flesta kommuner under 1970-talet. Det praktiska bar
navårdsarbetet kom att i allt större utsträckning utföras av utbildade socio

16 De centrala betänkandena var principbetänkandet "Socialvården. Mål och medel", SOU 1974:39 och 
slutbetänkandet "Socialtjänst och socialförsäkringstillägg", SOU 1977:40. Propositionen om Socialtjäns
ten 1979/80:1 lades fram av en folkpartistisk minoritetsregering. Socialtjänstlagen (SFS 1980:620) och 
Lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (SFS 1980:621) trädde i kraft 1982.



nomer och politikerna mötte i minskad utsträckning de enskilda klient- 
ema.17

Perioden före socialtjänstlagstiftningens tillkomst genomfördes en stor 
utbyggnad av den offentliga sektorn, särskilt i kommunerna. Inom 
socialvården var det framförallt olika servicefunktioner, särskilt barnom
sorg, som fick ökat utrymme. Utbyggnaden av servicefunktionerna värder
ades positivt av Socialutredningen och det präglade deras syn på den övriga 
socialvården: "Utvecklingen av service och omvårdnad innebär att 
socialvården vidgats och fått en ny inriktning. Den traditionella socialvår
den däremot - socialhjälpen, bama- och ungdomsvården samt nykter- 
hetsvården - har/.../ inslag av äldre värderingar" (aa s 51 f). De grundlägg
ande principer som utmärkte den service som gavs inom andra sektorer 
borde, menade man i propositionen, också genomsyra den traditionella 
socialvården. Frivillighet och service blev centrala begrepp i 
socialtjänstreformen. De individuella insatserna skulle utgå från respekt för 
människors självbestämmande och integritet (Prop 1979/80:1 del A s 132).

Socialutredningens betänkanden anslog en optimistisk ton när det gäller 
förmågan att skapa en socialvård byggd på andra värden än de som ut
märkte den äldre socialvården. Parallellt med optimismen finns emellertid, 
särskilt i principbetänkandet, en viss pessimism. Utredarna pekade på att 
möjligheterna till en samhällsutveckling mot allt större välfärd kommit att 
ifrågasättas och man anförde forskningsresultat som visade att välfärden 
inte var lika fördelad och att somliga stod utanför. Här fanns med andra ord 
såväl en tilltro till den sociala reformverksamhetens fortsatta möjligheter, 
som en, av den då starka vänsterkritiken präglad, skepsis mot möjligheterna 
att korrigera de mekanismer som skapade ojämlikhet (SOU 1974:39 s 81 
och 95).

Mot bakgrund av de ovan beskrivna förhållandena fanns i förarbetena till 
socialtjänstlagstiftningen andra uppfattningar om barnavårdens medel och 
mål än de som tidigare varit rådande. Som visats byggde 1902 års lagstift
ning på tanken att barnavårdens grundläggande uppgift låg i samhällsskyd
det. Också i 1924 och 1960 års bamavårdslagar spelade samhällskyddet en 
viktig roll, även om skyddet av barnets bästa lyfts fram. I socialtjänstlag
stiftningen tar man avstånd från samhällskyddet. Det som tidigare utgjorde 
en avgörande del av barnavårdens legitimitet är således försvunnet i social

17 Kommunsammanläggningarna som var genomförda i mitten av 1970-talet ökade möjligheten att an
ställa social vårdstjänstemän. Om detta och om ökningen av antalet socionomer, se del 3.



tjänstlagstiftningen. I stället betonas socialtjänstens ansvar för barns väl
befinnande och det är - åtminstone primärt - endast med hänvisning till 
barnens och/eller familjernas egna behov som omhändertaganden och andra 
åtgärder kan motiveras.

Kring detta synsätt formades teorier som har en högre grad av komplexitet 
än de som förekom i förarbetena till tidigare lagstiftning. Socialutredningen 
sökte förankring i såväl psykologi, som teorier om primärgmppers och det 
omgivande samhällets förhållanden. Det finns emellertid en större osäker
het än tidigare om att man med hjälp av vetenskapliga metoder skall kunna 
fömtse bams negativa utveckling (SOU 1974:39 s 282).

De regelverk som byggdes upp kring socialvården/barnavården gav ut
rymme för en ökad professionalisering på så sätt att lagstiftaren markerade 
att det sociala arbetet i huvudsak kunde och skulle utföras av personer med 
yrkeskunskap. Det individinriktade sociala arbetet borde, tänkte sig lag
stiftaren, vara behandlingsinriktat och utformat i samförstånd mellan klient 
och socialarbetare, i stället för som tidigare då insatserna kunde ses som 
delar i ett straffande system och till för att tillgodose samhällskyddet (Prop 
1979/89:1 s 130 och 219 ff).

SOCIALTJÄNSTEN OCH BARNEN

I förarbetena till Socialtjänstlagen betonas ansvaret för bam och ungdom 
(SOU 1974:39 s 283 f och Prop 1979/80:1 del A s 255 ff). Insatser bör 
sättas in på strukturell, allmän och individuell nivå. Lagens paragraf 12 
reglerar socialnämndens skyldigheter gentemot bam och ungdom. Texten 
är allmänt hållen; nämnden skall verka för att bam växer upp under "trygga 
och goda förhållanden" och tillsammans med hemmen skall nämnden 
understödja "allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och 
social utveckling". De bam som "riskerar att utvecklas ogynnsamt" skall få 
det "skydd och stöd" de behöver och om "hänsynen till den unges bästa 
motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet" (SFS 1980:620 
paragraf 12).

I lagen preciseras inte närmare vad nämnden skall göra, vilka åtgärder man
kan vidta, men man har lämnat den upptrappning av tvånget som fanns in
byggd i den äldre lagstiftningen. Tvingande åtgärder, som övervakning,
förmaning och vaming är borttagna eller kraftigt förändrade. De insatser
som riktar sig mot individer skall anpassas till individuella behov, och kan



innebära förtur till daghem, "hemma-hos" insatser, familjeterapi, informa
tion och rådgivning. Socialtjänstlagens motsvarighet till Bamavårdslagens 
övervakare är kontaktmannen med den skillnaden, att det är fråga om ett 
frivilligt stöd (Prop 1979/80:1 del A s 220 ff och 250 ff och SOU 1977:40 s 
178 ff).

TVÅNGSOMHÄNDERTAGANDEN

Socialtjänstlagstiftningen innebar viktiga förändringar i synen på hur man 
skall arbeta i bamavårdsärenden. Som framgått bygger Socialtjänstlagen på 
frivillighet. De insatser som görs får inte tvingas på klienterna och den 
upptrappning av tvång som präglade den äldre lagstiftningen finns inte 
kvar.18 Tvångsomhändertaganden regleras i Lagen med särskilda bestäm
melser om vård av unga (LVU), som till skillnad från Bamavårdslagen är 
en undantagslag. LVU skall endast användas då föräldrarna motsätter sig 
frivilliga insatser när sådana anses nödvändiga. Om föräldrar och/eller bam 
går med på ett omhändertagande som bedöms nödvändigt så kan inte LVU 
tillgripas.19 För att ett tvångsomhändertagande skall bli aktuellt krävs med 
andra ord dels att föräldrarna och/eller bamet inte går med på behövliga 
frivilliga insatser och dels att följande förhållanden enligt paragraf 1 LVU, 
föreligger:

"Vård skall beredas den unge om
1. brister i omsorgen om honom eller något annat förhållande i hemmet medför fara 
för hans hälsa eller utveckling
2. den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för allvarlig fara genom missbruk av 
beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat därmed jäm
förbart beteende.
Vård/.../ får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om vård inom 
socialtjänsten med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt 
är uppenbart lämpligare än annan vård" (SFS 1980:621).

När det gäller de indikationer som kan leda till ingripanden är LVU upp
byggd på samma sätt som Bamavårdslagen från I960. Punkt 1 reglerar si
tuationer där föräldrars brister anses utgöra gmnden för tvångsomhänder-

18 År 1985 genomförs dock det så kallade mellantvånget som innebär att ungdomar tvångsvis genom 
LVU kan ges kontaktman.

19 För en diskussion om de konsekvenser detta kan få, se Lundström 1990 a och b.



tagande, vilket i Bamavårdslagen motsvaras av paragraf 25 a/. Punkt 2 rör 
ungdomars beteende och motsvarar paragraf 25 b/ i Bamavårdslagen.

Indikationerna i punkt 1 är som framgår mycket allmänt hållna. I proposi
tionen exemplifieras med att bamet utsätts för misshandel eller kroppslig 
vanvård så att dess fysiska hälsa eller utveckling hotas, att föräldrarna ge
nom sina personliga egenskaper framkallar fara för bamets psykiska hälsa 
eller att föräldrarna genom exempelvis missbruk eller psykisk "särart" 
åstadkommer fara för bamets hälsa eller utveckling (Prop 1979/80:1 del A 
s 582).

Beskrivningarna av de faktiska situationer som kan leda till 
tvångsomhändertaganden har likheter med Bamavårdslagens framställning, 
men Bamavårdslagens koppling mellan föräldrarnas beteende och risken 
för att bamet utvecklar samhällsfarligt beteende är borta i LVU. Omhän
dertagandet får motiveras endast med hänvisning till bamets bästa. Bama
vårdslagens tanke om att tillgodose även samhällsskyddet finns alltså inte 
med i socialtjänstlagstiftningen, vare sig när det gäller miljöfall eller 
beteendefall. Man kan emellertid hitta formuleringar som är mer tvetydiga. 
I propositionen talas till exempel om att lagen inte primärt kan användas för 
samhällsskydd, men att det är en annan sak om den sekundärt får sådana 
effekter (Prop 1979/80:1 del A s 499 f  och 581 ff).

I lagens förarbeten märks, särskilt i jämförelse med 1950-talets utredningar, 
en skepsis mot att förankra barnavårdens åtgärder i fömtsägelser byggda på 
kausala samband. Visserligen pekar man på vetenskapliga studier som visat 
att blott en mindre del av de familjer som har behov av stöd får sådant och 
man konstaterar att kunskaperna ökat om faktorer som kan innebära risker 
för bams utveckling. Men man slår samtidigt fast att det var omöjligt att 
fastlägga allmängiltiga kriterier för sådana situationer. Att individens och 
primärgruppens förutsättningar ständigt varierar, menade man, visades 
bland annat av att långt ifrån alla barn som växt upp under svåra förhål
landen fick sociala anpassningsproblem (SOU 1974:39 s 282).

Med utgångspunkt från dessa resonemang var Socialutredningen betydligt 
försiktigare än föregångarna med att fastslå vilka beteenden som skulle leda 
till vilka insatser. Man pekade på alkoholmissbruk, vissa extrema former av 
uppfostran och psykiska sjukdomstillstånd som riskfaktorer, men varnade 
bestämt för förutsägelser om en negativ utveckling (SOU 1974:39 s 282 f). 
I detta avseende representerade resonemangen bakom Socialtjänstlagen och 
LVU en ny hållning. Den skepsis lagstiftaren visade mot att ange specifika



diagnoser hos föräldrar som kommer att leda till störningar hos bam, var 
sannolikt en viktig förklaring till de vaga kriterier för omhändertaganden 
som anges i LVU från 1980. Det här betyder emellertid inte att det prog- 
nostiska elementet är försvunnet i lagstiftningen. Tvärtom, de grundlägg
ande kriterierna innehåller ett prognostiskt tänkande, bam kan omhändertas 
om deras hälsa eller utveckling är i fara.

År 1990 byttes 1980 års LVU ut mot en ny lag med samma namn (SFS 
1990:52). I denna nu gällande LVU har indikationerna för ingripanden 
specificerats. Med hänvisning till bland annat vaghet och oklarheter i 1980 
års lag pekas i den andra paragrafen, som reglerar miljöfallen, misshandel 
och otillbörligt utnyttjande ut som skäl att ingripa med tvångsomhändertag- 
ande. För övrigt finns den gamla indikationen "brister i omsorgen" kvar. 
När det gäller beteendefallen, som regleras i lagens tredje paragraf, är den 
viktigaste förändringen att man genom förändringar i ordalydelsen sänkt 
ribban för omhändertaganden. Begreppet "allvarlig fara" har bytts ut mot 
"påtaglig risk" (Prop 1989/90:28 s 64 ff och 106 ff)

VILKA SKALL SKÖTA BARNAVÅRDSARBETET

I förarbetena till lagama före 1980-talet framträdde inte socialarbetaren. 
Bamavårdsverksamheten beskrevs som något som utfördes av nämnden, 
med vissa möjligheter att delegera uppgifter till tjänstemän. I förarbetena 
till socialtjänstlagstiftningen är bilden en annan. Här beskrivs en allmän 
samhällsutveckling som inneburit att politiker i allt större utsträckning 
ägnar sig åt övergripande frågor, medan individärenden sköts av social
arbetare (Prop 1979/80:1 del A s 130 f  och SOU 1974:39 s 395).

När det gäller det sociala arbetet söker Socialutredningen frammana bilden 
av socialarbetaren och klienten som personer vilka, visserligen i olika posi
tioner och med olika kunskaper, ändå arbetar gemensamt med att lösa 
klienters problem (se t ex SOU 1977:40 s 170 f  och SOU 1974:39 s 350 f). 
Beskrivningarna präglas av en konsensussyn där eventuella motsättningar 
och skilda intressen mellan familjemedlemmar och mellan klienter och 
socialarbetare inte diskuteras.

Den äldre socialvården kritiserades av socialutredningen för att omfattande 
utredningsinsatser inte svarade mot lika kvalificerat behandlingsarbete. 
Socialutredningen vill flytta tyngdpunkten i det individinriktade sociala 
arbetet från utredning till behandling (SOU 1974:39 s 349). Behandlings



arbetet beskrevs "som en process, där klienten i ett samspel med övriga 
medlemmar i primärgruppen successivt blir i stånd att identifiera och bear
beta problem som försvårar hans sociala anpassning. Socialarbetarens upp
gift är därvid främst att underlätta denna process" (SOU 1974:39 s 351 f). 
Här finns en förflyttning av tyngdpunkten i beskrivningen av det sociala 
arbetet, från processuella frågor om hur utredandet skall utföras till frågor 
om insatsernas innehåll.

Här märks således en förändrad inställning till frågan om vad som skall 
göras - från utredning till förebyggande insatser och behandling. Denna 
förändring avspeglar att allt fler uppgifter tagits över av utbildade tjäns
temän. Det gällde att med hjälp av olika teorier utveckla metoder för ett 
mer samhällsinriktat socialt arbete. Även det individuella sociala arbetet 
ansågs kräva kunskaper utöver handläggnings- och utredningsrutiner (SOU 
1974:39 s 353 f). När det gäller socialarbetarens förhållande till klienten 
angav man exempelvis att socialarbetaren borde inta "en yrkesmässig håll
ning som präglas av medvetenhet om egna reaktionsmönster och om hur 
dessa kan uppfattas av och påverka klienten" (aa s 354).20

Att behandlingsarbete betonas i de individinriktade insatserna och att 
socialarbetarnas professionella egenskaper lyfts fram innebär inte att 
Socialtjänstlagen och LVU saknar bestämmelser om utredningar. Tvärtom 
är dessa processuella frågor förhållandevis noggrant reglerade (se t ex SFS 
1980:620 paragraf 50-58). Utgångspunkten är att utredningar skall bedrivas 
i samförstånd och samverkan med klienterna, men att de, i de fall då barn 
bedöms fara illa, kan göras mot den enskildes samtycke (Prop 1979/80:1 
del A s 397 f och 504).

Klienternas rätt till offentligt biträde, som vidgades på 1970-talet med 
bland annat rättshjälpslagen, ökade ytterligare genom socialtjänstlagstift
ningen. Som ännu ett sätt att öka rättssäkerheten skall ses den ändrade 
beslutsordningen i bamavårdsärenden. Enligt 1960 års lag var det barna
vårdsnämnden som beslöt om tvångsomhändertagande. Enligt LVU ansö
ker socialnämnden hos länsrätten som sedan beslutar om eventuellt omhän
dertagande. Förhandlingarna i länsrätten skall i regel vara muntliga och 
föräldrarna och/eller den unge förutsätts liksom nämndens ansvariga vara 
med (Prop 1979/80 del A s s 505 och 514 f).

20 Begreppet socialarbetare används konsekvent av Socialutredningen, det inkluderar såväl anställda ur 
olika personalkategorier som frivilliga krafter.



Socialtjänstlagstiftningen skiljer sig alltså i väsentliga avseenden från den 
som tidigare reglerade barnavården. Det gäller konstituerande reglerna, där 
barnavårdsnämnderna slutgiltigt avskaffas till förmån för socialnämnder 
med bredare uppgifter där tjänstemän får utökat inflytande, de processuella 
reglerna, där klienten ges ökad rättshjälp och där beslutsordningen ändras, 
samt de materiella reglerna, där indikationerna för omhändertaganden för
ändras och där de åtgärder som kan vidtas ser helt annorlunda ut.

När detta sagts är det ändå viktigt att peka på de likheter som finns mellan 
de lagar som under 1900-talet reglerat barnavården. Det är likheter som 
såväl har att göra med lagstiftningens materiella som processuella bestäm
melser. Den indelningen som innebär att lagen skiljer mellan så kallade 
miljö- och beteendefall har i det stora hela varit oförändrad sedan 1902. 
Beteendeindikationema har sedan 1902 framförallt riktat in sig mot unga 
kriminella, missbrukare och för den tidigare delen av perioden även ’sede
slösa’. Även i indikationerna för miljöfallen finns en historisk kontinuitet. 
Sedan 1924 års lag har man skilt ut sådan behandling som är direkt farlig 
för bam (t ex misshandel) från sådan som på lång sikt utgör fara för bams 
utveckling. Man kan således tala om en historisk kontinuitet i en uppdel
ning av skälen i sådana som är grundade i normativt resonemang - samhäl
let accepterar inte att bam misshandlas eller vanvårdas och sådana som 
bygger på prognostiskt resonemang - samhället accepterar inte att bam 
behandlas så att de utvecklas negativt. Uppdelning i normativa respektive 
prognostiska indikationer är minst tydlig i 1980 års lagstiftning, men 
återkommer i den nya LVU från 1990.

Även när det gäller barnavårdens organisatoriska placering i kommunala 
nämnder, liksom i regelverken för utredningar och beslut finns stora lik
heter mellan 1980-talets barnavård och de mönster som byggdes upp under 
1900-talets första årtionden. I själva verket tycks centrala delar av de 
strukturer som utvecklades fram till och med 1924 års lag ha haft stor 
överlevnadspotential.

Den historiska kontinuitet som utmärker barnavården präglar för övrigt 
även den lagstiftning som reglerar socialhjälp och nykterhetsvård. I 
nykterhetsvårdslagstiftningen märks dessutom på samma sätt som i bama- 
vårdslagstiftningen en övergång från ett synsätt där samhällsskyddet står i 
centrum till ett där omsorgen om individen betonas (Pettersson 1979 s 12 ff 
och 18 ff).



FRÅN KONTROLL TILL RÅDGIVNING

I Socialutredningens principbetänkande och i propositionen framhålls att 
1970-talets kommunsammanläggningar och de ökade resurserna inom 
socialvården innebar att förutsättningarna för den centrala och regionala 
kontrollen av socialvården ändrats (SOU 1974:39 s 380 ff och Prop 
1979/80:1 del A s 450 ff).21 Som det uttrycks i propositionen: "tillgången 
på socialt utbildad personal och kvalificerad sakkunskap för planering och 
administration har ökat. Därmed har det blivit möjligt att minska främst 
den centrala detaljregleringen och decentralisera uppgifter till regional eller 
lokal besluts- och verkställighetsnivå". En viktig orsak till denna förskjut
ning var att den självständiga kommunala beslutsrätten beaktades (Prop 
1979/80:1 del A s 454). Det innebar att Socialstyrelsens uppgifter, som 
tidigare varit inriktade på kontroll, med socialtjänstlagstiftningen får 
karaktären av "samordnings- och utvecklingsarbete". Tillsynsfunktionerna 
skall gå ut på att 'följa, leda och utveckla socialtjänsten genom att ta emot 
och förmedla kunskaper, redovisa uppfattningar om och påpeka behov av 
förändringar" (Prop 1979/80:1 del A s 454 och 458, kurs i org).

Tankegångarna är desamma när det gäller länsstyrelsen som inte ges möj
lighet att direkt ålägga kommuner att lämna det bistånd som den enskilde 
har rätt till. Även i detta fall motiveras ställningstagandet med den utveck
ling av kommunernas kompetens som man menade hade skett. Länsstyrel
sen skall i stället för som kontrollant, fungera som förmedlande organ 
mellan Socialstyrelsen och fältet, vara "klagomur" för allmänheten osv 
(Prop 1979/80:1 s 464 ff).

Dessa förändringar är inte begränsade till socialvårdens område. Tvärtom 
är de en del av en allmän samhällsutveckling mot decentraliserat besluts
fattande och styrning genom ramlagar som anger mål för verksamheter 
snarare än att söka detaljreglera dem (Pettersson 1986 s 31 ff). I denna pro
cess skall också ämbetsverkens roll förändras, enkelt uttryckt från kontrol
lörer till rådgivare. Ett exempel på den nya tidsandan är att Socialstyrelsens 
Råd och anvisningar byter namn till Allmänna råd.

Här kan således noteras förändringar i synen på hur socialvården skall sty
ras. Förenklat uttryckt innebär det en övergång från tvingande, byråkratisk

21 Redan 1974 beslöt Regeringen att Socialstyrelsens konsulentverksamhet skulle samordnas på 
länsstyrelsenivå. Därmed upphörde Socialstyrelsens särskilda konsulentverksamhet (Andersson och 
Axelsson 1983 s 6).



detaljreglering till ökat kommunalt självbestämmande och ökat inflytande 
från tjänstemännen i de individuella ärendena. I betydligt större utsträck
ning än tidigare utmärks lagstiftningen av starkt normativa politiska 
värden. Socialtjänsten skall exempelvis enligt lagens paragraf 1 verka för 
människors ekonomiska och sociala trygghet. Här finns med andra ord en 
spänning mellan professionella och politiska strukturer inbyggd i lagstift
ningen.



KAPITEL 9 
SAMMANFATTANDE DISKUSSION

Den svenska barnavården kan vid dess introduktion kring sekelskiftet 
beskrivas som ett nytt element i socialpolitiken. De faktorer som utgjorde 
denna nya företeelses förutsättningar var dels industrialiseringen som 
ansågs skapa delar av de problem som barnavården tänktes lösa, dels insti
tutionaliserade föreställningar om bamavårdsfrågan och dess lösning som 
hade etablerats i den internationella omgivningen. Här angavs de normer, 
värderingar och regelverk vilka kom att prägla den svenska barnavården.

De idéer och principer för barnavård som importerades och anpassades till 
svenska förhållanden i 1902 års lagstiftning präglades i hög grad av social 
kontroll. Det var den framväxande industriarbetarklassens barn som 
behövde kontrolleras. I stället för att i efterhand korrigera kriminalitet med 
fängelsestraff, borde barnavården genom tidiga ingripanden förebygga den 
potentiella samhällsfara som de felaktigt fostrade barnen från arbetarklas
sen utgjorde. I lagstiftningen från 1902 introducerades det yttersta instru
mentet för att förebygga den samhällsfara som vanart och kriminalitet 
ansågs utgöra, nämligen en särskild lagstiftning för omhändertagande av 
barn med tvång.

Sekelskiftets lagstiftning kom tidigt att kritiseras bland annat för att den 
inte gav möjlighet att omhänderta bam ’för deras egen skull’, när de van
vårdades och/eller misshandlades samt för att den saknade de styrmedel 
som kunde leda till en effektiv och väl utbyggd organisering av verksam
heten. Barnavårdslagen från 1924 som ersatte 1902 års lagstiftning kan 
sägas innebära ett försök att genom tvingande statlig styrning åstadkomma 
en högre grad av institutionalisering av den svenska barnavården. Med 
denna lag fick barnavården former som i sina huvuddrag överlevde fram till 
1960-talet. Den sociala kontrollen stod i centrum också i 1924 års Bama- 
vårdslag, men indikationerna för vad som skall leda till ingripanden vidga
des till att omfatta även bam som for illa genom misshandel och vanvård. 
De viktigaste förändringarna i 1924 års lag var dock organisatoriska. De 
konstitutionella frågorna om vilka som skulle sköta barnavården löstes 
genom att uppgifterna centraliserades i obligatoriska barnavårdsnämnder. 
Barnavårdsnämndens sammansättning reglerades så att professionerna 
präst, läkare och lärare fick obligatoriska platser i nämnderna. Staten sökte 
alltså med tvingande åtgärder och med hjälp av professioners normer och



tekniska färdigheter förverkliga de värden som skulle styra barnavården. 
Under lång tid efter genomförandet av 1924 års lag kvarstod det förhål
landet att barnavårdens praktik i de flesta kommuner sköttes av lekmän. En 
byråkratisk organisering med åtskillnad mellan utredande och beslutande 
funktioner fanns bara i ett fåtal större kommuner.

De grundläggande villkoren för barnavården hade förändrats när 1960 års 
Barnavårdslag genomfördes. De förhållanden i omgivningen som påverk
ade barnavården var nu nationella snarare än internationella. För det första 
verkade barnavårdsnämnderna inte längre i ett samhälle med direkt mate
riell nöd och fattigdom. Snarare var det en framgångsrik industrikapitalism 
och sociala reformer som utmärkte perioden. För det andra bestod den 
kommunala organisationen av allt fler och alltmer utbildade tjänstemän. 
Rättssäkerhet och korrekt byråkratisk handläggning var de värden som 
tänktes utmärka den kommunala verksamheten. För det tredje, fanns kring 
barnavården en etablerad och genom den psykiska bama- och ungdomsvår
den organiserad bampsykiatri/bampsykologi, med teorier för diagnostiser- 
ing och behandling av bams avvikelser.

Dessa tre företeelser - reformerna, den rationella kommunala byråkratin, 
barn- och ungdomspsykiatrin - var faktorer i omgivningen som i hög grad 
styrde utformningen av 1960 års bamavårdslag. Det innebar att stor vikt 
lades vid det allmänt förebyggande arbetet, men även vid tidiga förebygg
ande åtgärder i det individuella klientarbetet. När det gällde hur utredningar 
av individuella ärenden, särskilt tvångsomhändertaganden, skulle göras, 
betonades mer än tidigare kraven på juridiskt korrekt handläggning och de 
bestämmelser som reglerade utredningarna blev mer specifika. Kontrollen 
utifrån via länsstyrelse och Socialstyrelsen var också i 1960 års lag av 
väsentlig betydelse. De teorier som formades kring barnavården ändrades i 
väsentliga avseenden från moraliserande till psykologiska förklaringsmo
deller.

Detta till trots - och det kanske säger något om den styrka och överlevnads- 
kraft som fanns i de mönster som utvecklats från 1900-talets början - präg
lades 1960 års Bamavårdslag liksom lagarna från 1902 och 1924 av repres
siva tankegångar där åtgärderna trappas upp från råd och stöd till tvångs
omhändertaganden. Klienterna sågs framförallt som objekt för rationellt 
bedriven utredningverksamhet där det juridiska kunnandet och den medi
cinska/psykiatriska sakkunskapen stod i centmm. Utredning, bedömning 
och sortering var centralt i de regelverk som styrde barnavårdens praktik.



Innehållet i socialtjänstlagstiftningen från 1980 påverkades av den kraftiga 
utbyggnaden av den offentliga sektorn. I Socialtjänstlagen betonas starkt de 
normer och värden som skall styra socialvården. Här spelade uppbyggna
den av de servicefunktioner, främst inom barnomsorg och äldreomsorg som 
blivit en allt viktigare del av de sociala nämndernas verksamhet, en avgör
ande roll bland de omgivningsfaktorer som kom att styra lagstiftningens 
utformning. De värden som utmärker dessa servicefunktioner borde enligt 
lagstiftarens tankegång styra även verksamheter som barnavård. Frivillig
het, service, självbestämmande och integritet blir centrala begrepp för 
socialtjänsten. Konflikter mellan socialvård och klient och, i bamavårds- 
ärenden, mellan föräldrar och bam tonas ned. I stället beskrivs det sociala 
arbetet som en samverkan mellan klient och socialarbetare. Där byråkra
tiskt utredningsarbete stod i centrum i den äldre lagstiftningen, läggs i 
Socialtjänstlagen i stället tonvikten på behandling som skall ske i samför
stånd mellan klient och socialarbetare. Socialtjänstlagstiftningen skiljer sig 
klart från tidigare lagar när det gäller vad som kan göras. Till skillnad från 
tidigare blir omhändertagande den enda tvingande åtgärd som socialvården 
kan använda i barnavården.

Även när det gäller vilka som skall utföra barnavårdsarbetet, avspeglar 
socialtjänstlagstiftningen förändringar inom den offentliga sektorn. Det 
gäller den utveckling mot decentraliserat beslutsfattande och styrning 
genom ramlagar i stället för genom detaljreglering som utmärker 1970- 
talet. Således lämnas i högre utsträckning än tidigare utrymme för profes
sionalisering av socialt arbete, både i den meningen att det i förarbetena till 
lagen klargörs att det sociala arbetet huvudsakligen bedrivs och skall bedri
vas yrkesmässigt, och i den meningen att det avses krävas fördjupade teo
retiska kunskaper för detta arbete. Det innebär också att kontrollen utifrån, 
från länsstyrelserna och Socialstyrelsen, ges minskad betydelse. Lagstift
ningen är emellertid på flera sätt motsägelsefylld när det gäller profes
sionernas roll, bland annat genom sin starka betoning av politiska värden. I 
detta sammanhang bör även påpekas att klienternas ställning i den rättsliga 
processen vid tvångsomhändertaganden stärkts genom rätt till offenligt bi
träde och förändringar i beslutsprocessen.

De indikationer som styrt vad som skall föranleda ingripanden i de fall där 
barnavården har att ingripa på grund av föräldrars brister, har genomgått en 
förändring från moraliskt präglade begrepp till mer neutrala beskrivningar. 
I 1902 års lagstiftning utgjorde föräldrars "lastbarhet" och barns "sedliga 
försummande" indikationer för ingripanden. I 1924 års lag är språkbruket



relativt likartat, men har i 1960 års lag blivit mer neutralt. Här talades till 
exempel i stället för fara för vanart, om att barnets utveckling äventyras. I 
LVU från 1980 används begrepp som "brister i omsorgen" för sådana 
situationer som kan innebära fara för bams hälsa och utveckling och där
med aktualisera tvångsomhändertagande.

Det kan med andra ord noteras att språket på detta liksom på andra områ
den blivit mer neutralt och därmed, åtminstone med vår tids perspektiv, 
mindre moraliserande, men också att beskrivningarna i 1980 års lagstift
ning är oprecisa. De indikationer för ingripanden som anges i LVU från 
1980 borde därmed ha ökat utrymmet för professionella bedömningar. De 
ospecifika indikationerna för ingripanden har ju också uppmärksammats i 
nu gällande LVU där man sökt specificera dem (Prop 1989/90:28 och SFS 
1990:52).

Man skulle kunna tänka sig att skälen till tvångsomhändertaganden genom 
de oprecisa indikationerna och utökade möjligheter för professionella 
bedömningar, också i praktiken blivit fler under den period som denna 
studie avser (fram till slutet av 1980-talet). I avhandlingens del 4 skall den 
frågan diskuteras noggrannare, men först skall professionernas ställning 
och den diskurs dessa utvecklat kring barnavården analyseras.
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DEL TRE

PROFESSIONERNA OCH BARNAVÅRDEN



KAPITEL 10 
INLEDNING

I den här delen av avhandlingen skall analyseras hur och under vilka för
hållanden den professionella diskursen på barnavårdens fält formas och 
förändras, särskilt när det gäller tvångsomhändertaganden i miljöfall. I 
centrum för intresset står de föreställningar, teorier, begrepp och metoder 
som genom den professionella diskursen anvisas för barnavårdens praktik. 
Framställningen kommer således att behandla hur de avvikande beteendena 
på barnavårdens fält ’konstrueras’, vilka beteenden som betecknas som 
avvikande och vilka teorier och föreställningar som omger dessa ’avvikel
ser’. Även de mer instrumentella riktlinjer, regelverk och metoder för 
utredningar och övriga delar av barnavårdens praktik som presenteras i dis
kursen kommer att behandlas.

De frågor som skall beröras är:

- Vilka är barnavårdens aktörer, det vill säga vilka yrkesgrupper formar 
barnavårdens diskurs och hur ändras deras inbördes inflytande?

- Vilka teorier, tankar, begrepp och termer använder sig barnavårdens 
aktörer av och hur hänger dessa samman? På vilket sätt försöker man för
klara bams och föräldrars avvikelser? Vilka motsättningar kan identifieras? 
Vilka förändringar har skett?

- Hur tänker barnavårdens aktörer sig att det praktiska hantverket skall 
utföras? Hur skall utredningar göras och vad skall de innehålla? Vilka för
ändringar har skett?

Var finner man barnavårdens diskurs och hur kommer den till uttryck? Jag 
har valt att utgå från ett antal tidskrifter, där de viktiga aktörerna på fältet 
framträder och som riktar sig till de som arbetar med barnavård. Genom
gången av tidskrifter har kompletterats med centrala böcker kring barna
vård och socialvård. De tidskrifter som avses är följande:



Tidskrift för barnavård och ungdoms sky dd/Barnavård och ungdomssskydd, 
som gavs ut av Svenska fattigvårdsförbundet, senare Svenska socialvårds- 
förbundet.1 Årgångarna 1926-1964.

SSR-tidningen/Socionomen, som ges ut av SACO-organisationen Sveriges 
Socionomers, Personal och Förvaltningstjänstemäns riksförbund (SSR). 
Årgångarna 1958-1989.

DSI-nytt/Socionomförbundets tidskrift. Årgångarna 1946-1982.

Socionomen, som ges ut av SSR. Årgångarna 1987-1989.

Meddelanden från Kungliga socialdepartementets byrå för fattigvårds- och 
barnavårdsärenden. Årgångarna 1920-1943.

Sociala meddelanden, som gavs ut av Socialstyrelsen. Årgångarna 1926- 
1967.

Socialnytt, som ges ut av Socialstyrelsen. Årgångarna 1968-1989. 

Socialmedicinsk tidskrift. Årgångarna 1924-1989.

Socialt arbete, som gavs ut av Socionomförbundet m fl. Årgångarna 1982- 
1989.

Svensk fattigvårds- och barnavårds tidning!Svensk socialvårds tid
ning/Sveriges socialförbunds tidskrift, som gavs ut av Fattigvårds- och bar
navårdsfunktionärers riksförbund, senare Sveriges socialvårdsfunktionärers 
riksförbund, Sveriges socialtjänstemannaförbund och Sveriges socialför
bund.2 Årgångarna 1926 -1979.

Jag har koncentrerat intresset till tidskrifter som varit inriktade på barna
vårdens praktik och som kan förväntas ha stort inflytande på denna. Det är 
tidskrifter där diskursen på fältet artikuleras och som riktar sig till de för
troendevalda och tjänstemän som haft till uppgift att sköta bamavårdsfrå- 
goma. Det innebär att jag bedömt de fyra första tidskrifterna som de mest 
centrala. Tidskrift för barnavård och ungdomsskydd spelade, som kommer 
att visas, en central roll för barnavården under de perioder då arbetet domi
nerades av politiska lekmän. DSI-nytt/Socionomförbundets tidskrift var

1 Svenska fattigvårds- och barnavårds förbundets Tidskrift för fattigvård och annan hjälpverksamhet har 
inte kommit till större användning eftersom förbundet som också gav ut Tidskrift för barnavård och ung
domsskydd delat på frågorna så att barnavård behandlades i den sistnämnda.

2 Svensk fattigvårds- och barnavårds tidning har blott i liten utsträckning berört bamavårdsfrågor (se 
Wallentin 1990). Riksförbundet bildades ursprungligen som en enhet i Svenska fattigvårds- och bama- 
vårdsförbundet. Efter flera namnbyten, är organisationen, nu under namnet Sveriges Socialförbund, en 
del av TCO. Riksförbundet organiserade även icke-socionomer.



organ för den framväxande socialarbetarkåren. SSR-tidningen/Socionomen 
och Socionomen har spridning bland dagens socialarbetare. Framställ
ningen bygger till stor del på dessa fyra tidskrifter, men alla uppräknade har 
genomgåtts systematiskt för att finna centralt material på området. Genom
gången avser åren fram till och med 1989.

Vid sidan av dessa skrifter har centrala böcker kring barnavård och socialt 
arbete, ofta sådana som använts i utbildning, kommit till användning och 
dessutom Svenska fattigvårds- och bamavårdsförbundets kalender samt 
Social Årsbok. En viktig fråga i samband med socialarbetarkårens framväxt 
rör socialarbetamtbildningen, som kan följas via tidskrifter, offentliga 
utredningar och en jubileumsskrift.3

Ett metodologiskt problem är den bristande kontinuiteten i källmaterialet. 
Det ser helt annorlunda ut i början av undersökningsperioden jämfört med 
slutet. Tidskrift för barnavård- och ungdomsskydd kan sägas vara helt 
central när det gäller barnavårdens diskurs i början av perioden. Det är en 
tidskrift som är inriktad på bamavårdsfrågor, dess målgmpp är de som är 
verksamma i barnavårdens praktik och de centrala aktörerna på fältet skri
ver i den. När tidskriften läggs ned i mitten av 1960-talet har den under 
årens lopp minskat i inflytande och efter nedläggningen fanns inte längre 
någon tidskrift som specifikt riktade in sig på bamavårdsfrågor och som 
vände sig till de som var sysselsatta inom fältet.

Det är svårare att frilägga barnavårdens diskurs under senare delen av 
undersökningsperioden. Genom bland annat de organisatoriska för
ändringar som genomfördes inom socialvården på 1970-talet, avskaffades 
de särskilda barnavårdsnämnderna och barnavården blev en del av social
vården. Eftersom jag framförallt är intresserad av material som riktar sig till 
de som arbetar inom barnavårdens praktik, som alltså under 1970-talet 
integrerats med övrig socialvårdspraktik, har jag använt de tidskrifter som 
riktar sig till socialarbetare. Det är framförallt fackliga tidskrifter och/eller 
tidskrifter för professionen.

En första uppgift har varit att fastställa vilka yrkesgmpper som kan antas ha 
haft inflytande över barnavårdens diskurs. Det har jag gjort bland annat 
genom en kvantitativ analys av vilka yrkesgmpper som under olika peri-

3 Det vore naturligt att följa kursuppläggningar, litteraturlistor osv från det tidigast startade Socialinsti
tutet, dvs det i Stockholm. Tyvärr har inte materialet arkiverats.



oder haft inflytande i centrala tidskrifter på fältet och vilka ämnen som 
behandlats.

I övrigt har jag valt ett huvudsakligen kvalitativt tillvägagångssätt vid 
behandling av källmaterialet. Jag vill ge en bild av diskursen där dess hel
het, dess logiska struktur framträder, där det skall framgå hur argumenta
tionen kring omhändertaganden av bam byggs upp samt vilka element den 
består av. Alltså, hur konstrueras centrala teman och hur hänger de 
samman?*

Vid genomgången av källmaterialet har jag sökt identifiera ett antal histori
ska brytpunkter. Framställningen byggs upp enligt en mycket grov historisk 
periodicering. Övergångarna mellan de olika perioderna är flytande och 
mycket hinner hända inom samma period.

Period 1 utgörs av åren från Bamavårdslagens tillkomst 1924 fram till 
slutet av andra världskriget. Perioden karaktäriseras av att idé- och 
kunskapsförmedling i stor utsträckning skedde i den frivilliga organisering
ens form. Här märks en betoning av uppfostrans betydelse och ett starkt 
teoretiskt inflytande från läkarkåren, som bland annat tog sig uttryck i en 
’psykiatrisering’ av bamavårdsdiskursen.

Period 2 sträcker sig från andra världskrigets slut till mitten av 1960-talet. 
Antalet socionomer ökade, utbildningstiden förlängdes och socionomer 
som yrkesgrupp spelade en mer framträdande roll. Diskussioner om ’meto
der i socialt arbete’ blev viktigare, inte minst genom socialarbetarnas pro
fessionaliseringsstrategier. Fortfarande var läkarnas roll central. Teoretiskt 
skedde en orientering mot psykodynamisk teori.

Period 3 sträcker sig från mitten av 1960-talet in i nutid. Läkarnas plats i 
bamavårdsdiskursen blev mindre betydelsefull. I konsekvens med en radi
kaliserad debatt, särskilt vid universitet och högskolor, ifrågasattes diag- 
nostisering och psykiatrisering av avvikande beteenden. Motsättningar 
kring omhändertaganden av bam blev tydligare både ur teore
tiskt/vetenskapligt och moraliskt/etiskt perspektiv.

Conrad och Schneider (1980) konstaterar i sin undersökning av medikali- 
sering av avvikande beteenden i USA, att en liten, snävt avgränsad gmpp

4 På det sättet skiljer sig ansatsen från en kvantitativ innehållsanalys där uppmärksamheten är kon
centrerad på att identifiera och kvannfiera specifika karakteristika i de meddelanden som undersöks (se 
Bergmark och Oscarsson, 1988 s 59 ff och 182 ff, för exempel på kvantitativ innehållsanalys inom socialt 
arbete).



professionella forskare är de som för ut nya begrepp och konstruktioner. 
Jag har utgått från detta resonemang när jag valt ut de texter som represen
terar diskursen. Diskursens centrala aktörer utgörs således av ledande 
representanter för de viktiga yrkesgrupperna på fältet, ofta personer med 
forskar- eller lärartjänster. Det gäller exempelvis sådana personer som pro
fessorn och den tidiga barnavårdens mest framträdande pediatriker Isak 
Jundell, Gustav Jonsson på Skå som representerar efterkrigstidens barna
vård och i vår tid forskarna kring Barn i kris-projektet, som Bengt Börjeson 
och Sven Hessle. Texterna har således valts med utgångspunkt från skri
bentens position som auktoritet inom området och med utgångspunkt från 
att de sammantaget skall ge en samlad bild av hur de ledande aktörerna 
under olika perioder sett på barns och föräldrars avvikande beteende och 
hur de skall behandlas. Jag har i det sammanhanget medvetet sökt leta efter 
motsättningar och olika synsätt när det gäller att förklara och behandla bar- 
navårdsfrågor. I samband med att texterna diskuteras, ges presentationer av 
författarnas yrkesmässiga positioner.

Av väsentlig betydelse för barnavårdens institutionalisering är de texter 
som avser att sprida anvisningar, regler och rutiner till praktiken. Texter 
som kan tänkas ha sådana instrumentella funktioner, publiceras under de 
olika perioderna i olika typer av källor och av aktörer med olika organisato
risk förankring. Under den första perioden spelar Svenska fattigvårds- och 
bamavårdsförbundet, via bland annat sin Tidskrift för barnavård och ung- 
domsskydd, en väsentlig roll i detta avseende. Under period 2 bidrar arti
klar skrivna av lärare vid Socialinstituten/Socialhögskoloma till diskursen. 
I samband med diskussioner om den instrumentella regleringen av bama- 
vårdsutredningar diskuteras även Råd och anvisningar/Allmänna råd från 
Socialstyrelsen.5

5 Formellt sett tillhör inte Socialstyrelsens Råd och anvisningar den professionella diskursen, men för att 
kunna analysera dem i anknytning till Svenska fattigvårds- och bamavårdsförbundets texter och annat 
material som behandlar utredningar har det varit naturligt att ta upp dem i detta sammanhang.



KAPITEL 11 

PERIOD 1: 
UPPBYGGNAD, UPPFOSTRAN OCH PSYKIATRI

INLEDNING

Inledningen av perioden utgörs av att 1924 års Barnavårdslag träder i kraft 
år 1926. En betydelsefull faktor under denna tidiga period, då 1900-talets 
stora statliga och kommunala expansion ännu inte inletts, var de frivilliga 
organisationerna. Läkarkåren spelade en viktig roll som innehavare av 
teorier på bamavårdsområdet, medan socialarbetarkåren var av perifer 
betydelse: utbildningen vid socialinstituten startade först 1921 och få elever 
examinerades under perioden.

Framställningen inleds med att de organisationer och yrkesgrupper som 
agerar på fältet identifieras. Därefter följer en analys av de centrala inslagen 
i synen på barnavård, bams och familjers problem och vad som ansågs 
kunna göras åt dessa. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion. 
Den främsta källan för framställningen är Tidskrift för barnavård och ung- 
domsskydd (TBU). I övrigt har använts andra socialvårdstidskrifter, offent
ligt material som Meddelanden från Kungliga socialdepartementets byrå för 
fattigvårds- och bamavårdsärenden.

ORGANISATIONERNA OCH DEN TIDIGA BARNAVÅRDEN

På den av Centralförbundet för socialt arbete (CSA) inkallade kongressen 
för Fattigvård och Folkförsäkring 1906 bildades Svenska fattigvårdsför- 
bundet, som kom att ha stor betydelse för det sociala arbetets framväxt och 
som framgått i föregående del även inflytande över lagstiftningens för
ändringar. Till fattigvårdsförbundet var anslutna fattigvårdsstyrelser, så 
småningom även barnavårdsnämnder samt enskilda. Man kan se förbundet 
som en intresseorganisation för nämnderna/kommunerna, men det är svårt 
att på ett enkelt sätt jämföra förbundet med nu existerande organisationer. 
En stor del av verksamheten rörde sådant som idag görs av stat och kom
mun. Förbundet bedrev "upplysningsverksamhet" i form av kurser (till



exempel utbildade man bamhemsföreståndare), konferenser och före
läsningar i sociala frågor och genom exempelvis bamavårdsbyrån i Stock
holm ägnade man sig åt direkt hjälpverksamhet. Kurser hölls också för all
mänheten. Så anordnade man till exempel redan från 1910-talet demonstra
tionskurser i barnavård. Man utförde konsulentverksamhet i sociala frågor; 
1913 anställdes Lars Barkman som konsulent i bamavårdsfrågor.6 Konsu
lenten bidrog genom mottagning på förbundets byrå, korrespondens och 
resor i landet, med råd och upplysningar i bamavårdsfrågor (TBU nr 5 
1931).

Vid en omorganisation år 1925 beslöts att förbundet skulle byta namn till 
Svenska fattigvårds- och bamavårdsförbundet.7 Ordförande för bama- 
vårdsavdelningen blev en av initiativtagarna till CSA, kanslirådet G H von 
Koch, vice ordförande professorn i pediatrik Isak Jundell och sekreterare 
konsulenten Lars Barkman. Bamavårdsavdelningen delades in i två sek
tioner, en för allmänna sociala frågor och en för socialmedicinska frågor. 
Förbundets organisering illustrerar att barnavård vid den här tiden skall för
stås som en bred verksamhet. Den omfattade sådant som idag är organiserat 
vid barnavårdscentraler, bam- och ungdomsspsykiatrin samt socialtjänstens 
verksamhet inom såväl individ- och familjeomsorg som barnomsorg.

År 1930 var nära 1.000 barnavårdsnämnder och ca 800 enskilda personer 
anslutna till bamavårdsavdelningen (TBU nr 5 1931 s 233). Samma år 
fanns omkring 2.500 kommuner i Sverige, nära hälften var följaktligen 
anslutna. Man skall i sammanhanget komma ihåg att en betydande del av 
kommunerna med dagens mått mätt var mycket små - över 1.100 kommu
ner hade under 1.000 invånare (Palme 1962 a s 281). I många kommuner 
fanns med andra ord sannolikt inte några familjer eller bam som definiera
des som bamavårdsärenden åtminstone i den meningen att åtgärder vidtogs.

År 1926, samma år som Bamavårdslagen trädde i kraft, startades TBU.8 
Tidskriften förefaller ha varit förhållandevis väl spridd bland landets bar

6 Barkman hade "ingen särskild utbildning" men hade deltagit i arbete vid Centralbyrån för välgören
hetens ordnande i Stockholm och arbetat vid förbundets bamavårdsbyrå i Stockholm innan han 1913 fick 
sin tjänst som konsulent (Barkman 1944-45 s 116 ff).

7 År 1948 bytte förbundet namn till Svenska Socialvårdsförbundet. Det lades ned 1964 och uppgifterna 
övertogs av kommunförbunden.

8 Från 1948 byter tidskriften namn till Barnavård och ungdomsskydd, För enkelhetens skull kommer den 
i fortsättningen att kallas TBU. En föregångare till TBU var "Vårdarebladet" som utkom från 1910. Den 
var inledningsvis inriktad på de större städernas öppna fattigvård, men koncentrerade sig så småningom 
på bamavårdsfrågor.



navårdsnämnder. De nämnder som var medlemmar i förbundet, fick auto
matiskt tidskriften och upplagan var i början drygt 3.000 exemplar (TBU nr 
5 1931 s 199).

Svenska fattigvårds- och bamavårdsförbundet spelade, som också visats av 
Ohrlander (1992), via sin bamavårdsavdelning, sin tidskrift och sina starka 
band med de statliga organen, en dominerande roll på bamavårdsområdet 
(aa s 126 ff), von Koch som var initiativtagare och ledande i såväl CSA 
som Svenska fattigvårdsförbundet blev chef för Socialdepartementets byrå 
för fattigvårds- och bamavårdsärenden. Pediatrikprofessom Jundell liksom 
konsulenten Barkman, båda ledande i Svenska fattigvårdsförbundet, deltog 
i utredningsarbetet till 1924 års lag. Ett exempel på hur banden mellan den 
frivilliga organisationen och staten konkret kunde ta sig uttryck är att byrån 
för fattigvårds- och bamavårdsärenden publicerade material från TBU och 
gjorde reklam för skriften.9

PROFESSIONERNA OCH TIDSKRIFT FÖR BARNAVÅRD OCH 
UNGDOMSSKYDD

I en programförklaring från TBU:s första nummer anges som tidskriftens 
syfte att "med uppmärksamhet följa bam- och ungdomsvårdens intressen, 
att genom vägledande och upplysande artiklar sprida kunskap därom samt 
att söka underlätta deras arbete, som hava sin gäming bland bam och ung
dom" (TBU nr 1 1926 s 1)

Qvarsell (1985) har beskrivit den nya bampsykiatrins framväxt i Sverige 
under mellankrigstiden och dess huvudsakligen europeiska urspmng. Idé
historiskt kan den svenska utvecklingen, enligt Qvarsell, förstås som ett 
möte mellan psykiatri, socialpsykologi och pedagogiska strävanden. Från 
psykiatrins sida innebar mötet en ökad uppmärksamhet på de problem som 
låg i tiden. Inom barnavården betydde det bland annat att läkarkåren intres
serade sig för de bam som kallades vanartiga.

Fältet för barnläkarnas intresse kom alltså att vidgas till det sociala områ
det. Ett sådant expansionistiskt program märktes inte bara bland läkarna 
inom barnavården. Även andra läkare kunde formulera grandiosa program. 
Så skrev en av mellankrigstidens främsta psykiatriker, professorn Olof

9 Se Meddelanden från Kungliga socialdepartementets byrå för fattigvårds- och bamavårdsärenden nr 15 
1925, nr 25 1927 och nr 43 1931.



Kinberg: "Sannolikt finnes det ingen människogrupp som i så hög grad som 
läkarna genom sin yrkesverksamhet bidragit till djupgående och för ett stort 
antal mänskliga individer betydelsefulla förändringar av samhällets struk
tur" (Kinberg 1930 s 285). Tron på möjligheten att genom vetenskapliga 
metoder öka kunskaperna om orsaker till mänsklighetens problem var stark. 
Via framgångarna på de rent medicinska områdena såg Kinberg liknande 
möjligheter på det sociala/psykiatriska fältet: "först då den socialpsyko- 
patologiskt skolade läkaren, tillsammans med andra representanter för 
sociologin, börjar att vetenskapligt studera samhället /.../ kommer samhäl
lets utveckling att kunna förutses och på ett förnuftigt sätt ledas" (aa s 293).

TBU uttryckte särskilt under 1920- och 1930-talen denna starkt optimis
tiska tro på vetenskapens och det rationella samhällsbyggets möjligheter. 
Förbundet och tidskriften kan betraktas som en mötesplats för den fram
växande bampsykiatrin, de statliga ämbetsmän och de frivilliga krafter som 
kom att intressera sig för barnavården. Med utgångspunkt från dessa per
soners hållning i diskursen kan man föreställa sig att de i många fall drevs 
av etiska och humanistiska ställningstaganden: bamen, de oskyldiga och 
nationens framtid, skulle inte behöva växa upp i en miljö där de var om
givna av smuts, sjukdomar och dålig moral. De ledande teoretikerna var 
läkarna, som bidrog genom vetenskapliggörande av problem som tidigare 
beskrivits i moraliska termer.

NÅGRA KVANTITATIVA NOTERINGAR

Läkarna var inte bara teoretiskt ledande. I TBU dominerade de också i 
kvantitativt avseende. Följande tabell är en sammanställning över de yrkes
grupper som deltog med signerade artiklar i de tre första årgångarna:



TABELL 1: ARTIKELFÖRFATTARES YRKEN I TIDSKRIFT FÖR BARNAVÅRD OCH 
UNGDOMSSKYDD 1926 - 1928.
Procent (n=91).10

Läkare 48
Funktionärer 15
Statstjänstemän/jurister 11
Inst pers/lärare 9
Präster 7
Socialarbetare 6
Övriga 4

Summa 100

Läkarna dominerade alltså. De har skrivit närmare hälften av inläggen. 
Statstjänstemannen/juristerna bidrog framförallt med juridiska artiklar, 
medan institutionspersonal/lärare skrev om de institutioner där de verkade. 
Bland socialarbetare finns exempelvis en artikel om bamavårdsmannaskap 
som skrevs av en inspektör för bamavårdsmännen i Stockholms stad. Präs
terna liksom funktionärer i Svenska fattigvårds- och bamavårdsförbundet 
bidrog med artiklar inom spridda ämnesområden.

TABELL 2: ÄMNESINNEHÅLL I TIDSKRIFT FÖR BARNAVÅRD OCH UNGDOMSSKYDD 
1926 -1928. Procent (n=644).ll

Institutioner 18
Allmän information 17
Juridik 13
Medicin/hälsovård 12
Recensioner 10
Organisation 8
Psykiatri/Psykologi 6
Socialt arbete 6
Utbildning 3
Övrigt 7

Summa 100

10 Under de tre angivna åren publicerades 99 signerade artiklar. För åtta av dessa har författarens yrke 
inte gått att spåra. Tabellen bygger således på 91 artiklar. Gränserna mellan yrkesgrupperna har, när det 
gäller statstjänstemän/jurister å ena sidan och funktionärer i Svenska fattigvårds- och bamavårdsförbun
det å andra, varit svåra att dra. Det är självklart en avspegling av förbundets karaktär, som en organisation 
i en gråzon mellan statligt och privat De personer som arbetar vid förbundet har kategoriserats som 
funktionärer. Till "socialarbetare" räknas även högre tjänstemän, som bamavårdsdirektör.

11 Tabellen är en sammanställning av tidskriftens hela innehåll, dvs såväl artiklar som notiser osv. Här 
ingår både signerat och osignerat material, men reklam och annonser har uteslutits. Sammanställningen 
bygger på exponeringsutrymme, dvs hur många sidor respektive ämnesområdes upptar i tidskriften. 
Sammanlagt innefattar analysen 644 sidor. Gränserna mellan ämnesområden är flytande. Kategoriser
ingen grundar sig på tyngdpunkten i artiklarnas tema. Mycket av det som finns under rubriken institu
tioner skulle kunna kallas socialt arbete. Det har dock förefallit meningsfullt att särskilja det sociala 
arbete som bedrivs utom institutioner. Här rör det sig om socialt arbete i inskränkt mening, dvs sådant 
som idag oftast utförs av socionomer.



Tabell 2 ger en sammanställning av ämnesinnehållet i tidskriften. Texter 
om barnavårdsinstitutioner upptog som framgår nära 1/5 av utrymmet i 
tidskriften. Det kan sättas i samband med att en allt större andel av de barn 
som omhändertogs placerades vid institutioner. Det gäller såväl barnhem 
för de små bamen som skyddshem för de äldre: mellan 1928 och 1946 
minskade andelen omhändertagna barn som vårdades i enskilt hem från 73 
till 59 procent medan barn som vårdades på bamhem ökade från 12 till 21 
procent och vård vid skola eller anstalt ökade från 15 till 20 procent (Soci
ala meddelanden nr 3 1948 s 205). Artiklar om institutioner, som i de flesta 
fall var skrivna av läkare (då ofta med påtaglig psykiatrisk prägel) eller 
institutionspersonal (föreståndare/lärare), utgjorde ofta presentationer av 
institutioner. Under den här rubriken har också registrerats debatt kring 
institutioner. Under åren 1927/28 förekom till exempel en diskussion med 
anledning av en kritisk artikel om institutionsvården, skriven av den i bar
navårdsfrågor mycket aktive kyrkoherden Hagbard Isberg (se till exempel 
nr 6 och 7 TBU 1927).

Allmän information spelar en viktig roll.12 Under denna rubrik ingår främst 
information från statliga myndigheter, rapporter om vad som beslutats i 
riksdagen, normer och bestämmelser på olika områden, information om nya 
blanketter osv. Juridik upptog drygt 1/10 av utrymmet. Här finns fömtom 
artiklar med anknytning till barnavård, även en spalt - Frågor och svar - 
där konsulenten Barkman kommenterade spörsmål av juridisk art. Under 
rubriken juridik ryms också information om beslut i bamavårdsmål från 
regeringsrätt och kammarrätt. Material under denna mbrik förefaller såle
des vara betydelsefullt för att föra ut lagstiftningen och dess tillämpning till 
praktiken. Artiklar mom detta område är ofta skrivna av jurister och 
statstjänstemän.

Medicin och hälsovård hade en bred inriktning på allt från bams tänder till 
nyttan (eller rättare onyttan) av att äta Gyllenhammars havremust. Även 
recensionerna hade, under dessa första år, en medicinsk/psykiatrisk inrikt
ning. De sköttes av tidskriftens medicinske redaktör och innehöll fömtom 
bokrecensioner en spalt med tidskriftsgenomgångar, där företrädesvis 
internationella tidskrifter presenterades. Organisation utgörs av texter om 
den egna organisationen. Det kunde handla om kurser och konferenser som 
anordnades av förbundet eller rapporter från kurser och konferenser som

12 Under denna mbrik liksom under rubriken "organisation" finns mycket av det osignerade materialet.



man bevistat. Här avspeglas ett relativt intensivt internationellt utbyte sär
skilt med de nordiska länderna.

Psykiatrin hade kvantitativt inte så stor plats. Men artiklarna spelade ändå 
en viktig roll i tidskriften - de hade ofta en central placering och det var här 
som ett genomarbetat synsätt på barn och bams problem presenterades.13 
Socialt arbete hade ett begränsat utrymme i tidskriften. I sammanhanget är 
det viktigt att komma ihåg att Socialinstitutets verksamhet startade först 
1921 och det tog, vilket kommer att visas längre fram, ca 20 år innan 
utbildningen fick effekter på diskursens innehåll. Något ämne, som till 
exempel social metodik, fanns inte etablerat och de som skrev om socialt 
arbete var, förutom socialvårdstjänstemän, bland annat präster.

Som tidigare betonats utgör TBU en mötesplats för olika yrkeskategorier 
som intresserade sig för barnavård i bred mening. Läsama utgjordes främst 
av bamavårdsnämndsledamöter och nämndernas eventuella anställda. Här 
presenterades de ledande idéema på fältet, teorier om normala och avvik
ande beteenden, information om de bestämmelser som skulle tillämpas och 
annat som barnavårdsnämnderna ansågs behöva för att ’göra rätt’. TBU 
fungerade därmed som ett förmedlande organ mellan barnavårdens ledande 
aktörer och dess praktik. På så sätt kan TBU även ses som ett förmedlande 
organ mellan de statliga myndigheterna och praktiken, det var bland annat 
med hjälp av TBU som lagstiftarens intentioner skulle förverkligas.

TVÅ APPELLER: FÖR DE GODA KRAFTERNAS UPPSLUTNING 
OCH FÖR UPPFOSTRAN

TBU:s första nummer (TBU nr 1 1926) utgör ett gott exempel på tidskrif
tens inriktning under de följande åren. I en inledande programmatiskt hål
len artikel diskuterade Svenska fattigvårds- och bamavårdsförbundets ord
förande, före detta landshövdingen Johan Widén Den nya barna
vårdslagens syftemål och medlen fö r  dess ernående. Widén inledde med en 
historisk tillbakablick där han beskrev barnavårdens utveckling och de för
ändringar som inträtt med 1924 års lag. Han pekade framförallt på den nya 
möjligheten att ingripa mot barn som fysiskt vanvårdas och att man, genom

13 Se Ohrlanders beskrivning av bamavårdskongressen 1927, där läkarna inte har den administrativa led
ningen, men väl rollen som "uttolkare och riktningsgivare". De "nyktra och moderliga" kvinnor som hade 
en viktig roll på 1911 års kongress hade tystnat och ersatts av manliga professorer, präster och ämbets
män (Ohrlander 1992 s 201).



att barnavårdsnämnderna gjorts obligatoriska, tillförsäkrat sig "ett enhetligt 
och konsekvent handhavande av samhällets barnavård" (TBU nr 1 1926 s 
3, kursiv i original). Artikeln formas till en appell för de goda krafternas 
samling kring en delvis ny och mycket viktig uppgift. Genom centralisering 
av barnavårdens uppgifter och genom reglerna för val av ledamöter till 
nämnderna skulle "de lämpligaste och bästa krafter" kunna samlas kring 
uppgiften att förverkliga lagen: "En god lag är bra; goda handhavare av den 
är bättre" (TBU nr 1 1926 s 4).

Den andra tunga artikeln i tidskriftens första nummer har rubriken Några 
av barnaålderns viktigaste säregenheter och en del därav betingade soci
almedicinska synpunkter (TBU nr 1 1926 s 7 ff). Den är skriven av den i 
förbundet ledande professorn och bamläkaren Isak Jundell. I artikeln dis
kuterades förhållandet mellan fosterhem och anstalter men den har också 
ett mer allmängiltigt budskap. Jundells tankegångar kan delas in i tre 
teman. Det första temat rör barnets fysiska och själsliga utveckling. Barn
domen är en avskild del av människans utveckling och barn får därför inte 
uppfattas som små vuxna. Bam ställer särskilda krav inte bara på fysisk 
omvårdnad och uppfödning, men även "barnasjälen behöver för sin 
utveckling tillräckligt med psykiska irritament"(aa s 12).

Jundells andra tema var också det centralt för den tidiga barnavårdens idé
värld och rör uppfostrans betydelse som upprätthållare av ett fungerande 
samhälle:

"I barnets själsliv ingår ett särskilt anmärkningsvärt betydelsefullt behov, behovet 
att bliva underordnat en annans, d.v.s. en fostrares myndighet och behovet av andlig 
modellering efter en miljös personer, händelser och stämningar. Naturen har avsett 
barndomstiden till att vara en uppfostrans tid, och det är naturvidrigt att lämna ett 
bam utan uppfostran, lika naturvidrigt som att låta det späda barnet vara i avsaknad 
av modersbröstet" (aa s 12)Л4

Barnets fostran borde med andra ord starta nästan omedelbart efter dess 
födelse. Naturligen föll, påpekade Jundell, bördan i första hand på fadern 
och modem, men "barnet fäster sig med största lätthet vid främmande per
soner och inordnar sig under främmande personers vilja lika lätt som under 
fadems och modems" (aa s 12).

14 För övrigt om fostran och särskilt dess moraliska betydelse se Ebba Paulis artikel "Vår tids lärare och 
anstaltsledare som uppfostrare" i TBU nr 2 1926 s 37 ff.



Om fostraren inte lyckades prägla in de rådande normerna kunde det gå 
illa:

"Vi kunna också säga, att fröen till alla de omoraliska och brottsliga handlingar, 
som begås av socialt och moraliskt mindervärdiga fullvuxna, finnas representerade 
hos barnet under fullt normala förhållanden /.../ Uppfostrans uppgift blir sålunda att 
mot barnets obändiga drifter och felaktiga viljeriktningar få fram en pansarstruktur, 

nog kraftig att hindra olämpliga utbrott" (aa s 13).

Artikelns tredje tema rör samhällets åtgärder på bamavårdsområdet. Här 
behandlas hygieniska och andra insatser på barnhemmen, och fosterhem 
framställs som ett i de flesta fall bättre alternativ än barnhem vid omhän
dertaganden. Också de åtgärder som skulle vidtas när föräldrarnas upp
fostran misslyckades berörs. Här spelar läkarna och den medicinska peda
gogiken en avgörande roll. När "ett bams uppfostran bereder svårigheter, 
bör läkare tillkallas i tid". I dessa fall räcker inte exempelvis läramas kun
skaper till. Läkarna med sin förmåga till bedömning av hemmet och av 
lämpliga åtgärder behövs (aa s 13 f). Denna tanke för över till en i tiden 
central idé - psykiatrisering av beteenden som ansågs avvikande.

DIFFERENTIERING OCH PSYKOPATI

Jundells artikel illustrerar några gmndläggande tankemönster i barnavår
dens diskurs; barnet som en individ med särskilda fysiologiska och psyko
logiska behov, uppfostrans betydelse för att tygla det driftsstyrda barnet 
och läkarkårens pretentioner på att genom vetenskapliga metoder bemästra 
barns problem. Med Jundells formulering i en senare artikel blev läkarens 
uppgift att "omsätta och utnyttja vår tids naturvetenskapliga kännedom om 
bamaåldems normala och sjukliga själsliv i socialt och socialmedicinskt 
arbete för att förebygga själsliga brister och sjukdomar och för att före
bygga själslig missvård genom feluppfostran" (TBU nr 6 b 1931 s 334). 
Det gällde alltså att hjälpa föräldrarna att uppfostra sina barn på rätt sätt. 
Men också att diagnostisera avvikelser bland de psykiskt och socialt avvik
ande bamen för att kunna sätta in rätt behandling.

En artikel från år 1934 av professorn i pediatrik Wilhelm Wemstedt får 
exemplifiera de försök till differentiering av avvikelser som hade sin grund 
i olika typer av psykiatriska diagnoser och som förekom i mellankrigstid
ens bampsykiatri. Wemstedt konstaterade att samhällets ansvar för bamet 
böijar redan i moderlivet. Med den tidens rasbiologiska utgångspunkter



slog han fast att människor med "svårartade i arv gående sjukdomar eller 
abnormiteter, genom sterilisering /bör/ berövas förmågan att avla barn" 
(TBU nr 2 1934 s 52).

Nästa steg var att avskilja de sinnesslöa barnen. Dessa kunde i sin tur delas 
in i två grupper - de bildbara och de obildbara. För bägge dessa grupper 
krävdes särskilda anstalter, de kunde inte fostras tillsammans med andra 
barn och de måste hållas avskilda från varandra. Därefter handlar det om 
"barn, vars själsliv markeras av egenheter, rubbningar och abnormiteter, 
som i huvudsak falla inom drift-, vilje- och känslolivets område. Ingen 
grupp av barn torde vara så för samhället störande och påfrestande som 
dessa barn". De allra besvärligaste var de som "visa en mer eller mindre 
utpräglad asocial, aggressiv och antisocial inställning". Wemstedt exempli
fierar bland annat med bristande jämvikt i affektlivet, trots, hatfullhet, 
negativism, hållningslöshet, våldsamhet, skolk, djurplågeri etc (TBU nr 2 
1934 s 53 och 54).

Orsakerna till dessa avvikelser stod att finna i negativa ärftliga anlag och 
miljöbetingelser. Dessa respektive betingelser kunde vara svåra att skilja 
från varandra. Det var emellertid viktigt att söka klargöra vilken den avgör
ande orsaken var, för även om båda grupperna ofta behövde institutionsbe
handling så borde de inte vistas vid samma institution (aa s 54 f).

De barn som beskrevs på detta sätt var de som under den här perioden bru
kade benämnas psykopater.15 Med en definition av Jundell rörde det sig om 
"de lättare rubbningarna, således abnormiteter, i känslor, vilja, instinkter 
och drifter”. Alltså inte en sjukdom utan snarare en onormal egenskap 
(Jundell 1929 s 243, kursiv i orginal).16 Psykopatibegreppet var under 
mellankrigstiden av central betydelse för att förklara barns avvikelser 
(Qvarsell 1985). Det var bland annat med teorier om psykopati som man 
försökte förstå de vanartiga barnens beteende. Hur förhåller sig då psyko
patibegreppet till lagstiftningens mer moraliskt präglade vanart? Var van-

15 Se Qvarsell 1985, för en redogörelse för hur begreppet via en kontinental tradition introduceras och 
befäster sin ställning i Sverige.

16 Det förekom diskussioner om arvets respektive miljöns betydelse som förklaring till psykopatin. I en 
artikel från 1927 slog professorn och pediatrikem af Klercker fast att man har mycket liten kunskap om 
"psykopatihjämor", men argumenterar för att en ökad förståelse kan komma ur undersökningar av bland 
annat genetiska skador och skador under fosterstadiet. Således en klart biologiskt präglad förståelse av 
begreppet (TBU nr 4 1927 s 131 ff). Se även läkaren (senare professorn) Arvid Wallgrens diskussion i två 
artiklar (TBU nr 2 1933 s 43 ff och 3 1933 s 85 ff) "Om uppfostringsfel såsom sjukdomsorsak". Där dis
kuteras bland annat hur barn med psykopatiska anlag kan försämras av felaktig uppfostran (TBU nr 2 
1933 s 46 f).



artiga barn med nödvändighet psykopater? Här finns inte någon enhetlig 
uppfattning. Klart är emellertid att hos en stor andel av de vanartiga ansågs 
avvikelserna kunna förklaras av psykopati (se t ex TBU nr 4 1927 s 134).

I de centrala bampsykiatriskt inriktade artiklarna i TBU är som framkom
mit intresset störst för de barn som identifierats som avvikande. För de 
vanvårdade barnen och för de barn vilka ännu inte blivit, men som ansågs 
löpa risk att bli vanartade, var intresset inte särskilt stort. Det var självklart 
ett resultat av psykiatrins inriktning, men kan också antas vara en avspeg
ling av att samhällsskyddet var en central punkt i bamavårdslagstiftningen. 
Intresset var framförallt riktat mot de barn som uppvisade ett beteende som 
riskerade att utgöra ett hot mot samhället eller riskerade att så småningom 
ligga samhället till last.

NÅGOT OM LÄKARNA OCH DET PRAKTISKA HANTVERKET

I en artikel från 1935 presenterade läkaren Richard Eeg-Olofsson, vid 
Stockholms barnavårdsnämnds Rådgivningsbyrå för uppfostringsfrågor, 
byråns verksamhet.17 En av tankegångarna med Rådgivningsbyrån var att 
förbättra det förebyggande arbetet så att omhändertaganden kunde undvikas 
(TBU nr 1 1935 s Iff).

Under 1933 hade byrån 366 fall varav knappt 2/3 var pojkar. Drygt 80 
procent av barnen var under 13 år, det vill säga den ålder då barnen, om de 
blivit omhändertagna, sannolikt skulle blivit det på grund av föräldrarnas 
brister. De flesta bamen hade kommit till byrån efter påstötningar av lärare. 
De mest frekventa orsakerna var relaterade till bamen. Det rörde sig om 
"klena och nervösa barn", om "intellektuell efterblivenhet", om barn som 
visade "motorisk oro och /var/ störande för omgivningen". Blott i ett fåtal 
fall var orsaken "sinnessjukdom, alkoholism o dyl i hemmet" och i ett tret
tiotal fall "socialt problem" (aa s 4).'8

Den presentation som ges av bamens problem var, som kommer att visas i 
kapitel sju, en helt annan än de skäl till ingripanden som angavs i ärenden

17 Eeg Olofsson var medicine doktor och arbetade under 1930-talet förutom på rådgivningbyrån, vid 
Stockholms barnavårdsnämnds upptagningshem för barn. Barnavårdsnämndens rådgivningbyrå får inte 
förväxlas med den frivilliga verksamhet som med början 1932, bedrevs vid Rådgivningsbyrån på Norr
tulls sjukhus (se Vinterhed 1977 s 190).

18 Här måste observeras att endast en orsak har noterats per barn. För en diskussion av betydelsen av att 
arbeta med sammansatta orsaksföiklaringar, se del 4.



där tvångsomhändertaganden var aktuella. I de senare fallen, där beskriv
ningarna gjordes av socialarbetare, var problematiken centrerad kring för
äldrarnas situation. En viktig förklaring kan med säkerhet sökas i de olika 
perspektiv som läkare respektive socialarbetare hade. Eeg-Olofsson 
använde ett lösligt psykopatibegrepp där det biologiska arvet är den mest 
betydelsefulla förklarande faktom: "anlaget /griper ofta/ så djupt, att 
miljöns utslagsgivande betydelse blir liten eller ingen" (aa s 2).

Eeg-Olofsson var mycket optimistisk om effekterna av behandling. De 
insatser som rådgivningsbyrån satte in tycks emellertid långt mer vardagligt 
präglade än vad vissa av de diagnostiska kategorierna antyder. "Uppfostran 
av uppfostraren" var en väsentlig uppgift som kunde bedrivas av "tränade" 
assistenter vid hembesök. I övrigt pekade Eeg-Olofsson på möjligheten att 
exempelvis någon tog hand om en inbunden pojke eller att man skaffade 
hjälp med läxläsning (aa s 6 f).

Diskrepansen mellan den diagnostiska kategori som psykopati utgjorde och 
den behandling som diagnosen ledde till kan ses som en lös koppling mel
lan psykiatrin som "rationaliserad myt" och det tekniska arbetet (jmf Meyer 
och Rowan 1977). Skillnaden mellan teori och praktik har även uppmärk
sammats av Qvarsell i hans undersökning av förhållandena vid läkaren 
Alice Hellströms barnhem Mellansjö. Qvarsell konkluderar: "Den diskus
sion som fördes på 1920-talet om vad som skulle göras med de psyko
patiska bamen utgick mer ifrån ett vetenskapligt ideal och en allmän vård
ideologi än från konkreta insikter och erfarenheter av behandling. I prakti
ken blev dock skillnaden mellan de vanliga barnhemmen och de för psyko
pater inte särskilt stor" (Qvarsell 1985 s 185).

OM UTVIDGNING AV LÄKARNAS PROFESSIONELLA FÄLT

I två principiellt hållna artiklar från 1943 sammanfattade professorn, barn- 
läkaren och bamavårdsnämndsledamoten Arvid Wallgren under rubriken 
Läkar synpunkter på barnavården (TBU nr 1 1943 s 16 ff och nr 2 1943 s 
58 ff) de uppgifter som läkarkåren hade på området.

Wallgren inledde med att beklaga att behovet av läkare inte var tillgodosett 
inom barnavården. Endast i de större städerna var situationen acceptabel. 
Ett viktigt önskemål var att bam, mot vilka barnavårdsnämnden ingrep, 
genomgick läkarundersökning. Sådan borde alltid äga rum då barnet "visat 
egenartat uppträdande, abnormiteter av något slag, sjukdom eller lyte".



"Undersökning av i barnpsykiatri skolad läkare är alldeles särskilt bety
delsefull, när det gäller frågor om omhändertagande för skyddsuppfostran". 
Ett problem var emellertid, menade Wallgren, att det saknades läkare med 
bampsykiatrisk kompetens (TBU nr 1 1943 s 16, 17 och 18).

Läkarkårens agerande på barnavårdens fält kan ses som exempel på ele
ment i en professionaliseringsstrategi. Det rör framförallt försök att defi
niera vissa fenomen i medicinska termer, det vill säga att inordna dem i lä
karkårens domän och i det sammanhanget kräva resurser för uppbyggnad 
av särskilda institutionella arrangemang. För det första  identifierade man 
ett objekt. Det var framförallt de vanartiga barnen, men också barn som ris
kerade att bli vanartiga. För det andra konstruerades begrepp och modeller 
för att förstå och förklara de aktuella företeelserna. I centrum stod psy
kiatriska teorier och psykopatibegreppet, som huvudsakligen importerades 
från utlandet. För det tredje slog man fast att det behövdes särskild expertis 
för att identifiera och behandla problemet. Ytterligare specialisering av 
läkarkåren borde därmed bli nödvändig, liksom en utbyggnad av samhällets 
resurser (jmf Conrad och Schneider 1980 s 265 ff).

Bampsykiatrin blev på 1950-talet en självständig disciplin. Men den teore
tiska modell som utvecklades kring psykopatibegreppet under mellankrigs
tiden kom inte att överleva. En orsak var den empiriskt och teoretiskt svaga 
grunden för dessa tidiga försök att diagnostisera och behandla avvikande 
beteende. Definitionerna av vad som var att betrakta som psykopati var 
lösliga och oprecisa och på det teoretiska planet fanns motstridiga åsikter 
om orsakerna till fenomenet. Det tycktes dessutom svårt att precisera de 
insatser som behövdes och i de fall där behandling sattes in var det svårt att 
se kopplingen mellan denna och de teorier den byggde på. Till de viktigaste 
förklaringarna av att psykopatibegreppet inte överlevde hör kanske att ett 
konkurrerande synsätt, med andra typer av förklaringar växte fram. Under 
1940-talet förändrades bampsykiatrins inriktning åt ett mer psykodynamisk 
och terapeutisk håll (Qvarsell 1985).

REFORMPEDAGOGISKA STRÄVANDEN

Det var inte bara ett förvetenskapligande av barnavården som utmärkte 
TBU. I en organisation som Svenska fattigvårds- och bamavårdsförbundet 
spelade också reformpedagogiska strävanden en betydelsefull roll (jmf 
Qvarsell 1985 s 175).



I början av 1930-talet kom Svenska fattigvårds- och bamavårdsförbundet 
att agera mot bamagan, särskilt den som utövades vid skolor och av barna
vårdsnämnder. År 1930 och 1932 skrev TBU:s medicinske redaktör läkaren 
G Stéenhoff två principiellt hållna artiklar om att den aga som samhället 
utövade mot bam, exempelvis genom Bamavårdslagen och Folkskolestad
gan, borde förbjudas. På så sätt skulle också föräldrarna ges ett budskap om 
att aga inte var en lämplig metod för uppfostran. Särskilt den senare arti
keln utmärktes trots sin vetenskapliga form av ett för TBU ovanligt agitato
riskt inslag (se TBU nr 2 1930 s 52 ff och TBU nr 1 1932 s 4 ff). Förbund
ets agerande kom att bli betydelsefullt för agans avskaffande i bama
vårdslagen i början av 1940-talet.

HUR SKALL BARNAVÅRDEN STYRAS OCH VILKA BARN 
SKALL OMHÄNDERTAS?

De följande avsnitten skall behandla hur barnavårdsarbetet och särskilt 
omhändertagandena i miljöfallen skulle hanteras. Hur styrdes formerna för 
barnavårdsnämndernas arbete och hur styrdes innehållet? Vilka bam skulle 
omhändertas och hur skulle deras förhållanden dokumenteras? Frågorna rör 
med andra ord diskursens instrumentella funktioner. Hur användes den för 
att söka skapa regelverk och mtiner för barnavårdens praktik.

I TBU nummer 1 1926 gjordes reklam för en uppsättning blanketter för 
fattigvård och barnavård. Det var 56 stycken som "omfatta allt, som kan 
tänkas behövligt i och för skriftväxling rörande anmälningar och omhän
dertagande av bam /.../ etc". Till blanketterna var fogat en PM som sades 
innebära en mycket ingående lektion i lagens tillämpning. Blankettserien 
skulle därmed i sig själv fungera som en styrning av det sociala arbetet 
(TBU nr 1 1926 s 25 och 26). Blankettverksamhet var, som framgår av en i 
TBU publicerad historik över Svenska fattigvårds- och bamavårdsförbund- 
ets 25 första år, en inte oväsentlig del av dess verksamhet. Strax efter att 
Bamavårdslagen trätt i kraft sålde man under ett år nära 240.000 exemplar 
bamavårdsblanketter (TBU nr 5 1931 s 202 f). Blanketterna förmedlade, 
genom uppställningar, rubriker osv, information om vad som ansågs vara 
relevanta uppgifter om barnen och deras föräldrar och hur dessa uppgifter 
skulle nedtecknas.19

19 Se Karlsson (1962 s 325 ff) för exempel på Svenska fattigvårds- och bamavårdsförbundets inflytande, 
bland annat genom blankettverksamheten.



Ett ytterligare styrmedel var de förslag till normalprotokoll som förbundet 
utformade och som presenterades i ett specialnummer av TBU (nr 3 b 
1929). Protokollet var noggrant utformat. Det bestod av 21 sidor inklusive 
vägledande fotnoter med referenser till lagstiftning. Det gav dels en upp
fattning om vilka formmässiga krav som kunde ställas, men också mer eller 
mindre tydliga idéer om vilka typer av ärenden som nämnden hade att 
behandla och hur de som utredde ärendena borde skriva om bam och famil
jer.

I normalprotokollet beskrivs olika typer av missförhållanden och de åtgär
der som nämnden kunde vidta: här finns gossen som blivit anmäld av poli
sen och som tilldelas en allvarlig varning och får en övervakare (TBU nr 3 
b 1929 s 119 f); här finns flickan som är "i sedligt avseende vanartad", och 
som av arbetsgivare bedöms som "slarvig" och "hållningslös" och som 
omhändertas med placering på skyddshem (aa s 120 f); här finns bamet 
som redan är frivilligt omhändertaget, men som blir tvångsomhändertaget 
och om vilket följande skrivs i normalprotokollet:

"Sedan Nämnden vid sammanträde den 10.2 detta år under paragraf 26 i protokollet 
jämlikt paragraf 29 mom. 1 i lagen om samhällets barnavård för samhällsvård 
omhändertagit Åke Svensson, född den 2.6. 1916, så meddelade nu ordföranden, att 
gossens föräldrar, arbetaren Karl Svensson och hans hustru Amanda Svensson, 
anhållit, att samhällsvården måtte upphöra, och att de själva skulle få omhändertaga 
sin son.

Ledamoten fru A. Gren, som i ärendet företagit undersökning, meddelade, att gos
sens föräldrar måste anses i hög grad olämpliga att handhava vården av sitt bam. 
Sålunda hade fadern nyligen ådömts böter för olaga sprithantering, och hustrun var
nats för lösdriveri den 20 april innevarande år" (aa s 126).

Protokollsparagrafema utformades som typfall vilka gav såväl språklig som 
innehållslig vägledning för de bamavårdsnämndsledamöter som hade att 
verkställa Bamavårdslagen.

En annan form av typfallsbeskrivningar finns i en senare publicerad artikel 
av Alva Myrdal (TBU nr 2 1946 s 55 ff). Myrdal beskriver under rubriken 
Kontanta barnbidrag kräver skärpt steriliseringslag, tolv familjer. 
Exemplen skall visa på situationer där det positiva i utdelande av kontanta 
barnbidrag och mödrahjälp kan ifrågasättas. De kan också tjäna som exem
pel på en mer allmän uppfattning av hur bamavårdsärenden kunde beskri
vas, eller som Myrdal själv uttrycker det: "förhållandena är säkert så pass



likartade överallt, att varje läsare nästan skall tycka sig kunna känna igen 
dem" (TBU nr 2 1946 s 57). Här citeras en fallbeskrivning i sin helhet:

Familj 7
Mannen mycket barnslig och ansvarslös, troligen undermålig. Hustrun är syster till 
hustrun i familj nr 1, således moster till den djupt imbecilla flickan där. Är troligen 
imbecill. En tredje syster till dem är något bättre och är gift med en någorlunda 
normal man; de har fyra barn. En broder till dem /är/ alkoholist, en annan sitter inne 
för grovt brott (rån). Dessa makar har bott hos mannens föräldrar tills de för ett år 
sen blev vräkta genom polishandräckning, då de kommit i gräl med de gamla. Togs 
om hand av kommunen och då de kom alldeles utblottade fick de mycken hjälp.

5 barn:

Flicka 10 år, obegåvad men har vänligt och vinnande sätt.
Gosse 7 år, obegåvad.
Flicka 5 år, har vistats hos släktingar och haft det mycket bra där. De ville ha henne 
kvar, men fadem tog hem henne.
Gosse 3 år, missbildning i ansiktet.
Gosse 3/4 år, har skötts förfärligt illa; då han var 5 månader satte modem honom på 
cykeln, där han hängde som en vissen lilja" (aa s 58 f).

För den läsare som själv arbetade i barnavården kunde dessa beskrivningar 
utgöra exempel på möjliga kategoriseringar och möjliga sätt att gå till väga 
när man skulle skriva om klienter. Här finns den för sin tid typiska bland
ningen av fakta (ålder, kön etc), moraliserande värderingar och de tvär
säkert avgivna, på vardagliga iakttagelser grundade, diagnoserna. Sättet att 
skriva präglades av en ’joumalmässig’ stil, med korthugget språk. Det är 
självklart så att dessa normalprotokoll och typfallsbeskrivningar inte endast 
representerar en styrning uppifrån och ned. Man får förutsätta en överföring 
av erfarenheter också åt andra hållet, från praktiken till de centrala aktö
rerna. Alva Myrdal hänvisar exempelvis till att hennes typfall bygger på 
uppgifter hon fått av en socialarbetare och en bamavårdsnämndsledamot 
(aa s 57).

Ett annat exempel på möjligheter till vägledning av barnavårdsnämndernas 
arbete är en artikel från 1937 av länsnotarien och föredraganden i bama- 
vårdsmål vid länsstyrelsen i Östersund, S J Nilsson. Artikeln, som har 
rubriken Några synpunkter på omhändertagande fö r  skyddsuppfostran, var 
ursprungligen ett föredrag som hölls vid ett barnavårds- och fattigvårds- 
möte i Östersund hösten 1937 (TBU nr 6 1937 s 237 ff).



Nilsson är inledningsvis noga med att påpeka att det förebyggande arbetet, 
dvs det som onödiggjorde omhändertaganden, var nämndens viktigaste 
uppgift. Det ideala förhållandet mellan barnavårdsnämnden och föräldrarna 
beskrevs i patemalistiska termer. Man borde verka för en "förtroendefull 
samförståndskänsla" mellan nämnd och föräldrar så att nämnden "bli/r/ 
såsom både far och mor för föräldrarna" (TBU nr 6 1937 s 237 och 243).

I en målande, långt driven teknisk metafor, beskrev S J Nilsson barna
vårdsnämndens uppgifter som säkerhetstjänsten vid järnvägen:

"Precis som dessa båda karlar /från säkerhetstjänsten/ systematiskt gå från hjulpar 
till hjulpar, skall barnavårdsnämndernas personal diskret och liksom i förbigående 
ägna uppmärksamhet åt alla hem, där det finns barn, och om det gått varmt och osar 
bränt eller låter sprucket någonstans, så ha bamavårdnämndema att noggrant tillse 
att erforderliga åtgärder bli vidtagna /.../ Låter det sprucket, har något redan gått 
sönder, då får saken närmare undersökas och vagnen kanske frånkopplas för efter
syn på ett sidospår och ev. reparation i verkstad, d.v.s. barnet får omhändertagas för 
en tid och ev. överlämnas till en anstalt" (aa s 238).

Men om inte något ännu spruckit, om det bara gnisslade och osade bränt, 
kunde det räcka med en förmaning eller vaming. Kanske kunde också hjälp 
från fattigvårdsstyrelse eller ingripande från Nykterhetsnämnden användas 
för att förebygga ett omhändertagande (aa s 240 ff).

Vilka var då förutsättningarna för att ingripa med tvång? Här är Nilssons 
resonemang försiktigare och i större utsträckning byggda på vardagsförs- 
tåelse, än vad som var fallet i de psykiatriskt präglade artiklar som hittills 
diskuterats:

"Det gäller många gånger mycket tveksamma spörsmål och mycket intima privata 
angelägenheter. Var går gränsen mellan tillåten aga och förbjuden misshandel? När 
är en fattig mors lille rustibus och slitvarg så ohjälpligt och hälsovådligt smutsig 
och trasig, att han måste anses allvarligt vanvårdad? När är föräldrarnas mera sällan 
i alla avseenden goda föredöme så övervägande dåligt, att fara för vanart måste 
anses föreligga för barnen? / . . . /1 sina bedömanden av medmänniskornas fysiska och 

moraliska förhållanden /skall nämnden/ akta sig lika mycket för godtycke som för 
stelbent pedanteri och verklighetsfrämmande ensidighet /... /  En god regulator för 
omdömet under alla livets skiften är den s.k. livets regel. Det som hör till l i v e t s  
r e g e l ,  skall man icke i vissa fall göra till föremål för ängsliga undantagsåtgärder" 
(aa s 239 f, kursiv i orginal).



Den grundval som Nilsson anger för nämndens åtgärder tycks ha svag 
koppling till de psykiatriska bestämningarna av avvikande beteende. Det 
hänger förstås delvis samman med att han i dessa citat främst diskuterar de 
små bamen, vars problematik vid den här tiden sällan diskuterades i en 
vetenskaplig diskurs. Utgångspunkterna utgörs snarast av allmän moral och 
sunt förnuft, men även i en inställning att hellre fria än fälla. Här betonas 
snarare vardagliga ställningstaganden (livets regel) än teoretiskt gmndade 
prognoser om bams utveckling.

JURIDIK

Som framgått upptog de juridiska artiklarna en relativt stor plats i TBU. 
Här fanns genomgångarna av lagstiftningen på barnavårdens fält. De spelar 
förstås en viktig roll i den förmedling mellan lagstiftning och praktik, som 
TBU bidrog till. Fömtom artiklar på området förekom regelbundet spal
terna Från regeringsrätten och konsulent Barkmans Frågor och svar. I den 
förstnämnda redovisades bland annat prejudicerande domar i bamavårds- 
ärenden och i den senare besvarades juridiska frågor från läsekretsen.

Vid sidan av TBU fanns på det juridiska området Ragnar von Kochs bok 
Samhällets barnavård som utkom i flera upplagor. Här inryms omfattande 
lagkommentarer på de områden som bamvårdsnämndema hade att svara 
för (von Koch 1927).

PRÄSTERNA OCH BARNAVÅRDEN

Som framgått spelade präster en viss roll när det gällde publicering i TBU. 
Tidigare har påpekats att en av de i Svenska fattigvårds- och bamavårds- 
förbundet mest aktiva prästerna, kyrkoherden Hagbard Isberg, 1927 skrev 
en artikel som kom att väcka debatt om institutionsvården (TBU nr 5 1927 
s 171 ff). Artikeln, liksom en tidigare publicerad (se TBU nr 2 1927 s 52 
ff), utmärks av etiska ståndpunktstaganden. I den senare artikeln slår Isberg 
fast ett antal satser som borde styra barnavårdsnämndens arbete. De formas 
till en appell för att se bamet som bam, att barnet måste betraktas ur ett 
helhetsperspektiv och att insatserna för bamet borde individualiseras. Bar
navårdsnämnden borde inte agera som en domstol som skipar rättvisa, utan 
ledamoten skulle istället uppträda som "människa och barnavän" (TBU nr 2 
1927 s 52 ff).



Som ytterligare ett exempel på en artikel med etiska utgångspunkter kan 
nämnas kyrkoherde Duhres artikel Socialvårdens personliga moment (TBU 
nr 4 1940 s 133 ffr). Artikeln var ett inlägg för en personligare och mer 
individualiserad barnavård och mot dem som på ett förenklat sätt anklagade 
klienter för understödstagaranda.20 Men prästerna skrev också på andra 
ämnesområden. Somliga oroades exempelvis av den försvagade moralen, 
särskilt de dåliga nöjena vid dansbanorna (se TBU nr 4 1930 s 119 ff).

SAMMANFATTANDE DISKUSSION

Barnavården kan under period 1 beskrivas som ett öppet fält. Det betyder 
att inga klara organisatoriska avgränsningar eller specialiseringar i olika 
yrkesgruppers respektive ansvarsområden ännu hade skett. Varken den 
medicinskt inriktade eller den psykiska barnhälsovården hade fått klar 
organisatorisk form. Detta gäller också den kommunala barnavården, som 
huvudsakligen sköttes av förtroendevalda. Bamavårdsdiskursens centrala 
aktörer var sådana som på olika sätt kunde pretenderà på roller som exper
ter på barnmedicin, barnuppfostran, moral och juridik. I Svenska fattig
vårds- och bamavårdsförbundet och dess tidskrift framgår hur olika intres
sen inom ett sådant öppet fält kunde förenas kring en brett upplagd uppgift, 
som senare kommer att specialiseras och differentieras.

Selander har identifierat en professionaliseringsstrategi som han kallar 
allians-strategin. Den kan innebära "att en yrkesgrupp under vissa perioder 
allierar sig med andra yrkesgrupper". Strategin är ett sätt att reducera kon
flikter och mobilisera resurser som kan användas av en yrkesgrupp för att 
stärka sin egen ställning och höja yrkets status för att sedan kunna staka ut 
sitt eget revir (Selander 1989 s 115). Den tidiga barnavårdens utveckling 
kan ses som ett exempel på en sådan alliansstrategi där olika grupper till
ägnade sig ett nytt fält. Först så småningom kom fältet att indelas i olika 
avgränsade ’revir’. Läkarkåren, särskilt barnläkare och psykiatriker, har 
identifierats som de teoretiskt ledande när det gällde barn som ansågs avvi
kande. De sökte introducera vetenskapliga teorier för att förstå bam vilka 
betecknades som vanartiga. Verktyget var en psykiatriseringlmedikaliser- 
ing, framförallt under rubriken psykopati.

20 För en diskussion av begreppet understödstagarandas betydelse i synen på klienterna inom fattig
vården, se Lundström 1986. Det är värt att notera att begreppet aldrig spelade samma roll inom barna
vården som i fattigvården. Synen på barnet som ett utsatt hjälpbehövande objekt tycks ha inneburit att 
dessa tankegångar inte lyftes fram på samma sätt.



Hur skall man betrakta denna medikalisering av barnavården? Conrad och 
Schneider har diskuterat de sociala konsekvenserna av att avvikande 
beteenden definieras i en medicinsk diskurs. Till de ljusa sidoma hör en 
mer humanistisk uppfattning av avvikelser (alkoholism uppfattas till exem
pel inte som en synd eller moralisk avvikelse), medikaliseringen leder ofta 
till mer optimistiska prognoser och medicinsk social kontroll är mer flexi
bel och ibland mer effektiv än rättslig reglering. Till de mörka sidoma hör 
en falsk tilltro till medicinens moraliska neutralitet, en expertkontroll som 
gör området svåråtkomligt för personer som saknar kompetens och därmed 
även en avpolitisering av avvikande beteende samt, som en följd av de 
deterministiska teorier som präglar medicinen, en nedtoning av människors 
ansvar och egna vilja (Conrad och Schneider 1980 s 245 ff).

Den tidiga barnavårdens psykiatriska diskurs implicerar just sådana kon
sekvenser. Medikalisering eller mer specifikt psykiatrisering innebar rela
tivt stor behandlingsoptimism och ökad flexibilitet i synen på olika avvi
kelser. Flexibiliteten kom till uttryck i en ökad individualisering: olika 
typer av institutioner behövdes för olika typer av avvikelser. Men också de 
mörka sidoma märks: medikaliseringen av barnavården innebar att psykia
trin ställde sig i samhällsskyddets tjänst. Därmed kom sociala problem att 
definieras i en deterministisk och positivistisk psykiatrisk diskurs som blir 
svåråtkomlig för gemene man. Kanske kan nedtoningen av individens ans
var avläsas särskilt tydligt i lagstiftningen. I 1902 och 1924 års lagar an
vänds föräldrarnas bristande vilja och ansvarskänsla i uppfostran som för
klaringar till att barn blir vanartiga. I lagstiftningens förarbeten märks inte 
medikalisering och psykiatrisering tydligt förrän i 1960 års lag, där bety
delsen av föräldrarnas ansvar och vilja är nedtonad (se Lundström 1990 b).

Läkarkårens intresse var koncentrerat till de barn som redan utvecklat 
någon typ av avvikande beteende. De (små) barn som vanvårdades eller, 
enligt den tidens tankegång, på grund av föräldrarnas brister riskerade att 
utveckla vanart, befann sig i diskursens periferi. När de små barnen disku
terades rörde det sig främst om uppfostransproblem. Detta trots att långt 
fler barn var omhändertagna på grand av föräldrarnas brister än på grand av 
eget beteende. De vanligaste grunderna för omhändertaganden åren 1928 
till 1943 hänfördes till paragraferna 22 a och b, dvs vanvård eller fara för 
vanart (Sociala meddelanden nr 4 1945 s 320).

Vid sidan av teorier om avvikande beteende spreds, via Tidskrift för barna
vård och ungdomsskydd, mer instrumentelit inriktade tekniker för klassifi
cering och diagnos. Det gjordes genom produktion av blanketter, anvis-



ningar om hur protokoll kan utformas, redovisning av typfall samt juridisk 
rådgivning och upplysning. Detta till stor del med hjälp av en frivillig soci- 
alreformatoriskt inriktad organisation som hade mycket starka organi
satoriska och personella band med staten och vars syfte var att förverkliga 
intentionerna i den svenska lagstiftningen på barnavårdens fält.

Analyserat som en institutionaliseringsprocess kan det konstateras att vissa 
centrala begrepp få tt institutionell karaktär. Vanart och psykopati funger
ade som accepterade definitioner av avvikande beteenden. Man kan lägga 
märke till att dessa till stor del överlappande begrepp - de kunde användas 
som beteckningar på samma individer och samma beteenden - represen
terade två olika traditioner. Vanartsbegreppet kan härledas till sekelskiftets 
moraliskt gmndade tänkande, medan psykopatbegreppet representerade 
psykiatrins och medicinens inflytande. Olika sätt att förstå avvikande 
beteende och hur det uppstår kunde således existera sida vid sida.

Något hårdraget kan man tala om två parallella diskurser. Att bam 
utvecklade avvikande beteende kunde ses både som ett resultat av för
äldrarnas direkta, negativa påverkan och som orsakat av biologiskt betingat 
arv av psykiska egenskaper. Samma fenomen kunde således förklaras på 
helt olikartade sätt. I praktiken behövde det emellertid inte betyda att det 
fanns större skillnader i hur bamen behandlades.

Vid sidan av vanarts- och psykopatbegreppen, som är helt centrala under 
denna period, fanns även andra institutionaliserade bestämningar som 
användes på både föräldrar och barn. Det gäller till exempel sådant 
beteende som idag betecknas som förståndshandikapp - med den tidens 
språkbruk oligofreni, som i sin tur kunde indelas i debilitet, imbecillitet och 
idioti (Svenskt socialt lexikon 1949).

Således fanns ett antal begrepp och därtill kopplade teorier om bams och 
föräldrars avvikande beteenden. I avhandlingens föregående del analysera
des villkoren för barnavårdsnämnden - det organisatoriska verktyg som 
skapades för att hantera dessa problem - såsom de kom till uttryck i lag
stiftningen. I det här kapitlet har diskuterats de former för styrning som, vid 
sidan av lagstiftningen, riktades mot nämnderna. Som torde ha framgått var 
styrmedlen anpassade till att nämndernas arbete utfördes av dess ledamöter. 
Det var protokollet som stod i centmm för diskussioner om den skriftliga 
dokumentationen av det sociala arbetet. Mer utarbetade institutionella 
arrangemang i form  av byråkratiska organisationer förekom i liten omfatt
ning inom den kommunala barnavården vid den här tiden. Därför var



Svenska fattigvårds- och bamavårdsförbundets verksamhet framförallt 
inriktad på att understödja och påverka den bamavårdsverksamhet som 
bedrevs i mer eller mindre förinstitutionella former. Det gjorde man bland 
annat genom att sprida kunskap om lagstiftningen och domar i bamavårds- 
mål. Men förutom att söka påverka barnavårdens praktik genom att ge 
offentlighet åt lagstiftningen och andra statliga regelverk, publicerar man 
också egna, exempelvis i form av blanketter och normalprotokoll.

De professionella grupperna påverkade lagstiftningens utformning genom 
att de deltog i de utredningar som lämnade förslag till lagstiftningen på 
fältet, men också genom diskursens allmänna inflytande. I detta samman
hang tycks Svenska fattigvårds- och bamavårdsförbundet tillsammans med 
CSA ha spelat en avgörande roll. Bland de ledande företrädarna i förbun
den rekryterades utredare för lagstiftningsarbetet och statliga ämbetsmän. 
Förbundet drev dessutom på i frågor som agans avskaffande inom barna
vården.

Bland de grupper som möttes i TBU fanns en grundläggande gemensam 
idé. Nämligen att barnavårdsnämnden är till för bamens skull och att bar
nens situation måste uppmärksammas långt mer än tidigare. Drivkraften 
verkar för de flesta i grunden ha varit humanistisk, man ville stå på bamens 
- de svagas - sida. Ett sådant synsätt gick mycket väl att förena med sam- 
hällsskyddsaspekten - bam uppfattades som beroende och oskyldiga och i 
de fall de var vanartiga, inte helt och hållet ansvariga för sina handlingar. I 
det perspektivet var barnavårdsnämnden till för att skydda bamen från fat
tigdom, smuts och sjukdom, från olämpliga föräldrar och från vanart. 
Några motsättningar mellan barnavårdsnämndens och barnens intressen 
eller mellan fosterföräldrar och biologiska föräldrar diskuterades inte i de 
genomgångna texterna.

Detta konsensuspräglade synsätt framträder tydligt i en artikel i TBU från 
1946. Artikeln är ett något idealiserat försök att beskriva den typiska bar
navårdsnämnden. Nämndens kvinnliga ordförande var ledamot i fattig- 
vårdsstyrelsen, ordförande i hemhjälpsnämnden, föreläsningsföreningen 
och socknens systuga. Dessutom hade hon uppdrag som förmyndare och 
övervakare. De flesta ärenden i barnavårdsnämnden var mödrahjälpsansök- 
ningar. Men det som enligt artikelförfattaren gav ordföranden mest arbete 
var omhändertaganden för skyddsuppfostran. De var visserligen få, men 
besvärliga när de förekom och ordföranden gjorde själv alla utredningar i 
enskilda ärenden (TBU nr 1 1946 s 17 fl).



Med Beckmans (1990) kategorier byggde ordförandens arbete, som det 
beskrivs i denna idealbild, på en auktoritet i gränslandet mellan rättighets- 
och gemenskapsauktoritet (aa s 129). Den var dels organisationsbaserad - 
hennes formella ställning utgjordes av positionerna i de kommunala orga
nen - dels personbaserad - det är en moderlig kvinna med god överblick av 
barnen i den lilla kommunen. Det var, kan man tänka sig, särskilt viktigt att 
ordföranden, som hade att utföra mycket av det praktiska barnavårdsarbetet 
i de små kommunerna, hade en personlig auktoritet, som också kunde vara 
knuten till att han/hon samtidigt arbetade som präst eller lärare. Leda
möterna i nämnden skulle representera den ’folkliga’ gemenskapens nor
mer och vara beredda att söka ’förbättra’ de som föll utanför de institu
tionaliserade föreställningarna om den ’goda’ familjen.

Också under denna tidiga period fanns andra exempel på auktoritetstyper, 
till exempel läkaren med sin mål- och personbaserade professionella aukto
ritet. I det fortsatta skall visas hur den professionella och byråkratiska auk
toriteten stärkte sin ställning.



KAPITEL 12 
PERIOD 2:
PSYKOANALYS, PROFESSIONALISERING OCH 
CASEWORK

INLEDNING

Andra världskrigets slut får markera början på period 2. Två företeelser kan 
utpekas som startpunkter. Den första rör förändringar i diskursen. Det är 
ungdomsvårdskommitténs betänkande från 1944, som innebar en marker
ing av en ny syn på barns psykiska hälsa. Den andra rör socialarbetarkåren. 
Socialinstitutet i Stockholm startade sin verksamhet 1921, men först i mit
ten av 1940-talet hade den fått sådan kvantitativ och kvalitativ omfattning 
att representanter för den framväxande professionen gav sig till känna 
genom en självständig utåtriktad tidskrift och deltagande i diskursen.

De främsta källorna för period 2 är Tidskrift för barnavård och ungdoms- 
skydd och Föreningen diplomerade från socialinstitutets (senare Socionom
förbundets) tidskrift DSI-nytt. Kapitlet inleds med en genomgång av sam
mansättningen bland aktörerna på barnavårdens fält. Det görs genom att 
förändringarna i TBU:s medarbetarskara och innehåll analyseras. Därefter 
följer en analys av diskursens innehåll och en diskussion av vilka konse
kvenser det hade att socionomer etablerade sig inom barnavården. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattande diskussion.

PROFESSIONERNA OCH BARNAVÅRDENS DISKURS

Som en illustration till de förändringar som inträtt i sammansättningen av 
yrkesgrupper och i diskursens innehåll från period 1 till period 2 i TBU 
redovisas här artikelförfattarnas yrken och TBU:s innehåll åren 1950 - 
1952Λ

21 Åren 1950 till 1952 har valts för att det kan antas att de förändringar som skett i mitten av 1940-talet 
skall ha stabiliserats.



TABELL 3:
ARTIKELFÖRFATTARES YRKEN I TIDSKRIFT FÖR BARNAVÅRD OCH UNGDOMSSKYDD 
1926 - 1928 och 1950 - 1952. Procent (n=82 för 1950-52, för 1926-1928 se tabell 1)22

1926 - 1928 1950 - 1952
Socialarbetare 6 35
Statstjänstemän 11 32
Läkare 48 17
Inst personal/lärare 9 7
Funktionärer 15 5
Övriga 4 4
Präster 7 0

Summa 100 100

Som framgår av tabellen dominerar socialarbetare och statstjänstemän i 
TBU:s spalter. Socialarbetarna skrev om allt ifrån juridiska och administra
tiva områden till individuell behandling. Dominerade gjorde ämnen där 
socialarbetare hade ett relativt stort inflytande, som familjebehandling och 
bamomhändertaganden. Också statstjänstemannen skrev inom ett brett 
register. Här finns juridiska artiklar, men också artiklar om principer i soci
alt arbete av exempelvis Socialstyrelsens huvudansvarige för bamavårds- 
frågor, Göta Rosén.

På grundval av läkarnas andel ser deras inflytande ut att ha minskat kraft
igt. Det är inte helt och hållet korrekt. Som framgår i tabell fyra har artiklar 
som handlar om institutioner och rent medicinska frågor minskat, dessa var 
i många fall skrivna av läkare. Även om de inte längre var ensamma på det 
teoretiska området, bidrog de fortfarande med auktoritativa teoretiska ar
tiklar.

Institutionspersonal/lärare har ungefär samma ställning som vid mitten av 
1920-talet. Däremot har funktionärernas andel minskat kraftigt. Det av
speglar Svenska fattigvårds- och bamavårdsförbundets förändrade roll. 
Från att ha varit en organisation som under seklets första årtionden hade en 
central betydelse för de sociala frågorna, hade många av dess arbets- 
uppgifter övertagits av stat och kommun. Man kan för övrigt lägga märke 
till att präster slutat skriva i tidskriften.

Följande tabell ger en bild av ämnesinnehållets förändringar:

22 Tabellen bygger på samma principer som tabell 1. Under de tre angivna åren publicerades 87 signerade 
artiklar, för fem av dessa har yrke ej gått att spåra. Tabellen bygger alltså på 82 artiklar. Till socialarbet
are räknas även lärare vid Socialinstituten.



TABELL 4:
ÄMNESINNEHÅLL I TIDSKRIFT FÖR BARNAVÅRD OCH UNGDOMSSKYDD 1950-1952. Procent 
(n=591 för 1950-52, för 1926-1928 se tabell 2)23

1926 - 1928 1950 - 1952
Socialt arbete 6 16
Institutioner 18 15
Allmän information 17 13
Juridik 13 13
Psykiatri/Psykologi 6 12
Utbildning 3 8
Organisation 8 7
Recensioner 10 1
Medicin/Hälsovård 12 1
Övrigt 7 14

Summa 100 100

Fortfarande upptar texter kring barnavårdsinstitutioner en del av utrymmet. 
Men artiklar om socialt arbete, ofta skrivna av socialarbetare, har fått en 
mer framskjuten position än tidigare. Här finns praktiskt hållna artiklar 
inom olika områden av socialt arbete där bam är inblandade. Men också 
mer teoretiska inlägg om exempelvis det sociala arbetets samhälleliga för
utsättningar.

Juridik och allmän information spelade på 1950-talet liksom på 1920-talet 
en viktig roll. En stor fråga på det juridiska området var diskussioner kring 
den nya Bamavårdslagen, men också referat av och diskussion om domar i 
Regeringsrätten förekommer (se TBU nr 1 1953 s 31 ff, nr 6 1956 s 212 ff, 
nr 1 1962 s 30 ff och nr 2 1963 s 45 ff). Att DSI-nytt framförallt är en pro
fessionell tidskrift av och för socialarbetare avspeglas för övrigt i att de 
juridiska artiklarna inte är lika framträdande här som i TBU, men även i 
DSI-nytt presenterades tankar kring den nya lagstiftningen (se DSI-nytt nr 
16 1959 s 2 ff). Tidigare har framhållits betydelsen av Ragnar von Kochs 
Samhällets barnavård som ett grundläggande verk för juridisk rådgivning 
när det gällde den gamla Bamavårdslagen. Motsvarande roll spelade senare 
Höjers Samhället och barnen som också den kom ut i flera upplagor (Höjer 
1955).

Artiklar om psykiatri och psykologi fick en mer framskjuten position på 
1950-talet. Här dominerade läkarnas vetenskapligt präglade artiklar om 
omhändertaganden, adoptionsfrågor osv. De medicinskt inriktade artiklar
nas andel har minskat kraftigt, vilket kan antas bero på att bampsykiatrin

23 Tabellen bygger på samma principer som tabell 2. Under rubriken utbildning har tagits med artiklar om 
barnomsorg (daghem och liknande) som tillkommit på 1950-talet.



fått en mer självständig ställning i förhållande till pediatrik och psykiatri. 
Bampsykiatriskt skolade läkare var de dominerande bland de som skrev 
artiklar inom barnavårdens falt. För övrigt kan noteras att artiklar om dag- 
hemsverksamhet och motsvarande tillkommit på 1950-talet och att en stor 
del av övrigt representeras av området fritid för ungdomar.

Sammanfattningsvis kan konstateras att TBU:s ändrade innehåll represen
terar det omgivande samhällets förändring. Välfärdsstatens framväxt il
lustreras av att statliga och kommunala tjänstemän hade fått en framskjuten 
position i tidskriften och att prästers och förbundsfunktionärers inflytande 
minskat. Att stat och kommun trängt in på nya områden visas av att artiklar 
om barntillsyn och fritid för ungdomar tillkommit. Socialarbetarkåren 
spelar en viktig och helt annan roll än i mitten av 1920-talet, därmed är 
heller inte läkarna längre helt dominerande på det teoretiska området.

Det är viktigt att konstatera att TBU och Svenska fattigvårds- och bama- 
vårdsförbundet inte hade en lika central position under denna period som 
under den föregående. Förbundets betydelse minskade successivt i och med 
att andra organiserade intressen fick ökat inflytande. SACO-förbundet SSR 
och Socionomförbundet kom så småningom att spela allt viktigare roller på 
fältet. Centrala delar av de uppgifter som Svenska fattigvårds- och bama- 
vårdsförbundet tagit på sig, hade dessutom övertagits av en allt starkare 
statlig organisation på fältet.

NÅGOT OM DISKURSENS UTVECKLING

Ungdomsvårdskommitténs betänkande om psykisk bama- och ung
domsvård (SOU 1944:30) innebar ett viktigt genombrott för en delvis för
ändrad syn på bams psykiska problem. Psykopatibegreppet användes fort
farande, men kommittén var osäker på begreppets egentliga värde och 
framhöll att det ur både teoretisk och praktisk synvinkel var svårt att skilja 
mellan psykopati och miljöskador. Därmed var man också mer osäker än 
tidigare ifråga om arvets betydelse för bamets utveckling. Ungdomsvårds
kommitténs betänkande utmärktes av en stor behandlingsoptimism (aa s 25 
och 34 ff).



Liksom i andra sammanhang medverkade centrala professionella i utred
ningen. En av de sakkunniga i kommittén var Gustav Jon sson .24  Han bidrog 
med en stor empirisk undersökning om Vanartiga barn och asocial ung
dom (SOU 1944:30 Bil A). Jonssons undersökning och en senare publi
cerad artikel i Social Årsbok (Jonsson 1945) kom att bli hans definitiva 
genombrott som bampsykiatrisk auktoritet (Vinterhed 1977). I artikeln i 
Social Årsbok placerade Jonsson in sig i en tradition där de svenska 
föregångarna var sådana som de tidigare nämnda professorerna Jundell och 
Wemstedt och läkarna Alfhild Tamm och Alice Hellström.

Jonsson beskrev den förändring i synsätt som skett under den svenska 
bampsykiatrins pionjärår, som en förskjutning från "asocialitets-profylax 
till neuros-profylax" (Jonsson 1945 s 18), och konstaterade att det inte 
längre föreföll möjligt att skilja mellan vanart och nervösa rubbningar. 
Vanart var bara ett tänkbart symtom på svårigheter ett bam kunde få av 
sådana tidiga störningar som exempelvis orsakades av syskonkonflikter och 
kontaktstörningar mellan föräldrar. Jonsson, som senare genom sin praktik 
vid Skå och sin vetenskapliga produktion kom att bidra till en avpsykiatri- 
sering av barnavården, hade vid den här tiden en annan inställning. Som 
Vinterhed uttrycker det: "Vanartiga bam blev missanpassade bam. Den 
kriminella ungdomen sjukförklarades" (Vinterhed 1977 s 239). Samtidigt 
tog Jonsson avstånd från barnavårdens moraliserande attityd. Som han själv 
uttrycker det: "Genom sin frihet från förhandsvärderingar och förutfattade 
meningar suggererar de nya termerna också fram en ny inställning hos 
utredaren, nämligen en orsakssökande attityd i stället för en moraliserande. 
Talet om missanpassningssymtom leder tanken till att söka sjukdomen 
bakom symtomet" (Jonsson 1945 s 20).

Jonsson vamade för att den utbyggnad av psykoterapin han förespråkade 
kunde innebära en ny slags exklusivitet, som ställde de fattiga och miss
gynnade utanför. Han önskade en psykiatri som arbetade tillsammans med 
socialvården för de mest utsatta familjerna. Han såg framför sig ett infor
mellt samarbete mellan bamavårdstjänstemännen, läkarna och den fram
växande psykologprofessionen (aa s 27).

Det har konstaterats att bampsykiatrins intresse under Period 1 framförallt 
var koncentrerat till de äldre bam, där avvikande beteenden redan kunnat 
observeras. Intresset kommer under period 2 att förskjutas till de tidiga

24 Gustav Jonsson arbetade under några år i mitten på 1940-talet som läkare i psykisk barnavård i Karl
stad och från 1947 som överläkare vid barnbyn Skå.



barndomsåren. I en artikel i TBU sammanfattar läkaren Elis Regnér 
Psykologiska synpunkter på den sociala barnavården & Regnér slår inled
ningsvis fast att principerna för den sociala barnavården präglats av en 
stark historisk kontinuitet. Han menar emellertid att det fanns en viktig 
nyhet "nämligen i fråga om uppfattningen av hemmets och modems betyd
else för barnets lyckliga utveckling" (TBU nr 1 1952 s 13). Man kan med 
anledning av den hittillsvarande framställningen visserligen fråga sig om 
betydelsen av hemmet och modem verkligen är den nyhet Regnér vill göra 
den till. Som framgått betonar redan 1902 års lagar starkt betydelsen av 
familjen och hemmet. Det som var nytt var snarast de psykologiska tolk
ningarna av barnets uppväxtförhållanden.

En viktig inspirationskälla (också angiven i Regnérs artikel) till ett nytt 
tänkande på området var Bowlbys inflytelserika, vid den tiden nyutkomna 
Maternal Care and Mental Health. Bowlby sammanfattade den tidens 
forskning och konstaterade bland annat att barnets tidiga kontakt med 
modem är avgörande för dess fortsatta utveckling. Bowlbys grundprincip 
var alltså, enligt Regnér, att barnet skall stanna hos sina biologiska för
äldrar. Om en placering skall göras så var, som Regnér uttryckte det, den 
"radikala adoptionen" att föredra när modem inte kunde ta ansvar på lång 
sikt (aa s 17 f).

Bowlbys tankar om betydelsen av den tidiga kontakten mellan mor och 
barn kom att spela stor roll för att fosterhem prioriteras före institutioner 
och för ett ökat intresse när det gäller hur man skulle se på placeringar i de 
tidiga barnaåren. Frågorna diskuterades med olika utgångspunkter i TBU, 
och även i Socialstyrelsens Sociala meddelanden uppmärksammades 
Bowlby> En del forskning om effekterna av placeringar kommer också 
igång vid den här tiden (se Sociala meddelanden nr 1 s 1 1956 och nr 7 s 
493 1956). Bowlbys ovan nämnda bok kom så småningom även ut på 
svenska under titeln Modern och barnets själsliga hälsa (Bowlby 1954).

Det som med Regnérs uttryck, "tände eld i bampsykiatrien" var den freu
dianska psykoanalysen (TBU nr 1 1952 s 15). Det var den, som med sina 
teoretiska verktyg, ställde barnavården och bampsykiatrin inför nya upp

25 Regnér var chefläkare vid Göteborgs psykiska barn och ungdomsvård och psykiatrisk konsult till bar
navårdsnämnden i Göteborg. Artikeln var ursprungligen ett föredrag hållet 1951 vid Socialinstitutets i 
Göteborg diplomfest.

26 Se TBU nr 4 1952 s 123 ff och nr 2 1952 s 38 ff samt Sociala meddelanden nr 7 1953 s 374 och nr 6 
1953 s 340.1 den sistnämnda artikeln redovisas bla diskussioner från ett FN-seminarium om foster- 
hemsvård.



gifter. Ty "om det är sant som den nya psykologien sökt göra gällande, att 
en människas inställning och attityd i allt väsentligt grundlägges under de 
fem första levnadsåren" så gäller det att förebygga problems uppkomst 
genom tidigt stöd och ingripande (aa s 16). Det kunde finnas många möj
liga orsaker till avvikande beteenden. "Psykiska sjukdomar och anomalier 
inom släkt och familj, alkoholism och kriminalitet i den närmaste familje
kretsen, egna lyten, kroppsliga eller själsliga, likgiltighet, kyla eller slapp
het från uppfostrarnas sida" kan ge upphov till en "mindervärdeskänsla" 
eller "förnimmelse av att stå utanför gemenskapen" (aa s 15 f).

Regnér tar det lilla tillägget till paragraf 22 a/ i 1924 års Bamavårdslag om 
fara för bams själsliga utveckling som gjordes 1942 till utgångspunkt för 
att peka ut en viss konservatism inom barnavården. Regnér påpekade att 
såvitt han visste användes den indikationen sällan renodlat. "Orsaken ligger 
delvis i vår bristande vana att räkna med psykologiska faktorer som viktiga 
realiteter. Det faller sig naturligare att ta hänsyn till rejäla blåmärken eller 
kroppslig misshandel än en svår ångestneuros" (aa s 17).

En positiv inställning till psykologins betydelse behövde inte stå i motsätt
ning till ett upprätthållande av moraliska och normativa ställningstaganden. 
Som Höjer (1955) påpekade är den nya psykologin mycket viktig men 
"denna inställning betyder självklart icke att moraliska normer sakna bety
delse för barnavårdsnämndens verksamhet, utan endast att metoderna för 
att upprätthålla dylika normer blivit helt andra än förr" (aa s 206).

Det var inte bara läkare som diskuterar grunderna för omhändertaganden i 
TBU. Göta Rosén, som kom att personifiera fosterhemsplaceringar som 
linje i barnavårdsarbetet, publicerade åren 1953 och 1956 två artiklar som 
båda hade rubriken: Föräldrarna - barnet och fosterföräldrarna (TBU nr 4 
1953 s 121 ff och nr 6 1956 s 236 ff). Rosén var en av de tjänstemän som 
deltog i utarbetandet av Bamavårdskommitténs ursprungsförslag till 1960 
års Bamavårdslag. Förslaget tillbakavisades bland annat eftersom det 
ansågs i alltför stor utsträckning bortse från föräldrarätten (se del 2). De 
bägge artiklarna, som skrevs i samband med att kommittéarbetet pågick, är 
exempel på Roséns hållning i frågorna. I grunden finns ett ifrågasättande av 
föräldrarätten. Man skall inte "överskatta betydelsen av att föda  ett bam /.../ 
Nej det är nog så, att det är den kontakt som skapas genom skötseln och 
vården av ett litet bam, som föder den starkaste moderskänslan" (TBU nr 4 
1953 s 123, kursiv i orginal).



Som socialdemokrat och tjänsteman indragen i det svenska reformarbetet 
utgick Rosén från att de svårigheter som berodde på ekonomiska och soci
ala tillkortakommanden inte skulle få utgöra skäl till omhändertagande. 
Ekonomiska orsaker skulle inte få skilja bam och föräldrar åt, helst inte 
heller bostadsproblem. För ensamma mödrar borde reformer som bidrags
förskott och barnbidrag leda till att fattigdom inte längre var ett skäl att 
skilja bam från föräldrar (TBU nr 4 1953 s 121 f). I de fall då omhänder
tagande ändå måste komma till stånd gällde det att i första hand skapa en 
lag som skyddade bamen från att ryckas fram och tillbaka mellan föräldrar 
och fosterföräldrar (TBU nr 4 1953 125 f och nr 6 1956 s 239 ff).

Även om tron var stark på möjligheten att via psykologiska och psykiatri
ska metoder komma till rätta med barns avvikande beteenden och att klar
göra vilka insatser som borde sättas in, började också de komplikationer 
och etiska ställningstaganden som ryms i ett omhändertagande att disku
teras. I ett nummer av TBU från böijan av 1950-talet (TBU nr 1 1950 s 10 
ff) skriver den socialdemokratiska bamavårdsnämndsordföranden från 
Stockholm, Elsa Malmroth om omhändertaganden. Redan rubriken, Att 
omhändertaga barn. Några funderingar kring problemet barnavårdsnämn
den - föräldrarna - barnet, antyder erkännandet av konflikterande intressen 
kring den triad som Hollander (1985) identifierar som bam - föräldrar - 
samhälle.

Även om Malmroth utgick från bamet som oskyddat och utsatt i förhåll
ande till föräldrarna, såg hon ändå en konflikt. När det gällde hemtagningar 
av placerade bam skrev hon exempelvis:

"Det är här inte bamet e l l e r  föräldrarna det gäller - det gäller dem alla. Blodsbandet 
och den lagliga rätt som tillkommer föräldrarna är något vi inte kan gå förbi. Vi kan 
inte säga att det är bamet och uteslutande bamet vi som barnavårdsnämnd har att 
tänka på, hänsyn bör och måste tas också till föräldrarna" (TBU nr 1 1950 s 13, kur

siv i orginal).

Här fanns alltså en osäkerhet som inte märktes på samma sätt under period 
1. Det är en osäkerhet som gör att även mer grundläggande frågor kunde 
ställas: "Vad är barnets bästa? Vem tror sig om att med säkerhet alltid rätt 
bedöma den, vem är i den stund då det gäller att träffa ett avgörande alltid 
så säker, så övertygad om sin egen uppfattning att ingen tvekan råder" (aa s 
14).



De problem som Malmroth och Rosén diskuterade rörde bland annat kon
flikterna mellan föräldrarätten och bamens rätt till skydd och hur dessa 
intressen skulle vägas mot varandra. Dessa konflikter kom, som framgått, 
till politiskt uttryck i motsättningar om utformningen av 1960 års Bama- 
vårdslag.

EN NY YRKESGRUPP VÄXER FRAM

Under period 2 inte bara ökade antalet utbildade socionomer, viktiga för
ändringar skedde också när det gällde utbildningens längd. Det var början 
på en process som så småningom innebar att socionomutbildningen 
inlemmades i universitetssystemet och att ämnet socialt arbete gavs status 
som akademisk disciplin.

Socialinstitutet i Stockholm startade sin verksamhet 1921 på initiativ av 
CSA. Utbildningens längd var, före reformeringen i mitten av 1940-talet, 
cirka två år med sex månaders praktik (SOU 1944:29 s 11). Förutom 
utbildning till ’rent’ socialt arbete, som bedrevs vid socialpolitiska linjen, 
fanns utbildning avsedd för kommunala tjänstemän (ofta kommunalkamre
rer med allsidiga uppgifter även inom socialvården) och en samhällslinje 
för de som ville komplettera annan utbildning med sociala studier (TBU nr 
1 1942 s 17).

Under socialinstitutets första tio år utexaminerades inte mer än högst ett 30- 
tal socionomer per år. 27 På 1940-talet startades ytterligare två socialinstitut i 
Göteborg respektive Lund och i början av 1960-talet ett ytterligare i Umeå. 
Antalet examinationer ökade till ett drygt hundratal per år från inledningen 
av 1940-talet. I början av 1960-talet överskred antalet utexaminerade för 
första gången 200 per år (SOU 1962:43 s 32 och SOU 1973:59 s 203 ff och 
SCB, Utbildningsstatistisk årsbok 1978 s 448 tabell 15.12).28

Även utbildningstidens längd utökades på 1940-talet. Genom förslag från 
socialutbildningssakkunniga förlängdes utbildningen till 2,5 år varav 8-10

27 Barn och ungdomsvård var den vanligaste sysselsättningen för de som utexaminerades från Socialins
titutet i Stockholm före 1943 (SOU 1944:29 s 46).

28 Beteckningen socionom skapades först på 1950-talet. Innan dess kallades de som gått utbildningen 
"diplomerede från Socialinstitutet" (DSI). För enkelhets skull används fortsättningsvis beteckningen 
socionom för hela den behandlade tidsperioden. Socionom innefattar här även de som utbildas vid social- 
kommunal-, kommunal-, kameral-, teoretisk och förvaltninglinje. Den absoluta majoriteten av de ut
examinerade har emellertid gått den sociala linjen.



månaders praktiktjänstgöring (SOU 1962:43 s 42). På 1960-talet skedde 
nästa stora reformering, genom en förlängning av studietiden till 3.5 år och 
genom att utbildningen blev jämställd med annan akademisk examen (SOU 
1973:59 s 233 ff). Genom dessa utbildningsreformer har Socialinsti- 
tuten/Socialhögskoloma successivt fått en allt mer teoretisk och akademisk 
inriktning.

En viktig förklaring till den ökande efterfrågan på socionomer är 1950- 
talets kommunsammanslagningar, som tillsammans med utbyggnaden av 
den offentliga sektorn, skapade underlag för en större tjänstemannakader. 
När storkommunreformen trätt i kraft på 1950-talet hade antalet primär
kommuner minskat med över hälften till drygt 1.000. Större delen av de 
allra minsta kommunerna hade därmed försvunnit. Kommunreformen till
kom bland annat för att flertalet kommuner skulle få tillräckligt ekonomiskt 
och befolkningsmässigt underlag för att anställa åtminstone en kommunal
kamrer. I mitten av 1950-talet saknade över hälften av landskommunerna 
tjänstemän inom socialvården. Ännu i början av 1960-talet handlades soci- 
alvårdsfrågor i små kommuner av förtroendevalda, men under denna period 
ökade antalet kommunala socialvårdstjänstemän kraftigt. Från början av 
1950-talet till början av 1970-talet men än tredubblades antalet (Palme 
1962 b s 351 ff, Prop 1960:10 s 61 f, SOU 1956:61 s 244 och Lundblad 
1979 s 83 och 86).

Redan 1923 bildades en yrkesförening för socionomer. Den får så små
ningom namnet Sveriges Socionomförbund.29 Det var en sammanslutning 
för professionella intressen. Man skulle försvara examens värde på arbets
marknaden, upprätthålla kontakten mellan skola och utbildning och mellan 
de utexaminerade samt främja intresset för sociala frågor (DSI-nytt nr 18 
1949 s 2 och nr 5 1960 s 2). Fram till slutet av 1950-talet var de fackligt 
anslutna socionomerna medlemmar i TCO. Först 1958 bildas SACO-orga- 
nisationen SSR för socionomer.

År 1923, samma år som socionomförbundet bildades, började tidskriften 
DSI-nytt att ges ut. DSI-nytt ger möjlighet att följa den diskurs som profes

29 Inledningsvis hette organisationen Föreningen diplomerede från socialinstitutet. År 1950 bytte man 
namn till Sveriges socionomförbund. Numera är det tidigare självständiga Socionomförbundet ett yrkes- 
förbund i TCO. Hädanefter används beteckningen Socionomförbundet på organisationen.



sionen utvecklar från mitten av 1940-talet.30 Det vill säga från den tid då 
utbildningen byggs ut kvantitativt och får fastare form genom bland annat 
fler lärartjänster (Heckscher 1981). Tidskriften hade nära anknytning till 
Socialinstitutet och flera av dess lärare framträdde i spalterna.

OM CASEWORK

Vilken sorts teorier skulle den framväxande professionen bygga upp sin 
praktik kring? Under efterkrigstiden finns en optimism för möjligheterna 
att använda sig av amerikansk casework. Begreppet återfinns i DSI-nytt år 
1946 i en artikel om praktik vid Socialinstitutet, som författats av läraren 
Märta André (DSI-nytt nr 16 1946 s 3 ff). Begreppet casework användes 
emellertid tidigare än under efterkrigstiden. I en artikelserie om en 
"rationellare fattigvård", som publicerades i Svensk fattigvårds och barna
vårds tidning i skiftet mellan 1935 och 1936, diskuterades casework (Pet
tersson 1986 s 46). Redan i slutet av 1920-talet studerade Carin Colliander 
och Anna Greta Nordström casework i USA,3> men även om deras erfaren
heter, som läraren vid socialinstitutet Marja Almqvist senare uttryckte det, 
"fick betydelse för praktik och undervisning" (SFT nr 15 1964 s 492) tycks 
genombrottet för casework ha kommit efter andra världskriget.

Under efterkrigstiden var det lärare vid Socialinstituten, framförallt i 
Stockholm, som kom att fungera som introduktörer av casework. Så 
besökte exempelvis Stina Hesselman och Marja Almqvist USA under peri
oderna 1946 - 1947 respektive 1950 - 1951 (Tidskrift för fattigvård och 
annan hjälpverksamhet nr 4 1948 s 1 ff och DSI-nytt nr 18 1951 s 3).32

I slutet av 1940-talet och början av 1950-talet kom även nordamerikanska 
lärare över till Sverige för att lära ut casework. På initiativ av bl a Socio
nomförbundet publicerades dessutom några viktiga amerikanska casework-

301 början kallades tidskriften Meddelande från föreningen DSI. Fortsättningsvis kommer beteckningen 
DSI-nytt att användas fram till och med I960, då tidningen byter namn till Socionomförbundets tidskrift. 
Tyvärr har det inte varit möjligt att följa tidskriften från 1920-talet. Den var från början, enligt noteringar 
vid Kungliga biblioteket i Stockholm, en stencilerad skrift (dvs det krävdes inte att man skickade in 
pliktexemplar till bibliotek) med begränsat innehåll (fr a arbetsplatsannonser). Från 1946 finns de tryckta 
numren av tidskriften bevarade vid KB och från 1954 alla nummer.

3> Colliander och Nordström arbetade bland annat som assistenter vid barnavårdsnämnden i Stockholm 
(Stockholms kommunkalender 1936 s 229).

32 Almqvist skrev två viktiga introducerande artiklar i DSI-nytt nr 18 1951 och nr 10 1952. Ett urval av 
senare publicerade casework artiklar finns publicerade i den postumt utgivna "Introduktion till soci- 
alvårdsmetodik" (Almqvist 1969).



böcker på svenska (se DSI-nytt nr 15 1950 s 1 ff och nr 14 1954 s 1 samt 
Garrett 1958 och Perlman 1962).

Marja Almqvist blev den som kom att spela den främsta rollen för att in
troducera casework i Sverige. Den följande mycket summariska redovis
ningen av några centrala drag i casework, gör inga som helst anspråk på att 
vara fullständig.33 Syftet är snarare att med hjälp av några centrala artiklar 
av Almqvist peka på hur metoden presenterades i Sverige i skiftet mellan 
1940- och 1950-talen och därmed visa hur den kunde påverka barnavårdens 
fält. Almqvist valde följande korta presentation: "Syftet med casework är 
att hjälpa individerna med problem, som uppstår i deras relationer till sin 
omgivning". Till problem räknade hon både objektiva brister som arbets
löshet, fattigdom osv och sådana som orsakades av individens subjektiva 
upplevelser (DSI-nytt Nr 18 1951 s 5). De historiskt bärande idéerna kom
mer dels från de amerikanska välgörenhetsorganisationernas försök att 
bygga upp metodiskt socialt arbete och psykoanalytisk teoribildning, som 
hade stor betydelse i amerikanskt socialt arbete (DSI-nytt nr 18 1951 s 3 
och 6 f).

Almqvist identifierade fyra grundläggande principer för casework som 
innehöll såväl normativa som kognitiva element: för det första en betoning 
av individens värde och rätt till självbestämmande. För det andra en dyna
misk människouppfattning. För det tredje, relationen mellan socialarbetare 
och klient utgjorde det primära hjälpinstrumentet. För det fjärde, och 
kanske den viktigaste punkten, det krävdes metod i hjälparbetet (aa s 5).

Den amerikanska traditionen präglades, menade Almqvist, av en stark indi
vidualism som hon själv förhöll sig något kritisk till (DSI-nytt nr 10 1952 s 
1). Almqvist var även skeptisk till möjligheterna att föra över de amerikan
ska arbetsmetoderna till Sverige: "Insight development" var till exempel 
sådant som inte kunde utföras i Sverige. Det som framförallt kunde läras 
var "deras metod att förbättra metoder, nämligen genom studium av arbetet 
och värdering av resultaten" (aa s 4, kursiv i orginal).

Det kan noteras att detta försök att etablera en särskild metod i socialt 
arbete var en ny företeelse. Under period 1 diskuterades i mycket liten 
omfattning, i de tidskrifter som här presenterats, någon generell metod för 
socialt arbete. Inte heller diskuterades etiska frågor som klienters rätt till 
självbestämmande eller relationerna mellan socialarbetare och klient. Det

33 Se Söderholm och Kurube 1988, för en genomgång av casework.



tycks som om det krävdes att socialarbetarna utvecklat den kvantitativa 
styrka och stabilitet i utbildningen som uppnåtts under period 2 för att 
dessa frågor skulle introduceras i diskursen. Casework erbjöd i det sam
manhanget en möjlighet att ringa in en teoribildning och därtill knutna 
metoder som upplevdes som specifika för den egna professionen. Casework 
utgjorde ett slags abstrakt kunskap med generell giltighet. Metoden skulle 
vara tillämpbar på alla områden inom socialt arbete (åtminstone de 
individuellt inriktade, och det var endast sådana som diskuterades under 
den här tiden). Därigenom kom socialarbetarna själva, såsom bärare av en 
yrkesspecifik metod, att få en mer central position i diskursen. Socialarbet
aren och de kunskaper som denne införlivat blev, med ett sådant synsätt, 
motom i klientens positiva förändring.

Kring metoddiskussionen fanns även en idemässig tankestruktur, som gav 
socialarbetarna en roll i samhället. I en artikel i TBU (Nr 3 1952) om det 
"personliga hjälparbetets ställning i socialvården" diskuterar Almqvist det 
sociala arbetets plats i samhällsstrukturen. Almqvist utgick från att en stor 
del av den materiella nöden som fanns i Sverige vid seklets början var 
undanröjd på 1950-talet. Därmed blev det också lättare att urskilja männis
kors personliga svårigheter. Med urbaniseringen och industrialiseringen 
hade möjligheter till lokalt och personligt förankrad kontroll och normbild
ning minskat och det modema, allt mer komplicerade samhället ledde där
med snarast till att människors personliga svårigheter ökade. För att ersätta 
bondesamhällets sociala kitt behövdes socialarbetare, med kunskaper i psy
kologi och på andra områden, med ett personligt förhållningssätt och med 
casework som verktyg. (TBU nr 3 1952 s 89 ff).

Att en profession för socialt arbete växte fram och att metoden och soci
alarbetaren snarare än den specifika sociala frågan kom i centmm, innebar 
på sikt viktiga förändringar i diskursen. Period 1 har beskrivits som att efter 
att ett problemområde, vanartiga barn och barn som far illa, identifierats så 
samlades ett antal gmpper, med läkare som ledande teoretisk kraft, kring 
detta fält. Det var alltså den specifika sociala frågan som stod i centmm för 
uppmärksamheten. Period 2 markerar inledningen på en omstrukturering på 
så sätt att socialarbetarnas yrkesspecifika kunskap blev viktig. Den besk
revs som en generell kunskap användbar på alla det sociala arbetets fält. 
Senare kommer just dessa anspråk på generell giltighet hos casework att 
användas som argument för familjevårdsprincipen. Så här uttryckte Anita 
Gradin det 1961:



"Funktionsprincipen /dvs uppdelningen i barnavårdsnämnd, nykterhetsnämd och 
socialnämnd/ lämpar sig väl som bas för uppbyggnad av prydliga organisations
pyramider /.../ Det hela är egentligen mycket förbryllande och egendomligt. Vi 
söker lära oss case-work och alla tror på den arbetsmetodiken, men samtidigt byg
ges en organisation upp, som försvårar eller omöjliggör ett riktigt arbetssätt" 

(Socionomförbundets tidskrift nr 12 1961 s 283).

UTREDNINGAR I CASEWORK- OCH BYRÅKRATISK 
TRADITION

Genom att uppmärksamheten, både genom förändringar i 1960 års lag och 
med ett ökat antal tjänstemän i kommunerna, flyttades från nämnden och 
nämndemännen till tjänstemännen kom utredningen, det vill säga det 
skriftliga underlaget till beslut, att bli ett viktigare instmment i det sociala 
arbetet. Uppmärksamheten flyttades från det normalprotokoll som beskrevs 
i föregående avsnitt till utredningen. Det visade sig i att ett antal artiklar om 
utredning och utredningsteknik publiceras i DSI-nytt och TBU (DSI-nytt nr 
17 1948 s 3 ff, nr 17 1958 s 2 ff och TBU nr 1 1955 s 23 ff, nr 4 1955 115 
ff, nr 5 1955 s 151 ff och nr 6 1961 s 212 ff).

I en artikel om Intervjun som hjälpmedel i socialarbetet söker läraren vid 
Socialinstitutet Stina Hesselman beskriva tekniker för hur man skulle få 
fram uppgifter från klienter. Hennes modell var caseworkinspirerad, det är 
den passiva lyssnaren som via instämmanden och motfrågor driver samtalet 
framåt. Det psykoanalytiska inflytandet märks inte minst i synen på utred
ningar i bamavårdsärenden:

"Särskilt i bamavårdsärenden, där man har att t.ex. placera ett barn i fosterhem eller 
reda ut, hur ett rättslöst barn har det, behövs ingående, lugna samtal om väsentliga 
ting med vederbörande vuxna för att man skall få en uppfattning om miljön. Med 
väsentliga ting menar jag då inte bara hälsotillstånd, ekonomi, bostadens storlek 
o.dyl. utan även familjens s.a.s. andliga klimat, intelligensnivå, temperament, livs
syn, inställning till barn och barnuppfostran m.m. I ett fall då t.ex. gäller att utröna 
om det är någon sanning i en anmälan om att en viss fader misshandlar sina barn, så 

är det otillräckligt för att inte säga meningslöst, att som det faktiskt så ofta sker, 
bara fråga modem, grannarna eller fadern själv, om det är sant att han slår sina barn. 
Nej, man måste stimulera fram vederbörandes åsikter om barnuppfostran och få den 
aggressive fadern att tala om, hur han själv hade det i barndomen o.s.v. Först då kan



man möjligen skapa sig en bild av hur det i vardagslag går till i det hemmet och om 
det är någon grund för anmälan" (DSI-nytt nr 17 1948 s 5 Ο

Ι tre artiklar i TBU under 1955 skrev socionomen Kurt Gordan om inter
vjuteknik, utredningar och hembesök (se TBU nr 1 1955 s 23 ff, nr 4 1955 
s 115 ff och nr 5 1955 s 151 ff).34 Hans artiklar utgör framförallt ett försök 
att betona de metodiska sidorna av intervjuandet: när skall hembesök 
göras? Hur bygger man upp en god atmosfär? Vad är viktigt att tänka på 
vid inledning och avslutning? Hur skall en rapport från ett hembesök 
utformas? Även i dessa artiklar påpekades betydelsen att se bakom det som 
synes ske. Det var viktigare, menade Gordan, att socialarbetaren fick "en så 
fyllig bild som möjligt av den värld som bamet växt upp i och lever i, av 
bakgrunden och om möjligt orsakerna till dess missanpassningssymtom" än 
om detaljer kring exempelvis förseelsemas exakta tidpunkt (TBU nr 5 1955 
s 154).

Gordan gör en relativt noggrann genomgång av hur rapporten från hem
besöket kunde utformas. Den borde innehålla tre punkter: miljö, situation 
och person. Miljöbeskrivningen borde inte göras i alltför svepande ordalag 
utan "en såvitt möjligt objektiv beskrivning av åtminstone ett rums möble
ring, kan ge läsaren en bättre uppfattning". Situationsbeskrivningen borde 
också göras konkret: "Modem diskade, fadern låg på sofflocket och läste 
tidningen, flickan läste läxor, äldste pojken spelade grammofon och den 
yngste munspel, allt i samma rum". Personbeskrivningen skulle, även om 
man sökte vara objektiv innehålla subjektiva intryck (TBU nr 1 1955 s 28).

Även Höjer (1955) behandlade utredningarna i 1950-talets upplaga av 
Samhällets barnavård. Han underströk behovet att gå bakom ytan och knöt 
an till hur han menade att utredningarna gjordes förr:

"Det bör erinras om att man förr nöjde sig med att genom utredning konstatera ett 
missförhållande samt att genom hård behandling och hot om ännu hårdare behand
ling skrämma vederbörande in på den rätta vägen. Detta sätt att arbeta är numera 
övergivet och får inte tillämpas. Man angriper problemen på ett djupare sätt och 
söker finna orsakerna till missförhållanden. Det är dessa orsaker som skall undan
röjas, om behandlingen skall kunna tänkas ge ett hållbart resultat /.../ Strävan att 
finna orsaken till missförhållanden, att klarlägga sammanhanget bakom den aktuella 
situationen måste prägla utredningen /...nämnden skall/ kunna ta hänsyn till de dju
pare orsakssammanhangen" (aa s 142).

34 Gordan arbetade tidvis som lärare vid Socialinstitutet och är utbildad socionom och psykolog.



Om värderingar, objektivitet - subjektivitet och ett metodiskt förhållnings
sätt skrev Marja Almqvist i en artikel från 1958: "Eftersom vi inte kan und
vika värderingar borde vi hellre försöka lära oss att använda dem rätt. Min 
tro är, att ett värdeomdöme som vi fixerar i ord och helst på papper låser 
fast oss själva mindre än den oformulerade intuitiva känsla som ligger 
bakerst i vårt medvetande och färgar vårt synsätt". Däremot var det, 
menade Almqvist, viktigt att klargöra för läsaren vad som var faktiska 
iakttagelser och vad som uttryckte utredarens värderingar. Det var bättre att 
skriva "förefaller opålitlig" än "är opålitlig". Almqvist vamade även för ett 
pseudovetenskapligt språk, "förljugen" är bättre än "subsolid" (DSI-nytt nr 
17 1958 s 6).

Almqvist pekade ut sådant som hon menade borde finnas med i en utred
ning, men som oftast saknades; det gällde att kunna ge inte bara en statisk 
bild av förhållandena utan även beskriva tendenser, dvs avge prognos. Det 
gällde att beskriva hur klienten kunde tänkas utnyttja den hjälp som gavs. 
Och det gällde att kunna ge en föreställning om samspelet i familjen:

"Hur påverkar de varandra? Vem dominerar och i vilka avseenden? River de ner 
eller bygger de upp för varandra? Vad känner de för varandra? /. .. /I  en familj med 
en alkoholiserad far, en nervös och tjatig mor, en glad och slampig dotter och en slö 
och passiv ligaföljarpojke finns det ett ömsesidigt samspel, ett mönster som vi 
måste veta något om för att veta var vi kan komma in, vem vi kan nå och arbeta 
bäst med för att påverka familjen" (aa s 7).

Enligt 1924 års Bamavårdslag var det inte nödvändigt att göra utredningar i 
bamavårdsärenden, men genom 1960 års lagstiftning blev utredning obli
gatorisk och skulle göras när nämnden genom anmälan eller på annat sätt 
fått reda på något som kunde tänkas föranleda en åtgärd. År 1964 kom 
Socialstyrelsen med anvisningar om hur bamavårdsutredningar skulle göras 
(Råd och anvisningar 1964:170). Med tanke på att lagstiftningen innebar en 
utökad regelstyrning av utredandet är det inte förvånande att anvisningarna 
var relativt detaljerade. Man går noggrant igenom vilka som kunde och 
skulle närvara vid utredningssamtal, vikten av att företa hembesök, vad 
utredningen skulle innehålla osv. Man betonar att utredningen skall bygga 
på konkreta och exakta upplysningar, den skall inte i allmänhet tala om 
exempelvis "svårfostran" utan i stället beskriva hur denna företeelse kom
mer till uttryck. Likaså borde facktermer undvikas (aa s 15).

De exempel som ges på utredning stexter är skrivna i en juridisk stil. Exem
pelvis detta som behandlar en ungdom: "Övervakaren har anmält, att N.N.



underlåtit att under juni 1964 efter förmåga ärligen försörja sig, att han 
under maj och juni 1964 missbrukat spritdrycker vid åtminstone sex till
fällen samt att han inte upprätthållit kontakt med övervakaren. N.N. vits
ordar de angivna förhållandena" (aa s 17).

Innehållsligt märks försök till en förhållandevis detaljrik styrning av utred
ningarna. De borde ställas upp i 14 punkter. Två av de mest centrala är 
familjeförhållanden samt utvecklings- och hälsoförhållanden. När det gäller 
familjeförhållanden skulle bland annat hemmiljön beskrivas, helst med 
exempel. Tidpunkt för varje hembesök borde anges och det skulle framgå 
om familjen i förväg underrättats om hembesöken. Uppgifter om utveckling 
och hälsa skulle, om inte läkarintyg införskaffats, innehålla allt från upp
gifter om eventuell tångförlossning till om "tics eller andra nervösa sym
tom" noterats (aa s 21).

Det finns, som borde framgått, en viss samstämmighet mellan Socialstyrel
sens anvisningar och de ovan redovisade artiklarna. Det gäller exempelvis 
betoningen av hembesökens betydelse, vikten av konkreta och exakta men 
inte pseudovetenskapliga upplysningar och betydelsen av att notera barn
domsupplevelser. Här tycks alltså inte finnas någon motsättning mellan det 
byråkratiskt, organisatoriskt förankrade sociala arbetet, som det framträder 
i Socialstyrelsens anvisningar och den professionella utgångspunkten, som 
den visar sig genom framförallt Socialinstitutets lärares artiklar om utred
ningars innehåll och form. I detta avseende tycks det snarast finnas starka 
band mellan förändringar i lagstiftningen och i den professionella diskur
sen. En stor del av de artiklar som handlar om utredningar publicerades 
innan 1960 års lagstiftning trädde i kraft och de passar mycket väl in i det 
synsätt som kom att redovisas i lagen och dess förarbeten.

SAMMANFATTANDE DISKUSSION

De förändringar som sker på barnavårdens falt fram till och med period 2 
kan analyseras som en utveckling mot institutionalisering. Conrad och 
Schneider kan urskilja fem stadier i en institutionaliseringsprocess, eller 
mer specifikt en medikaliseringsprocess:35

35 Conrad och Schneider använder dessa fem stadier för att beskriva medikalisering av avvikande 
beteende, men den process de behandlar tycks även ha giltighet för en mer allmän institutionaliserings
process där fler krafter än medicinens professioner verkar. Möjligen överbetonar Conrad och Schneider 
den medicinska modellens betydelse för teori och behandling av avvikande beteende (kanske för att deras 
forskning handlar om amerikanska förhållanden).



1. Definition av ett beteende som avvikande.

2. Prospektering·. Medicinsk upptäckt. Det är i detta stadium som ett 
beteende definieras och diagnostiseras i medicinska termer. Det sker exem
pelvis i medicinska tidskrifter.

3. Krav ställs av medicinska och icke medicinska intressen. Det är här som 
bestämda intressegrupper gör anspråk på att den medicinska modellen skall 
omfattas även utanför den medicinska världen. Det sker genom att medi
cinska forskare och personer som är administrativt involverade för ut frå
gorna via professionella fora, konferenser etc.

4. Legitimitet: säkrandet av ett medicinskt territorium. Här ställs krav på att 
medikaliseringen skall accepteras officiellt via erkännande av det medicin
ska synsättet i lagstiftning och/eller på annat sätt.

5. Institutionalisering av en medicinsk beteckning för ett avvikande 
beteende. I detta stadium har medikaliseringen fått legitimitet och blivit en 
accepterad kategori. Institutionaliseringens två innebörder kallar Conrad 
och Schneider: kodifiering och byråkratisering. Kodifiering kan innebära 
att det avvikande beteendet blir en del av det medicinska klassificerings
systemet (Conrad och Schneider 1980 s 265 ff).

Som konstaterats upptäcktes barnavårds- och ungdomsvårdsproblemet i 
Sverige och andra länder under 1800-talet. Svenska läkare definierade inte 
själva bams och föräldrars avvikande beteende i medicinsk terminologi. 
Inflytandet kom framförallt från andra länder, vilket bland annat avspeglas 
i det stora intresset för att presentera internationell bamavårdsforskning i 
TBU. Senare kom ledande psykiatriker och pediatriker, tillsammans med 
krafter kring Svenska fattigvårds- och bamavårdsförbundet att arbeta för att 
ett psykologiskt/psykiatriskt synsätt accepteras och kodifieras, bland annat i 
lagstiftning. Detta skedde exempelvis genom ett tillägg till lagstiftningen, 
som gjordes 1942, då betydelsen av barns tidiga psykologiska uppväxtför
hållanden för deras utveckling av avvikande beteende, skrevs in i lagtexten. 
Tillkomsten av 1960-års Bamavårdslag får dock betraktas som det avgör
ande uttrycket för en kodifiering av ett psykologiskt/psykiatriskt synsätt i 
bamavårdslagstiftningen. Under efterkrigstiden skapades landsomfattande 
organisationer i form av BUP-centraler (Bam- och ungdomspsykiatri) för 
psykiatriskt och psykologiskt grundad behandling av bams och föräldrars 
avvikande beteende. Tillsammans med uppbyggnaden av byråkratiska 
organisationer i barnavårdsnämnderna har därmed processen fullföljts.



Förändringarna inom den kommunala barnavården skedde mot bakgrund av 
välfärdsstatens framväxt efter andra världskriget. Kommunsamman
slagningarna under 1950-talet var en betydelsefull faktor för att ge kommu
nerna ökade möjligheter att anställa tjänstemän. Det blev därmed möjligt 
att i långt högre utsträckning än tidigare bygga byråkratiska organisationer 
inom den kommunala barnavården. Under den här tiden ökar också antalet 
socionomer och det är dessa som i stor utsträckning anställs inom barna
vården.

Enligt Conrad och Schneiders modell tycks det som om (medicinska) 
begrepp och teorier kring avvikande beteenden på ett kumulativt och 
okomplicerat sätt stärker sin ställning. Så enkelt beskriver emellertid inte 
författarna processerna i de empiriska exempel de redovisar, och även 
utvecklingen i Sverige uppvisar mer komplicerade drag. Under 1920 och 
1930-talen förefaller de moraliska bestämningarna kring vanartsbegreppet 
kunna samsas med medicinskt/psykiatriska teorier kring psykopati. Det till 
synes fruktbärande psykopatibegreppet dominerade endast för en kort 
period. I stället introducerades psykodynamisk teoribildning, återigen 
främst av representanter för läkarkåren. Dessa ganska stora förändringar på 
diskursens område tycks ske utan att några starka motsättningar kan noteras 
och parallellt med att organisationer (BUP-centraler, bampsykiatriska kli
niker osv) byggs ut. Barnavårdens institutionalisering när det gäller teorier, 
och grundläggande begrepp följer ingen rak linje och måste skiljas från vad 
som sker på den organisatoriska nivån. Moraliska och biologiska förkla
ringsmodeller kan leva samtidigt utan synbar konkurrens och ett biologiskt 
perspektiv kan bytas mot ett psykologiskt utan att institutionaliseringen på 
den organisatoriska nivån, åtminstone på kort sikt, synbarligen påverkas.

Den professionella diskursen förändrades också utan motsvarande stora 
ändringar i lagstiftningen. Lagen från 1924 dominerades som visats av ett 
moraliskt tänkande, som låg till grund redan för sekelskiftets lagstiftning. 
Visserligen hade rätten att ingripa när bam misshandlades eller vansköttes 
skrivits in, men trots detta fanns stora likheter med förarbetena till 1902 års 
lag, när det gäller bakgundsteckningen av de värden och normer varpå bar
navårdsnämnderna skulle grunda sina ingripanden. Ändå överlever 1924 
års lag, med smärre förändringar, fram till 1960. Det är en period då barn- 
psykiatrins ställning stärks, psykopatibegreppet har sin uppgång och fall 
och ett psykodynamiskt synsätt introduceras i den professionella diskursen. 
En viktig förklaring till att lagen överlever dessa förändringar är förstås att 
dess materiella och processuella bestämmelser lämnar stort utrymme för



olika tolkningar. Det är möjligt att använda 1924 års lag både med hänvis
ning till moraliska och vetenskapliga förklaringsmodeller. Diskursen kan 
förändras utan att det nödvändigtvis behöver leda till ändringar i lagstift
ningen. Det kan också innebära att det finns stort utrymme för variationer i 
barnavårdens praktik. Man kan tänkas stödja sina åtgärder på såväl lagstift
arens tankegångar som på olika typer av mer eller mindre vetenskapligt 
tänkande.

Under period 2 var läkarkåren fortfarande tongivande när det gällde den 
teoretiska grunden för bamavårdsfrågor, även om också socialarbetare 
deltog i diskussionerna. De läkare som intresserade sig för den sociala bar
navårdens frågor var framförallt de som arbetade inom bampsykiatrin. Att 
ett psykodynamiskt perspektiv introducerades kom på längre sikt att inne
bära ökade möjligheter även för andra yrkesgrupper än läkarna att göra sig 
hörda på barnavårdens fält. En konsekvens av det psykodynamiska 
perspektivets genombrott under efterkrigstiden var att intresset flyttades till 
de små barnen. Det var de tidiga bindningarna till föräldrarna, effekterna 
av separationer särskilt vid bamhemsplaceringar och tidiga neurotiska 
störningar som kom att stå i centmm för uppmärksamheten. Därmed 
riktades intresset också in på sådana tidigt insatta åtgärder som skulle 
kunna förebygga problem. Parallellt med dessa förändringar av diskursens 
innehåll började omhändertaganden av bam att problematiseras - konflikter 
mellan bams, föräldrars och fosterföräldrars intressen identifierades. Som 
skall visas kom dessa motsättningar att periodvis bli starka.

Att byråkratiska organisationer byggdes upp och att tjänstemän anställdes i 
större utsträckning, visar sig i en större uppmärksamhet för utredningar i 
individuella ärenden. I artiklar och anvisningar om hur sådant utrednings
arbete skulle genomföras finns inflytande från amerikansk casework. De 
tidiga upplevelserna hos bam och föräldrar och samspelet dem emellan 
blev faktorer som borde vägas in vid bedömningar av barns förhållanden.

Socionomerna började under perioden tydligt manifestera sina intressen 
som profession. Man gör det genom att hävda examens särställning och 
söka teoretisk exklusivitet i amerikansk casework. Som kommer att visas 
blev angivandet av casework som en enhetlig gmnd för socialt arbete en 
rätt kortlivad historia. Även om casework inte innebar någon genomgrip
ande omvälvning av det praktiska sociala arbetet, tycks teorierna och meto
derna under alla omständigheter ha spelat en viktig roll för den framväx
ande professionens identitet. Genom casework erbjöds möjligheter att pre
sentera en enhetlig, exklusiv metod och grundsyn i socialt arbete. Casework



kom därför kanske att få större betydelse som del i en utveckling av en pro
fessionell identitet, än som faktisk påverkan på socialt arbete.

Den relativt noggranna byråkratiska regelstyrningen via lagstiftning som 
accentuerades genom 1960 års Bamavårdslag, kan kontrasteras mot en pro
fessionell yrkesroll. Här fanns med andra ord utrymme för spänningar 
mellan lagen och den professionella diskursen, som borde påverka soci
alarbetarnas förhållande till klienter och avnämare. Det fanns således en 
konflikt inbyggd i yrkesrollen mellan å ena sidan en auktoritet präglad av 
den legala ordningen: socialarbetaren handlar med hänvisning till orga
nisationens och lagstiftningens regler, och å andra sidan en professionalitet 
där socialarbetaren fungerar som expert, som tillämpare av den teoretiska 
kunskap vilken finns nedlagd i den enskilda personen.

Hur kunde då en utveckling av en professionell identitet och professionali
seringsstrategier pågå parallellt med byråkratisering av verksamhetens 
strukturer? Sarfatti Larson (1977) har visat att professionell och byråkratisk 
organisering i praktiken inte är artskilda:

"Alla professioner är till en viss grad beroende av stora organisationer och av staten 
- om inte annat så för utbildning. Idag är alla professioner i högre eller lägre grad 
byråkratiserade. O r g a n i s a t io n s b e r o e n d e  p r o f e s s io n e r  /Organizational professions/ 
skall därför inte ses som skarpt avgränsade från äldre och mer oberoende profes
sioner, men som tydligare manifestationer av tendenser som finns inom dem" (aa s 
179, min översätming).

Sarfatti Larson tonar således ned skillnaden mellan de klassiska autonoma 
professionerna och de organisationsberoende. Till de sistnämnda räknar 
hon socialt arbete för vilket "auktoritet över klienterna beror lika mycket av 
organisationsbaserad makt som av expertmakt" (aa s 181, min översätt
ning). Sarfatti Larson beskriver hur caseworkers i USA blev talesmän för 
professionella anspråk genom att hävda exklusivitet i sin yrkeskunskap. 
Men dessa professionssträvanden hängde klart samman med den byråkrati
sering som skedde av de filantropiska organisationerna och senare i den 
statliga organiseringen (aa s 181 f).

Det stämmer väl överens med vad som här beskrivits, nämligen att case
work kunde anpassas till en byråkratisk organisation och tradition. Dessa 
olikartade traditioner kunde förenas i anvisningar om hur utredningar skulle 
utformas. Casework kunde beskrivas och uppfattas som en modell för 
metodiskt (regelstyrt) socialt arbete, snarare än för teoristyrt socialt arbete.



KAPITEL 13 
PERIOD 3:
ANTIPSYKIATRI, IFRÅGASÄTTANDEN OCH 
BARN I KRIS

INLEDNING

Förändringarna under period 3 är betydligt mer sammansatta än under de 
föregående. Det är också svårare att hitta bestämda händelser som utgör 
startpunkter för perioden. Avgörande förefaller emellertid vara den mer 
allmänna debatt om socialvårdens mål och medel som inleddes i mitten av 
1960-talet. Dessa diskussioner kom att få stor betydelse för socialvårdens 
utformning och deras konsekvenser för lagstiftningen har beskrivits i 
föregående del av avhandlingen. Under perioden intensifierades en kritisk 
debatt om barnavården och motsättningarna på fältet blir tydligare. Av stor 
betydelse är också ökningen av antalet utbildade socionomer och för
ändringar av utbildningen.

Mot bakgrund av den stora expansionen inom den offentliga sektom och 
kommunsammanläggningama i slutet av 1960- och början av 1970-talet, 
ökade efterfrågan på socionomer kraftigt. År 1974 minskade antalet kom
muner till ca 280. Det innebar att en stor del av utredande och beslutsfatt
ande fördes över från förtroendevalda till tjänstemän. Under period 3 till
kom ytterligare två socialhögskolor, sammanlagt finns därmed sex skolor. 
Antalet examinerade socionomer ökade snabbt från mitten av 1960-talet. 
Utbildningåret 1967/1968 utexaminerades knappt 300 och året 1976/1977 
nådde antalet sin topp med drygt 1.800 examinerade. Därefter sjönk siffran 
något, för att på 1980-talet variera mellan drygt 1.000 och ca 1.650 (Årsbok 
för Sveriges kommuner 1975, SCB, Utbildningsstatistisk årsbok 1978 s 448 
tabell 15.12, 1981 s 196 tabell 6.A.5 och 1988 s 282 tabell 6.А.10)Лб

Även i kvalitativt avseende skedde förstärkningar av socionomutbild
ningen. Sedan lång tid hade såväl Socionomförbundet som SSR krävt 
forskning i socialpolitik och socialt arbete (se SFT nr 2 1962 s 37 f och nr 3

36 Siffrorna är inte helt jämförbara eftersom förvaltningslinjen under 1980-talet vid vissa orter avspjälkats 
från Socialhögskolorna (för 1980-talet har sammanräknats examen från social linje och förvaltningslinje 
för att möjliggöra jämförelser).



1962 s 59). På förslag av den så kallade SLU-utredningen (Sociala linjens 
utbildning) skapades, i samband med att Socialhögskolorna inlemmades i 
universiteten som självständiga institutioner, ett nytt akademiskt ämne 
"socialt arbete" och forskning i detta ämne (Nämnden för Socionomutbild
ning 1976). Den första professuren i socialt arbete inrättades i Göteborg 
1977 och idag finns professurer även vid institutionerna i Stockholm, Lund 
och Umeå.

För period 3 finns inte möjlighet att använda samma källmaterial som 
under tidigare perioder. TBU lades ned i mitten av 1960-talet. Därmed 
fanns inte längre någon särskild tidskrift för bamavårdsfrågor, vilket också 
reflekterar den inriktning mot helhetssyn och familjevårdsprincip som kom 
att karaktärisera barnavården under denna period. DSI-nytt, den profes
sionella organisationens språkrör bytte från 1961 namn till Socionomför
bundets tidskrift (i fortsättningen SFT) och kom att spela en central roll 
som forum för debatt i sociala frågor under 1960- och 1970-talen då social- 
tjänstlagstiftningen växte fram. I början av 1980-talet lades emellertid tid
skriften ned. SSR-tidningen som är organ för SACO-organisationen SSR 
började komma ut 1958.371 och med att SSR:s styrka växte, ökade även tid
skriftens betydelse. Från början av 1980-talet var det SSR-tidningen och 
senare även tidskriften Socionomen som dominerade debatten bland socio
nomer.

Kapitlet inleds med en genomgång av några allmänna drag i det sociala 
arbetets diskurs. Därefter följer en analys av diskussionerna om social
vårdens mer allmänna inriktning, särdragen på barnavårdens fält och av 
förändringar inom socionomprofessionen. Framställningen avslutas med en 
sammanfattande diskussion.

NÅGRA ALLMÄNNA DRAG I DISKURSENS UTVECKLING

Att TBU lades ned innebar att det inte längre fanns något naturligt centrum, 
någon samlingsplats för bamavårdsdiskursen. Bamavårdsfrågoma fick inte 
samma framträdande ställning i skrifter som SSR-tidningen/Socionomen

37 SSR-tidningen benämndes tidigare Socionomen respektive SSR-tidningen/Socionomen (se litteratur
förteckning). I fortsättningen kallas den för enkelhetens skull SSR-tidningen för hela perioden. SSR-tid
ningen måste skiljas från den professionella tidskriften Socionomen som också den ges ut av SSR från 
1987, det är en tidskrift för "kvalificerat socialt arbete" till skillnad från SSR-tidningen som är en facklig 
tidskrift.



och Socionomförbundets tidskrift. Diskursen fick dessutom ett annat kva
litativt innehåll.

Jag har undersökt i vilken omfattning artiklar och debattinlägg om barna
vård (inklusive sådana som handlar om ungdomar) förekommer i SSR-tid- 
ningen/Socionomen respektive SFT under två perioder: dels åren 1971 till 
1973, då barnavården debatterades i liten utsträckning, dels perioden 1981 
till 1983 då bamavårdsdebatt förekom i större utsträckning.38 Dessutom har 
jag studerat de tre första årgångarna (1987-1989) av Socionomen, den mer 
professionellt inriktade tidskriften för "kvalificerat socialt arbete" som SSR 
ger ut.3»

Under perioden 1971 till 1973 förekom i SSR-tidningens 72 nummer 
endast fem artiklar/inlägg om barnavård. Artiklarna/inläggen rör bland 
annat alternativt boende som metod i förebyggande barnavård och tvångs
åtgärders konsekvenser för kontakten mellan socialarbetare och klient i 
barnavård och nykterhetsvård. I SFT:s 71 nummer under samma period 
förekommer åtta artiklar/inlägg om barnavård. Det är bland annat en in
tervju med Göta Rosén (se kap 12), en artikel om nyheter i ungdomsvårds- 
skoleverksamhet och en som behandlar familjevård för ungdomar.

Under början av 1970-talet hade alltså barnavården en mycket perifer posi
tion i tidskrifter som riktade sig till de socialarbetare som var praktiskt 
verksamma inom socialvården och därmed på barnavårdens falt. SSR-tid- 
ningen/Socionomen dominerades av fackligt inriktat material. I övrigt före
kom diskussioner om socialvårdens ställning i allmänhet med anledning av 
socialutredningen kommit igång med sitt arbete med den blivande lagstift
ningen.

Under perioden 1981 till 1983 var situationen en helt annan. Bamavårds- 
frågoma hade aktualiserats i den allmänna debatten genom ifrågasättanden 
av tvångsomhändertaganden av barn (se nedan och Hollander 1985 s 12 ff). 
I SSR-tidningen/Socionomens 116 nummer förekom under dessa tre år 44

38 Jag har valt en tämligen bred definition av barnavård där allt socialt arbete som berör bam/ungdom 
ingår. Däremot har jag inte tagit med artiklar som allmänt behandlar tvånget i social vårdslagstiftningen 
där barnavården endast perifert nämns (tvånget inom missbruksvården var under denna period helt domi
nerande i debatten). Åren 1971 till 1973 har valts slumpmässigt under tidsperioden 1965 till 1974,1965 
markerar inledningen på period 3 och under 1974 inleddes en debatt om barnmisshandel som senare 
ledde över till omhändertagandedebatten (se nedan). Artiklar och inlägg betyder sådana artiklar och 
debattinlägg som är undertecknade, således ej notiser.

39 Tidskriften utgår till skillnad från SSR-tidningen/Socionomen inte gratis och automatiskt till SSR:s 
medlemmar, utan kräver särskild prenumeration.



artiklar/inlägg om barnavård.40 Till detta kommer ett antal recensioner av 
böcker, som i större eller mindre utsträckning behandlar barnavård, och 
ledarartiklar om särskilt medias behandling av socialarbetare i samband 
med omhändertagandedebatten. Bland recensionerna märks två fylliga 
anmälningar av Kari Killén Heaps Försummade familjer, dels när den kom 
ut i sitt norska original och dels när den kom ut på svenska (Heap 
1982).

Av de 44 artiklarna/inläggen rörde 17 direkt omhändertagandedebatten 
(några artiklar vid sidan av dessa tycks dessutom ha indirekt samband med 
omhändertagande debatten, det gäller exempelvis två artiklar om omhän
dertaganden i andra länder). De flitigaste debattörerna var psykologen, Skå- 
forskaren och ordföranden för det då nybildade Riksförbundet för familjers 
rättigheter (RFFR) Sven Hessle och socialkonsulenten Britt Persson.

Vid sidan av omhändertagandebatten förekom en diskussion om LVU:s 
betydelse för vård av unga missbrukare, särskilt vid de så kallade Hassela- 
kollektiven. Förutom debatt, innehåller artiklarna på bamavårdsområdet 
ofta presentationer av socialt arbete och socialarbetare inom området. Till 
formen rör det sig inte sällan om arbetsplatsreportage med intervjuer av de 
praktiskt verksamma.

Under början av 1980-talet fick således barnavården betydligt större 
utrymme än i början av 1970-talet. Trots dessa skillnader kan det ändå 
hävdas att barnavården fått mindre utrymme i tidskrifter som riktade sig till 
barnavårdens praktik i och med nedläggningen av TBU. Förändringen rör 
emellertid inte bara kvantitet. Även kvalitativt finns stora skillnader mellan 
hur barnavården behandlades i en tidskrift som TBU jämfört med den 
fackligt inriktade SSR-tidningen/Socionomen. Artiklarna i TBU utmärks i 
stor utsträckning av en pedagogisk ambition. De ledande företrädarna på 
fältet använde tidskriften för att föra ut sina kunskaper och ideér till de som 
var verksamma inom fältet. Debatt och diskussion spelade en förhållande
vis underordnad roll. SSR-tidningens artiklar utgör i stor utsträckning 
inlägg i debatter på området. Det vill säga företrädare för olika ståndpunk
ter använde tidskriften till att föra ut sina åsikter i diskussioner med andra. 
Den typ av fylliga ’upplysningsinriktade’ artiklar om barnavård som före
kom i TBU är sällsynta i SSR-tidningen/Socionomen.

40 SFT lades ned under den här perioden. Från 1981 till tidningens nedläggning 1982 publicerades endast 
två artiklar om barnavård. År 1980 kom emellertid SFT ut med ett tema-nummer om äm net Dessutom 
publicerades under 1981 en socialpolitisk krönika av Gustav Jonsson som bland annat tar upp bamavårds- 
frågor, se till exempel SFT 1981 nr 8 s 11 ff.



När den nya tidskriften Socionomen började utkomma 1987 blir bilden 
delvis annorlunda. I tidskriftens tre första årgångar om sammanlagt 25 
nummer publiceras 34 artiklar med inriktning på barnavård. Här förekom
mer exempelvis debatt om förarbetema till den LVU som trädde i kraft 
1990. En vanlig typ av artiklar är de som beskriver socialt arbete inom 
olika områden på barnavårdens fält. Det kan röra insatser vid barnmiss
handel, sexuella övergrepp och mobbing vid skolor. Artiklarna är ofta 
betydligt fylligare än i SSR-tidningen/Socionomen och tidskriften ger ofta 
forskare i socialt arbete utrymme att presentera resultat.41

Även med hänsyn taget till de förändringar som inträffar när "nya" Socio
nomen börjar komma ut kan det hävdas att barnavården under period 3 inte 
hade en lika framskjuten position i de tidskrifter som riktade sig till de 
praktiskt verksamma som under de tidigare perioderna. Det betyder inte 
nödvändigtvis att de på fältet verksamma saknade litteratur på området. Till 
skillnad mot tidigare kom det ut ett relativt stort antal böcker om barnavård. 
Man skulle kunna uttrycka det så att det är i bokform som barna- 
vårdsdiskursens pedagogiska sidor förs vidare. Det gäller litteratur som 
Gustav Jonssons (1969) Det sociala arvet, Bam i kris-projektets böcker (se 
nedan) och litteratur som behandlar barnmisshandel (se nedan). Dessutom 
utkommer böcker som mer specifikt behandlar metoder i socialt arbete, till 
exempel Ahlvin m fl (1973) Rapport från en barnavårdsbyrå, Dahl m fl 
(1980) Att se och bli sedd och Heap (1982) Försummade familjer.

Det har tidigare kunnat konstateras att läkarkåren spelade en dominerade 
roll för barnavårdens diskurs som den kom till uttryck i TBU. Under period 
3 är det inte möjligt att göra någon motsvarande mätning. Det kan emeller
tid slås fast att läkarkåren inte dominerar bland författare till de böcker som 
publiceras på bamavårdsområdet. Det gäller särskilt de som behandlar det 
sociala arbetets metoder. Här märks andra yrkesgmpper som psykologer 
och pedagoger, men också socionomer. Forskarna i Bam i kris-projektet är 
psykologer och pedagoger och några av dem (exempelvis Sven Hessle och 
Bengt Börjeson) kom så småningom att få forskartjänster i ämnet socialt 
arbete. Bland författarna till mer metodinriktade böcker som Rapport från  
en barnavårdsbyrå (Ahlvin m fl aa) och Att se och bli sedd (Dahl m fl aa) 
finns socionomer.

411 tidskriften diskuteras även konskevenser av en professionalisering av socialt arbete (se Lundström 
1989, samt beskrivningen längre ftam i detta kapitel).



Med anledning av det svaga empiririska underlaget finns det skäl att vara 
försiktig med slutsatser om den kvantitativa sammansättningen bland de 
yrkesgrupper som deltar i diskussionen på faltet. Ingenting tyder emellertid 
på att läkarkårens ställning stärkts, tvärtom tycks andra grupper fått ökat 
inflytande.42 Det blir särskilt tydligt i det följande, när innehållet i diskursen 
på socialvårdens område i allmänhet och barnavårdens i synnerhet skall 
behandlas.

OM SOCIALVÅRDENS MÅL OCH METODER

Från mitten av 1960-talet inleddes en debatt om socialvårdens målfrågor 
(se tex SFT nr 8 1966 s 307 ff). Ett genomgående tema är att socialt arbete 
måste gå utöver det individuella klient- arbetet. Socialvården måste engag
era sig också i samhällsförändrande riktning. Denna diskussion om soci
alvårdens grundläggande funktion hängde samman med den allmänna radi
kalisering av samhällsdebatten, särskilt på universitet och högskolor, som 
skedde under samma tidsperiod.

En viktig manifestation för de nya idéerna var den konferens på temat 
Socialvård i framtiden som anordnades av Samarbetskommitten för soci
alvårdens målfrågor hösten 1970 och som samlade ca 2.000 deltagare (se 
SSR-tidningen nr 20 1970, SFT nr 21 1970 s 693 ff och Socialvård i fram
tiden, 1970). Konferensens grundläggande tema var behovet av en offensiv 
socialvård som inte bara lappade och lagade - en socialvård med större 
uppgifter än det individinriktade klientarbetet och som borde präglas av 
service och demokrati, inte av formynderi och tvång.

I tidigare avsnitt har beskrivits hur en psykiatrisk diagnostisk tradition 
växte sig stark på barnavårdens fält. Den ’diagnostiska kulturen’ utsattes 
från mitten av 1960-talet för kritik. Ett viktigt inlägg var boken Konsten att 
dressera människor som med marxistiska analys och med utgångspunkt 
från den så kallade mentalhälsokampanjen kom att rikta sig mot psykiat
riskt och psykologiskt diagnostiskt tänkande i allmänhet. Den traditionella 
psykologin/psykiatrin kritiserades för att den endast intresserar sig för indi
videns avvikelser och därmed bortser från de samhällsfaktorer som funge
rar problemskapande på individuell nivå (Flordh, m fl 1971).

42 Socialmedicinsk tidskrift behandlar i ett specialnummer (8-9 1974) barnmisshandel, ett område med 
klart medicinska implikationer (se nedan), även här framträder representanter för ett flertal yrkesgrupper.



Exempel på en motsvarande analys inom socialvårdens område är två ar
tiklar i SFT av Gustav Jonssons efterträdare på Barnbyn Skå, psykologen 
och senare professorn i socialt arbete Bengt Börjeson. Artiklarna innehåller 
en summering av Gustav Jonssons avhandling Delinquent Boys, Their 
Parents and Grandparents (Jonsson 1967), men drar också en del konsek
venser som ligger utanför avhandlingens ramar. Den diagnostiska kulturen 
leder, menade Börjeson, automatiskt till problem. För det första: om psy
kologins och psykiatrins diagnoser tillämpades fullt ut så kommer en stor 
del av befolkningen att klassas som vårdbehövande. För det andra: i en 
diagnostisk kultur blir de avvikande betecknade och behandlade som an
norlunda. Att klienter ges en sådan stämpel innebär att möjligheterna till 
behandling försämras (SFT nr 9 1967 s 385 ff och nr 10 1967 s 425 ff).

På grund av bland annat dess inriktning mot individinriktat socialt arbete 
kom casework att ifrågasättas. I en recension av en postumt utkommen 
vänbok till Marja Almqvist, skrev läraren vid Socialhögskolan i Lund, 
Gunnel Swedner:

"Maija Almqvist kämpade för en fördjupad metodik i det individuella sociala arbe
tet. Tyvärr fick hon inte uppleva den pågående jämlikhetsdebatten och dagens poli
tiskt intresserade studenter. Boken till hennes minne präglas också alltför mycket av 
en svunnen tid, även om denna tid inte är alltför avlägsen. Utvecklingen inom 
socialt arbete går snabbt. Men det är synd att inte mer i boken pekar framåt, att inte 
någon på allvar tar upp socialarbetarens roll i samhället i stort" (SFT nr 3 1970 s 
77).

Barnbyn Skå hade genom sin forskning och sin praktik stor betydelse för 
debatten om metoder och förhållningssätt i socialt arbete i allmänhet och 
barnavårdsarbete i synnerhet. Gustav Jonsson (1973) beskriver barnbyns 
utveckling som en process där bamets psykologiska problematik inled
ningsvis stod i centrum, över en förståelse av familjens betydelse, till en 
betoning av det omgivande samhällets och nätverkets betydelse (aa s 17 ff).

Ett exempel på ett arbetssätt som har sitt svenska ursprung i bambyn är 
’hemmahos-arbete’. En av intentionerna med hemmahos-arbete var antipro- 
fessionalitet, eller som Mossberg uttrycker det: hemmahos-behandlingen är 
grundad i tre antisatser: anti-anstalt, antipsykologism och anti-professiona- 
lism (Mossberg 1991 s 127). I stället för att flytta bam eller familjer till 
institutioner skulle ’hemmahosare’ delta i familjernas vardag. Detta var
dagliga arbete långt bort från det kliniska, terapeutiska samtalet, utgjorde,



menade man, en potential för förändring, särskilt för de mest utsatta familj
erna.«

Det kan inte hävdas att det försiggick en enhetlig utveckling mot sam- 
hällsinriktad teori och metodik inom socialt arbete. Även intresset för olika 
typer av terapeutiska metoder som riktas till individen eller dennes primär
grupp ökar. I SSR-tidningen presenterades under 1970-talet, med inspira
tion framförallt från USA, ett flertal olika terapeutiska skolbildningar. Det 
gäller familjebehanding av olika slag, gestaltterapi, krisbehandling osv (se 
SSR-tidningen nr 11 1975 s 24 f, nr 7 1976 s 6 f, nr 18 1976 s 16 f och nr 
23 1976 s 8 f).

Det förefaller vara så att olika typer av systemteoretiskt inriktad familjebe- 
handling är det som väcker det största intresset. Mycket av den system- 
eller kommunikationsteoretiskt grundade familjebehandlingen som impor
terades till Sverige kom från den så kallade Palo-Alto skolan i USA med 
företrädare som Bateson, Satir m fl. Med en systemteoretisk utgångspunkt 
förflyttas behandlarens uppmärksamhet från individen till familjen och 
familjens problem förstås i termer av störd kommunikation eller störda 
jämviktsförhållanden (Ronnby 1981 s 244 ff). Ett systemteoretiskt synsätt 
implicerar följdaktligen förändringar i såväl diagnostik, utredning som 
behandling. Från fokus på det avvikande beteendet och den avvikande 
flyttas uppmärksamheten till avvikelser i samspelet mellan familjemed
lemmarna.

OLIKA SYN PÅ BARNAVÅRDSLAGEN

Under 1960- och början av 1970-talet var det förhållandevis tyst om barna
vården. Man skall komma ihåg att Bamavårdslagen var den senast till
komna av de lagar som styrde det kommunala sociala arbetet. Debatten på 
socialvårdsområdet var inriktad på de mer principiella och övergripande 
frågorna som så småningom skulle leda fram till 1982 års lagstiftning, men 
självklart kom även Bamavårdslagen att ifrågasättas. I uppsatsen Den kon
servativa barnavårdslagen, som ursprungligen utgjorde ett föredrag vid 
studiedagar anordnade av Föreningen Sveriges socialchefer år 1967, dis
kuterar Bengt Börjeson (1968) lagens konsekvenser. Börjeson framhöll att 
lagen var konservativ eftersom den utgjorde ett styrsystem som förhindrade

43 För beskrivning och analys av arbetsformernas tillämpning och konsekvenser se Dahl m fl, 1980, 
Kjellqvist m fl, 1977 och Mossberg 1991.



rationella förändringar och att lagen "inte med fördel låter sig förenas med 
en terapeutisk metodik" (aa s 59). Lagstiftningen och barnavårdens organi
satoriska ramar utgjorde sålunda hinder för ett genomförande av en god 
behandling. Börjeson menade att lagen, som hade sina rötter i samhälls
skyddet, uppmuntrade till utredning i stället för behandling. I stället för att 
anpassa insatserna till det för tillfallet bästa handlingsalternativet innebar 
den en upptrappning av åtgärder och tvång från förmaning eller vaming 
över övervakning till omhändertagande (aa s 59 ff).

Börjesons inlägg kan ses som en del av den samtida kritiken mot vård
lagarna för deras betoning av utredandet, deras åtgärdsinriktning och 
repressiva karaktär. Kritiken mot Socialhjälpslagen, Nykterhetsvårdslagen 
och Bamavårdslagen från bl a Föreningen Sveriges socialchefer kom att få 
betydelse för de värden och normer som låg till grund för utredningarna 
bakom socialtjänstlagstiftningen (se Pettersson 1986 s 21 ff).

Kritiken mot Bamavårdslagen är emellertid inte enhetlig. Sex år efter Bör
jesons inlägg publicerades boken Rapport från en barnavårdsbyrå som 
användes i socionomutbildningen under 1970-talet. Boken är skriven av 21 
socialarbetare vid en av Stockholms bamavårdsbyråer och deras konsult 
(som var läkare). Den utgör ett tidigt exempel på att socialarbetare diskut
erade sina teoretiska utgångspunkter, sina normativa ställningstaganden och 
sin praktik i bokform.44

Bamavårdsbyråema i Stockholm drev en mycket långt gående specialiser
ing av arbetet (se vidare del 4). Detta ledde till en utrednings- och åtgärds- 
kompetens som på 1970-talet är klart manifesterad i Rapport från en bar
navårdsbyrå och som författarna på vissa punkter ifrågasatte. De knöt an 
till ett radikalt samhällsperspektiv bland annat grundat i "kritisk teori", men 
ifrågasatte samtidigt sådan radikalism som tolkade individuella och 
"intrafamiljära" konflikter som avspeglingar av den ekonomiska samhälls
strukturen. Författarna talade mot ’amatörism’ och för behovet av experter 
på området. Med psykoanalytisk teori som utgångspunkt kritiserade man 
den medicinska modellens diagnostiska kultur och sådana vårdideologier 
som var enbart "förstående" (Ahlvin m fl 1973 s 13 och s 30 f).

44 Bokens titel knyter an till den serie radikala "rapportböcker" som publicerades under denna tid, exem
pelvis Jan Myrdals "Rapport från kinesisk by". "Rapport från en barnavårdsbyrå" inleds med en teoretisk 
del som skrevs av psykologkonsulten och läkaren Bo Larsson. Resten av boken är skriven av socialarbet
arna.



I ett viktigt avseende kan Rapport från en barnavårdsbyrå kontrasteras mot 
Börjesons kritiska beskrivning av Bamavårdslagen. Nämligen i författarnas 
accepterande av att barnavårdsnämndens främsta uppgift var att utöva 
social kontroll och att verksamheten måste anpassas till detta faktum. Att 
bortse från denna barnavårdsnämndens grundläggande funktion bidrog, 
menade man, till mystifiering och därmed subtil och godtycklig social 
kontroll (aa s 45 f). Bokens mer instrumentent inriktade kapitel utgörs 
främst av försök att beskriva hur klarhet och tydlighet i arbetet kunde upp
nås. Resultatet blir en rationell modell där socialarbetarnas yrkesmässiga 
kompetens står i centrum. Handledningsgrupper, kontinuitet i arbetet, sam
verkan mellan socialassistenter och med andra yrkesgrupper blir centrala 
frågor. Vid omhändertaganden gällde det att vara tydlig, bland annat genom 
att inte hyckla med tvånget. I de fall då indikationer för tvångsomhänder- 
taganden förelåg skulle tvång tillgripas, både för barnens och föräldrarnas 
skull (aa s 84 f).

MISSHANDLADE BARN, BARNS RÄTT OCH FAMILJERS RÄTT

I skiftet mellan 1970 och 1980-tal intensifierades debatten på bamavårds- 
området och skarpa motsättningar framträdde.45 Debatten kan delas in i två 
perioder. Den första från mitten av 1970-talet när barnmisshandel och bar
nens rätt till skydd fokuserades och den andra i början av 1980-talet, när 
socialvårdens arbete med barnavård ifrågasattes kraftigt, framförallt när det 
gällde utredningarnas kvalitet och omhändertagandenas omfattning och 
konsekvenser.

Den första frågan på dagordningen var barnmisshandel. Conrad och 
Schneider har beskrivit hur barnmisshandel i USA inte förrän i början av 
1960-talet kom att uppfattas som ett avgränsat medicinskt syndrom. 
Avgörande för att så skedde var en uppsats av Henry Kempe m fl i Journal 
of the American Medical Association år 1962. Genom Kempes m fl:s 
arbete skapades begreppet the battered child syndrom. De kliniska mani
festationerna av barnmisshandel beskrevs för första gången systematiskt, 
liksom de psykiatriska aspektema och de behandlingsinsatser som borde 
sättas in. En avgörande orsak, menar Conrad och Schneider, till att barn
misshandel först långt in på 1900-talet identifierades som ett särskilt pro-

45 En aspekt som inte kommer att tas upp är de diskussioner som förts bland jurister om restriktiv lag
tolkning kontra rätten som förmån inom det sociala området, se Hollander (1985 s 23 ff), Åström (1988 s 
103 ff) samt en debatt mellan Lars Grönwall och Gunnar Bramstång i Socialt arbete nr 5 1983 s 35 f.



biem var att den amerikanska barnavården koncentrerat sitt intresse på barn 
som ansågs vara potentiella avvikare. En konsekvens av att barnmisshandel 
beskrevs i en medicinsk/psykiatrisk tradition blev emellertid att orsakerna 
förlädes till föräldrarnas "patologiska psyke" eller till deras individuella 
uppväxtförhållanden. Sociokulturella förklaringar kom därmed att hamna i 
bakgrunden (Conrad och Schneider 1980 s 161 ff).

I Sverige kom den medicinskt inriktade amerikanska forskningen om 
barnmisshandel att under en tid dominera debatten på barnavårdens fält. Ett 
par uppmärksammade böcker publicerades, Socialmedicinsk tidskrift 
ägnade ett specialnummer åt barnmisshandel och ett flertal artiklar publi
cerades i SSR-tidningen. Barnmisshandel beskrevs som ett dolt problem 
vilket i alltför liten grad uppmärksammats av samhället. Det krävdes, 
menade debattörerna, samverkan mellan myndigheter för att barnmiss
handel tidigt skulle kunna upptäckas och åtgärder sättas in. Genom böcker 
och tidskrifter spreds kunskap om hur misshandlade bam kändes igen, både 
när det gäller fysiska skador och genom sitt beteende (se Hedeby 1976, 
Kempe/Helfer 1979, Kempe/Kempe 1980, Socialmedicinsk tidskrift nr 8-9 
1974, SSR-tidningen nr 31 1977 s 7 ff, nr 28 1979 s 8 f  och nr 16 1980 s 10 
f).

Diskussionerna om barnmisshandeln kom så småningom att knytas sam
man med en mer principiell debatt om barns rätt i förhållande till för
äldrars.« Diskussionerna rörde även huruvida det ställts för hårda krav på 
bevisning i bamavårdsmål i länsrätt och kammarrätt, vilket bland annat 
hävdades av dåvarande JO, Bertil Wennergren (Hollander 1985 s 13 f). 
Diskussionerna om barnens rätt handlade om barnens juridiska ställning i 
samhälle och lagstiftning i allmänhet, men kom också att rikta in sig på vad 
somliga debattörer ansåg vara en försvagning av barnens rättsskydd i Soci
altjänstlagen och LVU. I ett sammanfattande inlägg i Socionomförbundets 
tidskrift beskrev socialkonsulenten Britt Persson den dittillsvarande 
utvecklingen på bamavårdsområdet som en kontinuerlig process där 
barnets rättsskydd steg för steg förbättrats: "Målsättningen har varit att 
värna om svaga och utsatta grupper av barn, fosterbarn, oäkta bam, för
äldralösa bam och bam som far illa eller misshandlas" (SET nr 8-9 1980 s 
3).

46 Socialkonsulenten Britt Persson bidrog med ett flertal inlägg på området (se SSR-tidningen nr 28 1976 
s 6 f, nr 13 1977 s 6 f, nr 35 1977 s 4, nr 11 1980 s 4 f, och SFT nr 8-9 1980 s 3 ff), liksom representanter 
för organisationer som BRIS (Barnens rätt i samhället) och Rädda B amen (se SSR-tidningen nr 31 1976 s 
4 f och nr 7 77 s 2 f).



För Persson utgjorde socialtjänstlagstiftningen ett brott i denna hittills kon
tinuerliga utveckling. Den nya lagstiftningen skulle, hävdade hon, komma 
att sätta bams rättstrygghet och behov av kontinuitet i fara, bland annat 
genom att LVU skulle tillämpas först när socialarbetarna misslyckats att i 
samverkan med föräldrarna hjälpa bamet. På så sätt kunde inte tvångs- 
omhändertaganden tillämpas fastän det fanns orsaker därtill och därmed, 
menade Persson, skulle bamet hamna i en alltför oskyddad position i för
hållande till sina föräldrar. Socialtjänstlagen och LVU stod därför i strid 
mot de erfarenheter som fanns både på teorins och praktikens område:

"De senaste åren har barnens situation alltmer uppmärksammats i det familjeinrikt- 
ade sociala arbetet. Den intensiva bammisshandelsdebatten under senare hälften av 
1970-talet har bidragit till detta. Hos många socialarbetare har det vuxit fram en 
medvetenhet om att barnens behov och intressen inte alltid sammanfaller med för
äldrarnas. Detta har i sin tur medfört en återgång till en striktare tillämpning av bar
navårdslagen" (aa s 4).

I SSR-tidningen publicerades ett flertal inlägg från socialarbetare och soci
alarbetarorganisationer som med liknande utgångspunkter var kritiska mot 
den kommande socialtjänstlagstiftningen (se SSR-tidningen nr 19 1980 s 6 
f). Den offentliga debatten i SSR-tidningen under slutet av 1970-talet fram 
till 1980 präglades således framförallt av en betoning av bams rättigheter, 
deras utsatta position i förhållande till ’olämpliga’ föräldrar och då särskilt 
om föräldrar som misshandlar sina barn.

Debattklimatet kom emellertid att svänga kraftigt från 1981 och ett par år 
framåt. Den allmänna mediadebatt om barnavård som når sin kulmen under 
vintem 1982/1983 innebar att socialvårdens insatser på bamavårdsområdet 
ifrågasattes. Omhändertagandedebatten kan i ett vidare perspektiv tolkas 
som en del i ett ökat ifrågasättande av statlig inblandning i enskilda män
niskors och familjers liv, om man så vill ett ifrågasättande av ett samhälle 
där ansvaret för barnen förflyttas från familjen till professionella gmpper. 
En central fråga rörde hur många barn som var omhändertagna. Flera av de 
siffror som cirkulerade i dagspressen överdrev starkt antalet omhändertagna 
barn. Här skall emellertid inte omhändertagandedebatten i allmänhet 
behandlas. Endast de för den professionella diskursen centrala frågorna 
skall diskuteras.47

47 En redogörelse för omhändertagandedebatten finns i Hollander 1985 s 12 ff.



I några viktiga inlägg berörde Sven Hessle två centrala frågor. I en artikel 
från 1981 kritiserade Hessle, med utgångspunkt i egna erfarenheter från 
1960-talet, de utredningar som gjordes vid tvångsomhändertaganden: "Jag 
fick lära mig en praxis att både effektivt korta ned utredningstiden och hålla 
protester borta: att ta klart ställningstagande först, och därefter beskriva 
händelseförloppet som en kedja med logiskt ordnade sekvenser länkade till 
varandra, obönhörligt ledande till det slutgiltiga omhändertagandet. Den 
överordnade principen var alltså inte ’den objektiva sanningen’ utan det 
egna ställningstagandet". Hessle menade att den här typen av dåliga utred
ningar hade börjat dyka upp igen (SSR-tidningen nr 16 1981 s 3, kursiv i 
org).

Hessles andra angreppspunkt gällde den praxis med ersättningshem som 
utvecklats i Stockholms kommun. Dessa fosterhem var avsedda att under 
barnets uppväxt ersätta de biologiska föräldrarna i de fall då socialvården 
ansåg sig kunna förutse att inga förbättringar kunde ske under överskådlig 
tid. Med hänvisning till aktuell forskning om bam och separationer, 
menade Hessle att en praxis som innebar totala separationer mellan barn 
och föräldrar inte skulle tillgodose vare sig bamets eller föräldrarnas behov. 
Bakom Hessles ståndpunkter fanns mer gmndläggande ställningstaganden 
om familjen som helt avgörande för bams fostran och ett ifrågasättande av 
ett samhälle som inte tillräckligt värderade familjens roll (SSR-tidningen nr 
16 1981 s 3 och Socialnytt nr 8 1981 s 18 ff).

Omhändertagandedebatten och den diskussion som fördes om barnmiss
handel visar på skarpa värderingsmässiga motsättningar kring familjers och 
bams ställning i samhället, men blottlägger också vetenskapliga frågor 
kring bam och bams behov. SSR-tidningen tog avstånd från angreppen på 
socialtjänsten samt mobiliserade läkare och andra experter för att försvara 
socialarbetarnas arbete och för att visa att de tvångsomhändertaganden som 
gjordes var berättigade (se SSR-tidningen nr 30 1982 s 1 f, nr 31 1982 s 4, 
nr 33 1982 s 2, nr 37 1982 s 2 och nr 7 1983 s 2).

RELATIONS- KONTRA BEHOVSLINJEN

I samband med omhändertagandedebatten aktualiserades som framgått 
vetenskapliga och teoretiska motsättningar. Här finns två huvudlinjer; den 
behovsorienterade respektive den relationsorienterade skolan. Debattörer 
som betonade bamets behov och rättigheter hänvisade till Goldsteins,



Freuds och Solnits (1978) Barnets rätt eller rätten till barnet? (se SSR- 
tidningen nr 5 1980 s 10 f).Två grundläggande begrepp för dessa författare 
är ’psykologiska föräldrar’ och ’barns behov’. De psykologiska föräldrarna 
är de som dagligen samspelar med bamet. Rollen som psykologisk förälder 
kan innehas av en biologisk förälder, fosterförälder eller någon annan som 
bryr sig om bamet. Bams behov rör dels fysisk omvårdnad, men också 
psykologiska behov som att få stimulans och vara älskad. En avgörande 
faktor för barns utveckling är att de ges kontinuitet hos psykologiska för
äldrar som kan tillfredsställa deras behov. En separation från en psyko
logisk förälder upplevs av bamet som mycket smärtsam, men - och det är 
centralt - såren kan läkas. Det är betydelsefullt att bamet inte rycks fram 
och tillbaka. En placering hos fosterföräldrar, som utgör psykologiska för
äldrar måste präglas av kontinuitet - bamet måste få uppleva grundläggande 
trygghet.

Goldstein, Freud och Solnit kritiserade sådan lagstiftning som i alltför liten 
utsträckning tog hänsyn till barnens behov och i stället prioriterade för
äldrarätten. I ett utkast till stadgar för placeringar av barn pläderade författ
arna för att i första hand ta hänsyn till barns behov av kontinuitet hos de 
psykologiska föräldrarna (aa s 87 ff).

Vid sidan av Goldstein, Freud och Solnit kan även den norska psykologen 
Kari Killén Heaps författarskap sägas ha varit betydelsefullt för ett be- 
hovsorienterat synsätt. I hennes bok Försummade familjer (Heap 1982), 
som har ingått i socionomutbildningen, utvecklas ett ’diagnostiskt’ pers
pektiv där en viktig uppgift är att kunna avgöra vilka föräldrar som är värda 
att satsas på. Det är ett synsätt som Heap sedan utvecklar i sin avhandling 
Omsorgssvikt (1987).

Den relationsorienterade skolans urspmng i Sverige finns vid Barnbyn Skå. 
År 1976 publicerade Bengt Börjeson tillsammans med två fosterbams- 
inspektörer från Stockolm boken "I föräldrars ställe" (Börjeson m fl 1976). 
Här görs tre grundläggande ställningtaganden som kom att stå i centmm för 
den kommande Skå-forskningen: det gällde uppmärksammandet av de 
negativa konsekvenserna av omhändertaganden som har sin gmnd i den 
separationskris som varje placering leder till. Det gällde inställningen att så 
långt som möjligt stödja "primärfamiljen" och först om detta är verk



ningslöst, göra ett omhändertagande. Och slutligen - en placering bör ses 
som ett komplement till primärfamiljen inte som ett alternativ i

Från sommaren 1978 kommer forskargruppen "Barn i kris" att med dessa 
utgångspunkter bidra till ett förändrat synsätt på barn och separationer. 
Forskningsgruppens första sammanhållna rapport är Barn i kris - en bok om 
barn och separationer (Vinterhed m fl 1981), där man med hjälp av 
objektrelations teori och med empiriskt stöd i framförallt amerikansk forsk
ning utvecklar ett antal principiella tankegångar om arbete i svåra 
bamavårdsärenden. En utgångspunkt för Bam i kris-projektet är att barnet 
utvecklar starka bindningar också till föräldrar som kan te sig ’dåliga’. De 
relationer som skapats bleknar inte bort även om föräldrarna i fysisk 
mening försvinner som vid en fosterhemsplacering. De placerade barnens 
obearbetade separationsproblematik kan döljas bakom en "ytanpassning". 
Under denna yta finns emellertid "den djupgående identitetskonflikten och 
den smärtfyllda inre dialogen" (aa s 186).

De slutsatser som Bam i kris-projektets forskning ledde till var, för det 
första att man skall vara återhållsam med omhändertaganden, för det andra 
att om ett omhändertagande måste göras så är det av avgörande betydelse 
att föräldrarna ges möjlighet att hålla kvar kontakten med bamet och för det 
tredje att bamet ges möjlighet att bearbeta sin separationsproblematik.

Två tankeriktningar, bägge med utgångspunkt i psykodynamisk skolbild
ning, kom alltså att stå mot varandra. Å ena sidan den behovsorienterade 
skolan där möjligheterna till ’lyckade’ långsiktiga fosterhemsplaceringar 
tycktes goda, eftersom minnet av ursprungsföräldrama relativt snart tonar 
bort hos det lilla bamet, och där det blir centralt att bamet får uppleva 
trygghet och kontinuitet i fosterhemmet. Å andra sidan den relationsorien- 
terade skolan som hävdar att en separation vållar svårläkta sår och att bear
betning av den kris som aktualiseras av omhändertagandet är nödvändig 
liksom kontakt med de biologiska föräldrarna.

Den relationsorienterade skolan i Sverige har under 1980-talet varit den 
mest framgångsrika, i den meningen att den producerat mest forskning, och 
även verkar ha lyckats förankra sina idéer. Bam i kris-forskarna har publi
cerat ett flertal rapporter om bam, föräldrar, socialarbetare och fosterföräld

481 boken I föräldrars ställe användes begreppsparet ersättningshem respektive stödhem, en distinktion 
som Böijeson senare förhåller sig självkritisk till (Vinterhed m fl 1981 s 191).



rar,w och det synsätt som forskarna representerar har påverkat lagstiftnings
arbetet (se till exempel SOU 1986:20 och Prop 1989/90:28). Större delen 
av Bam i kris-projektets forskning presenterades efter det att socialtjänst
lagstiftningen trätt i kraft. Emellertid märks ett påtagligt inflytande från 
sådana tankegångar, när det gäller betoningen av frivillighet före tvång, 
närhetsprincipen (det vill säga att bamen skall placeras nära sina biologiska 
föräldrar för att underlätta umgänge) och att omhändertagandena skall 
göras så korta som möjligt.

OM UTREDNINGAR

Under period 2 fanns, som tidigare visats, en relativt omfattande profes
sionell diskussion om utredandets innehåll och form. Sådan diskussion är 
inte lika framträdande under period 3. Det finns dock ett par undantag: dels 
en kraftig kritik av bristande saklighet under omhändertagandedebatten och 
dels en kritik av en byråkratisk handläggning som innebär att socialt arbete 
blir utredande i stället för behandlande.50

Emellertid behandlas utredningar i bam- och ungdomsärenden av Social
styrelsen i Allmänna råd 1983:5. Socialstyrelsen betonar vikten av att 
utredningar görs på ett yrkesmässigt sätt. Såväl erfarenheter av arbete med 
bam som teoretiska kunskaper är viktiga tillgångar i arbetet (Allmänna råd 
1983:5 s 92). De allmänna råden är mindre konkret utformade än Råd och 
anvisningar om Bamavårdslagen och de kräver, om de skall tillämpas, 
teoretiska kunskaper hos socialarbetarna. Så hänvisar Socialstyrelsen 
exempelvis till grundläggande kunskaper om barns behov, och socialarbet
arna skall undersöka "förhållandet mellan skadliga faktorer i hemmiljön å 
ena sidan och resurser och utvecklingsmöjligheter inom familjen å andra 
sidan. Dessa resurser måste vägas mot barns behov" (aa s 87).

När det gäller föräldrarna skall socialarbetarna bland annat utreda deras 
förmåga att uppfatta barnet och dess behov realistiskt, deras förmåga till 
inlevelse i barnets situation och deras förmåga att tillgodose barnets behov 
och sätta dessa framför de egna (aa s 87 f). Fömtom fakta kring familje- 
sammansättning, boende, missbruk osv, kan utredningarna även innehålla 
bedömningar av barnens känslomässiga utveckling, deras relationer till för

49 Se Cederström (1990), Börjeson/Håkansson (1990), Hessle (1988) och Vinterhed (1985).

50 Se till exempel Börjesons ovan redovisade kritik av Bamavårdslagen och Hessles kritik av bamavårds- 
utredningar.



äldrar syskon osv. De bör även innehålla en problemanalys där föräldrarnas 
behov och resurser ställs mot barnets samt beskrivningar av vad som kan 
uppnås (aa s 93 f).

En jämförelse mellan de allmänna råden och tidigare diskuterade Råd och 
anvisningar visar betydande skillnader i synen på utredandet. I de allmänna 
råden finns implicit stora krav på socialarbetarnas teoretiska och analytiska 
kompetens - om man så vill deras professionella kunnande. I Råd och an
visningar sökte man i stället styra arbetet genom detaljerade anvisningar.

OLIKA LINJER OM PROFESSIONALISERING

I tidigare kapitel har visats att socialarbetare, från efterkrigstiden arbetat för 
en professionell identitet. Det har skett genom att, via Socionomförbundet 
och den fackliga organisationen SSR, hävda socionomexamens värde, 
bland annat genom att söka stänga ute icke-socionomutbildade från ’socio
nomyrken’ och man försökte, genom amerikansk casework, skaffa sig en 
exklusiv teoretisk grundval för sin praktik.

Casework kom emellertid att ifrågasättas inom yrkeskåren därför att meto
den och teorierna bakom den inte ansågs stå i överensstämmelse med de 
värderingsmässiga ställningstaganden som stod i förgmnden för debatten 
om socialt arbetes inriktning under 1960- och 1970-talet. Det kan även 
hävdas att casework inte uppfyllde kraven på en enhetlig teoretiskt gmndad 
metodik som skulle kunna användas i allt klientarbete. I USA finns tvärtom 
en serie olika skolbildningar inom casework (se Söderholm och Kumbe 
1988). Något hårddraget kan det hävdas att den casework-metodik som 
beskrivs av Marja Almqvist framförallt blev ett antal metodregler och där
till kopplade etiska ställningstaganden, endast löst teoretiskt sammanhållna 
(se Almqvist 1969).

Professionalisering som strategi för socionomer kom redan tidigt att ifrå
gasättas. Socionomförbundets utveckling är i sig ett bra exempel på detta. 
År 1981 ändrade förbundet stadgar. I paragraf två som tidigare framhållit 
att förbundet arbetar för examens värde, skrevs 1981 i stället in att socio
nomförbundet skulle "på demokratins och solidaritetens gmnd hävda 
intresset för sociala, administrativa och andra samhällsfrågor" (SFT nr 6-7 
1981 s 23). Det vill säga, i praktiken upphörde Socionomförbundet att vara 
en professionell organisation, för att övergå till att driva sociala frågor på 
basis av socialpolitiska ställningtaganden. I konsekvens med detta lades



Socionomförbundets tidskrift ned och i stället startade förbundet tillsam
mans med SKTF, Statstjänstemannaförbundet och Folksam tidskriften 
Socialt arbete, som utkom under åren 1982 till 1989. Socionomförbundet 
upphörde så småningom som självständig organisation och ingår sedan 
1984 som ideell organisation i SKTF (Socialt arbete nr 1 1982 och nr 1 
1984 s 8).

Debatten kring professionalisering inleddes i mitten av 1960-talet. År 1967 
vamade den ledande socialvårdsdebattören Jan Nasenius i flera inlägg för 
ett snävt skråtänkande och påpekade att teoretisk utbildning inte alltid är en 
bra mätare på vem som utför ett gott socialt arbete (se SFT nr 4 1967 s 141 
ff). Tio år senare analyserade forskaren i socialt arbete Ulla Pettersson kon
sekvenserna av en professionalisering. Pettersson pekar ut USA som ett 
avskräckande exempel på vart det kan leda: "professionaliseringen har nära 
kommit att knytas till casework" och "har lett till konservatism och stag
nation inom socialarbetarkåren". Pettersson avslutar med följande ställ
ningstagande till förhållandet mellan metoder och värderingar: "Till 
syvende och sist är det ändå inte metoder det gäller utan värderingar. Val 
av metod i socialt arbete är ju egentligen inte en expertfråga - utan ett ställ
ningstagande grundat på socialarbetarens människosyn och samhällsupp
fattning" (SFT nr 1 1977 s 9 och 14, kursiv i org).

Hur såg de yrkesmässiga strävandena ut inom socionomkåren på 1980- 
talet? I den offentliga debatten fanns mer eller mindre tydligt utformade 
strategier. För det första en klart professionell strategi och för det andra 
sådana som knöt an till den tidiga kritiken mot professionalisering och som 
byggde på tydliga värderingsmässiga ställningstaganden. De sistnämnda 
kan benämnas samhällsperspektivet och klientperspektivet. Den profes
sionella strategin representerades framförallt av SACO-organisationen 
SSR:s fackliga/professionella strävanden. Samhällsperspektivet och klient
perspektivet uppträdde inte på samma sätt som organiserade krafter, utan 
manifesterades främst i personliga inlägg från ledande debattörer.51

Dessa strategier kan diskuteras mot bakgrund av de spänningar som finns 
inbyggda i socialtjänstlagstiftningen. Socialtjänstlagen skall styra genom 
att uttrycka mål för verksamheter snarare än genom bestämmelser om hur 
arbetet skall utföras. I förhållande till en professionaliseringsstrategi inne
håller Socialtjänstlagen som framgått i del 2 motsägelsefyllda signaler. 
Genom ramlagskonstruktionen och målstyrning bygger lagen på tanken att

51 För en fylligare beskrivning och analys av dessa strategier se Lundström (1989).



de förtroendevalda skall utforma politiskt grundade beslut. Lagen markerar 
ett jämlikt och solidariskt förhållande till klienterna. Också det kan om man 
så vill tolkas i anti-professionalistiska termer - en jämlik och solidarisk 
socialarbetare kan inte sitta i den professionelle expertens elfenbenstorn.

Lagen öppnar emellertid även möjligheter för en professionell strategi. 
Genom att fjärma sig från en byråkratisk stymingsmodell och i stället upp
mana till arbetsformer där socialarbetare får större handlingsfrihet, ges 
utrymme för en sådan strategi. Socialtjänstlagstiftningen ökar implicit, 
bland annat genom avsaknaden av klart styrande materiella regler, kraven 
på socialsekreterarnas kompetens. Genom att socialtjänstlagstiftningen inte 
klart anger vilka situationer som skall föranleda ingripanden och framför
allt vad som skall göras, så förutsätts socialarbetarna i ökad utsträckning 
bygga sina bedömningar, beslut och insatser på egna kunskaper. En möjlig
het är att söka denna förankring i vetenskaplig och systematiserad kunskap, 
alltså kunskapsformer som lätt kan kopplas till professionalisering. Detta 
blir särskilt attraktivt då forskningsdisciplinen socialt arbete samtidigt 
inrättas på universiteten.

SSR har tagit fasta på de möjligheter till en professionell strategi som lag
stiftningen implicerar. De viktigaste principiella inslagen i SSR:s fackliga 
linje kan mycket enkelt kryssas av på en lista över vanliga professionali
seringsattribut. Så har man till exempel drivit frågan om att socionomers 
yrkesutövning, vilken man anser framförallt utgörs av individinriktat 
behandlingsarbete, måste bygga på teoretisk kunskap, stå på vetenskaplig 
grund samt utgå från etiska ställningstaganden och man har, med blandat 
resultat, sökt stänga ute andra yrkeskategorier genom legitimations- och 
behörighetskrav (se Lundström 1989). Uttryckt annorlunda har SSR mobi
liserat de klassiska professionernas ideologi och strategi för att söka uppnå 
fackliga målsättningar. En viktig begränsning i möjligheterna att utnyttja 
exempelvis läkarkårens strategier tycks emellertid vara bristande möjlig
heter att i socialt arbete tillämpa den typ av ’stabila’ vetenskapliga metoder 
som används i mer etablerade professioner eller låta teoretiska modeller bli 
styrande för praktiken. Här finns som kommer att framgå i den fortsatta 
framställningen och som påpekats av Bergmark och Oscarsson (1992) en 
påtaglig spänning mellan vetenskap och praktik i socialt arbete.

Att identifiera artikulerade strategier som stått emot den profes
sionella/fackliga linjen är inte lika lätt. Det tycks finnas två linjer som har 
många likheter, men som lägger sin betoning olika. Bägge tar sin utgångs
punkt i de förändrade villkor varunder socialarbetarkåren verkar. Säkert



kan samma debattör identifiera sig med såväl ’samhällsperspektivet’ som 
’klientperspektivet’. Utgångspunkten för samhällsperspektivet är att många 
av de problem som identifieras inom socialt arbete är strukturellt betingade. 
Med en sådan inställning blir det naturligt att ange en bred definition av 
socialt arbete som därmed kommer att innefatta betydligt mer än det indi
viduella behandlingsarbetet. Med ett samhällsperspektiv följer också, till 
skillnad mot en professionell strategi, att ideologiska, socialpolitiska ställ
ningstaganden får en viktigare roll än förhållandet till individuellt inriktade 
behandlingsmodeller. Klientperspektivet utgår från relationen mellan soci- 
alarbetere och klient. I sin kritik av professionaliseringsstrategin tänker 
man sig att professionella grupper genom sin rationellt och instrumentent 
präglade praxis, fjärmar sig från sina klienter. Mot professionalisering sätts, 
bland annat med utgångspunkt från Socialtjänstlagens värderingar, solida
ritet med klienterna (Lundström 1989).

En viktig slutsats är att samspelet mellan vad som händer inom profes
sionen och lagstiftningens utformning kan sägas avspeglas i de tre strate
gierna. Redan innan socialtjänstlagstiftningen trädde i kraft fanns motsätt
ningar i synen på socialt arbete som professionell verksamhet. Lagstift
ningen löser inte motsättningarna utan bygger snarare in möjligheter till 
olikartade tolkningar. På så sätt gavs möjligheter för de olika strategierna 
att utvecklas, var och en med sina hänvisningar till lagstiftningen.

Debatten om barnavården kan delvis analyseras som avspeglingar av de 
olika strategierna. Den professionella strategin kan i detta sammanhang ses 
som försök att finna rationella och effektiva metoder för identifiering, 
diagnos och behandling av bam och familjer, men också som försök att 
utarbeta etiska riktlinjer i barnavårdsarbetet. Viktiga delar av kritiken mot 
barnavården härrör från klient- eller samhällsperspektiv. Det gäller exem
pelvis stora delar av den forskning och idédebatt som producerats vid 
Bambyn Skå, där såväl strukturella förklaringar till familjers avvikande 
beteende som solidaritet med klienterna varit av central betydelse.

När detta sagts måste tillfogas att såväl den inomvetenskapliga som den 
allmänna debatten om barnavård och omhändertaganden (med undantag för 
åren i skiftet mellan 1970- och 1980-tal) varit mer enhetlig och inte i lika 
hög grad präglad av grundläggande ifrågasättanden, som exempelvis varit 
fallet på missbruksområdet. Det är därför av central betydelse att konstatera 
att på barnavårdens fä lt tycks det finnas vissa utgångspunkter som delas av 
de flesta och som inte ifrågasätts. Det gäller det gmndläggande normativa 
ställningstagandet att när bam far illa i sin uppväxtmiljö så har samhället



rätt och skyldighet att ingripa och i vissa fall skilja barn från föräldrar, 
åtminstone för kortare perioder. Även den inomvetenskapliga debatten vilar 
på ej ifrågasatta grundantaganden. Den förs till exempel sedan lång tid till
baka inom en psykodynamisk tradition, där de tidiga barndomsupplevels
erna anses grundläggande för människors utveckling och välbefinnande. 
Det är inte vanligt att dessa normativa och vetenskapliga utgångspunkter 
ifrågasätts.

SAMMANFATTANDE DISKUSSION

I föregående kapitel konstaterades att barnavården genomgått en institu- 
tionaliseringsprocess som bland annat inneburit att den kommunala barna
vårdens organisation byggts ut. I det sammanhanget beskrevs socialarbet
ares yrkesutövning som på gränslinjen mellan byråkratiskt och profes
sionellt. Kommunsammanläggningama på 1960- och 1970-talen innebar att 
en stor del av beslutsfattande och utredande i individuella ärenden övergick 
från politiker till tjänstemän. Dessa förändringar blev än mer markanta 
genom den offentliga sektoms kraftiga tillväxt under 1960- och 1970-talen 
samt genom integrationen av barnavårdsnämnder, socialnämnder och nyk- 
terhetsnämnder till en nämnd. Sammantaget, och det är en betydelsefull 
faktor för de förändringar som sker under period 3, minskar lekmanna- 
inflytandet över barnavårdens praktik i individuella ärenden medan tjäns
temännens inflytande ökar.

Med utgångspunkt från formella kriterier kan noteras framgångar för de 
professionaliseringsstrategier som drivits av bland annat socialarbetarnas 
organisationer. De fackliga organisationerna arbetade fram etiska riktlinjer 
och ämnet socialt arbete med egna forskningsinstitutioner tillkom. Tittar 
man närmare på exempelvis Socialstyrelsens Allmänna råd om bamavårds- 
utredningar och Socialtjänstlagens inrikming, finns stöd för en syn på soci
alt arbete som innebär krav på ökad teoretisk kompetens. I spänningen 
mellan en yrkesroll präglad av organisationsbaserad byråkratisk regel
tillämpning respektive teoretiskt grundad expertkunskap, har tyngdpunkten 
förskjutits till förmån för det sistnämnda. Förvetenskapligande av socialt 
arbete, det utrymme för självständighet som ges av lagstiftningen, samt den 
allmänna utvecklingen mot större inflytande för tjänstemän i förhållande 
till politiker, är i sammanhanget viktiga faktorer. Dock, som konstaterats i 
föregående kapitel, är socialarbetarna en organisationsberoende profession. 
Det vill säga man är för sin auktoritet beroende av både organisationens



regelverk och av mer eller mindre teoretiska kunskaper. Man skulle kunna 
tänka sig att det i en utveckling mot ökad professionalisering framträdde en 
fast och stabil struktur när det gäller teorier och metoder i socialt arbete. Så 
är emellertid inte fallet. Casework ifrågasattes, men ersattes inte av någon 
dominerande teoretiskt förankrad modell eller metod som kan anses exklu
siv för socialt arbete. Under 1970-talet märktes i stället ett intresse för olika 
samhällsinriktade teorier och metoder och för olika typer av teorier och 
metoder med inriktning på individ och familj. Särskilt uppmärksammades 
systemteoretiskt inriktad familjebehandling med fokus på samspelet i 
primärgruppen.

Fackföreningen SSR har varit pådrivande för att genomdriva förändringar 
till förmån för en professionell yrkesroll. Det har man försökt göra genom 
att kopiera strategier från sådana professioner som kan tänkas ha upplevts 
som mer framgångsrika till exempel läkare och psykologer. Mot en profes
sionell strategi har stått de som från ett klient- eller samhällsperspektiv 
argumenterat för mer värderingsmässiga utgångspunkter i socialt arbete.

I skiftet mellan 1960- och 1970-talet märks motsättningar på socialvårdens 
område. På 1960-talet och fram till mitten av 1970-talet ifrågasätts de 
grundläggande målen och metoderna inom socialvården. Även om barna
vården inte alltid står i centrum för denna debatt, kommer den att påverkas 
såväl när det gäller organisation och metoder, som teoretiska och värder
ingsmässiga positioner. Omhändertagandedebatten i början av 1980-talet 
aktualiserade, vid sidan av vetenskapliga konflikter i synen på bams behov, 
centrala värderingsmässiga frågor på bamavårdsområdet. Det gäller sam
hällets ansvar för barn och barnfamiljer. Barnets rätt till skydd ställdes mot 
familjens rätt till integritet. Omhändertagandedebatten skall ses mot bak
grund av ett under skiftet mellan 1970-tal och 1980-tal ökat ifrågasättande 
av statens inblandning i familjelivet och därmed av den professionaliser- 
ingsprocess som hänger samman med välfärdsstatens tillväxt.

Den psykologiska/psykiatriska forskningen om omhändertaganden av bam 
kan på ett plan beskrivas som en kontinuerlig utveckling från 1950-talet. 
De relationsorienterade svenska forskarna kring Bam i kris-projektet knöt 
an till internationell forskning och utvecklade tankegångar som innebar ett 
ifrågasättande av omhändertagandenas psykologiska och sociala konsek
venser för bam och föräldrar. Men samtidigt märks också i den vetenskap
liga världen motsättningar som inte bara hänger samman med olika tolk
ningar av empiriska data, utan även med grundläggande värderingsmässiga 
ställningstaganden kring frågor om familjers och barns rättigheter och



ställning i samhället. Dessa konflikter kan härledas till den relationsorien- 
terade respektive behovsorienterade skolan, där den förstnämnda betonar 
betydelsen av bamets tidiga relationer med de biologiska föräldrarna och 
den sistnämnda bamets behov av trygghet och kontinuitet. Forskarna i Barn 
i kris-projektet är psykologer och pedagoger och några av dem kom att få 
forskar- och lärartjänster i socialt arbete. Bamavårdsdiskursen förefaller 
inte, som tidigare, dominerad av läkarkåren och därmed inte heller av 
medicinsk/psykiatrisk teoribildning.

Det synsätt som utmärker den relationsorienterade skolan har påverkat lag
stiftningen, men kan även ha haft konsekvenser för praktiken. Den minsk
ande andelen omhändertaganden och de kortare omhändertagandetidema, 
tyder på ett sådant inflytande från forskningen på praktiken.^ På motsvar
ande sätt skulle ökningen av andelen tvångsomhändertagna bam i slutet av 
1970-talet kunna tolkas som ett resultat av att barnmisshandel diskuterades 
i ökad utsträckning (Se SCB 1991 s 100, 105 och 208 ff). Emellertid kan 
inte ett sådant enkelt samband mellan professionell diskurs och praktik slås 
fast. Lagstiftningen i sig, liksom andra krafter, såsom de som mobiliserades 
under omhändertagandedebatten, kan påverka socialarbetares inställning 
till omhändertaganden. I det följande skall några av de faktorer som 
påverkar den praktik i barnavården, som utgörs av utredningar av tvångs- 
omhändertaganden undersökas.

52 Vårdtidernas längd har sjunkit under 1980-talet bland annat som en följd av att fler omhändertaganden 
sker frivilligt än vad som var fallet under Bamavårdslagen, men också på grund av att andelen korta 
(under 6 månader) tvångsomhändertaganden ökat i slutet av 1980-talet.
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DEL 4

BARNAVÅRDENS PRAKTIK



KAPITEL 14 
INLEDNING

I den här delen av avhandlingen förflyttas perspektivet till barnavårdens 
praktik. Här analyseras hur familjer beskrivs, etiketteras och diagnostiseras 
i utredningar om tvångsomhändertaganden, samt villkoren för detta utred
ande.

Källmaterialet utgörs framförallt av utredningar i så kallade miljöfall, det 
vill säga de situationer då barn tvångsomhändertas med hänvisning till för
äldrarnas brister. De indikationer som ligger till grund för sådana omhän
dertaganden finns angivna i paragraf 22 a och b Bamavårdslagen från 1924, 
paragraf 25 a Bamavårdslagen från 1960 och paragraf 1 andra stycket 1, 
LVU från 1980 (se vidare del 2).

De frågor som skall behandlas är följande:

- Vilka familjer utsätts för tvångsomhändertaganden?

- Vilka är de skäl som angivits för tvångomhändertaganden och hur har 
dessa förändrats över tid?

- Hur är utredningar om tvångomhändertaganden konstruerade, hur har 
dessa konstruktioner förändrats över tid och hur påverkas de av de organi
satoriska förhållanden i vilka de upprättas?

Den resterande delen av detta kapitel behandlar några av villkoren för 
forskning om bamavårdsutredningar och därtill hörande metodoloģiska 
överväganden. I det följande kapitlet diskuteras de familjer som utredning
arna gäller. Familjernas förhållanden beskrivs och analyseras framförallt 
med kvantitativa data. Tanken är att med hjälp av några variabler som 
huvudsakligen tar fasta på familjernas sociala situation, ge en bild av de 
förändringar som sker över tid. Det därpå följande kapitlet behandlar skälen 
till tvångsomhändertaganden så som de presenteras i bamavårdsutredning- 
ama. Även här bygger framställningen huvudsakligen på kvantitativa data. 
I det tredje kapitlet diskuteras ’utredandets kultur’ som den kommer till 
uttryck vid tvångsomhändertaganden. Här används framförallt kvalitativ 
analys för att kartlägga utredningarnas form och innehåll under olika pe
rioder. Avhandlingen avslutas med en sammanfattande diskussion om för
hållandena mellan de olika delama på barnavårdens fält.



Den här delen av avhandlingen knyter självklart an till institutions- och 
professionsteori. Det handlar om utredningarnas tillkomst i mer eller 
mindre institutionaliserade organisationer, hur definitioner av den sociala 
verkligheten får institutionell status och professionernas roll i dessa proces
ser. En inspirationskälla för den kvalitativa analysen i kapitel 17, och för att 
förstå hur bamavårdsutredningar kan betraktas, är forskare som undersökt 
texters betydelse för att ’skapa klienter’. Hasenfeld (1983) använder i detta 
sammanhang begreppet people processing technologies för att beteckna de 
delar av Human Service organisationers teknologier som går ut på att 
påföra människor en social stämpel, en social position eller status, som i sin 
tur leder till fömtsägbara reaktioner från andra organisationer. Således tek
nologier som exempelvis handlar om utredande. Bamavårdsutredningars 
syfte kan sägas vara att påföra de utredda särskilda beteckningar eller 
stämplar som innebär att andra organisationer (länsstyrelse/länsrätt) reage
rar med beslut om omhändertagande.

I en etnometodologisk tradition blir, med anknytning till ett institutionellt 
perspektiv, organisationers mtiner och procedurer avgörande faktorer för 
hur texter av detta slag utformas (Garfinkel 1967 s 186 ff). I Sverige har 
Hydén (1991) analyserat hur bamavårdsutredningar från 1960-talet och 
framåt byggs upp för att fungera som legitima och auktoritativa berättelser 
om klienters liv. Hydéns analys utgår från de litterära stilgrepp som 
används i utredningarna.1

ATT FORSKA OM BARNA VÅRDSUTREDNINGAR

Bamavårdsutredningar kan sägas avspegla giltiga, för givet tagna föreställ
ningar om vilka beteenden som skall betraktas som avvikande och hur 
texter om sådana företeelser skall utformas. Utredningarna kan således 
berätta hur beskrivningar av avvikande beteenden kan göras för att inge 
trovärdighet och vilka skäl till omhändertaganden som har legitimitet under 
olika tidsperioder.

Utredningar om tvångsomhändertaganden av bam skrivs i ett särskilt syfte 
och de är tillkomna under specifika sociala omständigheter. Även om de 
formellt, enligt lagen skall innehålla allsidiga och objektiva beskrivningar 
är de ändå i sista hand till för att övertyga politiska lekmän och jurister på

1 Jmf Cicourel 1975, Garfinkel 1967, Spencer 1988, Zimmerman 1969, och om svensk socialvård: Ceder- 
sund 1992 a och b.



olika nivåer om nödvändigheten av omhändertagandet (jmf Claezon 1987 s 
117). Utredningarna styrs av lagstiftningens legala kod, mer eller mindre 
explicitgjorda regler och mtiner som utvecklats i de organisationer där de 
är tillkomna samt av professionella kulturer. Följaktligen kan utredningarna 
ge fakta om det sociala arbetets villkor och bestämningar, men kan de säga 
något också om de familjer som beskrivs?

De fakta, omdömen, diagnoser etc, som presenteras i utredningarna har 
skapats i en process som styrs av den organisatoriska och historiska miljö i 
vilka de produceras och av det syfte i vilket de skrivits. Mot bakgrund av 
syftet förefaller det rimligt att tänka sig att utredarna tenderar att lyfta fram 
sådant som placerar föräldrarna i negativ dager, det vill säga sådant som 
understödjer de förslag som läggs fram, och att de kan tänkas undvika 
sådant som eventuellt skulle förstärka föräldrarnas position. Vad som är 
belastande för familjerna och hur denna belastning skall styrkas kan tänkas 
variera under den period undersökningen avser.

Detta betyder inte att utredningarna lever sitt eget liv helt och hållet 
bortkopplade från familjernas sociala verklighet. När det gäller att bedöma 
uppgifterna i utredningarna måste man skilja dem åt på basis av deras 
karaktär. Basala uppgifter om exempelvis kön, ålder, yrke och familjesam- 
mansättning, måste skiljas från värderande utsagor, tolkningar av orsaker 
till klienternas beteenden och liknande. Precisionen i uppgifter av den 
första typen tycks förhållandevis god jämfört exempelvis med sociala jour
nalanteckningar. Orsaken är sannolikt att utredningarna är avsedda att 
utgöra underlag i rättsliga processer där det krävs trovärdighet i fråga om 
fakta. Självklart påverkas hur och om uppgifter redovisas, av de regler och 
rutiner som omger utredningarna. Exempelvis styrs, som senare kommer att 
visas, vissa bamavårdsutredningar av relativt omfattande blanketter, som 
anger vilka fakta som skall nedtecknas.

Sådana uppgifter där klienterna beskrivs, värderas och diagnostiseras i mer 
komplicerade kategorier, måste betraktas på annat sätt än basala uppgifter. 
Utsagorna kan inte tas för givna som sociala fakta om familjerna. Men de 
kan, vilket är centralt för denna framställning, användas som fakta om utre- 
dandets kultur, och i det sammanhanget också för att relatera ändringar i 
exempelvis angivna skäl för omhändertaganden till förändringar i det 
omgivande samhället. På så sätt kan man skilja på utredningarna som käll
material med avseende på kognitiv eller normativ information, det vill säga 
humvida de berättar om familjernas situation eller om utredarnas förhåll
ningssätt, tänkande och idéer (se Holme och Solvang 1991 s 138). Utred-



ningama kommer i denna framställning att användas till att erhålla bägge 
dessa typer av information. Men när det gäller den kognitiva dimensionen 
så begränsar jag mig till basala fakta om kön, ålder, yrke, in
vandrarbakgrund och familjesammansättning.

Till skillnad från forskare som ägnar sig åt att studera företeelser i nutid, 
och som står relativt fria att konstruera intervjuer, enkäter osv på basis av 
egna preferenser, är den som studerar historiska dokument i hög grad be
roende av källmaterialets begränsningar.2 Ett sådant problem rör intembort- 
fall. Utredningarnas omfattning och ’kvalitet’ skiljer sig åt beroende på när 
de skrivits och vilka som skrivit dem. De äldre utredningarna är kortare, i 
några fall bara ett par handskrivna sidor. De senare utredningarna kan vara 
upp till ett 20-tal maskinskrivna sidor, och de utredningar som skrivits av 
anställda socialarbetare är mer omfattande än de som skrivits av politiker i 
nämnderna. Ett problem är att vissa utredningar saknar även vissa basala 
uppgifter. Sammantaget innebär det att de data om familjerna som kan 
behandlas kvantitativt är förhållandevis osofistikerade och inte tillåter mer 
avancerade statistiska analyser.

OM URVAL

Som framgått rör en av avhandlingens grundläggande frågor hur skilda 
organisatoriska och tidsmässiga sammanhang påverkar barnavårdens prak
tik. Vid urval av de ärenden som ingår i denna del av studien har det såle
des varit centralt att uppnå en spridning av dessa faktorer. Urvalet skall 
fånga de skilda organisatoriska förhållanden i vilka bamavårdsutredning- 
ama gjorts och de förändringar i synsätt och teorier inom barnavården som 
sker över tid. Förfarandet har därför inneburit ett flertal ställningstaganden, 
som rört:

- den tidsperiod och den geografiska enhet i vilken urvalet gjorts,

- på vilken administrativ nivå urvalet gjorts och

- hur de enskilda ärendena valts ut.

Tidsmässigt skall urvalet täcka perioden från 1924 års Bamavårdslag fram 
till vår tid. På så sätt ingår ärenden från den tid då barnavårdsnämnder blev

2 Se Platt 1981 för en diskussion av de metodproblem som möter en sociolog som närmar sig ett histo
riskt material.



obligatoriska i alla kommuner. Det första urvalsåret ligger en bit in på 
1930-talet, då man kan förvänta sig att verksamheten fått något så när fast 
form och det sista urvalsåret återfinns i mitten av 1980-talet.

Ett stort antal kommuner med betydande skillnader i storlek fanns på 1930- 
talet i Stockholms län. År 1936 bestod länet (exkl Stockholms stad) av 121 
kommuner med en spridning av invånarantalet från 201 till 21.730 
(medianvärdet för antalet invånare var ca 1.200). Således dominerades 
länet av, med dagens mått mätt, mycket små kommuner. I slutet av pe
rioden, år 1986 fanns 24 kommuner (exkl Stockholms stad) med en sprid
ning mellan 6.400 och 80.000 invånare och med ett medianvärde på 
33.600.

I Stockholms län har under hela perioden funnits kommuner med olikartad 
organisatorisk utformning. Stockholms stad utgör här en extrem i ena 
änden. Här fanns redan på 1930-talet en utbyggd yrkesmässig hantering av 
barnavården med anställda bamavårdsassistenter, socialläkare och en sär
skild rådgivningsbyrå för allmänheten (se Thullberg 1988 s 8 och kapitel 
17 föreliggande avhandling). De minsta kommunerna i länet hade fram till 
kommunsammanslagningarna under 1950-talet bara några hundratal invå
nare, det fanns ingen anställd personal och barnavården sköttes av lekmän i 
nämnderna. Som en del i en allmän samhällsutveckling har skillnaderna i 
detta avseende minskat. I alla kommuner i länet fanns på 1980-talet anställd 
personal för att hantera bamavårdsfrågor, men fortfarande är det betydande 
skillnader i storleken på organisationerna mellan Stockholms stad och de 
minsta kommunerna.

Genom att Stockholms län innefattat kommuner med olikartade organisato
riska drag, från sådana med tidigt utvecklad byråkratisk organisation till 
sådana som långt fram i tiden bedrev arbetet utan anställda tjänstemän, 
utgör länet ett lämpligt val för att hitta mönster i förändringsprocessen på 
området.

Från och med 1982, då LVU och Socialtjänstlagen ersatte Bamavårdslagen, 
prövas alla tvångsomhändertaganden av länsrätten; för Stockholms läns 
del, länsrätten i Stockholm. Alla tvångsomhändertaganden i länet finns 
därmed diarieförda hos en myndighet.3 Före 1982 gällde att i de ärenden 
där föräldrarna motsatte sig eller inte godkände ett tvångsomhändertag- 
ande, underställdes ärendet länsstyrelsens eller, för Stockholms stad, Över-

3 Om ärendet överklagats kan emellertid akterna förvaras också hos kammarrätt eller regeringsrätt.



ståthållarämbetets prövning. I övriga fall, alltså ej underställda ärenden, 
beslöts omhändertagandet av barnavårdsnämnden/sociala centralnämnden i 
den kommun där familjerna vistades. För att på ett enkelt sätt få en stor 
spridning av olika kommuntyper har det mest effektiva tillvägagångssättet 
varit att göra urvalet bland underställda ärenden, det vill säga sådana som 
gått vidare till länsstyrelsen, Överståthållarämbetet respektive länsrätten. 
Detta eftersom de är relativt lättåtkomliga i respektive myndighets arkiv.

Att enbart undersöka underställda ärenden skulle emellertid inte vara till
räckligt för att belysa tvångsomhändertaganden i miljöfall. Att ett ärende 
inte underställdes innebar att föräldrarna gick med på tvångsomhänder- 
tagandet. Detta förfarande var möjligt fram till socialtjänstlagstiftningens 
tillkomst. Om de indikationer som beskrevs i Bamavårdslagens från 1924 
paragraf 22 och Bamavårdslagens från 1960 paragraf 25 var för handen, 
skulle bamet tvångsomhändertas, fömtsatt att förebyggande åtgärder 
prövats utan resultat eller bedömdes som otillräckliga. Godkände för
äldrarna sedan omhändertagandet fattade barnavårdsnämnden det slutgil
tiga beslutet och ärendet behövde inte underställas högre instans (se vidare 
del 2). Olikheterna mellan underställda och ej underställda ärenden kan 
exempelvis innebära att skälen till omhändertaganden och familjernas 
karaktäristika skiljer sig åt. Det är alltså inte tillräckligt att endast under
söka ärenden på länsstyrelsenivå utan det krävs ett tilläggsurval av ärenden 
som ej underställts.

För att sammanfatta: Urvalet av de utredningar av tvångsomhändertagan
den i miljöfall som ingår i studien avser underställda ärenden i Stockholms 
län under 1930-talet till 1980-talet. Dessutom har ett tilläggsurval gjorts av 
ej underställda ärenden i Stockholm län. I fortsättningen skall jag gå in på 
hur urvalet av de enskilda ärendena gjorts.

Underställda ärenden i Stockholm län

De underställda ärendena har tagits ut från åren 1936, 1946, 1956, 1966, 
1976 och 1986. Urvalet har gjorts så att lika många ärenden per år erhållits. 
Årtalen har valts med tio års intervaller för att avspegla förändringar i vilka 
familjer som utsätts för tvångsomhändertaganden och de organisatoriska 
förhållanden under vilka utredningarna gjorts. Tio underställda ärenden 
från vart och ett av de nämnda årtalen har slumpats från Stockholms stad 
och tio från kommuner i resterande del av länet.



Fram till 1968 behandlades underställda tvångsomhändertaganden i Stock
holms stad av överståthållarämbetet, varför tio ärenden per årtal fram till 
och med urvalsåret 1966 slumpats ur de diarier som idag förvaras i Stock
holm stads stadsarkiv.4 För åren 1976 och 1986 har tio stockholmsärenden 
slumpats ur länsstyrelsens respektive länsrättens diarier.5

För övriga delar av Stockholms län, dvs ärenden som underställts länssty
relsens prövning åren 1936 till 1976 och länsrättens prövning 1986, har tio 
ärenden per årtal valts ut. Närmare bestämt har urvalet skett genom att de 
kommuner som underställt ärenden ställts upp i storleksordning och tio 
kommuner tagits ut så att en spridning av kommunstorlek erhållits.6 Där
efter har ett ärende per kommun slumpats. Inledningsvis var tanken att 
välja tio ärenden från vart och ett av de ovan redovisade årtalen. Denna 
strategi visade sig vara omöjlig att fullfölja därför att för få ärenden under
ställts vissa år - alltför få kommuner skulle blivit representerade och urvalet 
skulle fått en ’stadskaraktär’ eftersom de stora kommunerna hade domine
rat. Ett flertal modeller har prövats för att lösa dessa svårigheter. Genom att 
välja treårsperioder för åren 1936, 1946, 1956 och 1966 - alltså 1935 - 
1937, 1945 - 1947, 1955 - 1957 och 1965 - 1967 erhålls en till
fredsställande spridning av kommunstorlek. För åren 1976 och 1986 har det 
inte varit nödvändigt att använda treårsperioder, dels för att ärendemängden 
i länet som helhet ökat och dels för att kommunerna är större.

För att exemplifiera: åren 1935-1937 underställdes 17 ärenden från 12 
kommuner länsstyrelsens prövning. Tio kommunerna har valts så att en 
rimlig storleksmässig spridning erhållits.7 Det betyder att kommunstorleken 
i urvalet för 1930-talet varierar från ca 660 till 21.700 invånare. I mitten av 
1970-talet hade antalet underställda ärenden ökat kraftigt, för år 1976 
underställdes 62 ärenden från 19 kommuner (exkl Stockholms stad), och år 
1986 fattade länsrätten beslut i 41 ärenden från 11 kommuner (exkl Stock-

4 1946 understeg antalet ärenden som prövades tio, varför även åren 1945 och 1947 ingår i urvalsbasen. 
Överståthållaiämbetets akter var utgallrade när studien gjordes och akterna har därför tagits fram genom 
Stockholms stads arkiv.

5 Populationen från Stockholms stad för år 1936 består av sammanlagt 17 underställda omhändertagan
den. År 1976, då antalet var som störst, underställdes 86 ärenden och 1986 beslöt länsrätten om omhän
dertaganden i 26 fall.

6 Om 20 kommuner underställt ärenden har varannan kommun i storleksordning valts ut och på 
motsvarande systematiska vis har jag gått till väga om fler eller färre kommuner ingår.

7 1 detta fall, där så få kommuner ingår har urvalet skett genom att kommun nr fyra och nio i storleks
ordning uteslutits, det vill säga principen om att göra ett systematiskt urval efter varannan kommun i 
storleksordning för att erhålla tio kommuner har tillämpats.



holms stad). För år 1976 varierar kommunstorleken bland de kommuner 
som ingår i urvalet från 15.600 till 77.800 och för år 1986 från 12.000 till 
80.000. Efter att kommunerna valts ut har ett ärende slumpats från varje 
kommun.

Det ovan beskrivna tillvägagångssättet leder till att 120 underställda ären
den, hälften från Stockhoms stad och hälften från länets övriga kommuner, 
ingår i urvalet. Det innebär att 120 familjer innefattas i undersökningen. I 
familjerna finns 118 mödrar/styvmödrar och 72 fäder/styvfäder samt 182 
barn.8 Det är tillräckligt för att kunna studera viktiga trendmässiga för
ändringar.9

Hur skall möjligheterna till generaliserbarhet betraktas på basis av dessa 
urvalsprinciper? Att utgå från Stockholms län får förstås konsekvenser i 
detta avseende. Andelen åtgärder i bamavårdsärenden varierar mellan olika 
län och Stockholms län har en hög andel (SCB 1989). Också när det gäller 
företeelser som kan tänkas ha samband med omhändertaganden, som kon
sumtion av alkohol per invånare, ligger Stockholms län högt (CAN 1989). 
Undersökningens syfte är emellertid att hitta mönster i en förändringspro
cess och här är Stockholm län med sina olikartade kommuner ett strategiskt 
lämpligt val.

Förfarandet när det gäller urval av ärenden inom Stockholms län gör att det 
inte är representativt i den meningen att det består av ett tvärsnitt av ären
den från länet. I stället erhålles en bredd i materialet genom att variera 
kommunstorlek. Med detta tillvägagångssätt kommer små kommuner att få 
större tyngd i urvalet än de har i populationen. Därigenom blir det svårt att 
dra exakta slutsatser om populationens karaktäristika. Det huvudsakliga 
intresset riktar sig emellertid mot viktiga trendmässiga förändringar och 
sådana som har att göra med organisatoriskt betingade skillnader.

8 1 de 120 ärendena beslöt Överståthållarämbetet, länsstyrelsen och länsrätten i 103 fall (86 procent) att 
gä på utredarnas linje, dvs att barnet skulle omhändertas. I tio fall (8 procent) gick domstolarna helt emot 
utredarna. I två fall beslöts att delvis gå på nämndens linje (dvs beslutet fastställdes för en del av en sys
konskara). I fem fall fattades inget beslut, exempelvis därför att nämnden drog tillbaka ärendet. De tolv 
fall där domstolarna helt eller delvis gick emot nämnden fördelar sig så att fyra ligger under den första 
halvan av undersökningsperioden och åtta under den senare delen.

9 Bearbetningarna har gjorts på persondator med statistikprogrammet SAS.



Ej underställda ärenden

Som tidigare framgått har ett mindre tilläggsurval gjorts bland ärenden där 
det slutgiltiga beslutet tagits på bamavårdsnämndsnivå, alltså ej under
ställda ärenden. Också här har utgångspunkten varit att få spridning mellan 
olika organisatoriska strukturer. Med hjälp av dessa principer har tre kom
muner, Stockolms stad, Södertälje och Vallentuna, valts ut.

Motiven för att välja Stockholms stad är som redan angivits att det är en 
kommun med tidigt utvecklad yrkesmässig hantering av barnavården. Vid 
sidan av Stockholm har två kommuner valts som har sinsemellan olikartade 
utvecklingsdrag. Här har funnits flera möjligheter. En första att välja någon 
av städerna som redan i utgångsläget har en viss utbyggnad av bama- 
vårdsorganisationen. En andra att välja en förortskommun som utvecklats 
från relativ litenhet till en större organisation. En tredje att välja en av de 
mer utpräglade landsortskommunema. Med utgångspunkt från studiens frå
geställningar är det rimligt att ta med dels en kommun som vid inledningen 
av undersökningsperioden hade en viss uppbyggnad av socialvårdsorgani- 
sationen och en mindre kommun där förtroendevalda i barnavårdsnämnden 
skötte barnavården. Tillsammans med Stockholms stad får man därmed tre 
olika typer av organisatoriska och yrkesmässiga strukturer.

Södertälje är den näst största av ’städerna’ i Stockholms län. Befolkningen 
har ökat från ca 14.300 invånare 1936 till 80.000 år 1986. Södertälje är 
därmed, vid sidan av Stockholm, länets största kommun. Södertälje har 
utvecklats från en ’småstad’ med viss industrialisering till en industristad 
med hög andel invandrare. På 1930-talet fanns en anställd assistent vid bar
navårdsnämnden (Södertälje barnavårdsnämnds protokoll och handlingar).

Vallentuna är idag en av Stockholms läns mindre kommuner med 19.500 
invånare år 1986.1 början av undersökningsperioden, 1936, var invånaran
talet 1.850. Vallentuna har förändrats från en utpräglad landsbygdskommun 
till en pendlarkommun med vissa sysselsättningsmöjligheter inom kommu
nen. Vallentuna hade i början av undersökningsperioden ingen anställd 
inom barnavården, år 1957 anställdes den första socialassistenten (Vallen
tuna barnavårdsnämnds protokoll och handlingar).



För Stockholms stad har fem ej underställda ärenden vardera för åren 1936, 
1946,1956, 1966 och 1976, dvs sammanlagt 25 ärenden, slumpats, ю För de 
båda övriga kommunerna, där tanken från början var att slumpa fem ären
den per årtal, har situationen varit mer komplicerad. I Vallentuna kommun 
har endast 20 ärenden med tvångsomhändertaganden i ’miljöfall’ prövats 
av barnavårdsnämnden/socialnämnden från år 1930 till och med 1981.11 
Åtta av dessa har underställts länsstyrelsens/länsrättens prövning. De 
övriga tolv ingår i urvalet.

I Södertälje kommun gjordes tvångsomhändertaganden i 72 ’miljöärenden’ 
mellan åren 1930 och 1969. Endast 17 av dessa ärenden stannade på bama- 
vårdsnämndsnivå. I två av de sistnämnda har handlingarna inte gått att åter
finna, 15 ingår följaktligen i urvalet. På 1970-talet ökade antalet omhän
dertaganden kraftigt i Södertälje. Ett slumpmässigt urval av fem ärenden 
har gjorts för åren 1975 - 1977. Sammanlagt ingår alltså 20 ärenden från 
Södertälje i urvalet.

Det sammanlagda antalet ej underställda ärenden eller familjer blir 57 med 
48 mödrar/styvmödrar och 33 fäder/styvfäder och sammanlagt 93 bam. Det 
bedöms som tillräckligt för att göra jämförelser med underställda ärenden.

Urvalet kan sammanfattas i följande tabeller:

TABELL 1: UNDERSTÄLLDA TABELL 2: EJ UNDERSTÄLLDA
ÄRENDEN 12 ÄRENDEN^
ÅR KOMMUN ÅR KOMMUN

Sthlm Övriga Summa Sthlm Stje Vall Summa

1930-tal 10 10 20 1930-tal 5 4 2 11
1940-tal 10 10 20 1940-tal 5 2 0 7
1950-tal 10 10 20 1950-tal 5 4 2 11
1960-tal 10 10 20 1960-tal 5 5 2 12
1970-tal 10 10 20 1970 och 5 5 6 16
1980-tal 10 10 20 1980-tal

Summa 60 60 120 Summa 25 20 12 57

10 1976 var Stockholms stad indelad i socialdistrikt. Urvalet har gjorts genom att fem socialdistrikt som 
representerar innerstad och förortsbebyggelse valts uL Därefter har ett ärende per distrikt slumpats.

11 Antalet kan tyckas litet, men andelen tvångsomhändertagna barn är totalt sett liten. I små kommuner 
blir alltså antalet lågt.

12 Underställda ärenden är en något oegentlig beteckning eftersom ärendena efter socialtjänstlagstiftning- 
ens tillkomst inte underställs utan prövas av länsrätt. I fortsättningen kommer dock beteckningen för 
enkelhetens skull att användas, trots att ärenden från 1986 ingår.

13 Två ärenden från 1980-talet ingår bland de ej underställda ärendena från Vallentuna kommun. Det 
gäller följaktligen ärenden som prövats före LVU:s tillkomst.



I den följande texten kommer tabeller från de underställda ärendena att 
redovisas. De ej underställda ärendena diskuteras särskilt i de fall där de 
avviker från de underställda. Tabeller för ej underställda ärenden redovisas 
i bilagor. Det kommer att framgå av det följande att det finns en relativt 
stor överensstämmelse mellan underställda och ej underställda ärenden, när 
det gäller centrala variabler. Detta förstärker självklart de slutsater som 
dras. Trots detta har jag, på grund av ärendenas olikartade karaktär och då 
det visat sig finnas några viktiga olikheter valt att inte slå samman under
ställda och ej underställda ärenden.

OM METODEN

De utredningar som ingår i urvalet har excerperats med hjälp av en 
blankett. På denna har antecknats uppgifter om de barn och familjer som 
utsätts för tvångsomhändertagandena, vad avser bland annat familjemed
lemmarnas ålder och kön, familjernas sammansättning och sociala förhål
landen samt de skäl som anges till omhändertagandena. På så sätt har 
underlag skapats för den kvantitativa analys av familjernas och bamens 
förhållanden samt skälen till omhändertagandena som presenteras i de två 
kommande kapitlen.

På blanketterna har även antecknats uppgifter om utredningarnas ursprung, 
form och innehåll. Med ursprung avses vilka kategorier (politiker eller 
tjänstemän av olika slag) som skrivit dem och i vilken typ av organisationer 
(barnavårdsnämnder, socialnämnder eller socialdistrikt) och i vilken kom
mun de tillkommit. Med form  avses utredningarnas längd, rubriksättning, 
om blankett använts och ifall utredningarna är skrivna för hand eller ej. 
Med innehåll avses uppgifter om huruvida utredarna och andra nyckelper
soner som läkare, psykolog och bamavårdskonsulent, uttalat sig om 
familjemedlemmarna, hemmets skötsel och utformning samt samspelet i 
familjen. Dessutom har antecknats nyckelord/nyckelmeningar från beskriv
ningar, värdeomdömen och diagnoser som utredarna och andra nyckelper
soner avgett om familjemedlemmarna, hemmet och samspelet i familjen.

Uppgifterna på blanketten har använts för en kategorisering av ärendena 
som utgör grunden för den kvalitativa analys som presenteras i kapitel 17. 
Det går inte att ange några enkla recept för hur kvalitativ analys skall gå 
till. Mycket är beroende av materialets karaktär och omfattning, forskarens 
förförståelse och de teoretiska ramar som är utgångspunkter för studien.



För att ge läsaren en möjlighet att bedöma validiteten krävs därför en redo
visning av hur analysen har gått till och en fyllig beskrivning av de före
teelser som undersökts, där i det här fallet direkta citat, som illustrerar de 
beskrivnas eget uttryckssätt, är en viktig beståndsdel (Patton 1990 s 369 ff 
och Glaser/Strauss 1967).

Jag skall här redogöra för hur den analys som presenteras i kapitel 17 har 
gjorts. Det första steget var att noggrant gå igenom de anteckningar som 
gjorts på blanketterna med avseende på utredningarnas urspmng, form och 
innehåll. Det blev snart naturligt att på grundval av dessa uppgifter katego
risera utredningarna i tre grupper. Jag bestämde mig för att i denna del 
begränsa mig till de underställda ärendena eftersom de innehåller ett bre
dare spektrum av organisationer. De kategorier som bildades styrdes av 
avhandlingens teoretiska ramar och det som framkommit vid genomgång 
av blanketterna.

Benämningen på den första kategorin, nämligen förinstitutionella utred
ningar, bygger på tanken att barnavården genomgått en institutionali- 
seringsprocess som innebär att den först så småningom och med olika takt i 
olika kommuner, beroende på organisationens utformning kommit att präg
las av den höga grad av formalisering och rutinisering som utmärker ins
titutionella organisationer. Förinstitutionella utredningar är sådana som har 
tillkommit i kommuner där det inte finns för ändamålet anställda tjäns
temän.

Byråkratiska utredningar är den första typen av institutionaliserade utred
ningar. De har skrivits av anställda tjänstemän och kan därför antas vara 
styrda av regelverk och rutiner med anknytning till byråkratiska organisa
tioner.

Den andra typen av institutionaliserade utredningar är professionella utred
ningar. Även i detta fall är utredningarna skrivna av tjänstemän. De skiljer 
sig från de byråkratiska genom att utredarna försöker tolka familjens 
beteende och föreslå åtgärder på basis av teoretiska, mer eller mindre 
vetenskapliga utgångspunkter.

Det andra steget i analysen innebar att gå tillbaka till blankettema i syfte att 
kategorisera utredningarna i dessa tre grupper. För de förinstitutionella 
utredningarna valdes en enkel definition, byggd på deras ursprung:



Förinstitutionella utredningarna är sådana som skrivits av nämndemän eller 
ordförande i barnavårdsnämnd.14 Sammanlagt omfattas 22 ärenden av 
denna definition och de är alla tillkomna före 1960-talet.

Institutionaliserade utredningar får här således betyda utredningar som 
gjorts av för uppgiften anställda tjänstemän. Att skilja professionella från 
byråkratiska ärenden krävde mer av analytiskt arbete. Bägge typerna har 
tillkommit i byråkratiska organisationer. Professionell har, för att använda 
Pattons (1990) ord, använts som ett "sensitizing concept", det vill säga ett 
begrepp som har sitt ursprung i teori och litteratur och vars funkion är att 
fungera som anvisning om vad man skall leta efter (aa s 391, jm f 
Glaser/Strauss 1967 s 45 ff).

Professionella utredningar är, i den mening jag gett begreppet, sådana som 
utmärks av att utredarna försöker tillämpa vetenskapliga kunskapsformer. 
Det innebär att utredarna inte bara har anspråk på att beskriva, utan också 
att förklara och/eller prognostisera familjmedlemmamas beteenden med 
hjälp av någon mer eller mindre explicitgjord teoreti. Socialarbetarna upp
träder med andra ord som experter.

I de anteckningar av nyckelord och nyckelmeningar som gjorts i profes
sionella ärenden märks exempelvis att utredarna söker tolka bamens 
beteende som uttryck för psykologiskt betingade störningar: Ett bam kan 
betecknas som "distanslös" eller "han har blivit familjens problembärare 
och svarta får". Bams behov kan beskrivas i psykologiska termer: "hans 
främsta behov för närvarande är att så snart som möjligt få tillgång till ett 
ersättningsobjekt i stället för modem". Utredarna kan dra slutsatser om 
prognos och åtgärder på basis av teori: "Utredarna vet att separationer för 
små bam är mycket skadliga och så långt som möjligt måste undvikas för 
att inte riskera den psykiska utvecklingen". Utredaren kan söka 
orsaksförklaringar till missbmk: "Då /modem/ är mycket beroende av 
/fadem/ klarade hon inte av att han lämnade henne utan blev mycket 
deprimerad, vilket tog sig uttryck i apati, förvirring och ibland också 
återfall i narkotikamissbruk". Sammantaget har jag funnit 19 ärenden som 
motsvarar sådana beskrivningar. De övriga utredningarna bland de 
underställda, 78 stycken, kan således karaktäriseras som byråkratiska.

14 Två ärenden från Stockholms stad har klassifierats som förinstitutionella eftersom de utretts av krets
ombud, det vill säga förtroendevalda som för barnavårdsnämnden hade att övervaka barnavården i ett 
geografiskt avgränsat distrikt inom kommunen.



Bestämningen av byråkratiska ärenden är med andra ord formell. Bland de 
ärenden som klassificeras som byråkratiska kan man tänka sig ett relativt 
vitt spektrum av skillnader i handläggningsstilar kanske särskilt mellan små 
kommuner med bara någon anställd tjänsteman och stora kommuner med 
en utbyggd organisatorisk apparat. Gränsdragningen mellan de tre typema 
av utredningar utgör emellertid framförallt en utgångspunkt för val av 
ärenden till den kvalitativa analysen och inte ett sätt att fastställa omfatt
ningen av de olika kategorierna.

TABELL 3: UTREDNINGSKATEGORffiR, UNDERSTÄLLDA ÄRENDEN
År KATEGORI (Stockholms stad inom parentes)

Förinstitutionella Byråkratiska Professionella Summa

1930-tal 9 (2) 11 (8) 20
1940-tal 8 (0) 12 (10) 20
1950-tal 5 (0) 14 (10) 19
1960-tal 19 (9) 1 (1) 20
1970-tal 15 (7) 5 (3) 20
1980-tal 7 (2) 13 (8) 20

Summa 22 (2) 78 (46) 19(12) 119

Bortfall = 1 (det har varit omöjligt att fastställa om utredaren är politiker eller tjänsteman).

Det tredje steget bestod i att gå tillbaka till arkiven och göra noggranna och 
fylliga excerperingar av ärenden, som representerar de tre kategorierna och 
som illustrerar tidsmässiga förändringar inom dem. Fyra ärenden i detta 
urval är förinstitutionella, sju byråkratiska och fem professionella. 
Sammantaget innebär det att sexton ärenden valts ut. De är valda så att de 
utgör tydliga exempel på de företeelser som diskuteras. De olika ärendenas 
särdrag och ursprung presenteras i texten. De byråkratiska ärendena är 
huvudsakligen valda från Stockholms stad för att kunna illustrera för
ändringar i den byråkratiska utredningsstilen och för att kunna kontrastera 
denna mot den förinstitutionella. Nio av de sexton ärendena kommer från 
Stockholms stad och sju från övriga kommuner. 1930-talet representeras av 
tre ärenden, 1940-talet av två, 1950-talet av fyra, 1960-talet av tre, 1970- 
talet av två och 1980-talet av två. I kapitel 17 används detta material för att 
visa hur utredningar om tvångsomhändertaganden är uppbyggda, hur de 
förändras över tid, hur de olika kategorierna kan relateras till varandra samt 
till sina organisatoriska och historiska sammanhang.



KAPITEL 15 
FAMILJER SOM UTSÄTTS FÖR 
TVÅNGSOMHÄNDERTAGANDEN

INLEDNING

Det här kapitlet skall ge en bild av de familjer som utsätts för 
tvångsomhändertaganden. Forskning på bamavårdsområdet har entydigt 
visat att familjer som utsätts för bamavårdsåtgärder i allmänhet och tvångs
omhändertaganden i synnerhet, lever i socialt utsatta positioner.15 Det finns 
emellertid ingen svensk forskning som på empirisk grund sökt diskutera 
förändringar över en längre tidsperiod. Det skall göras genom att familjer
nas förhållanden presenteras i några huvudsakligen socialt inriktade va
riabler. Texten bygger framförallt på basala kvantitativa data och jäm
förelser görs med forskning om den modema barnavården, samt i några fall 
med normalpopulationer. På så sätt blir det möjligt att dra några preli
minära slutsatser om förändringar bland de familjer som utsatts för tvångs
omhändertaganden samt lägga gmnden för en fortsatt diskussion om skälen 
till omhändertaganden och utredandets kultur.

Grundmaterialet består av 120 ärenden som underställts länsstyrelsens eller 
motsvarande myndighets prövning och 57 ej underställda ärenden. De 
underställda ärendena innefattar beslut om omhändertaganden av 182 bam, 
80 av ärendena gällde ett bam, 27 två bam och 13 tre eller flera. De ej 
underställda ärendena innefattar 78 bam, 42 ärenden gällde ett bam, tio två 
bam och fem gällde tre eller flera. För läsbarhetens skull bygger den skrift
liga framställningen framför allt på data från de underställda ärendena. De 
ej underställda diskuteras då de avviker från de underställda, i övrigt pre
senteras data från dem i noter och tabellbilaga.

15 Se t ex Andersson (1991), Hessle (1988) och Hollander (1985).



NÅGRA BASDATA

Fädernas medianålder är 37 år. Åldersspridningen är stor; från 22 till 63 år. 
Mödramas medianålder är 32.5 år, med en spridning från 17 till 55 år.16 
Kanske kan föräldrarnas ålder te sig hög, men som senare skall visas var 
barnen, särskilt under den första perioden, inte så unga vid omhändertagan
det. Dessutom är det inte ovanligt att föräldrarna redan har ett eller flera 
barn omhändertagna vid tiden för utredningen. I 28 av de underställda 
ärendena, det vill säga i 23 procent av familjerna, finns anteckningar om att 
syskon till de utredda bamen redan var omhändertagna.17

Hollander, som undersökt tvångsomhändertaganden åren 1974, 1977 och 
1982, fann även hon att föräldrarnas medelålder var hög (för kvinnorna 31 
år och för männen 35). Hollander tänker sig att den höga åldem kan för
klaras med att även om problemen etablerats tidigare kan det ta "några år 
av förebyggande arbete och myndighetskontroll innan familjerna blir 
aktuella i de rättsliga instanserna" (Hollander 1985 s 204).

OM BARNEN

Bland de underställda ärendena var bamens könsmässiga fördelning jämn: 
52 procent flickor och 48 procent pojkar. I detta avseende avviker de ej 
underställda ärendena, här var 41 procent flickor och 59 procent pojkar. En 
förklaring till skillnaderna kan vara att bland ej underställda ärenden fanns i 
utredningarna angivet fler problem som var relaterade till bamens avvikel
ser, något som var vanligare bland pojkar (se vidare kapitel 16). Skillna
derna skulle alltså kunna bero på att föräldrarna i högre utsträckning var 
benägna att gå med på omhändertaganden i de fall där bamen betecknas 
som avvikande.

I den följande tabellen presenteras åldem hos de barn som utredarna före
slår skall omhändertas. Åldersindelningen är gjord i två intervaller där den 
första motsvarar förskoleåldern.

16 Bland de ej underställda ärendena är medianåldern för männen 34 år, med en spridning mellan 23 och 
55 år, och för kvinnorna 30 år med en spridning mellan 19 och 54 år.

17 Motsvarande siffra bland de ej underställda ärendena är 11 ärenden eller 19 % av familjerna.



TABELL 4: BARNENS ÅLDER, UNDERSTÄLLDA ÄRENDEN 
År Ålder

0 - 6  7 - 1 5  Summa

1930-tal 14 12 26
1940-tal 17 15 32
1950-tal 14 19 33
1960-tal 20 10 30
1970-tal 16 18 34
1980-tal 22 5 27

Summa 103 79 182
57% 43%

Av tabellen kan konstateras att majoriteten av bamen, 57 procent, är under 
skolåldern vid tiden för utredningen. Bamen tycks vara yngre under senare 
halvan av undersökningsperioden. Från den tid då I960 års bamavårdslag 
trädde i kraft har andelen förskolebarn ökat: den första delen av undersök
ningsperioden var 49 procent av bamen under skolåldern, medan andelen 
under den andra halvan ökat till 64 procent. Under 1980-talet märks dess
utom en markant ökning för de små bamen.

Som visats i del 2 och 3 av avhandlingen har det i lagstiftning och i profes
sionell diskurs skett en kraftig förskjutning till förmån för tidiga ingripan
den, sådana som görs innan bamen utvecklat avvikelser. Det är följaktligen 
inte förvånande med en ökning av ingripanden mot mindre bam. Särskilt 
som också utbyggnaden av den offentliga sektom, till exempel daghem och 
barnavårdscentraler, borde öka möjligheten till tidigare upptäckt av avvik
ande beteende hos bam och föräldrar. Det som snarast förvånar är att för
skjutningen inte är starkare och mer entydig än den tycks vara, åtminstone 
inte förrän på 1980-talet.

I tidigare sammanhang har visats på skillnader mellan den offentliga 
diskussionen som förs om barnavården och dess praktik. Under 1930- och 
1940-talen rörde diskursen framförallt vanartiga ungdomar, medan bam i 
själva verket oftast omhändertogs på gmnd av föräldrarnas brister. Det 
fanns alltså en lös koppling mellan diskursen och den praktik som utöva
des. Förändringar som kan förefalla stora i den professionella diskursen kan 
vara mindre dramatiska i praktiken. I den professionella diskursen kan det 
förefalla som det skett en markant förändring mot omhändertaganden av 
små bam för att förebygga avvikelser medan det kan vara så att förändring
arna i praktiken är förhållandevis små.



F AMIL JES AMM AN SÄTTNING

Familjesammansättning har indelats på följande sätt; "Biologiska föräldrar" 
är familjer där de barn som föreslås bli omhändertagna bor med sina båda 
biologiska föräldrar vid tiden för utredningen, "Ensamföräldrar" är familjer 
där bamen bor med en ensamstående mor eller ensamstående far och 
"Styvfamilj" är olika typer av styvfamiljkonstellationer, dvs barnet bor med 
sin biologiska mor/far och styvfar/styvmor.18

TABELL 5: FAMILJESAMMANSÄTTNING, UNDERSTÄLLDA ÄRENDEN
ÅR FAMILJETYP

Biologisk
familj

Ensam
förälder

Styv
familj Summa

1930-tal 14 5 1 20
1940-tal 8 6 6 20
1950-tal 12 8 0 20
1960-tal 9 10 1 20
1970-tal 7 9 4 20
1980-tal 8 11 1 20

Summa 58 49 13 120
48% 41% 11% 100%

Som kan konstateras av tabellen bodde de biologiska föräldrarna ihop i 48 
procent av familjerna, 41 procent var familjer där bamen bodde med en 
förälder och elva procent styvfamiljer.19 Bland ensamföräldrar var 47 möd
rar och det kan konstateras att andelen ensamföräldrar, det vill säga i reali
teten ensamstående mödrar, ökar över tid. Ställs biologiska familjer mot 
övriga familjekonstellationer så finner man att de biologiska familjerna 
under den första delen av perioden utgjorde 57 procent och under den 
senare 40 procent. Andelen ensamföräldrar ökade under samma perioder 
från 32 till 50 procent.20

18 Som styvförälder har kodats en man/kvinna som bor ihop med modem/fadem och bamen vid tiden för 
utredningen. Hänsyn har inte kunnat tas till hur länge förhållandet fortgått eller dess stabilitet.

191 några få fall är fadem biologisk far till ett barn och styvfar till det/de andra, i sådana fall har han jäm
ställts med biologisk far.

20 De olika variablerna har systematiskt prövats mot kommunstorlek, i de flesta fall utan att några skill
nadera kunnat upptäckas. I detta fall finns emellertid skillnader. Jämförs Stockholms stad med de övriga 
kommunerna i de underställda ärendena finner man att andelen biologiska familjer ligger lägre i Stock
holm: 42 procent mot 55 för de övriga kommunerna. Framförallt är andelen styvfamiljer större i Stock
holm. Detta förändrar inte den allmänna trenden, där andelen biologiska familjer minskar över tid i såväl 
Stockholm som övriga kommuner.



Bland de ej underställda ärendena (se bilaga) utgör de biologiska familjerna 
en ännu mindre andel, 26 procent mot 48 i de underställda. Inte heller finns 
någon tendens till minskning i andelen biologiska familjer över tid. En 
möjlig orsak till skillnaden mellan underställda och ej underställda ärenden 
i detta avseende är att det särskilt under den första delen av undersöknings
perioden var svårare att göra motstånd om man var ensam. Ensamstående 
föräldrar skulle med andra ord ha varit mer benägna att gå med på ett 
tvångsomhändertagande. Självklart kunde trycket från ett patemalistiskt 
samhälle spela roll för sådana beslut. Att vara två föräldrar kunde å andra 
sidan tänkas innebära att möjligheterna att göra motstånd ökade och att 
man därför var beredd att driva ärendet vidare till högre instans.

I levnadsnivåundersökningen (Se Erikson och Åberg 1984) ställdes frågor 
om de intervjuades uppväxtförhållanden. En av frågorna gällde huruvida de 
hade vuxit upp i en fullständig familj, dvs med båda sina biologiska föräld
rar. I följande figur jämförs levnadsnivåundersökningens data för Stock
holms län med de 182 barn som ingår i undersökningen av de underställda 
ärendena. Tabellen beskriver de sistnämnda bamens familjesituation vid 
tiden för utredningen.

FIGUR 1: BARNS FAMILJEFÖRHÅLLANDEN UNDER UPPVÄXTEN
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- - = Barn uppvuxna med båda biologiska föräldrarna i Stockholms län.2i

= Barn uppvuxna med båda biologiska föräldrarna flam till tiden för utredningen bland underställda 

ärenden.

I levnadsnivåundersökningen ligger andelen barn som vuxit upp med båda 
sina biologiska föräldrar på mellan 80 och 90 procent. Skillnaden gentemot

21 Kurvan har tagits fram genom specialköming av LNU-data. Vid LNU-undersökningen tillfrågades de 
intervjuade om de bott tillsammans med föräldrarna under större delen av sin uppväxt. I min undersök
ning har noterats om barnen bodde med bägge föräldrarna fram till tiden för utredningen. De bägge kur
vorna bygger alltså på olikartade uppgifter. Det finns således utrymme för felkällor. Dock får de trend
mässiga förändringarna betraktas som starka och entydiga.



de barn som utretts för tvångsomhändertagande är, som framgår av figuren, 
stor. Andelen bam som fram till omhändertagandet bor med båda sina bio
logiska föräldrar minskar mycket kraftigt. Bakom den förändringen ligger, 
som vi kunde se i tabell fem, framförallt en kraftig uppgång för familjer 
med ensamma mödrar.

NATIONALITET

Ett flertal studier visar att invandrare är överrepresenterade vid 
tvångsomhändertaganden och att andelen är särskilt hög i storstadslänen 
(Bager-Sjögren 1984 s 59, Hollander aa s 203 och Hessle 1988 s 191). Här 
skall ges en bild av den historiska utvecklingen i detta avseende.

I de 72 familjer bland de underställda ärendena där det fanns 
fader/styvfader var 11 procent, enligt utredarna, utrikes födda, 4/5 av dessa 
män kom från de nordiska länderna. Motsvarande siffror för de 118 
mödrama är 23 procent och 2/3 kom från de nordiska länderna. Samman
lagt var 18 procent av de vuxna familjemedlemmarna utrikes födda. I den 
följande figuren visas förhållandet mellan utländska medborgare i Stock
holms län och utrikes födda föräldrar bland de underställda ärendena. Vis
serligen är inte "utländskt medborgarskap" och "utrikes födda" helt jäm
förbara storheter, men i brist på data för längre perioder av andelen utrikes 
födda i Stockholms län, tycks det ändå meningsfullt att göra jämförelsen på 
ovan beskrivna sätt, framförallt för att ge en bild av utvecklingen över tid.“

FIGUR 2: INVANDRARBAKGRUND
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—  = Andelen utrikes födda mödrar och fäder bland underställda ärenden.

- - = Andelen utländska medborgare i Stockholms län 1950 - 1985 (SCB 1987 s 23 tabell 1:7).

22 Andelen utländska medborgare är mindre än andelen utrikes födda, 1989 var andelen utländska med
borgare i Stockholms län 10 procent medan andelen utrikes födda var 15 procent (SCB 1991 s 160).



Det kan konstateras att bland föräldrar till de tvångsomhändertagna barnen 
ökar andelen invandrare. Så var exempelvis år 1956 andelen utländska 
medborgare i Stockholms län fyra procent, medan föräldrar med utländsk 
bakgrund i de underställda ärendena var nio procent. För år 1986 var mot
svarande siffror nio respektive 41 procent. Även om man tar hänsyn till 
skillnaden mellan utländskt medborgarskap och utrikes födda förefaller det 
finnas en kraftig överrepresentation av andelen invandrare bland de 
omhändertagna bamens familjer.

Ställs utländsk bakgrund samman familjevis framträder följande bild.

TABELLÓ: INVANDRARBAKGRUND, UNDERSTÄLLDA ÄRENDEN
ÅR BAKGRUND 

Föräldrar föd
da i Sverige

Föräldrar föd
da utrikes

Sverige och 
utrikes Summa

1930-tal 15 3 0 18
1940-tal 18 1 0 19
1950-tal 17 1 2 20
1960-tal 17 1 2 20
1970-tal 11 4 5 20
1980-tal 10 3 7 20

Summa 88 13 16 117
75% 11 % 14% 100%

Bortfall = 3

I 25 procent av familjerna är minst en av föräldrarna invandrare (Sverige 
och utrikes innebär att en av föräldrarna är utrikes född). Andelen familjer 
med invandrarbakgrund är betydligt större under den senare halvan av 
undersökningsperioden: 37 procent jämfört med 12 under den första hal-
van.23

23 Bland de ej underställda ärendena är tendensen densamma, andelen familjer med utrikes födda är hög 
(18 procent) och ökar över tid (se bilaga).



FAMILJERNAS SOCIALA POSITION

I den följande tabellen är familjerna, i de fall det varit möjligt, kategoriser- 
ade efter socioekonomisk position. Uppdelningen har gjorts i å ena sidan 
arbetare och å andra sidan tjänstemän och företagare.24

TABELL 7: FAMILJERNA EFTER SOCIOEKONOMISK POSITION, UNDERSTÄLLDA ÄRENDEN 
ÅR POSITION

Tjänstemän Arbetare
Företagare Summa

1930-tal 1 13 14
1940-tal 3 10 13
1950-tal 3 12 15
1960-tal 5 8 13
1970-tal 5 4 9
1980-tal 0 2 2

Summa 17
26%

49
74%

66

Det kan konstateras att de flesta familjer, 74 procent, tillhör kategorin 
arbetare. En närmare analys visar att gruppen oskolade arbetare utgör den 
dominerande delen med 43 familjer av 49. Företagare och tjänstemän utgör 
tillsammans endast 26 procent och andelen är låg under hela undersök
ningsperioden.

Som framgår av tabellen är bortfallet stort. Endast 66 familjer av 120 har 
varit möjliga att kategorisera och 54 återstår alltså. Dessutom förefaller 
bortfallet periodiskt ojämnt fördelat, för 1930-talet var 14 familjer av 20 
möjliga att kategorisera medan det för 1980-talet endast varit möjligt att 
koda två familjer.

För familjer vilkas sociala position inte varit möjlig att bestämma, har en 
vidare bearbetning gjorts. De återstående 54 familjerna har kategoriserats 
efter föräldrarnas situation på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadssituationen 
mäter delvis andra dimensioner än social position, men kan ändå ge en 
vägledning om familjernas läge. I de fall där det finns både mor och far i 
familjen och ingen av dem arbetar, samt yrke inte finns angivet har 
familjen kodats som "arbetslös". I de fall då föräldern är en ensamstående

24 Kodningen är gjord enligt SEI-systemet (SCB 1983) och har gjorts efter "bästa" yrke så att om båda 
makarna arbetar, den ena som tjänsteman och den andre som arbetare, har familjen kodats som tjänste
mannafamilj. I de fall det endast funnits uppgift om mannens eller kvinnans arbete har familjen kodats 
efter dennes yrkesangivelse.



kvinna utan arbete eller yrkesangivelse har familjen kategoriserats som 
"hemma utan arbete". "Hemma utan arbete" betyder alltså ensamstående 
förälder, i de allra flesta fall mödrar, utan arbete. Det har varit omöjligt att 
skilja de ensamstående kvinnorna från de som är hemma med bam av andra 
skäl än arbetslöshet.

TABELL 8: ARBETSMARKNADSSITUATION FÖR FAMILJER VILKAS SOCIALA SITUATION EJ 
KUNNAT BESTÄMMAS, UNDERSTÄLLDA ÄRENDEN25 
ÅR ARBETSMARKNADSSITUATION

Arbetslös Hemma utan 
arbete Summa

1930-tal 2 2 4
1940-tal 1 4 5
1950-tal 1 4 5
1960-tal 1 4 5
1970-tal 2 6 8
1980-tal 6 10 16

Summa 13 30 43
30% 70% 100%

Bortfall =11 (det är familjer som varken gått att kategorisera i socialgrupp eller i arbetsmarknadssitua
tion).

Som framgår har framförallt gruppen "hemma utan arbete", men också 
gmppen arbetslösa, ökat över tid. Särskilt markant är förändringen på 1980- 
talet. Det kan synas förvånande att arbetslösheten bland familjerna var 
större under senare delen av perioden, trots att den totalt sett var betydligt 
högre i mitten av 1930-talet än under mitten av 1980-talet. Gmppen 
"hemma utan arbete" uppvisar den största ökningen, från två av 18 familjer 
på 1930-talet till tio av 18 familjer på 1980-talet. Den stigande andelen 
reflekterar dels vad som redan tidigare framgått, nämligen att antalet 
ensamstående kvinnor med bam ökar, men också att dessa kvinnor har en 
svag position på arbetsmarknaden.

Tabellerna sju och åtta visar sammantaget att de trendmässiga förändring
arna framförallt verkar gå från arbetarfamiljer till kategorierna "hemma 
utan arbete" och arbetslösa. Den utvecklingen är särskilt påtaglig under 
1980-talet. Det skulle i så fall innebära att familjer med en svag position på 
arbetsmarknaden ökar sin andel bland de familjer som utsätts för tvångs- 
omhändertagande.

25 En svaghet är att det inte finns systematiska uppgifter om varaktigheten i familjernas situation. Det vill 
säga det finns ingen kunskap om längden på arbetslöshetsperioderna.



Hur skall då grupperna "hemma utan arbete" och "arbetslösa" betraktas i 
förhållande till social position? Att grupperna har en svag ekonomisk och 
social ställning understryks av att för 80 respektive 62 procent av dessa 
familjer finns uppgift om att de mer än tillfälligtvis uppburit socialbidrag. 
Ett rimligt förfaringssätt förefaller vara att slå samman dessa grupper med 
arbetarfamiljerna och jämställa dem med socialgrupp 3.26 Med en sådan 
sammanslagning tillhör 84 procent av familjerna i de underställda ären
dena socialgrupp 3.27

I levnadsnivåundersökningen representerar socialgrupp tre omkring 55 pro
cent av befolkningen från slutet av 1960-talet till början av 1980-talet 
(Erikson 1 9 8 4 ).2s Sett i ett längre historiskt perspektiv har Therbom (1981) 
kunnat konstatera att arbetarklassen, som i stort kan likställas med social
grupp tre, utgjort en relativt konstant andel av befolkningen från 1930 till 
1976. Det mesta tyder således på att socialgrupp tre är klart överrepresen
terad bland de familjer som utsätts för tvångsomhändertaganden, vilket 
överensstämmer med vad man funnit i undersökningar om moderna barna
vården (se Andersson 1991 s 41 ff, Hessle 1988 s 55 och Hollander 1985 s 
204 ff).

Vad som kräver en något mer fyllig diskussion är frågan om familjernas 
sociala position försämrats genom att fler föräldrar saknar en ställning på 
arbetsmarknaden under den senare delen av undersökningsperioden. Till 
det yttre förefaller det självklart att om fler personer definieras som arbets
lösa så innebär det att familjernas sociala position åtminstone relativt sett 
försämrats. I ett historiskt perspektiv är det emellertid inte alldeles givet. 
Den sociala strukturen liksom definitionerna av arbetslöshet, skiljer sig åt 
på 1930-talet jämfört med 1980-talet. Det kan mycket väl vara så att de 
som på 1930-talet har de socialt mest utsatta positionerna inte är de som av

26 Erikson (1984), som i levnadsnivåundersökningen gjort indelningar i socialgrupper, för ett parallellt 
resonemang om gruppen "invalidiserade" dvs personer som utan au vara pensionärer eller förtidspen
sionärer, "bedöms vara oförmögna att försörja sig genom förvärvsarbete /.../ De flesta av dem har varit 
sjuka under hela livet, men några kan ha blivit handikappade t ex genom långvarigt alkoholmissbruk. I 
några fall kan det ha varit tvivelaktigt att de placerats i socialgrupp tre, men i det övervägande flertalet 
fall är socialgruppsplaceringen otvetydigt korrekt". Gruppen invalidiserade utgjorde 1981 1,3 procent i 
Erikssons material (aa s 35 ff).

27 Motsvarande siffra för de ej underställda ärendena är 86 procent.

28 Erikson (aa) räknar på individer inte familjer. En omräkning till familjer skulle sannolikt innebära att 
andelen socialgrupp tre minskade medan socialgrupp ett och två ökade, eftersom familjer klassificeras 
efter ’bästa’ yrke.



samhället definieras som arbetslösa, utan kanske snarare personer i mer 
eller mindre perifera arbeten eller arbeten med låg social status.2»

En närmare titt på yrkesangivelser, bland de som arbetar, under 1930-talet 
understödjer ett sådant antagande. Bland kommunerna utom Stockholms 
stad dominerar lantarbetare, som ladugårdskarl, mjölkerska och statdräng. I 
Stockholms stad finns yrken med svag social status, som gårdfarihandlare, 
manikurist/massös (där det i utredningen antyds att kvinnan i fråga i själva 
verket är prostituerad), köpman (där det i utredningen sägs att han är 
"storsmugglare") och musiker/instrumentreparatör, som verkar försörja sig 
på gatumusicerande och tillfälliga påhugg. Det rör sig med andra ord om 
yrken med låg status eller sådana som ligger vid sidan om en etablerad och 
’skötsam’ arbetarklass.

Under hela undersökningsperioden drabbades i stor utsträckning familjer 
med utsatta sociala positioner av tvångsomhändertaganden. Trots denna 
likhet över tid kunde familjernas sociala förhållanden, deras position se 
mycket olika ut under skilda historiska skeden. På 1930-talet kunde det 
betyda att föräldrarna arbetade med tillfälliga påhugg som exempelvis 
gatuförsäljning, medan det på 1980-talet kunde innebära att familjerna för
sörjde sig inom ramen för ett, särskilt för de ensamstående mödrama, för
hållandevis generöst utformat välfärdssystem. Det kan således vara felak
tigt att tala om en försämring av familjernas ställning på arbetsmarknaden. I 
stället kan de skillnader som observerats tänkas avspegla förändringar i 
definitioner av arbetslöshet samt ändrade sociala strukturer och försörj- 
nmgsmöjligheter.3o

SAMMANFATTNING

Familjer som varit föremål för tvångsomhändertagande av bam har 
samhällspositioner som är mer utsatta än befolkningen i övrigt. Andelen 
invandrare och familjer med ensamstående föräldrar ligger högre och tycks 
ha ökat i snabbare takt än för övriga. När det gäller social position och 
ställning på arbetsmarknaden har familjerna ett sämre läge än befolkningen 
i övrigt. Denna sociala utsatthet tycks emellertid kunna se olika ut under

29 Se Lundström (1986) för en diskussion av synen på arbetslösa inom socialvården i historiskt perspek
tiv.

30 Att möjligheten att finna sin utkomst i olika typer av tillfållighetsarbeten minskat i vår tid visas i 
"Överlevnadsstrategier" (Isaksson, Norman och Svedberg 1978, s 55 ff)



olika historiska skeden. Under den tidiga delen av undersökningsperioden 
kan det för många familjer handla om att ha en perifer position på arbets
marknaden, medan det under den senare delen snarast kan gälla ett be
roende av välfärdsstatens bidragssystem.

När det gäller barnen som omhändertas har kunnat noteras att de tycks vara 
yngre vid tiden för omhändertagandet under den senare delen av 
undersökningsperioden. Denna förändring måste ses bland annat mot bak
grund av en förskjutning i lagstiftning och diskurs till förmån för tidiga in
gripanden. Det som kan förvåna är att ett sådant synsätt inte fått starkare 
genomslag.



KAPITEL 16 
VARFÖR TVÅNGSOMHÄNDERTAS BARN?

INLEDNING

Att analysera de skäl som anges för tvångsomhändertaganden aktualiserar 
några av de frågor om forskning kring bamavårdsutredningar som ställts 
tidigare. Den första frågan rör utredningarna som sociala konstruktioner. 
Utredningarna har tillkommit i olika organisatoriska miljöer och vid olika 
historiska tidpunkter. Det innebär exempelvis att de kan variera i omfatt
ning och ’kvalitet’. Särskilt i de äldre bamavårdsutredningama i de mindre 
kommunerna har det i några fall varit svårt att utläsa skälen till omhänder
tagandena. I två ärenden har det inte varit möjligt att få fram något skäl. 
Utredningarna har i dessa fall varit mycket korta och någon orsak till varför 
man ville få barnet omhändertaget har inte angivits.

Den andra frågan rör mer specifikt skälen till omhändertaganden, som 
också de måste betraktas ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Den här 
undersökningen handlar inte om orsaker till omhändertaganden i den 
meningen att den söker slå fast vilka beteenden hos barn och föräldrar som 
objektivt sett leder till omhändertaganden. Inte heller handlar den primärt 
om de olika indikationer som anges i de lagar som reglerat barnavården, 
även om utredningarna ofta hänvisar till lagstiftningens skrivningar. Här 
skall i stället presenteras utredarnas skäl till att barnen skall omhändertas. 
Begreppet ’skäl till omhändertaganden’ har valts för att markera att det är 
de skäl som angetts av utredarna inte ’objektiva’ realiteter, som under
sökts. Det innebär att jag hållit mig så nära utredarnas texter som möjligt 
när jag registrerat skälen. Jag har läst igenom utredningarna och för varje 
ärende på blankett med öppna svarsalterantiv antecknat de skäl som anges 
och, i de fall det är tillämpligt, till vem eller vilka skälen hänför sig. Exem
pelvis: alkholmissbruk hos fadern, psykisk sjukdom hos båda makama eller 
bråk mellan makar. På blanketterna har dessutom noterats nyckelmeningar 
och nyckelord i de mer utförliga beskrivningarna av familjen som utredarna 
bygger skälen på.

De angivna skälen har i första hand hämtats från de sammanfattningar som 
socialarbetarna ofta gjort i slutet av utredningarna. I de fall sådana saknas,



vilket ibland är fallet i de äldre utredningarna, så har uppgifterna hämtats 
från utredningstexten i dess helhet.

I nästa steg har de angivna skälen kategoriserats i tio grupper. De katego
rier som skapats är självfallet också de sociala konstruktioner, påverkade av 
vår tids syn på vad som är accepterade beteckningar på avvikande beteen
den. Vid kategoriseringen har använts ’modema’ begrepp, som missbruk, 
psykiska problem och förståndshandikapp. Det innebär att samma kategori 
kan innehålla beskrivningar av utredarna som är gjorda på olika sätt under 
olika historiska perioder. Min avsikt är alltså att under varje kategori fånga 
likartade fenomen, även om de i utredningarna uttrycks i olika språkdräkt. 
Förståndshandikapp är kanske det tydligaste exemplet. Här är begrepps
bildningen helt förändrad - enkelt uttryckt från oligofreni, som i sin tur 
kunde delas in i debilitet, imbecillitet och idioti, till förståndshandikapp. 
Dessutom talar mycket för att en del personer som tidigare skulle diagnos
tiserats som debila (den ’lindrigaste’ formen av oligofreni) inte skulle 
betecknas som förståndshandikappade idag. Trots detta finns en historisk 
kontinuitet mellan diagnoserna som gör det försvarbart att sammanföra 
dem i en kategori. På samma sätt menar jag att det förhåller sig med de 
övriga kategorierna som jag använder mig av. I den fortsatta framställ
ningen, kommer jag att ge exempel på hur utredarna under olika perioder 
specifikt har uttryckt sig inom kategorierna.

Den tredje frågan rör hur man skall se på den typ av sammansatta beskriv
ningar som ofta motiverar ett tvångsomhändertagande. I de flesta fall upp
ger utredarna mer än ett skäl till omhändertagandet. Särskilt i senare utred
ningar beskrivs familjens situation som sammansatt och komplicerad. Det 
kan vara svårt att avgöra vad som anses vara orsak och verkan i beskriv
ningar av ett komplicerat samspel mellan psykologiska och sociala beting
elser. Jag har valt att inte söka inordna varje familj i en överordnad kategori 
som beskriver ett skäl till omhändertagandet. En sådan kategorisering inne
bär att man gör alltför stort våld på grundmaterialet. I stället kan mer än ett 
skäl noteras per familj Λ

Det är inte möjligt att påstå att ett högt antal angivna skäl är ett tecken på 
att utredarna sett saken som mer allvarlig eller ens att de skulle ansett att 
det fanns fler problem. Att föräldrarna/föräldern missbrukar, vilket var det

31 Liknande metodoloģiska diskussioner inom andra områden har en lång tradition, se t ex Inghe (1960) 
och Korpi (1971) när det gäller fattigvårds- och socialbidragsbehovets bestämningsgrunder. Inghe varnar 
exempelvis för faran med att vid undersökningar om fattighjälp ange endast en orsak till behovet: "ovan
liga huvudorsaker kan befinnas vara vanliga som bidragande orsaker" (Inghe aa s 16).



dominerande skälet till omhändertagande under senare delen av perioden, 
kan av utredaren beskrivas som en följd av ’betingande’ faktorer (en svår 
barndom) och som något som ger upphov till sekundära svårigheter (rela
tionen mor-bam är störd). Begreppet alkoholmissbruk blir ändå, i sig, till
räcklig för att skapa legitimitet för omhändertagande och andra problem 
behöver inte lyftas fram som skäl. Föräldrars missbruk blir med andra ord 
ett slags markör eller etikett för en för bamen skadlig livsstil. Skulle inte 
klart legitimitetsgrundande orsaker, som missbruk eller psykisk sjukdom 
föreligga kan det bli nödvändigt att lyfta fram fler skäl.

Antalet angivna skäl per familj minskar över tid, vilket kan ses som ett tec
ken på ökad stringens i utredningarna, men också tolkas som att ett litet 
antal skäl med hög legitimitet bland socialarbetare och beslutsfattare får 
starkare förankring. Om socialarbetaren lyckats påvisa ett omfattande 
missbruk kan det i realiteten vara tillräckligt för ett omhändertagande. I 
beskrivningen av familjen kan socialarbetaren sedan söka visa hur exem
pelvis relationen mor - bam påverkas negativt av missbruket, och att miss
bruket i sin tur orsakats av föräldrarnas svåra uppväxt.

SKÄL TILL OMHÄNDERTAGANDEN

I den följande tabellen ges en sammanställning av skälen till 
omhändertagandena bland de underställda ärendena.

TABELL 9: ANGIVNA SKÄL TILL TVÅNGSOMHÄNDERTAGANDEN, UNDERSTÄLLDA 
ÄRENDEN

1930- 1940- 1950 1960 1970- 1980- Totalt
tal tal tal tal tal tal %

Missbruk 3 5 6 12 15 15 56 47
Problem med omvårdnad 6 9 9 6 2 2 34 28
Psykiska störningar 5 0 9 6 5 4 29 24
Relations problen 3 0 3 4 4 1 15 12
Kriminalitet prostitution 5 4 0 1 1 0 11 9
Förståndshandikapp 2 4 1 0 0 1 8 7
Misshandel av barn 1 3 0 1 2 1 8 7
Karak tärsomdömen 4 3 1 0 0 0 8 7
Övr föräldra problem 2 4 3 2 2 2 15 12
Barns problem 7 2 4 2 1 1 17 14

För att kunna läsa tabellen krävs att man utgår från att 20 ärenden per 
årtionde undersökts. Tabellen skall alltså läsas på följande vis: i tre av de 
20 familjerna på 1930-talet angavs missbruk som skäl till omhändertagan



det och under 1980-talet var motsvarande siffra 15 av 20. Totalt angavs 
missbruk som skäl i 56 familjer, det vill säga i 47 procent av de samman
lagt 120 familjerna. Antalet angivna skäl överskrider som framgått antalet 
familjer, eftersom mer än ett skäl kan anges per familj.

Missbruk

Som kan konstateras spelar missbruk en mycket viktig roll. I totalt 47 pro
cent av familjerna angavs missbruk av alkohol eller narkotika som skäl för 
omhändertagande. Missbruk spelar en alltmer dominerande roll ju längre 
fram i tiden man kommer. På 1930-talet uppgav utredarna missbruk som 
skäl till omhändertagande i tre fall av 20, och under 1970 och 1980-talen i 
15 fall av 20, det vill säga 75 procent. I de icke underställda ärendena har 
missbruk en något mer undanskymd position. Det anges som skäl i 32 pro
cent av familjerna, men är också här det vanligaste skälet.32

Några exempel på hur missbruket kan beskrivas: i ett ärende från 1980-talet 
där båda föräldrarna anses missbruka skriver utredarna om fadem att han 
har "ett 20-årigt missbruk bakom sig", om modem att hon "sedan tidiga 
tonåren missbrukat narkotika" samt att det förekommer ett "pågående 
missbruk". Om en ensamstående mor som anses vara alkoholmissbrukare 
skriver man i ett ärende från 1980-talet att hon har ett "accelererande miss
bruk" som är "så avancerat att hon behöver långsiktig behandling". I ett 
ärende från 1930-talet kan fadem beskrivas som "ofta drucken" och "tycker 
om sprit".

I de 56 underställda ärenden där missbmk angavs som skäl, rörde det sig i 
21 familjer om modems missbmk, i 14 familjer om faderns missbmk och i 
21 fall om bådas missbmk. Det märks emellertid att mödramas missbmk 
spelar större roll i utredningarna under den senare delen av undersöknings
perioden; Under 1930- till och med 1950-talet farms endast fyra familjer 
där modems missbmk ansågs utgöra gmnd för omhändertaganden, men 
tolv med missbrukande fader. Under den senare delen av undersökningspe
rioden finns 38 familjer med missbrukande moder och 23 med missbruk
ande fader. Föratom att det är vanligare att det anges att modem missbra-

32 Här måste emellertid påpekas att endast två ärenden från 1980-talet ingår bland de ej underställda. 
Räknas de underställda ärendena om så att 1980-talet inte finns med, finner man att missbruk angavs som 
skäl i 41 procent av familjerna. Trots denna korrigering spelar missbruk en mindre framträdande roll i de 
ej underställda ärendena.



kar, var det också vanligare att båda föräldrarna ansågs missbruka under 
den senare delen av undersökningsperioden.

Alkoholmissbruk dominerar bilden. Av de 56 familjer där missbmk angavs 
som skäl gällde 42 alkohol och de 14 övriga narkotika och biandmissbruk. 
De två sistnämnda kategorierna förekommer av förklarliga skäl endast från 
1960-talet och framåt.

De angivna skälen har systematiskt prövats mot kommunstorlek för att se 
om denna variabel spelar någon roll för utfallet av angivna skäl. Det enda 
skäl som tycks variera systematiskt vid dessa prövningar är missbmk. 
Missbmk som orsaksangivelse förekommer oftare i Stockholms stad än i 
andra kommuner: 53 respektive 40 procent bland de underställda ärendena. 
Sambandet mellan tid och förekomst av missbmk som skäl kvarstår emel
lertid även när Stockholm jämförs med övriga kommuner. Det vill säga 
andelen missbmk ökar kraftigt i såväl Stockholms stad som övriga kom
muner.

Problem med omvårdnad

Problem med omvårdnad förekommer i 28 procent av familjerna med en 
variation från två till nio familjer per undersökningsår och är koncentrerade 
till den första delen av undersökningsperioden. Bland de ej underställda 
ärendena är motsvarande siffra 25 procent.

Problem med omvårdnad ligger relativt nära lagtextens indikationer. I 
gamla Bamavårdslagen var en indikation för omhändertagande att bamet 
"utsätts för allvarlig vanvård" (paragraf 22 Lag om samhällets barnavård 
1924), i 1960 års Bamavårdslag talades om fostrarens "olämplighet" eller 
"bristande förmåga" att fostra (paragraf 25 a Lag om om samhällets Barna
vård 1960) och i LVU beskrevs förhållanden som kan leda till omhänder
tagande mycket allmängiltigt som "brister i omsorgen" (paragraf 1 LVU 
1980). Utredarna är därmed skyldiga att hänvisa just till sådant som berör 
vård av barn för att få ett tvångsomhändertagande tillstånd.

För att ett ärende skall registreras som "problem med omvårdnad" krävs 
därför mer än en hänvisning till en paragraf. Ofta handlar det om beskriv
ningar av bamens yttre som hänförs till brister i vården. I ett ärende från 
1950-talet beskrivs till exempel ett barn som "blek och mager" och 
"ordentligt smutsig" och i sammanfattningen skrev utredaren att bamet



"utsätts för vanvård". Barnen kan också beskrivas som "fysiskt vanvård
ade" (ärende från 1940-talet).

Under denna rubrik har även tagits med sådana brister i omvårdnaden som 
anses ha att göra med föräldrars bristande förmåga, men vars konsekvenser 
inte görs lika tydliga som i de ovanstående exemplen. Det handlar om fall 
där det anses att modem inte orkar med bamets fostran på gmnd av att hon 
är för "trött, sliten och inbunden" (ärende från 1950-talet), eller i ett ärende 
från 1980-talet där modem beskrivs som att hon har "begränsad förmåga att 
tillgodose behov" och "avsaknad av normer och gränser".

Psykiska störningar

Psykiska störningar anges som skäl för 29 av familjerna, alltså i totalt 24 
procent av ärendena. Bland de ej underställda ärendena anges psykiska 
störningar i 23 procent av familjerna (se bilaga). Psykiska störningar hän
förs av utredarna i högre grad än missbmksproblem till modem. I 22 av de 
29 familjerna bland de underställda ärendena hänfördes problemen till 
modem, i två till fadern och i fem till båda.

I 15 av de 29 familjerna rörde psykiska störningar mentalsjukdom. I dessa 
fall finns ofta hänvisning till läkamtlåtandet där det intygas att personen i 
fråga diagnostiserats för någon typ av mentalsjukdom. I ett ärende från 
1980-talet beskrev utredaren en kvinna som att hon "känner sig förföljd" 
och har "vanföreställningar". Utredarna hänvisade dessutom till läkarintyg 
där det slås fast att "patienten Aider/ av psykisk sjukdom" (utan specificer
ing av diagnos). I ett annat ärende från 1980-talet slår utredaren fast att 
modem är "psykiskt sjuk" och hänvisar till läkarintyg där diagnosen är 
"kronisk psykotisk process". I ett ärende från 1930-talet kunde utredaren 
beskriva hur modem "uppträtt virrigt" och "verkat egendomlig" och hän
visa till läkarintyg där kvinnan uppgavs ha "psykopatiska rubbningar". Som 
exempel på symtom anger läkaren "känsloköld, omdömeslöshet och retlig
het".

I 14 fall rör sig psykiska störningar om mindre distinkta beskrivningar, 
exempelvis att modem betecknas som "starkt ångestfylld" och "nedstämd" 
(ärende från 1970-talet) eller som "synnerligen nervös" med beteckningar 
som "ångestladdad" och "ytterligt affektlabil" i läkarintyg (ärende från 
1950-talet).



En jämförelse med de ej underställda ärendena ger en liknande bild av 
sammansättningen av psykiska störningar. Av de 13 fallen rör sig sex om 
mentalsjukdom och sju om psykiska problem.

Relationsproblem i familjen

Relationsproblem som orsaksangivelse förekommer i tolv procent av 
familjerna, med en svag ökning under den senare halvan av undersöknings
perioden. Det kan röra sig om bråk mellan makar och beskrivas som 
"osämja" och "uppträden" mellan makar (ärende från 1930-talet) eller, i ett 
ärende från modem tid, mer som ett slags psykologiska/psykologiserande 
bedömningar: "föräldrarna har svårigheter att kommunicera" (ärende från 
1970-talet).

Kriminalitet och prostitution

Kriminalitet och prostitution förekommer som skäl i nio procent av ären
dena, med en minskning under den senare delen av perioden. Det här är en 
orsaksangivelse där det kan antas att förändringen snarast avspeglar en änd
rad syn på skälen till omhändertaganden. Under den senare delen av 
undersökningsperioden beskrivs inte kriminalitet som ett skäl i sig till 
tvångsomhändertaganden, utan betraktas snarare som en effekt av miss
bruk.

F örståndshandikapp

I åtta fall, det vill säga sju procent, är skälet förståndshandikapp. Dessa fall 
är koncentrerade till den första delen av undersökningsperioden; sju av åtta 
ligger före 1960-talet. Bilden är densamma bland de ej underställda ären
dena. Där anges också förståndshandikapp som skäl i sju procent av fallen 
med koncentration till den första delen av undersökningsperioden.

Beskrivningarna av förståndshandikapp är tidsbundna och utredarna byg
ger, liksom när det gäller mentalsjukdom, ofta sina ställningstaganden på 
läkares diagnoser. Så kan till exempel en moder i ett läkarintyg från 1950- 
talet betecknas som "oligofren" och av socialassistenten beskrivas på följ
ande vis: "hennes efterblivenhet framträder än tydligare. Hon talar ej rent 
och använder orden i felaktiga sammanhang" (ärende från 1950-talet). Ur



ett läkarintyg från 1940-talet: "Patienten är uppenbarligen imbecill. Det 
viktigaste är att hon så fort som möjligt steriliseras" och ur ytterligare ett 
läkarintyg i samma ärende: "melankolisk, kverulantisk /.../ Point Scale=ll
år".33

Misshandel

Begreppet misshandel har använts när det angivits att någon av föräldrarna 
brukar fysiskt våld mot bamet. Det förekommer i sju procent av fallen utan 
några systematiska variationer över tid. Med tanke på vilken relativt fram
skjuten plats barnmisshandel idag har i debatten, kan man förvånas över att 
andelen är låg och kanske också över att den inte ökar. Detta särskilt som 
begreppet misshandel här används för alla typer av fysiskt våld mot bam.

Att misshandel möjligen hade svagare legitimitet som skäl för omhänder
tagande förr, antyds ändå i ett ärende från 1940-talet. Här anförs som skäl 
för omhändertagande, och styrks med läkarintyg, att ett bam misshandlats 
med tillhygge. Trots detta fastställs inte omhändertagandet av länsstyrelsen 
- ett av de få fall där så inte sker. I detta sammanhang kan det vara på sin 
plats att påpeka att inga fall med sexuella övergrepp mot bam finns bland 
de underställda ärendena. Däremot förekommer två sådana bland de ej 
underställda.

Karaktärsomdömen

Karaktärsomdömen, som innebär moraliserande utsagor om föräldrars 
egenskaper och sätt att vara, förekommer som skäl till omhändertagande i 
sju procent av familjerna, dock endast under första delen av undersök
ningsperioden. Ett exempel är ett ärende från 1930-talet där modem 
beskrivs som "opålitlig" och fadern visar upp "ansvarslöshet". I detta fall är 
karaktärsomdömena det enda som används för att motivera omhänder
tagandet.

33 "Oligofren" var överordnat begrepp för förståndshandikapp, debil, imbecill och idiot underkategorier. 
Point Scale uttrycker intelligensålder.



Övrigt

Beteckningen övrigt gäller tolv procent av familjerna, med en minskning 
under den senare delen av perioden. Under denna rubrik ryms exempelvis 
fall där bamen blivit frivilligt placerade, men där föräldrarna anses ha stört 
eller oroat bamet i fosterhemmet, eller "hotat" att ta hem bamet och i ett par 
fall att modem övergivit hemmet och bamet.

Angivna skäl som hänförs till barnen

Den sista orsaksangivelsen handlar om problem som förläggs hos bamen. 
Det förekommer i 14 procent av fallen bland de underställda ärendena. I 
många fall rör det sig om skolbarn, där skolan uppmärksammat barnavår
den på skolk eller olika typer av psykiska problem. Problem som hänförs 
till bamen var vanligare bland de ej underställda ärendena, där de före
kommer i 37 procent av fallen.

Underställda och ej underställda ärenden

Vid en jämförelse mellan underställda och ej underställda ärenden finner 
man, som tidigare framhållits, att missbmk förekommer i större utsträck
ning som skäl bland de underställda. Missbruk har, även om det är det van
ligast angivna skälet, således inte samma dominerande ställning bland de ej 
underställda ärendena. Av detta kan möjligen slutsatsen dras att missbmk 
är ett särskilt konfliktladdat skäl till tvångsomhändertaganden. Här belastas 
föräldrarna ensidigt, det är deras beteende som är skäl till att socialvården 
vill göra omhändertagandet. Det är möjligen därför som föräldrarna i högre 
grad motsätter sig omhändertagandena och.driver besluten vidare till dom
stol. Eftersom missbmk är vanligare under den senare delen av undersök
ningsperioden kan emellertid det faktum att dessa ärenden underställts 
också ha att göra med att klienterna i allmänhet blivit mer medvetna om 
rätten att få sina ärenden prövade.

På motsvarande sätt kan den högre andelen problem hos bamen bland de ej 
underställda ärendena tolkas. Här rör det sig till exempel om skolproblem 
och psykiska problem som föräldrarna ibland inte själva tycker de kan 
hantera. Det blir i dessa fall möjligen lättare att gå med på (och ibland 
kanske till och med begära) ett omhändertagande.



SAMMANFATTANDE DISKUSSION

Den mest påtagliga förändringen i angivna skäl till tvångsomhändertagan- 
denfrån 1930- till 1980-talet i Stockholms län, är den allt mer centrala roll 
som missbruk tycks ha fått. Från att ha haft en relativt undanskymd position 
förefaller missbruk vara det skäl som dominerar under 1970- och 1980- 
talen. Man kan tänka sig flera sinsemellan samverkande förklaringar till 
denna förändring. En orsak kan vara det som tidigare berörts, nämligen att 
vissa skäl till omhändertaganden skulle ha olika grad av legitimitet under 
olika perioder. Det förefaller emellertid märkligt att tänka sig att alkohol
missbruk inte skulle spela denna roll under den tidigare delen av undersök
ningsperioden. Då rådde ju en mycket restriktiv alkohollagstiftning, som 
borde ha inneburit att avvikelser inte accepterades. Vad som tycks vara mer 
sannolikt är att utredarna inte sett, eller valt att inte se beteenden som skulle 
kunna betecknas som missbruk. Som senare kommer att visas, beskrivs 
mödrarna och deras situation betydligt utförligare än fädernas, särskilt i de 
äldsta utredningarna. Det skulle kunna tyda på att fäders missbmk inte 
uppmärksammas och/eller beskrivs i samma utsträckning under den första 
halvan av den undersökta perioden.

Vid sidan av den typ av förklaringar, som rör utredningskulturer och synen 
på avvikande beteenden, så kan även en stigande alkoholkonsumtion och 
därmed sammanhängande ökning av antalet storkonsumenter bidra till att 
förklara den ökande andelen missbruk. Det är ett känt faktum att alkohol
ransoneringens genomförande i slutet av 1910-talet innebar att alkoholkon
sumtionen var förhållandevis låg i mitten av 1930-talet och att den nästintill 
fördubblats i mitten av 1980-talet. Sambandet mellan en befolknings 
genomsnittliga konsumtion och andelen storkonsumenter är också det väl 
belagt: när den genomsnittliga totalkonsumtionen ökar så ökar också ande
len storkonsumenter.34 Till dessa förändringar kommer narkotikabruket 
som ökar och börjar diskuteras som ett viktigt socialt problem på 1960-talet 
(se CAN 1989 samt Bergmark och Oscarsson 1988 s 166).

Att missbruk som skäl till omhändertaganden ökat kan med andra ord ha att 
göra med faktiska förändringar av konsumtionsmönster i befolkningen. Att 
utredarna anger sådant beteende som kan betecknas som alkohol- och nar

34 Se Lenke (1985) för en kort presentation av totalkonsumtionsmodellen och en diskussion av effekterna 
av motbokens avskaffande i mitten av 1950-talet. Försäljningen av alkohol låg åren 1936 tilli 1940 på 
3,23 liter ren alkohol per invånare, för åren 1981 till 1985 var motsvarande siffra 5,02 liter. Försäljningen 
i Stockholms län ligger högst i landet (CAN 1989, tabell B.2.1. och B.2.8).



kotikamissbruk som skäl för omhändertaganden kan i så fall bero på att det 
förekommer mer frekvent bland föräldrar under senare delen av undersök
ningsperioden. Det behöver förstås inte motsäga att synen på missbruk för
ändrats exempelvis så att socialarbetarna är mer uppmärksamma på sådant 
beteende. Det är i sammanhanget viktigt att understryka att denna under
sökning begränsar sig till Stockholm län. Sammansättningen av skäl kan 
vara annorlunda i andra delar av landet. Man kan misstänka att andelen 
missbruk är lägre i landet i övrigt, men att den trendmässiga utvecklingen 
är densamma.

Psykiska störningar, det vill säga sådant som betecknas som mentalsjuk
domar eller psykiska problem av olika slag, tycks förekomma relativt jämnt 
fördelat över tid som skäl till omhändertaganden. Detta är ofta diagnoser 
som påförs modem, och när det gäller mentalsjukdom spelar läkarintygen i 
dessa fall en avgörande roll.

Under den första delen av undersökningsperioden förekom en del skäl som 
senare tycks försvinna eller minska i betydelse, skäl som kan antas få 
minskad legitimitet över tid. Det rör framförallt karaktärsomdömen, det vill 
säga moraliserande utsagor om föräldrarnas sätt att vara. Dessa skäl kan 
relateras till 1924 års Bamavårdslags patemalistiska drag, men också till 
det därmed sammanhängande faktum att socialt arbete under den här tiden i 
stor utsträckning utfördes av politiskt tillsatta lekmän, som på egen hand 
hade att handlägga ärendena. Att karaktärsdiagnoser försvunnit betyder inte 
att bedömningar som liknar dessa inte görs. Det kan röra sig om nya eti
ketter på samma företeelser; moraliserande utsagor kan idag kläs i psykolo
gisk språkdräkt. Sådana företeelser tycks emellertid inte på 1980-talet, vare 
sig i moraliserande eller psykologisk språkdräkt, anges som skäl till 
omhändertagande.

Åven förståndshandikapp som skäl till omhändertaganden tycks ha minskat 
i betydelse. Att bam omhändertogs på grund av föräldrars och då särskilt 
modems utvecklingsstörning, förekom relativt ofta fram till och med 1950- 
talet.35 Det får antas hänga samman med den inställning till utvecklings
störda som kodifierades under 1920- och 1930-talen, då arvshygieniska 
resonemang låg bakom en särskild lagstiftning som gav möjlighet till 
tvångssterilisering (se Kollberg 1989 s 38 ff). Även det som här kallats

351 flera fall frågar man sig emellertid hur de mödrar som exempelvis beskrivs som debila skulle ha 
betecknats i våra dagar. Gränserna för diagnosen debil tycks i vissa fall ha varit mycket vida. Svårighe
terna att klassificera lindrigt utvecklingsstörda och sambandet mellan klassifikationema och de utveck
lingsstördas sociala position visas i Kollbergs avhandling "Omstridda mödrar" (Kollberg 1989).



problem med omvårdnad, det vill säga de fall där bamen ofta beskrivs som 
"ovårdade" eller "smutsiga" tycks ha minskat i betydelse.

En grundläggande men svårbesvarad fråga, som hör samman med den 
samlade bilden av skälen till omhändertaganden och familjernas socioeko- 
nomiska position, är om sammansättningen av de familjer som utsätts för 
tvångsomhändertaganden i avgörande bemärkelser har förändrats. I det 
föregående kapitlet diskuterades möjligheten av en ändrad social samman
sättning som tagit sig uttryck i att social utsatthet i form av en marginell 
arbetsmarknadsposition, ersatts med utsatthet i form av beroende av väl
färdsstatens bidragssystem, särskilt för de ensamstående mödrama. I det 
här kapitlet har pekats på missbrukets ökade betydelse. Det är följaktligen 
möjligt att tänka sig att en stor gmpp av de familjer som idag utsätts för 
tvångsomhändertaganden i väsentliga avseenden skiljer sig från dem i bör
jan av undersökningsperioden. Förenklat uttryckt: familjer med svag eller 
marginell position på arbetsmarknaden, där problemen ofta beskrivs som 
vanvård av bamen och/eller bristande karaktärsdrag hos föräldrarna, har 
ersatts med familjer, ofta bestående av en ensamstående mor med bam, 
som är beroende av välfärdsstatens bidragssystem och där de avvikande 
beteendena ofta beskrivs som missbmk. Det är tänkbart att denna föränd
rade sammansättning delvis kan förstås mot bakgrund av strukturella för
ändringar. Det skulle i så fall kunna hänga samman med att antalet familjer 
som försörjer sig på tillfällighetsarbeten och liknande har minskat, att väl
färdsstatens skyddsnät i form av bidragssystem som särskilt beaktar de 
ensamstående mödramas försörjningsproblem förbättrats och att antalet 
storkonsumenter av alkohol och konsumenter av narkotika har ökat.

En annan aspekt på förändringen i sammansättningen av skäl är att ett fåtal 
tycks spela en allt mer dominerande roll. Angivna skäl vid sidan om miss
bruk och psykiska störningar har minskat i betydelse och somliga har för
svunnit. En viktig förklaring till den ökande enhetligheten kan finnas i 
socialtjänstlagstiftningens inflytande. Den totala andelen bam som är före
mål för omhändertaganden har minskat och det gäller särskilt tvångsom- 
händertagandena. Det innebär sannolikt att bara de ärenden som uppfattas 
som särskilt allvarliga, med skäl som kan förväntas ha hög sannolikhet att 
accepteras, drivs vidare till länsrätterna. För andra familjer fattas beslut 
enligt Socialtjänstlagen, med förebyggande åtgärder och formellt sett fri
villiga omhändertaganden som resultat.

Den större enhetligheten i angivna skäl går emellertid inte enbart att för
klara med socialtjänstlagstiftningen eftersom förändringarna kan spåras



bakåt till 1960- och 1970-talen. Ett förbättrat skydd för klienterna genom 
rätt till offentligt biträde och muntliga förhandlingar i länsrätten kan vara 
betydelsefulla faktorer. Ett rimligt antagande är även att det faktum att 
sysslorna tagits över av utbildade socionomer, samt att barnavårdsarbetet, 
genom kommunsammanslagningarna, bedrivs i större organisationer, lett 
till större enhetlighet.

Socialarbetarkårens yrkesutveckling - eller om man så vill ökade professio- 
nalitet - borde möjligen leda till antagandet att sammansättningen av pro
blem skulle se annorlunda ut än den faktiskt gör. I del tre av avhandlingen 
har det framgått att ett psykodynamiskt perspektiv, via casework och på 
annat sätt, fått ökat inflytande från efterkrigstiden och framåt. Man kan 
tänka sig att det borde innebära att i stället för det vardagligt observerbara 
och ’lättdiagnosticerade’ missbmket skulle mer ’subtila’, psykologiska skäl 
stå i centrum. Så tycks emellertid inte vara fallet. Det är emellertid fullt 
möjligt att en ökad teoretisk förankring också kan ta sig andra uttryck till 
exempel i en skepsis mot omhändertaganden eller nya sätt att beskriva 
’gamla’ problem.

Den sammansättning av angivna orsaker som träder fram i denna under
sökning, skiljer sig delvis från det intryck som ges i den moderna lagstift
ningens framställning av vilka skäl som kan leda till tvångsomhänder- 
taganden. I paragraf 1 LVU från 1980 beskrivs grunderna för omhänder
tagande i miljöfall som "brister i omsorgen om honom eller något annat 
förhållande i hemmet medför fara för hans hälsa eller utveckling". Beskriv
ningen är mycket allmän och pekar inte ut några särskilda beteenden som 
skall leda till omhändertaganden. I förarbetena är man försiktig med att 
ange beteenden eller etiketter som skall leda till tvångsomhändertaganden, 
även om man pekar ut exempelvis missbruk och psykisk sjukdom som risk
faktorer (SOU 1974:39 s 282). I den nya LVU från 1990 har man specifice
rat skälen så att "misshandel" och "otillbörligt utnyttjande" läggs till "bris
ter i omsorgen", som beteenden vilka kan leda till tvångsomhändertagande. 
Tilläggen har gjorts efter kritik av att lagen inte skulle vara tillräckligt spe
cifik (Prop 1989/90:28 s 59 ff). Mot bakgrund av denna undersökning kan 
man emellertid fråga sig om den nuvarande lagstiftningens specifikationer 
egentligen inte förvirrar mer än de klargör. Lagstiftningen ger numera 
intryck av att särskilt rikta in sig på situationer där föräldrarna genom sitt 
beteende riktar sig explicit mot bamen, det som i engelskspråkiga länder 
kallas "child abuse". Som framgått förefaller tvångsomhändertaganden i 
realiteten att domineras av "neglect", eller som det kallas i den svenska lag-



stiftningen "brister i omsorgen". Försåvitt inte förhållandena när det gäller 
skäl till tvångsomhändertaganden kraftigt förändrats efter 1990 tycks det 
finnas en lös koppling mellan lagstiftningen och barnavårdens praktik.

Vad skall man då säga om de angivna skälen till omhändertaganden och 
deras förhållande till diskursen på fältet? Som visats i del 3 spelade omhän
dertaganden i miljöfall en relativt underordnad roll i diskursen under 1920- 
och 1930-talen och fram till mitten av 1940-talet. Överhuvudtaget har skäl 
till ingripanden diskuterats i liten omfattning. Det innebär att det endast i 
ringa utsträckning förekommer någon debatt om vilka skäl som kan/skall 
leda till omhändertaganden/ingripanden och vilka som inte skall göra det. 
Ett viktigt undantag i det avseendet är mitten och slutet av 1970-talet då 
barnmisshandel fokuserades.

Mer indirekt anges emellertid legitima skäl till omhändertaganden i exem
pelvis det normalprotokoll som presenterades under 1930-talet och i de 
fallbeskrivningar som gjorts i litteratur på området. Möjligen kan man 
också säga att diskursen riktar uppmärksamheten mot särskilda problem
områden. Relationernas betydelse (via bland annat systemteori) såsom de 
diskuterades under 1970-talet, visar sig exempelvis i att skäl med sådan 
anknytning får ökad uppmärksamhet. Som tidigare diskuterats är det även 
möjligt att diskursen och lagstiftningen påverkar antalet omhändertaganden 
och omhändertagandetidemas längd.

Kanske är det så att vad som under olika perioder utgör legitima skäl till 
tvångsomhändertaganden i stor utsträckning avgörs på annat håll än i 
bamavårdsdiskursen. Missbmk, särskilt av narkotika, uppfattas i våra dagar 
i en mer allmän debatt, som ett avvikande beteende med stor spridning och 
med allvarliga sociala konsekvenser både för individen och samhället, 
medan smuts, vanvård och förståndshandikappades svårigheter var centrala 
problem, också det i en mer allmän debatt, under den tidigare delen av 
undersökningsperioden.



KAPITEL 17 
UTRED ANDETS KULTUR

INLEDNING

I det här kapitlet skall närmare analyseras de utredningar som ligger bakom 
tvångsomhändertaganden. På basis av de principer som redovisats i inled
ningen till denna del av avhandlingen har ett antal ärenden, som represente
rar förinstitutionell, byråkratisk och professionell handläggning valts ut. 
Den grundläggande frågan rör hur bamavårdsutredningar konstrueras och 
hur dessa konstruktioner förändras över tid. Dessa frågor kan preciseras i 
följande punkter:

- Hur är utredningar i tvångsomhändertagandeärenden uppbyggda och hur 
förändras de över tid?

- Hur avspeglar sig barnavårdens institutionalisering i utredningarna? Hur 
hänger utredningarnas uppbyggnad och innehåll samman med de organi
satoriska sammanhang de är tillkomna i?

- Hur avspeglas förändringar i den professionella diskursen och lagstift
ningen i utredningarna?

Med bamavårdsutredningar i tvångsomhändertagandeärenden skall förstås 
de texter som är skrivna av tjänstemän vid kommunerna och som utgör 
underlag för nämndens beslut om omhändertagande och, i de fall då tjäns
temän inte gör utredningar, de protokollsutdrag som innehåller nämndens 
beslutsunderlag. De läkarintyg och andra intyg, som ofta utgör bilagor och 
är del av beslutsunderlaget, kommer endast perifert att behandlas.

Som framgått framträder två typer av institutionaliserade bamavårdsutred
ningar: den byråkratiska och den professionella. De byråkratiska utredning
arna är skrivna i kommuner med en organisatorisk apparat, här finns 
anställda tjänstemän som gör utredningarna. Formmässigt får de i högre 
grad än de förinstitutionella förväntas vara standardiserade och styrda av 
till byråkratiska organisationer knutna regelverk och mtiner. Professionella 
utredningar har de ovan nämnda kännetecknen gemensamma med de 
byråkratiska, men därtill kommer försök att använda vetenskapliga



kunskapsformer, där tolkningar och orsaksförklaringar är centrala element. 
Det betyder inte att de socialarbetare som skriver dessa utredningar i den 
klassificerande professionsforskningens mening, nödvändigtvis skall 
betraktas som en professionell yrkesgrupp. Vad som avses är att utredarna 
söker använda, vad som kan hänföras till den kognitiva dimensionen i pro- 
fessionsbegreppet, nämligen teoretisk eller vetenskaplig kunskap. Inte hel
ler betyder beteckningen professionella utredningar en värdering av kvali
tet, till exempel att de har gjorts enligt ’vetenskap och beprövad erfaren
het’. De byråkratiska och professionella utredningarna skall inte ses som 
strikt avgränsade kategorier. Typologiseringama är som framgått ren
odlingar som växt fram i ett växelspel mellan det empiriska materialet och 
de teoretiska grundantagandena.

Utöver de bägge institutionaliserade utredningstypema framträder förinsti
tutionella. Dessa utredningar är skrivna av ordföranden eller annan ledamot 
i barnavårdsnämnden. Det är texter som utmärks av att de inte, eller åt
minstone inte i särskilt hög grad, är styrda av de rationellt gmndade regel
verk som förknippas med institutionaliserade organisationer.

Framställningen kommer att inledas med några kvantitativa noteringar om 
utredningarna. Därefter följer en analys av bamavårdsutredningens form, 
innehåll och bestämningar uppdelad i tidsperioder som motsvaras av de 
som presenterats i avhandlingens del 3.

NÅGRA FAKTA OM BARNA VÅRDSUTREDNINGARNA

De viktigaste handlingarna i en ansökan om tvångomhändertagande sedan 
LVU genomfördes är ett protokollsutdrag som anger att socialnämnden 
ansöker om vård och där skälen till detta beslut kort sammanfattas, samt en 
utredning, skriven av en eller flera socialtjänstemän. Utredningen inleds 
ofta med en blankett och avslutas med förslag till beslut. Till utredningen 
fogas regelmässigt yttrande från läkare, men ofta också från andra experter 
som psykologer. När det gäller vilka handlingar som ingår i ärendena är 
skillnaderna inte särskilt stora mellan de förhållanden som rådde under 
LVU jämfört med den äldre lagstiftningen. När äldre ärenden gick vidare 
till länsrätten var det dock som framgått inte fråga om en ansökan utan om 
en underställelse. Emellertid avviker de äldre ärenden som handlagts av 
förtroendevalda i barnavårdsnämnderna i ett viktigt avseende. Här saknas 
ofta utredningar i formell mening. ’Utredningarna’ består av ett



protokollsutdrag där uppgifter om familjen redovisas. Till protokollsut
dragen kan sedan som bilagor fogas exempelvis läkarintyg.

Utredningarnas längd varierar bland de underställda från motsvarande 
mindre än en maskinskriven A4 sida till 25 A4, med ett genomsnitt på 
drygt sju sidor. Den genomsnittliga utredningen på 1930-talet var fyra sidor 
lång. På 1980-talet har längden ökat till drygt elva sidor.36

De yttranden som oftast finns med i utredningarna kommer från läkare, vil
ket får anses naturligt mot bakgrund av att lagstiftningen reglerat utredarnas 
skyldighet att inhämta sådant. Läkarintyg finns i tre fjärdedelar av samtliga 
underställda ärenden. Under 1970- och 1980-talen finns läkarintyg i alla 
ärenden.37 Yttranden från psykolog förekommer endast i nio fall. Dessa är 
helt koncentrerade till 1970- och 1980-talen.38 Yttranden från lärare före
kommer i tio fall, koncentrerade till den första delen av under
sökningsperioden.

I det kommande avsnittet ges fylliga exempel på utredningars form och 
innehåll under olika perioder. Men innan den genomgången inleds skall 
genom några kvantitativa noteringar ges en bild av åt vilket håll utredarnas 
intresse är riktat. I samband med genomgången av ärendena har noterats i 
vilken utsträckning utredarna uttalar sig om bamen, fadem/styvfadem, 
modem/styvmodem, hemmet (det vill säga dess utformning och skötsel) 
och samspelet mellan familjemedlemmarna. I drygt 80 procent av ärendena 
avger utredarna någon typ av beskrivning av något eller några av de barn 
man avser att omhänderta. Det som kan tyckas förvånande är kanske det 
omvända, det vill säga att det i 18 procent av de underställda ärendena helt 
saknas uppgifter om bamen, utöver namn och födelsetid.39 De utredningar 
som inte har sådana beskrivningar är koncentrerade till den första halvan av

36 Utredningarnas längd är ett grovt mått som tagits fram genom att antalet sidor i nämndprotokoll, 
blankett och själva utredningen slagits samman. En sådan sammanslagning nödvändiggörs av att i vissa 
ärenden, särskilt de äldre, finns huvuddelen (eller hela) utredningstexten i nämndprotokoll. I de fall då 
utredningarna/protokollen varit skrivna för hand har tre handskrivna A4 fått motsvara ett maskinskrivet. 
Yttranden från läkare och liknande ingår inte i beräkningen. De ej underställda ärendenas längd är något 
kortare än de underställdas med ett genomsnitt på 6,1 sidor.

37 Bland de ej underställda ärendena är andelen 56 procent.

38 Detta behöver inte betyda att psykologer varit inkopplade endast i dessa fall. I flera av läkarutlåtandena 
från tidigare årtionden finns redovisat resultat från test som mycket väl kan ha utförts av psykologer. 
Bland ej underställda ärenden finns psykologyttranden i två fall.

39 Motsvarande siffra för de ej underställda ärendena är 16 procent, också här är avsaknaden av beskriv
ningar koncentrerade till den tidigare delen av undersökningsperioden.



undersökningsperioden, under 1930-talet saknas uppgifter om barnen i nio 
ärenden av tjugo.

I ärenden i vilka det förekommer en fader så saknas uppgifter (utöver 
personuppgifter) om honom i 16 procent av utredningarna. Under den 
första halvan av undersökningsperioden saknas beskrivningar i så mycket 
som 1/4 av ärendena. Beskrivningar av mödrama är betydligt vanligare. 
Endast i nio procent av ärendena saknas sådana.

Beskrivningar av hemmet, utöver adress och bostadens storlek, förekom
mer i 1/3 av fallen. I del tre visades hur diskussionerna om utredningarnas 
innehåll accentuerades under slutet av 1950-talet. En viktig faktor att 
beakta ansågs vara hemmets utformning och skötsel. Utredningarna skulle 
enligt exempelvis Gordan (TBU nr 1 1955 s 28) innehålla miljöbeskriv
ningar, det vill säga beskrivningar av hemmet. Diskursens inflytande 
avspeglas i att sådana beskrivningar blir vanligare under 1950- och 1960- 
talen, då de förekommer i hälften av utredningarna. Ofta utgörs innehållet 
av uppgifter om hemmets städning och liknande.

I 58 procent av ärendena finns beskrivningar av samspelet i familjen, det 
vill säga om allt från bråk mellan makar till psykologiskt präglade 
uttalanden om relationerna mellan moder och bam. Också denna typ av 
beskrivningar blir vanligare under senare delen av undersökningsperioden. 
På 1980-talet förekommer de i 18 av 20 ärenden.40 Som skall visas är den 
här typen av beskrivningar ofta knutna till den betoning av relationernas 
betydelse som var vanlig under 1970- och 1980-talen.

Att uppgifter om barn, föräldrar och samspelet dem emellan blir vanligare 
under undersökningsperiodens senare del är inte förvånande, med tanke på 
att utredningarna är betydligt mer omfattande. Men det kan ändå förefalla 
märkligt att de äldre utredningarna i så stor omfattning saknar uppgifter om 
vad som idag förefaller helt centralt, nämligen bedömningar av de närmast 
berördas (faders, moders och bams) situation. Dessa frågor skall beröras i 
den fortsatta framställningen, där bamavårdsutredningens förändrade form 
och innehåll analyseras.

401 ej underställda ärenden saknas beskrivningar av fadern i 24 procent av fallen och av modem i 6 pro
cent. Beskrivningar av hemmet finns i 46 procent av ärendena och av samspelet i 65 procent.



1930- OCH 1940-TAL
PÅ TRÖSKELN TILL EN INSTITUTIONALISERAD BARNAVÅRD

Under den här rubriken skall behandlas de ärenden som aktualiserades 
under 1930- och 1940-talen. Som har konstaterats var utredningarna under 
denna period förhållandevis korta. De som producerades utanför Stock
holms stad bestod ofta av någon eller några sidor utdrag från ett bama- 
vårdsnämndsprotokoll och underlaget hade inhämtats av nämndens ordför
ande. De utredningar som gjordes av Stockholms stads barnavårdsnämnd 
har i de flesta fall skrivits av tjänstemän, men i ett par fall av kretsombud, 
det vill säga förtroendevalda som hade att övervaka nämndens uppgifter i 
en geografisk enhet av kommunen.

Skälen till omhändertagandena var, som konstaterats, inte sällan ospecifika 
och ärendenas formella handläggning präglades i de mindre kommunerna 
ofta av osäkerhet och frånvaro av enhetlighet. Man kan uttrycka det så att 
det under denna period fanns en spännvidd mellan förinstitutionell hand
läggning i små kommuner och byråkratisk handläggning i Stockholms stad.

Om bristande moral

År 1936 aktualiserades i en mindre kommun ett ärende som får represent
era den förinstitutionella handläggningen. Ärendet (nr 65)41 rörde en 14- 
årig flicka som redan var ’frivilligt’ omhändertagen, men där tvångsom- 
händertagande aktualiserades därför att föräldrarna begärde att flickan 
skulle flytta hem. Kommunen, som tillhörde de mindre i länet, fick hjälp av 
bamavårdskonsulenten och hans vikarie, som var för sig besökte familjen.«

Det som utgör själva utredningen är ett handskrivet protokollsutdrag om 
cirka tre sidor. Det har undertecknats av ordföranden i barnavårdsnämnden 
som är präst. Så här inleds utredningen:

41 Numreringen hänvisar till en sammanställning av ärendenas ursprung och arkivplacering i bilaga 2.

«  Kommunen ifråga har knappt 700 invånare, medianen för invånarantal i Stockholms läns kommuner 
(inkl städerna men exkl Stockholms stad) är ca 1200 och det aritmetiska medelvärdet 2200. Handlingarna 
från bamavårdskonsulentens första besök finns inte bevarade i arkivet.



"Förekom följande angående statdrängen /namn/ och hans hustru samt deras dotter 
/namn/.

a/ Makarna /.../ hade av undertecknad ordförande kallats att bevista någon del av 
dagens sammanträde. För att underlätta, särskilt /hustruns/, inställelse hade bilfärd 
erbjudits dem, så att också det femmånadersgamla barnet skulle kunnat medföras. 
Undertecknad /.../ hade t.o.m. ifrågasatt möjligheten av en dopförrättning vid till
fället.

Till sammanträdet infann sig, nyttjande velociped, /fadem/ ensam. Jämväl dottern 
/.../ hade efterkommit anmodan att en stund vara tillstädes.

Förhandlingarna föregingos av ett kort samkväm vid kaffebord och inleddes med 
samtal mellan nämnden och /fadem/, avseende möjligheten, att nämnden komme 

att, i stället för att villfara /makarnas/ ofta förnyade begäran om /dotterns/ förflytt
ning från /fosterhemmet/ till /hemmet/, fatta beslut, som innebure /dotterns/ fortsatta 
omhändertagning.

/Fadem/ fick göra sin och hustruns mening härom gällande."43

Efter "ett försök till medling" där nämndledamötema ansåg att dottem 
skulle vara kvar i fosterhemmet, men oftare besöka sina föräldrar, fick 
fadem och dottem lämna sammanträdet. De skäl som nämnden angav för 
att dottem skulle omhändertas var,

" a t t  den i paragraf 22 omnämnda förutsättning för skyddsuppfostran, som be
tecknas genom uttrycket ’oförmåga att fostra barnet’ synes vara på sakkunnigt håll 
konstaterad;44

a t t  jämväl den i samma paragraf gjorda förutsättning, som heter ’lastbarhet, 
vårdslöshet’, må anses vara för handen, enär hemmet i hög grad behärskas av 
/hustrun/ och denna gjort sig känd för osannfärdighet och snarhet att uttala sig äre
kränkande om medmänniskor/.../.

ett ymnigt bruk av grova svordomar och benägenhet att illustrera sina påståenden 

med sådana oanständigheter, att endast domstolsförfarande skulle kunna framtvinga 
från hyfsade människor ett ordagrant återgivande av de vidrigt plumpa ordalagen, 

självgodhet, exemplifierad i ett abnormt trots mot bilförare, för vilka hon i 
tanklöshet kommit att spärra landsvägens körbana med sin person ( ’vägen är min 
lika mycket som din, förstår du’) och, helt betecknande samt i stil med det övriga,

43 Som framgår är mina egna noteringar placerade inom snedstreck. I huvudsak används den tekniken för 
att ta bort namn och därmed förhindra identifiering. I stället för namn används ’barnet’, ’dottem’ eller 
liknande för att beteckna de omhändertagna barnen och ’fadem’, ’hustrun’, ’makarna’ eller liknande för 
att beteckna föräldrarna. Felstavningar har rättats.

44 Här hänvisar man till det läkarutlåtande som redovisas längre fram och yttrande från fattigvårds- och 
bamavårdskonsulenten.



hennes löfte till dottern / . . . / ,  att den senare skulle få vara ute så mycket hon ville om 
kvällar och nätter, om hon bara flyttade hem till sin mamma /.../;

a t t  ett tvång för den fjortonåriga /dottern/, som befunnits vara ett mycket känsligt 
barn, att oavbrutet gå under sådan fostrarinnas ledning, synes innebära stor fara för 
hennes psykiska hälsa och ävenså vara etiskt betänkligt, i det en till endera för- 
slöelse, endera förvildning, alltså ’vanart’, ledande desperation måste antagas varda 
följden, ifall antydda tvång skulle genomföras;

slutligen ock a t t  mot föräldrarnas /.../ ihärdiga åberopande av fjärde budet: ’ett 
barn skall lyda sin fader och moder’låter sig göra att i fall som det förevarande resa 
gensagor, också dessa hämtade ur den heliga skriften."

I den fortsatta handläggningen av ärendet visar nämnden en osäkerhet i 
förhållande till de bestämmelser som omgärdade ett tvångsomhändertag- 
ande. Handlingarna skickades in för sent till länsstyrelsen, vilket innebar att 
nämnden tvingades fatta ytterligare ett beslut på samma underlag och inte 
heller i samband med denna nya underställelse skickade man med det lä
karintyg man hänvisade till. Det kom, bland annat därför, att dröja nära ett 
år från det ursprungliga beslutet i nämnden till dess länsstyrelsen fastställde 
omhändertagandet. Vid det laget hade bamavårdskonsulenten en andra 
gång besökt familjen och konstaterat att dottem trivdes i fosterhemmet, att 
hon ville stanna där, att det ofördelaktiga som modem hade att säga om 
fosterhemmet "verkade vara konstruerat" och att flickan därför borde få 
stanna.

Som redan nämnts märks i denna utredning en osäkerhet i hantering av 
lagens processuella bestämmelser. Hänvisningar till lagtexten är oprecisa, 
handlingar skickades inte in i tid och underlaget var ofullständigt. Bama
vårdskonsulenten fick därför ta ansvar för att det gick rätt till. Det var inte 
ovanligt att bamavårdskonsulenten vid den här tiden biträdde de mindre 
kommunerna. I sju av de tjugo ärenden utom Stockholms stad som under
ställdes under 1930- och 1940-talen inkom bamavårdskonsulenten med 
någon typ av yttrande utöver att man instämde i utredarnas synpunkter.

I nämndens utredning märks en frånvaro av den objektivisering och distan
sering som var typisk för de institutionaliserade bamavårdsutredningama 
som senare skall behandlas. Här anges ’onödiga’ detaljer som att fadern 
cyklade till sammanträdet efter att prästen sökt locka familjen med löfte om 
biltur och dop. Utredaren beskrev dessutom hur nämnden sökt kompro
missa mellan fosterföräldrarnas och föräldrarnas önskemål, något som stred 
mot lagens bokstav.



De skäl som angavs för tvångsomhändertagandet, förutom att barnet hade 
det bra i fosterhemmet, genomsyras av öppet moraliserande karaktärsom- 
dömen. Det var föräldrarnas lögnaktighet, ohyfsade uppträdande, självgod
het och så vidare, som diskvalificerade dem som fostrare. De bedömningar 
som gjordes beträffande familjen gick således långt i avståndstagande från 
föräldrarnas moral, men i stället för att distansera sig och därmed ge intryck 
av objektiv framställning, gick man i genmäle mot dem. Nämnden fram
står, i sin patemalistiska moralism i viss mening som ’personlig’, som ett 
agerande subjekt gav man uttryck åt sina värderingar.

Det är lätt att med utgångspunkt från vår tids moraliska och etiska föreställ
ningar i socialt arbete ta avstånd från utredarens och nämndens sätt att 
resonera och agera. Det bör emellertid påpekas att nämndens intentioner 
kan ha varit högst humanistiska - de ville att flickan skulle få stanna i ett 
fosterhem där de tyckte att hon hade det bra. Det är fullt möjligt att dagens 
barnavård hade agerat i samma riktning men motiverat sitt beslut på annat 
sätt.

Nämndens utredning kan kontrasteras mot det läkarintyg som man hänvis
ade till, och som så småningom skickades till länsstyrelsen. Intyget är på 
sammanlagt åtta maskinskrivna rader där kärnpunkten utgjordes av att för
äldrarna "befunnits lida av psykisk efterblivenhet" och "en viss asocial in
ställning". De ansågs därför olämpliga att ta hand om bam. Läkaren redo
gjorde inte för vilka typer av iakttagelser som ledde fram till dessa slutsat
ser på annat sätt än att han angav att han undersökt föräldrarna upprepade 
gånger.

Läkarintyget och nämndens utredning skiljer sig åt i väsentliga avseenden. 
Det är skillnader som kan tänkas ha att att göra med förhållandet mellan 
lekmännens vardagliga, normativa utgångspunkter och läkarens profes
sionella. Läkaren beskrev föräldrarna endast med hjälp av två begrepp, dels 
"asocial inställning" dels "psykisk efterblivenhet". Läsaren får emellertid 
ingen bild av hur familjen var, hur föräldrarnas asociala inställning och 
efterblivenhet tog sig uttryck eller hur den konstaterats. Läsaren har bara ett 
skäl att lita på läkarens slutsatser, nämligen att läkaren var den som hade 
rätt att avge diagnoser och därmed de nödvändiga kunskaperna för att ställa 
riktiga diagnoser.

Nämnden, vars auktoritet inte vilar på professionell grund, gick till väga på 
annat sätt när de försökte göra sitt ställningstagande trovärdigt. Man sökte 
beskriva föräldrarnas beteende i olika vardagliga situationer. Dessa situa-



tioner var utvalda så att läsaren skulle få en bild av föräldrarnas dåliga 
moral och icke önskvärda beteende, men det är ändå beskrivningar som 
man har möjlighet att själv värdera. Sentida läsare kan således tycka att det 
förefaller märkligt med ett tvångsomhändertagande på de grunder som 
nämnden anvisade. Den möjligheten till värdering ger inte läkarintyget. Att 
teckna till synes vardagliga bilder, av missbruk, bristande moral, bristande 
förmåga till omvårdnad och så vidare, är en teknik som visat sig spela stor 
roll i utredningar om tvångsomhändertaganden.

I del 3 beskrevs hur förhållandet mellan å ena sidan ett vardagligt normativt 
förhållningssätt och å andra sidan ett medicinskt/psykiatriskt synsätt till 
olika typer av avvikande beteenden kan betraktas som två parallella diskur
ser. Olika sätt att förstå avvikande beteende kunde samexistera utan egent
liga motsättningar. Detta ärende kan ses som ett exempel på hur de paral
lella diskurserna kunde ta sig uttryck i praktiken, nämligen som en sorts 
arbetsfördelning där nämnden stod för de vardagliga beskrivningarna och 
tolkningarna och där läkaren representerar den medicinskt/psykiatriska dis
kursen.

Om fattigdom och vanvård

Ytterligare ett ärende (nr 63) från 1930-talet får illustrera en förinstitu- 
tionell handläggning. Ärendet kommer från en större kommun än den 
föregående (ca 2.800 invånare), så stor att man har en anställd kommunal
kamrer. I detta ärende gjordes inga formella fel och det tycks finnas större 
kunskap om de rutiner som gällde. Utredningen, också i detta fall ett proto
kollsutdrag undertecknat av nämndens ordförande, är på drygt en maskin- 
skriven A4. Till länsstyrelsen bifogades dessutom ett läkarintyg. Bama- 
vårdskonsulenten föreföll i detta ärende inte ha skaffat sig någon egen kän
nedom, utan tillstyrkte endast att omhändertagandet skall fastställas.

I samband med att Svenska fattigvårds- och bamavårdsförbundets bety
delse för barnavårdens tidiga diskurs beskrevs, så diskuterades förbundets 
produktion av regelverk bland annat i form av blanketter. Nämnden utnytt
jade i detta ärende, till skillnad från i det föregående, det material som för
bundet tagit fram för bamavårdsärenden. Det gäller två blanketter, där den 
ena användes för att fastställa om föräldrarna samtyckte till barnavårds
nämndens beslut eller ej, och den andra brukades i samband med att 
beslutet underställdes länsstyrelsens prövning. Den sistnämnda blanketten 
gav implicit en struktur för hur ett tvångsomhändertagande skulle hanteras



så att det stod i överensstämmelse med lagens bestämmelser. Här skulle 
anges när beslutet fattats, vem det avsåg, vilka föräldrarna var och att de 
motsatte sig beslutet. Av blanketten framgår att nämnden skall redovisa 
protokollsutdrag, föräldrarnas inställning och vad som i övrigt ligger till 
grund för beslutet. Blanketten fungerar med andra ord som en vägledning 
för att skapa mtiner som knyter an till lagstiftningens bestämmelser, men 
ger inga konkreta anvisningar för hur själva utredningen skall utformas.45 
Utredningen (i detta fall ett protokollsutdrag) förefaller sakna en standardi
serad uppställning.

I det tidigare diskuterade ärendet koncentrerades nämndens intresse på för
äldrarnas bristande moral. I detta är fokus ett annat. Det rör en änka som 
bodde med en vuxen son och tre minderåriga bam. Det var det minsta bar
net, en dotter som ännu inte fyllt ett år, nämnden beslutade tvångsomhän- 
derta. Hemmets och bamets skötsel står i centrum och mellan raderna 
framträder en social situation präglad av fattigdom och nöd. Det rör således 
gränserna för att ett bam enligt 1924 års Bamavårdslags paragraf 22 a/ 
"utsattes för allvarlig vanvård". Ärendet aktualiserades i samband med att 
en av nämndledamötema, tillika barnmorska "iakttagit /modems/ oförmåga 
att sköta hemmet och i synnerhet det späda barnet" och därför uppmanat 
henne att låta nämnden frivilligt omhänderta bamet. Modem motsatte sig 
emellertid detta eftersom hon ansåg sig klara bamet själv. Ordföranden 
hade inför sammanträdet tillsammans med kommunalkamrern besökt 
familjen och konstaterade

"att hemmet befanns i det mest bedrövliga skick. Smuts och orenlighet syntes vara 
förhärskande i bostaden. Denna bebos av /modem/ själv, en son i 20-årsåldem, en 
son 12 år, en dotter 6 år och en dotter 9 månader. Hemmet befanns vara i avsaknad 
av erfoderliga brukbara sängpersedlar."

Detta är de enda uppgifter om familjen som kommer fram i utredningen, 
fömtom att modem som kallats till nämndens sammanträde

"uppgav att hon arbetar som mjölkerska vid /.../ Arbetstiden är c:a fem timmar om 
dagen under varannan månad. Hon åtnjuter fattigvård för sina m.å. barn. Ansåg att 
hon kan och har tid att sköta hemmet och barnen, men vidgick att hemmets skötsel 
kunde vara bättre. På tillfrågan förklarade hon sig icke villig att låta nämnden 
omhändertaga det minsta bamet."

45 Se del tre för diskussion av Svenska fattigvårds- och bamavårdsförbundets blankettverksamhet.



Förutom att omhänderta det minsta bamet beslöt nämnden att

"tilldela modem en allvarlig förmaning att bättre uppfylla sina plikter mot de båda 
andra m.å. barnen, vaijämte modem skulle erinras om de påföljder vilka, därest 
rättelse ej vinnes, kommer att inträda."

Förmaning var, som framgått, en lagreglerad åtgärd som innebar ett hot. 
Alltså, om modem inte bättre skötte sina andra bam så skulle också de 
komma att omhändertas. Dessutom gav nämnden den tidigare nämnda 
barnmorskan i uppdrag att övervaka familjen.

Det läkarintyg som bifogades protokollet är cirka en halv A4-sida Till 
skillnad från det tidigare redovisade söker läkaren ge en bild av familjens 
förhållanden. På gmnd av följande iakttagelser ansåg han att flickan skall 
omhändertas.

"Flickan/.../ befanns vara liten och spinkig för sin ålder, hade tämligen klent hull 
(troligen undernärd) men företedde vid undersökningen eljest inga direkta sjuk
domstecken. Hennes klädsel lämnade åtskilligt övrigt att önska i fråga om renhet. 
Hon hade blivit lagd på en på golvet placerad filt och kudde men kröp vid mitt 
besök omkring på det smutsiga golvet (inte bara ett tunt dammlager utan även några 
stora dammflockor) och var vid tillfället lämnad utan tillsyn. Hemmet verkade i 
högsta grad vanskött, en obeskrivlig oreda rådde där, och såväl fru /namnet/ själv 
som allt i hemmet bar prägel av största slarv och oordning. Vid samtalet framgick 
också, att den lillas matordning icke sköttes som den borde, utan hon fick mat lite 
då och då (’när hon vill ha’)".

Den beskrivning som gjordes av familjens förhållanden i utredningen är 
således mycket kortfattad. Utredaren nöjde sig med att konstatera att hem
met var dåligt skött och att ange modems sociala position. Av läkarintyget 
framgår att det minsta bamet kanske var undernärt, läsaren ges exempel på 
hur läkaren menade att modems dåliga städning visar sig samt att modem 
inte skötte mathållningen på det sätt som läkaren ansåg riktigt. Såväl lä
karintyg som utredning är hållet i en objektiv ton och egna värderingar 
redovisas inte.

Några särdrag i den förinstitutionella utredningen

Trots skillnader finns, vid sidan av urspmnget (små kommuner utan ut
byggd bamavårdsorganisation) och den icke standardiserade utformningen, 
påtagliga likheter när det gäller formen i de bägge ärenden som presente-



rats. Det gäller, förutom tekniken med beskrivning av vardagliga situa
tioner, fokuseringen på ett eller ett par enskilda problem eller teman samt 
frånvaron av historia, or saksförklaringar och bevisföring.

I båda ärendena är koncentrationen till ett tema påtaglig. I det första fallet 
rörde det sig om moral och i det andra om vanvård. Vid sidan av detta 
centrala tema får läsaren mycket få uppgifter om familjen. Det ges ingen 
bild av de enskilda familjemedlemmarna, förutom då den kan illustrera 
utredningens huvudtema. Inte heller får man någon föreställning om 
familjemedlemmarnas samspel, deras förhållande till varandra. Här finns 
sannolikt en viktig förklaring till att många av de tidiga utredningarna i stor 
utsträckning saknade beskrivningar av exempelvis fäder och barn. De kon
centrerades till ett huvudtema, och några försök till allsidiga beskrivningar 
av familjerna gjordes inte. Det handlade, för att anknyta till den samtida 
diskursen, om att fastställa om bamet, som i fallet med mjölkerskan, var "så 
ohjälpligt och hälsovådligt smutsig och trasig, att han måste anses allvarligt 
vanvårdad" eller, som i fallet med statdrängens dotter, om "föräldrarnas 
mera sällan i alla avseenden goda föredöme /är/ så övervägande dåligt, att 
fara för vanart måste anses föreligga" (TBU nr 6 1937 s 239).

Läsaren ges alltså ingen bild av samspelet. Också frånvaron av historia är 
påtaglig. I det första fallet ges exempelvis ingen bild av vilka förhållanden 
som fick föräldrarna att från början lämna ifrån sig sitt bam. I det senare 
fallet är frånvaron än mer påtaglig, berättelsen är helt koncentrerad till en 
ögonblicksbild. Utredningarnas avsaknad av historia hänger samman med 
frånvaron av orsaksanalyser. I omhändertagandet av mjölkerskans bam 
finns inga ansatser till att förklara modems beteende, vare sig med 
avseende på hennes och familjens bakgrund eller de sociala omständigheter 
som omgav dem. Även vid omhändertagandet av statdrängens dotter lyser 
förklaringar till föräldrarnas beteende med sin frånvaro.

Utredningarna söker inte upprätthålla den bild av saklighet och allsidighet 
som utmärker de institutionaliserade utredningstypema. Till detta hör, för
utom att de saknar den professionella utredningens anspråk på vetenskap
lighet, frånvaron av försök till bevisföring. Den märks framförallt genom 
att nämnden inte sökte stöd för sina utsagor från flera håll (förutom genom 
läkarna). Här finns inga personer hörda, inga grannar har intervjuats, inga 
myndighetsrepresentanter yttrade sig till utredningen. Nämndens ordför
ande begärde helt enkelt att bli trodd på sitt ord.



Den byråkratiska utredningen

Stockholms stads barnavårdsnämnd hade en helt annan uppbyggnad än de 
övriga nämnderna i länet. På 1930-talet fanns en utbyggd organisation. Till 
barnavårdsnämnden var liksom i många andra kommuner knutna kretsom
bud. I Stockholm fanns nio ombud som hade ansvar för var sin del av 
staden. Kretsombuden utförde sina sysslor på fritiden och mot arvode (15 
kronor för varje undersökning), tre av dem var präster, tre lärare och tre 
hade andra sysslor (Stockholms kommunkalender 1936 s 228).

Det som framförallt skilde Stockholms stads barnavårdsnämnd från de 
övriga var att den hade en expedition under ledning av en bamavårdsdi- 
rektör. Expeditionen var i mitten av 1930-talet indelad i fem enheter. De 
som sysslade med bamavårdsutredningar var knutna till avdelningen för 
förebyggande åtgärder och omhändertagna barn samt ungdomsbyrån och 
rådgivningsbyrån för uppfostringsfrågor, som tillsammans utgjorde en 
avdelning. Rådgivningsbyrån, som till sig hade knutna läkare, psykolog 
och assistenter, skulle främst stödja föräldrar, lärare och andra i upp
fostringsfrågor (aa s 225 ff). Organisationen förändrades inte i några 
väsentliga avseenden under 1940-talet, fömtom att kretsombuden avskaffa
des och organisationen därmed fick en ännu tydligare tjänsteman
nadominans (Stockholms kommunkalender 1946 s 283 f). Större delen av 
klientkontaktema och utredningsverksamheten sköttes både under 1930- 
och 1940-talet av tjänstemän, således utreddes 17 av de 20 underställda 
ärendena av tjänstemän.46

Trots tjänstemannadominansen fanns under 1930-talet fortfarande en äldre 
tradition som representerades av kretsombuden. Detta märks till exempel i 
ett ärende (nr 124) som utreddes av ett kretsombud, till yrket kyrkoadjunkt. 
Utredningen är mycket kortfattad (motsvarande 18 maskinskrivna rader) 
och rör tre barn; tretton, tio och fem år gamla. Till kretsombudets utredning 
finns fogat ett yttrande från en lärare.

Skälet till att utredningen inleddes var en anmälan från fadem om modems 
"uteliv" och att hon gick under behandling för en venerisk sjukdom. I 
övrigt gavs ingen information om modem. En äldre, 20-årig dotter beskrivs 
i starkt moraliserande termer: "Gör intryck av att vara kommen in på 
samma väg /som modem/. Ser hård och medvetet elak ut, bär tydliga mär-

46 Se Hydén (1987 s 28 ff) för en analys av Stockholms tjänstemannasystems framväxt och etablering.



ken av uteliv och förefaller med hänsyn till sin kroppsliga utveckling 
påtagligt övermogen". När det gäller de barn som skulle omhändertas var 
kyrkoadjunkten ytterst kortfattad och uppmärksammade endast deras yttre: 
"De mindre bamen äro ovårdade. De två som gå i skolan /.../ komma stän
digt otvättade och fulla av ohyra till skolan". Utredningen, som endast byg
ger på anmälan från fadem, yttrande från skolpersonal och ett samtal med 
modem avslutas med att kretsombudet slår fast att det "är fullt påtagligt att 
bamen ej få den tillsyn de tarva" och därför, menar han, bör de omhänder
tas.

Även i Stockholms stad förekom alltså utredningar som i vissa stycken 
liknade de som gjordes på landsbygden. Den främsta avsikten med detta 
avsnitt är emellertid att diskutera den typ som dominerar i Stockholms stad 
nämligen de byråkratiska utredningarna. För detta syfte har två ärenden 
valts ut. Det första representerar en ’standardutredning’. Den gjordes av en 
bamavårdsassistent enligt de mtiner som omgav en utredning i Stockholm 
och den behandlar fenomen för vilka det fanns väl etablerade kategorier. 
Det andra ärendet illustrerar hur man kunde handskas med mer svårdefi- 
nierade avvikelser, också i detta fall har utredningen gjorts av en bama
vårdsassistent enligt gängse regler. Innan dessa båda ärenden presenteras 
skall emellertid ges en bild av ett instmment som bidrog till att forma den 
framväxande utredningskulturen i Stockholms stad.

Om utredningsblankett

Ett viktigt styrmedel för bamavårdsutredningama i Stockholm är den 
blankett som användes under 1930-talet och framåt och som är framtagen 
av kommunen. Blanketten som använts i 16 av de 20 underställda ärendena 
under 1930- och 1940-talen, kan ses som ett sätt att stmkturera utredandet. 
Den anger vad som krävs för att en utredning skall vara trovärdig och legi
tim och utgör därmed i sig ett exempel på en uppsättning regler som leder 
till att utredningarna standardiserades. Blanketten är indelad i sex avsnitt 
där olika typer av uppgifter skall fyllas i. Den avslutas med att ange vad en 
bamavårdsutredning i övrigt skall innehålla.

På blanketten skulle inledningsvis anges källan till anmälan. I övrigt skulle 
den innehålla noggranna uppgifter om bamets och föräldrarnas bostad, 
sysselsättning, civilstånd och ekonomiska förhållanden. Dessutom skulle 
utredarna teckna ned uppgifter om "kropps- eller sinnessjukdom, vanförhet, 
el. annan kroppslig el. andlig brist el. svaghet" hos bamet eller dess anhö-



riga samt om "kriminalitet, alkoholism m.m." hos föräldrarna. Blanketten 
avslutas med en instruktion om vad bamavårdsutredningens ’fria’ del, det 
vill säga den del som inte styrs av blankettrubriker, skulle innehålla. Det 
var uppgifter om "barnets och föräldrarnas hem- och levnadsförhållanden 
såsom bostadens storlek, allmänt intryck av hemmet, av det anmälda bar
net, föräldrarna och syskonen m.m. av betydelse för bedömande av bamets 
behov av vård och uppfostran med angivande tillika av vilka personer, som 
lämnat upplysningarna. Avslutas med motiverat förslag till åtgärd, som 
avses böra vidtagas".

Det kan noteras att blanketten gav utredarna mer omfattande uppgifter än 
de som utredarna tagit på sig i de ärenden som redovisats från nämnder 
utanför Stockholms stad, och att utredarna i Stockholm hade en väsentlig 
självständighet genom att de skulle avge förslag till beslut.

Två illustrationer

Ett ärende (nr 19), som aktualiseras genom en anmälan i slutet av 1945 och 
som gäller en skolpojke i 15 års åldern, vilken bodde ensam med sin från
skilda mor, får illustrera hur utredningsblanketten användes och hur en 
utredning i övrigt kunde vara uppbyggd. Den som aktualiserar ärendet är 
pojkens lärare, som på en särskild blankett anförde att pojken varit mycket 
frånvarande från skolan trots att han inte varit sjuk. "Hemmet är", som lära
ren uttryckte det, "slarvigt och dåligt hållet" och pojken får troligen "leva 
mest av kaffe och bröd". Skolsköterskan hade, påpekade läraren, konstate
rat att pojken var mycket smutsig. Läraren menade slutligen att "modem 
inte synes mäkta med att sköta sin son ordentligt" varför han efter samråd 
med läkare föreslog "att /pojken/ omhändertas och sändes förslagsvis till 
Boxtorps barnhem. Ett års disciplinerat liv skulle säkert göra honom gott".

Genom utredningsblanketten får läsaren reda på att modem var skild och 
att fadem flyttat från Stockholm och hade ny familj. Under avsnittet om 
ekonomiska förhållanden har antecknats att familjen erhöll fattigvård och 
under "Kropps eller sinnessjukdom...": "modem debil, Har bensår. Pojken 
I.K. 80, år 1939. Går i hjälpklass". Den ’fria’ delen av utredningen, som 
omfattar drygt två A4-sidor, koncentreras till de teman som angavs i 
anmälan, det vill säga pojkens skolförhållanden och modems vanvård av 
hem och barn. Den inleds med en redogörelse för anmälan och för pojkens 
skolproblem (hög frånvaro, svårt att följa med). Den anmälande läraren och 
skolsköterskan får ytterligare utveckla sina ståndpunkter, dessutom redovi



sas samtal med modems bamavårdsman och den som hade hand om 
familjens fattigvårdsunderstöd. Under utredningstiden gjordes flera hembe
sök. "Vid det sista besöket", skrev assistenten, "ringde och knackade utre
daren under 20 minuter på dörren, innan modem öppnar. Lägenheten hålls i 
dåligt skick; allt ligger framme, kläder, mat, gamla tidningar".

Assistenten avgav bedömningar eller ’diagnoser’, hållna i vad som skulle 
kunna kallas en vardaglig commonsense stil: "Modem förefaller uttröttad 
och ur stånd att taga hand om hemmet och pojken. Pojken själv låg vid det 
sista besöket i sängen och uppgav sig vara sjuk. Han visade dock inte några 
symptom härpå. Han var tystlåten och inbunden". I sin sammanfattning 
skrev assistenten att "modem inte är lämplig att fostra pojken, då han var
ken får den fysiska eller psykiska omvårdnad som han borde ha. Han har 
oregelbundna vanor och besöker skolan sporadiskt. Vissa hygieniska brister 
har också förekommit. Pojken är inbunden och visar tendenser att bliva 
alltmer svårfostrad och indolent. Han är därför i behov av en speciell 
omvårdnad som modem ej kan ge honom".

Redan genom noteringarna på blanketten ges läsaren en bild av hur 
familjen skall betraktas. Man får i en koncentrerad och översiktlig fram
ställning reda på att modem var frånskild, familjen fattig samt att modem 
och sonen ansågs förståndshandikappade. Liksom i de ärenden som utretts 
utanför Stockholms stad under samma tidsperiod var utredarens perspektiv 
begränsat, i detta fall till sonens skolproblem och modems vanvård av hem 
och barn. Läsaren ges ingen beskrivning av familjens historia. Det är 
slående att fadems situation och eventuella ansvar för sonen överhuvud
taget inte diskuteras. Efter att det på blanketten konstaterats att modem var 
frånskild och att fadern bodde på annan ort, sägs ingenting ytterligare om 
honom eller hans förhållande till pojken. De förklaringar av familjens 
problem som anges är begränsade till korta ej verifierade antydningar om 
modems debilitet.

Utredningen är skriven i en påtagligt distanserad, till synes objektiv stil. 
Assistenten förefaller vilja ge intryck av en saklig presentation av fakta. 
Som en stilmässig markering av den objektiva, utanförstående hållningen, 
kan ses att assistenten kallade sig "utredaren". När det gäller förhållandet 
till bevisföring skiljer sig denna utredning från de förinstitutionella. Assis
tenten söker ge ett allsidigt intryck genom att belägga sina ställningstagan
den genom flera stödjepunkter. Hon redovisade inte bara sina egna iakt
tagelser, även skolpersonal, en bamavårdsman och en fattigvårdstjänsteman 
fick bidra.



Ett ärende från 1946 (nr 15) får illustrera att Stockholmsutredningama, 
trots liknande yttre form, innehållsligt kunde se mycket olika ut. Ärendet 
består i realiteten av två utredningar. Den första ledde fram till förslag och 
beslut om att bamet, en fyra år gammal flicka, skulle placeras på daghem 
och att en läkarundersökning skulle göras. När detta inte kunde genomföras 
skrevs ett tjänsteutlåtande som utmynnade i att bamet tvångsomhändertogs. 
Här kommer huvuduppmärksamheten att ägnas den första utredningen. 
Tjänsteutlåtandet får ses som ett komplement till den första utredningen där 
den grundläggande beskrivningen av familjen görs. Utredningen är mycket 
omfattande (12 sidor) för denna tidsperiod. En förklaring kan vara att den 
assistent som utredde ärendet och som haft kontakt med familjen under ett 
år, förefaller osäker på hur hon skall se på situationen. Den problembild 
som redovisas tycks svår att kategorisera i någon gängse mall och assis
tenten verkar ha vacklat mellan förebyggande åtgärder och omhändertag
ande. Det förefaller som hon sökte kompensera denna osäkerhet genom att 
ge en förhållandevis sammansatt bild av familjen - flera teman behandlas 
och assistentens samtal och åtgärder beskrivs ovanligt ingående. I ett par 
avseenden pekar denna utredning framåt mot ett mer modemt sätt att 
skriva. Det gäller för det första bredden i de teman som behandlas och för 
det andra den relativt noggranna skildringen av assistentens insatser.

Utredningen inleds med den tidigare presenterade blanketten. Här framgår 
att anmälan gjorts av en "grannfru" och att bamet bodde hos "fadern och 
dennes ’hushållerska’" (i fortsättningen styvmodem), vidare att fadern var 
änkeman samt att den biologiska modem avlidit två år innan utredningen 
skrevs.47 Den enda uppgift som finns under mbriken "ekonomiska förhål
landen" är en notering om att fadem har ett arbetaryrke. Under mbriken 
"kropps- eller sinnessjukdom..." finns antecknat att den biologiska modem 
avlidit och att flickan vårdats på sanatorium. När det gäller "kriminalitet, 
alkoholism m.m." har antecknats att fadem suttit i fängelse och gjort sig 
skyldig till en fylleriförseelse. Den ’fria’delen av utredningen har en struk
tur som står väl i överensstämmelse med blankettens angivelser av vad den 
bör innehålla. Underlaget utgörs av samtal med fem kvinnor i familjens 
grannskap, varav en är anmälaren. Utredaren samtalade med bamets fader 
och styvmodem. Den sistnämnda hade ansvaret för bamet under dagtid. 
Dessutom hade utredaren kontakt med flickans farmoder och tuberkulosby
rån (med anledning av flickans misstänkta sjukdom). I övrigt bygger utred
ningen på assistentens observationer vid hembesök, tidigare kännedom om

47 "Hushållerska" är vid den här tiden en inte ovanlig beteckning på sammanboende kvinna.



styvmodern samt ett läkarintyg som bifogas utredningen och som handlar 
om styvmodern. Texten inleds med en presentation av anmälarens bild av 
situationen. Hon var bekymrad över flickans "trista tillvaro", styvmodern 
grälade ständigt på barnet och ibland lämnades hon ensam om kvällarna. 
Anmälaren hade dessutom sett fadem komma hem berusad. Sanningshalten 
i anmälarens och övriga grannars uppgifter söker assistenten belägga ge
nom en självständig bedömning av trovärdigheten. Till exempel skriver 
hon att en av uppgiftslämnama "gjorde ett mycket vederhäftigt och sansat 
intryck".

Uppgifter från assistentens hembesök ges stort utrymme. Här beskrivs hur 
hon första gången kom in i familjens lägenhet sedan hon "passat dem en 
lördageftermiddag". Styvmodern presenteras som en "f.d. Tempelbacks- 
flicka".48 Därefter refereras ett två timmar långt samtal där styvmodem först 
slog tillbaka alla anklagelser, men så småningom berättade hur hon "kände 
sig nervös och så spänd och irriterad av flickan och att det händer att hon 
ger henne ett slag över stjärten", samt att även fadem gett henne stryk.

Assistenten avger ’vardagliga diagnoser’ av såväl bamet, styvmodem som 
deras inbördes relationer. Bamet beskrivs som "lillgammal, beskäftig, till- 
gjord och ganska beräknande. Hon verkade intelligent och hade ett för sin 
ålder synnerligen rikt ordförråd". Styvmodems historia beskrivs kortfattat 
med att hon tidigt blev föräldralös och placerades vid institution på gmnd 
av uppfostringssvårigheter: "hon har betecknats som lindrigt debil, labil, 
vek och hållningslös".49 Assistenten menar att hon "undan för undan förstått 
att (styvmodem) icke torde kunna fästa sig vid flickan eller ens förstå vad 
ett bam i denna ålder behöver av uppmärksamhet och personlig omvårdnad 
eller vad som kan krävas av henne". De bedömningar som gjordes il
lustreras med ’vardagliga’ exempel på hur styvmodem och bamet betedde 
sig vid hembesöken.

Utredningen domineras helt av kvinnor. Det var kvinnor som är uppgifts- 
lämnare och den huvudsakliga uppmärksamheten riktas mot styvmodem, 
trots att fadem hade det formella ansvaret för bamet. Fadem beskrivs vis
serligen som opålitlig när det gäller att hålla överenskommelser och alltför 
våldsam när han är på dåligt humör, men annars närmast med överseende:

48 Barnhemmet Tempelbacken, som låg i Ulvsunda utanför Stockholm, var avsett för "yngre svårupp- 
fostrade flickor" (Stockholms kommunkalender 1936 s 231).

49 De sistnämnda uppgifterna bygger på ett läkarintyg som skrevs åtta år före utredningen, och som bifo
gas som bilaga.



"han var högljudd i sitt tal lite bråkig och orerande, men hade samtidigt 
något avrundat och hjärtligt i sitt sätt".

Den största skillnaden mellan denna utredning och den föregående är, som 
bör ha framgått, att den behandlar fler teman och att den söker ge en för
hållandevis fyllig framställning av samtalen med de inblandade partema. 
Olikheterna skall sannolikt framförallt sökas i förhållandena i de utredda 
familjerna.50 Det första ärendets problematik tycks, i motsats till det andra, 
lätt att klassificera i den tidens gängse sociala konstruktioner för avvikande 
beteende; i detta fall vanvård och debilitet. Den andra utredningen pekar, 
genom sin bredare ansats, sitt sätt att närma sig var och en av de inblandade 
och genom att den behandlar relationerna inom familjen, framåt mot en mer 
modem utredningsstil. Skillnaderna i handläggning visar emellertid också 
på något annat, nämligen att den byråkratiska handläggningen, så som den 
såg ut i Stockholm under den här tiden trots standardisering, tillät olikheter. 
Utredningarna var inte maskinellt tillverkade produkter utan de gav 
utrymme för assistenternas självständighet.

Sammanfattning

De redovisade utredningarna från assistenterna i Stockholms stad knyter an 
till en byråkratisk modell. Organisationens storlek och det faktum att arbe
tet utfördes av ett antal tjänstemän, möjliggjorde en högre grad av standar
disering och därmed mer stabila handlingsmönster. Utredarnas auktoritet - 
deras anspråk på att skriva utredningar som utgör trovärdiga utsagor om 
verkligheten - kan sägas vara baserade på organisatoriskt definierade reg
ler och mål (jmf Beckman 1990 s 129). Dessa har i sina grunddrag skapats 
i lagstiftningen, men fått sin särskilda utformning i de mönster som 
utvecklats vid Stockholms stads barnavårdsnämnd.

Utredningarnas innehåll och form utmärks av byråkratiska texters kalkyler- 
barhet och stabilitet. En viktig faktor i detta sammanhang är blanketter, 
som gav en snabbt överblickbar och kategoriserande bild av familjerna. 
Utredningarna standardiseras därmed genom i förväg fastställda regler för 
form och innehåll. De utformades i en till det yttre, objektiv och saklig stil. 
Bevisningen är mer utvecklad i dessa byråkratiska utredningar än i de 
förinstitutionella. Till skillnad från i de förinstitutionella lät man flera 
personer belysa de teman som utredningarna berörde och sökte på så sätt

50 Båda utredarna är erfarna bamavårdsassistenter med examen från Socialinstitutet.



understödja påståendena. Utredarna försökte också belägga trovärdigheten i 
de egna kunskaperna om familjemedlemmarna genom att framhålla att 
familjerna var välkända, främst genom att man gjort hembesök.

Standardiseringen betydde inte att bamavårdsassistentemas individuella stil 
och kunskaper saknade betydelse. Inte heller betydde den till det yttre 
objektiva och sakliga tonen, att assistenterna avstod från att göra värder
ingar, tvärtom utgjorde vad som här kallats vardagsdiagnoser ett väsentligt 
moment i texterna. Dessa diagnoser knöt an till den rådande diskursen. Så 
behandlades till exempel fenomen som vanvård och debilitet på det sätt 
som kan förväntas mot bakgrund av den tidens tänkande. Liksom när det 
gäller de förinstitutionella utredningarna finns få exempel på att teoretiskt 
eller vetenskapligt förankrade begrepp användes direkt av utredarna. När 
det gjordes tycks begreppen ofta direkt hämtade från läkare, som genom 
skriftliga eller muntliga yttranden avgivit diagnoser av någon familjemed
lem. På så sätt upprätthölls också i Stockholms stad två parallella diskurser.

Tömblom (1988) har i en undersökning av dokumentation vid Stockholms 
stads socialförvaltning benämnt det som här kallas byråkratiska utredningar 
för den juridiskt/kliniska modellen. Därigenom pekar hon på att utredning
arna präglas av noggranna redogörelser för situationer och utredarna vill ge 
intryck av neutralitet, samtidigt som det är tillåtet och nödvändigt att 
dokumentera uppfattningar om de hjälpsökandes karaktär (aa s 13 ff). 
Hydén använder i sin undersökning av bamavårdsutredningar i Stockholms 
stad begreppen juridiska eller polisiära för att beskriva samma typ av 
utredningar (Hydén 1991 s 20). Att begreppet byråkratisk används i före
liggande text, har dels att göra med avhandlingens teoretiska utgångspunk
ter, men också med att begrepp som juridisk och polisiär riskerar att leda 
tankarna alltför snävt. Den byråkratiska bamavårdsutredningen är visser
ligen del i samma (byråkratiska) tradition som den juridiska och polisiära, 
men har inte nödvändigtvis hämtat sina drag från just dessa. Bar- 
navårdsutredningen kan i stället sägas avspegla en allmän utveckling i 
kommuner och statsförvaltning mot en institutionaliserad regelstyrd, byråk
ratisk utredningsmodell. Men också utbildningen vid socialinstituten, 
inflytande från medicinen och så småningom från amerikansk casework, 
ger den byråkratiska bamavårdsutredningen dess särart. En bamavårdsut- 
redning är inte detsamma som en juridisk utredning eller en polisutredning, 
den har sina egna kännetecken och den är tillkommen i en bredare byråkra
tisk utredningstradition. Inte heller är begreppet klinisk särskilt väl valt



eftersom det lätt för tankarna till en rationell vetenskaplighet, som är rätt 
fjärran från dessa texter.

Om Stockholms stads utredningar präglas av utredarnas byråkratiska aukto
ritet, vilken sorts auktoritet gjorde då de förinstitutionella utredningarna 
anspråk på? Nämndordföranden i utredningen om statdrängens dotter hade 
auktoritet både som ordförande och präst. I ärendet tycks han ha utnyttjat 
denna dubbelroll, till exempel användes dopet och religionen som instru
ment för att påverka föräldrarna. Som utredare sökte han inte auktoritet 
genom objektivitet och allsidighet, utan begärde att bli trodd på sitt ord. 
Bamavårdslagen från 1924 innehöll komplicerande moment i förhållandet 
till professionell kontroll. En del av ledamöterna i barnavårdsnämnderna 
utsågs på grund av sina professionella positioner som präst, lärare eller 
läkare. I avsaknad av de instrumentella renodlingar som utmärker en byråk
ratisk eller professionell modell, framträder en mer komplicerad struktur, 
med band till ett paternalistisk! samhälle, till kristna värderingar, men 
också till det moderna samhällets rationalitet. Ett barnavårdsarbete i spän
ning mellan målrationalitet respektive värderationalitet och organisations
respektive personbaserad auktoritet (jmf Beckman 1990).

1950- TILL 1960-TAL 
FÖRÄNDRINGAR I DEN BYRÅKRATISKA UTREDNINGEN

I avhandlingens inledning beskrevs ett ärende (nr 98) från en mindre kom
mun som utreddes under mitten av 1960-talet. Ärendet behandlades av 
hemkommunens barnavårdsnämnd, Stockholms stads barnavårdsnämnd 
och två läkare, alla med olika utgångspunkter och tillvägagångssätt. En av 
poängerna med den presentationen var att visa hur olika perspektiv kunde 
leda fram till olikartade beskrivningar av samma företeelse.

Framställningen i detta kapitel har, så här långt, rört framväxten av Stock
holms stads byråkratiska utredningar och en förinstitutionell utredningsstil. 
Därmed har också de traditioner som möttes i detta 1960-tals ärende be
handlats.51 I det följande avsnittet skall visas hur den byråkratiska utred
ningens ställning i Stockholms stad befästes och hur den kompletterades

51 Ärendet, som inbegrips i de sexton som ingår i det kvalitativa urvalet illustrerar de stora skillnader som 
kunde finnas bland ärenden som här betecknats som byråkratiska. Hemkommunens utredning har klassats 
som byråkratisk eftersom den gjordes av en tjänsteman, men dess stildrag kan jämföras med vissa drag i 
den förinstitutionella.



med ytterligare kännetecken. Dessutom skall diskuteras hur ett psykody- 
namiskt perspektiv fick inflytande i bamavårdsutredningama, framförallt 
genom läkarna vid den psykiska barn- och ungdomsvården i Stockholm. 
Utredningarna utanför Stockholms stad är liksom under föregående period 
inte enhetliga. Trots att många kommuner genom 1950-talets samman
slagningar fått möjlighet att anställa tjänstemän, så fanns en stor spännvidd 
i utredningarnas utformning. Det skall illustreras med två ärenden från 
kommuner av olika storlek utanför Stockholms stad. I detta sammanhang 
skall diskuteras socialvårdskonsulentemas och bamavårdsassistentemas vid 
länsstyrelsen inflytande över barnavården.

Utredningen som berättelse om socialt arbete

Vid Stockholms barnavårdsnämnd farms i mitten av 1950-talet sju avdel
ningar. Det var vid den nytillkomna sociala avdelningen som bamavårdsut- 
redningar gjordes. År 1961, i samband med att den nya Bamavårdslagen 
trädde i kraft, byggdes den sociala avdelningen ut. Nio bamavårdsbyråer 
med ansvar för varsitt geografiskt område inom staden inrättades. Det var 
dessa som vid mitten av 1960-talet var ansvariga för utredningar i de indi
viduella ärendena (Stockholms kommunkalender 1956 s 287 f, 1966 s 317 f 
och Sociala meddelanden nr 5-6 1964 s 16 ff).

Ett ärende från 1956 (nr 29) får illustrera den utveckling som den byråkra
tiska stockholmsutredningen genomgick. Ärendet rörde en två år gammal 
pojke där anmälan gjordes av en granne som enligt utredaren "befarade att 
modem ej kunde sköta bamet. Modem grälade och bråkade, hon hade för
modligen dåliga nerver. Pojken skrek ofta, ibland flera timmar i sträck". 
Utredningen består av drygt sex A4-sidor. Den inleds inte med en blankett, 
men de mbriker som ingår i den blankett som tidigare diskuterats används 
av assistenten för att i början av utredningen strukturera bilden av familjens 
sammansättning och övriga förhållanden. Detta var för övrigt ett på 1950- 
och 1960-talen vanligt sätt att ställa upp utredningar. Man hade frångått 
blanketten, men de mbriker och därmed de mönster som fanns inlagda i 
blanketten hade övertagits av assistenterna och de kunde reproduceras via 
exempelvis mallar för utredningar.52

52 Se Sociala meddelanden nr 5-6 1964 s 53 f, där avdelningschefen vid Stockholms barnavårdsnämnds 
sociala avdelning Folke Edvall bekriver villkoren för utredandet.



På utredningens första sida ges läsaren i den ’fria’ blankettens form en 
snabb uppfattning om familjen. Här framgår att föräldrarna var gifta och 
sammanboende, att de fått socialhjälp, att fadem var arbetare, att han tidvis 
missbrukat sprit och att modem var "debil". Utredningen bygger på kon
takter med ett stort antal personer. Här redovisas samtal med två grannar, 
barnens mormor, en assistent vid socialbyrån, mannens övervakare, en 
sköterska vid barnavårdscentralen, en socialläkarassistent, en assistent vid 
arbetsvärden samt tre läkare varav en psykiater och två socialläkare. So- 
cialläkama arbetade vid barnavårdsnämnden respektive fattigvårds- 
nämnden. Det stora antalet personer reflekterar en tillväxt och specialiser
ing av den offentliga sektom, som innebar att betydligt fler myndigheter 
kunde ha inblick i en utsatt familjs liv än vad som var fallet på 1930-talet. I 
sin förlängning medförde detta att fler teman belystes. Så får sköterskan vid 
barnavårdscentralen beskriva barnet: "pojken blek men ganska ren och 
kunde inte sägas vara direkt misskött även om modem inte skötte honom så 
som man skulle önska. Han var ganska livlig och hade haft sömnbesvär, 
hade för den skull fått lugnande medicin. Hemmet var vid de flesta besök 
slarvigt och dåligt vädrat".

Socialläkarassistenten och läkarna beskrev modem, modems möjligheter på 
arbetsmarknaden och bamet. Socialläkarassistenten menade att man försökt 
få ut modem i yrkeslivet, men att man på gmnd av hennes bristande för
måga - "hon var dessutom mycket labil och opålitlig" - inte kunnat skaffa 
något arbete. Psykiatern avgav en diagnos på modem: "oligofreni" och 
dessutom nervösa besvär. Socialläkaren vid fattigvårdsnämnden fick 
bekräfta att modem var utvecklingsstörd: "hennes debilitet /är/ orsak till 
hennes underliga beteende". Barnavårdsnämndens socialläkare är den enda 
som avger ett särskilt intyg till utredningen. Där slår han fast att bamet 
måste omhändertas, framförallt på grund av att modems "kapacitet /.../ är 
mycket bristfällig".

Utredningen är uppbyggd som en berättelse där händelseförloppet beskrivs 
i tidsföljd och där referenternas uttalanden flikas in i sammanhanget. 
Berättelsen har en början, som utgörs av anmälan och ett slut, med förslaget 
om omhändertagande. Däremellan ges beskrivningar om upp- och ned
gångar i familjens liv och om framgångar och motgångar för barnavårds
nämndens och övriga myndigheters åtgärder. Efter redogörelsen för 
anmälans innehåll, följer en beskrivning av det obligatoriska hembesöket. 
Här avgav assistenten en första karaktäristik av modem, fadem och hem
met: "Modem var mycket blek och mager, nervös och något velig men



föreföll samtidigt mjuk och rar/.../ Fadern tog anmälan mycket lugnt och 
lade sig över huvud taget inte så mycket i samtalet. Hemmet föreföll trist 
och torftigt men hade inga påtagliga brister i skötseln".

Efter denna bild får två grannar, socialläkaren vid fattigvårdsnämnden, 
assistenten vid socialbyrån och mannens övervakare avge sina, i detta 
första skede, divergerande synpunkter på familjen. Efter den inledande 
kontakten gavs modem möjlighet att tillsammans med sonen åka till ett 
vilohem. När hon kom hem beskrevs familjens situation som klart förbätt
rad: övervakaren hade "knappt känt igen modem. Hon hade verkligen ryckt 
upp sig".

Det första misslyckande som utredaren beskriver var försöket att via 
socialläkarexpeditionen och arbetsvärden hjälpa modem att få arbete. Ett 
knappt halvår efter att barnavårdsnämnden fått kontakt med familjen 
skedde enligt assistenten ytterligare försämringar: "Vid hembesök i decem
ber månad var modem åter trött och nere. Hon rekommenderades därför att 
åter gå till läkare för att få något stärkande" (kursiv i orginal). Utredaren 
söker visa upp familjens ökande problem framförallt via rapporter från 
hembesök och genom övervakaren:

"Vid hembesök /.../ befann sig hemmet i ett bedrövligt skick, smutsigt och rörigt. 
Modem verkade helt apatisk /.../ Modem var blekare och magrare än tidigare och 
hennes efterblivenhet framträdde än tydligare. Hon talar ej rent och använde orden i 
felaktiga sammanhang. Barnet verkade ordendigt oroligt, sprang runt i ett kör, 
spottade och fräste åt modem om hon råkade komma i närheten av honom och kas
tade saker omkring sig."

Efter beskrivningen av detta hembesök utformas utredningen så att 
omhändertagandet tycks vara den enda återstående lösningen. Förebygg
ande åtgärder hade ju prövats och trots det försämrades familjens situation. 
Dessutom visade ytterligare kontakter med barnavårdscentralen och de 
bägge socialläkama att de inte trodde på modems förmåga.

Vad finns det för likheter och skillnader mellan denna utredning och de 
äldre stockholmsutredningama? Utredningarna är liksom tidigare upp
byggda efter en gemensam form. Även om blanketter inte längre används, 
märks standardisering av utredningarna genom reproduktion av blanketter
nas rubriksättning. Gemensamt är även att man med hänvisning till flera 
olika källor söker göra slutsatserna trovärdiga. I de senare utredningarna



tycks läkarna i detta avseende spela en än mer avgörande roll.53 Även när 
det gäller sättet att uppehålla sig vid beskrivningar av det vardagliga finns 
likheter. Här märks metoden att beskriva detaljer och avge sammanfattande 
vardagsdiagnostiska omdömen om hemmet och familjemedlemmarna. 
Undantagen utgörs av de fall då assistenten hänvisar till läkarens diagnos. 
En annan likhet är den underordnade roll som fäderna spelade. De beskrevs 
som figurer som antingen kunde ställa till det för mödrama genom att supa 
och bråka, eller underlätta genom att uppträda hyggligt. I grunden tycks de 
emellertid inte anses ha något ansvar för barnens vård.

En ytterligare observation är att debilitetsbegreppet förefaller ha haft en 
starkt legitimerande funktion vid tvångsomhändertaganden. Det verkar ha 
varit enkelt att använda eftersom det förefaller tillräckligt att en läkare 
påstod att någon var debil för att det skulle få karaktären av sanning. 
"Debilitet" utgör på det sättet ett åskådningsexempel på en användbar 
social konstruktion inom barnavårdens fält. Begreppet var kodifierat i 
lagstiftning (bland annat genom indikationer för tvångssterilisering), det 
hade legitimitet i den professionella diskursen, det fungerade omedelbart 
klassificerande och var för de läsare man riktade sig till sannolikt en 
markör av vad det var för person man hade att göra med. Begreppet hade 
en vetenskaplig legitimitet via psykologin och psykiatrin och klienternas 
diagnos kunde, om man så önskade, enkelt fastställas via etablerade test. 
Samtidigt var begreppet anpassningsbar! till historiska förändringar och 
som Kollberg (1989) visat kan det ges olika innebörder. Vissa personer 
som tidigare betecknats som utvecklingsstörda skulle inte betraktas så idag 
(aa s 21 ff).

Det nya i denna utredning, jämfört med de byråkratiska utredningarna från 
1930- och 1940-talen, är sättet som historien berättas på. Den byggs upp 
med en början och ett slut, där utvecklingen beskrivs framförallt via assis
tentens hembesök, men också genom referenser till andra myndighetsrepre
sentanter. Denna utredningsstil är relativt likartad under 1950- och 1960- 
talen. Vad som kan observeras är framförallt en finslipning av de tendenser 
som beskrivits. Så kan till exempel noteras att blankett inte användes i 
något av ärendena under 1960-talet, men att delar av blankettens inledande 
rubriksystem fortfarande var i bruk för att i början av utredningarna ange 
familjesammansättningen. Under 1960-talet blev det dessutom vanligt att

53 Stockholms stad hade vid den här tiden en utbyggd socialläkarorganisation vid fattigvårdsnämnden, 
barnavårdsnämnden och vid vissa barnhem (Stockholms kommunkalender 1956).



utredningstexten strukturerades genom underrubriker. Så delades till exem
pel texten i utredning nr 32 upp i följande rubriker:

- Bakgrunden till omhändertaganden var följande
- Av barnavårdsnämndens handlingar framgår
- Under den aktuella utredningen har framkommit
- Sammanfattning

Med denna uppläggning blir utredningarnas karaktär av kronologiska 
berättelser än klarare, och här finns dessutom inskjutet en rubrik som skall 
täcka nämndens kännedom om familjen innan utredningen inleddes.

I utredningarna från 1950- och 1960-talen i Stockholm, utvecklades således 
den byråkratiska stilen. Som tidigare är utredningarna skrivna i en till det 
yttre objektiv, allsidig och saklig stil. Trots att blanketter inte längre använ
des är utredningarna formmässigt standardiserade. Den till det yttre all
sidiga framställningen förstärks genom att en allt större krets av experter i 
familjernas omgivning fick komma till tals. Assistenternas egna bedöm
ningar hade karaktären av vardagsdiagnoser och de utgör exempel på dis
kursens accepterade konstruktioner av avvikande beteende.

Detta är alltså den dominerande bilden, men den är förstås inte helt enhet
lig. Ett ärende (nr 39) avviker från det vardagsdiagnostiska förhållnings
sättet. Assistenten gjorde här en förhållandevis långt driven självständig 
psykologisk diagnos. Hon skrev att modem "agerar med starkt försvar" och 
att hon har "svårt att verbalisera vad det är som trots allt binder henne så 
vid fadern." Samt i en mer sociologisk tolkning: "Enligt undertecknads 
uppfattning är modem ett offer för den moraliskt fördömande uppfattning 
som råder i samhället vad gäller alkoholsjuka. Hon är dessutom själv ett 
offer för denna uppfattning".

En påtaglig skillnad mellan 1950- och 1960-talens utredningar i förhållande 
till de äldre är att de åtgärder som barnavården vidtog och familjens reak
tioner på dessa ställs i centmm. Uttryckt annorlunda får det sociala arbetet 
och professionens insatser en betydligt mer framskjuten position i utred
ningarna. De insatser som assistenterna gjorde och familjens sätt att reagera 
på dessa, blev viktiga för utredningens uppbyggnad. För att utredningarna 
skulle kunna struktureras på detta sätt fordrades relativt utförliga löpande 
anteckningar om händelseutvecklingen. Utredningarna tycks ofta bygga 
just på fortlöpande joumalanteckningar som skrivits av den utredande as
sistenten och/eller hennes föregångare. Joumalanteckningar utgjorde på så



sätt grunden för utredningarna, som i övrigt fylldes ut med uttalanden av 
referenter och sammanfattande omdömen. Med denna teknik skapades 
berättelser som, i ett växelspel mellan vardagsbeskrivningar, diagnoser 
samt åtgärder och deras effekter, ledde fram till tvångsomhändertagandet 
som den till synes enda tänkbara åtgärden.

I linje med detta resonemang har Hydén (1991) analyserat bamavårdsutred- 
ningar i Stockholms stad från 1960-talet och framåt just som, till det yttre, 
sakliga berättelser tillkomna för att kommunicera ett visst innehåll. Två lit
terära grepp är uppbyggnad av utredningstextemas berättelser genom citat 
och perspektivisering av händelseförloppet. Citattekniken består till exem
pel av att hela textmassor från äldre utredningar lyfts in, eller att karaktä- 
ristika avgivna av exempelvis psykiatriker används för att beskriva de 
utredda. Perspektivisering kallar Hydén den teknik som innebär att in
formation hämtas från många håll. På så sätt kan bilder av bamet ges med 
olika perspektiv och intrycket av allsidighet och objektivitet därmed för
stärkas (aa s 17 ff, jm f även Claezon 1987 s 116 Ο

Ι del tre berördes inflytandet från amerikansk casework på svenskt socialt 
arbete. Ytligt sett märks inte detta inflytande i de byråkratiska bamavårds- 
utredningama. Här finns exempelvis ingen systematisk användning av psy- 
kodynamisk teoribildning. Det förefaller emellertid inte sannolikt att dessa 
försök att teoretiskt förankra det sociala arbetet skulle gått helt spårlöst 
förbi. Snarare tycks inflytandet göra sig gällande i det Marja Almkvist såg 
som den viktigaste delen i casework, nämligen det systematiska och meto
diska i det sociala arbetet. På så sätt kunde delar av det som förstods som 
casework mycket väl förenas med den byråkratiska modell som beskrivits. 
Marja Almkvists och Kurt Gordans artiklar om hur utredningar skulle 
bedrivas (se del 3), är således exempel på hur en casework inriktning kunde 
förenas med en byråkratisk utredningsstil. Vad som i detta sammanhang är 
väsentligt och som kan ses som ett uttryck för professionalisering, eller 
ökad professionell identitet, är den framskjutna plats det sociala arbetet fick 
i utredningarna. Beskrivningar av de insatser som socialarbetarna gjorde 
och familjernas reaktioner på dessa blir ett bärande tema i utredningarna. 
Genom denna förändrade stil blev professionens insatser dokumenterade i 
utredningarna och det sociala arbetet därmed synliggjort. Detta kan givetvis 
även vara ett uttryck för att socialarbetarnas insatser i de enskilda ärendena 
faktiskt också ökat kvantitativt sett - det fanns helt enkelt mer socialt arbete 
att beskriva.



En exkurs om läkarna och testpsykologin

Som framgått sker ett genombrott för ett psykodynamiskt perspektiv i den 
professionella diskursen efter andra världskriget. Det innebär bland annat 
att intresset flyttas till de små bamen. I lagstiftningen märks ett ökat infly
tande för en diagnostiskt inriktad psykologi/psykiatri genom ändringar i 
lagen 1942 och framförallt genom den nya Bamavårdslagen från 1960. Det 
kan tyckas paradoxalt att ett sådant inflytande i så liten utsträckning märks i 
utredningarna. Här saknas inte bara ett sådant teoretiskt perspektiv utan 
också (i stor utsträckning) beskrivningar av bamen. Den arbetsfördelning 
mellan lekmän och läkare som kunde uppmärksammas i de förinstitu
tionella utredningarna, gör sig gällande också i det här sammanhanget, men 
här mellan bamavårdsassistenter och läkare.

Ett ärende (nr 24) från 1950-talet skall få illustrera vilken roll läkarna 
kunde spela i samband med att bam omhändertogs. Ärendet gällde två 
barn, en tioårig pojke och en sexårig flicka, som omhändertogs bland annat 
på grund av modems psykiska sjukdom. Bamen placerades på Nyboda- 
hemmet, den tidens största barnhem i Stockholms stad med 229 platser för 
bam mellan ett och sexton år. Vid Nybodahemmet fanns en filial till den 
psykiska bam- och ungdomsvården, med egna läkare, psykolog och kura
tor. Nybodahemmet användes ofta som utredningsenhet för barn som 
omhändertogs. Där bedömdes barnens psykiska status, och de läkarintyg 
som utarbetades utgjorde underlag för barnets vidare placering. Nyboda
hemmet avvecklades under 1960-talet eftersom det ansågs för stort och för 
att sammansättningen av de barn som vistades där ansågs alltför heterogen. 
(Stockholms kommunkalender 1956 s 314, 1966 s 368 och Sociala medde
landen nr 5-6 1964 nr s 75).

Fem månader efter det att barnavårdsnämnden beslutat att omhänderta de 
båda bamen, skrevs läkarintyg om vart och ett av dem. Intygen bygger på 
observationer av hur bamen uppträtt på barnhemmet, på intelligenstest, 
sandlådeobservation, projektiva test och uppgifter från lärare. Om pojken 
skrev läkaren att han "vid intelligenstestning enligt Arthur Performance 
erhåller en kvot, som ligger något över genomsnittet". Sandlådeobserva- 
tionen ledde fram till slutsatser av typen: "upplevde världen som osäker och 
otrygg. Ingen fast förankring hos fadern eller modem. Aggressiviteten var 
rätt infantil och han var rädd att visa känslor i den riktningen". Vid de pro
jektiva testen (Rorchach och Machover) konstaterades att det material som 
producerades var "kvantitativt magert och kvalitativt underhaltigt" och att



den främsta orsaken till detta var pojkens "personlighetsstörningar". På 
grundval av dessa slutsatser kom läkaren fram till precisa rekommenda
tioner om vilken typ av fosterhem pojken behövde.

Även flickan bedömdes med intelligenstest och sandlådeobservationer. Här 
sammanfattade läkaren med att det rörde sig om en "normalbegåvad, 
kroppsligen väl utvecklad flicka som visat god förmåga till social anpass
ning, men som dock har emotionella störningar, vilket bland annat visar sig 
i en viss tvångsmässighet samt i svårighet och osäkerhet beträffande kon
takter".

De här läkarintygen får illustrera en testinriktad psykologis/psykiatris 
starka ställning i Stockholms barnavård under 1950- och 1960-talen.54 De 
läkare, psykologer och kuratorer som arbetade vid Stockholms barnavårds
nämnd hade en viktig roll som bedömare av barnens psykologiska status 
och inflytande över deras placering. Verksamheten var organiserad i barn
hemmens rådgivningsbyrå, från 1964 barnhemmens rådgivningscentral. 
Man kan således tala om en arbetsfördelning mellan å ena sidan de assis
tenter som utredde familjernas förhållanden fram till omhändertagandet och 
beskrev det i vardagliga termer och å andra sidan de läkare, psykologer och 
kuratorer som tog vid efter omhändertagandet. Det var de sistnämnda som 
ställde diagnoser på bamen och prognostiserade deras utveckling.

Byråkratisering och statlig kontroll

För Stockholms läns del innebar kommunsammanslagningarna i början av 
1950-talet att antalet kommuner minskades från cirka 120 till 55. Ett av 
motiven till storkommunreformen var att varje kommun skulle ges ekono
miskt underlag för att kunna anställa tjänstemän, vilket betydde att villko
ren för det sociala arbetet förändrades. Det märks tydligt på hur många bar- 
navårdsutredningar som gjordes av tjänstemän respektive politiker. I mitten 
av 1950-talet var sex av tio underställda ärenden utanför Stockholms stad 
underteckande av tjänstemän och i mitten av 1960-talet gäller det alla.

Utredningarna utanför Stockholms stad uppvisar, liksom under den 
föregående perioden, en mycket olikartad bild. Framförallt skiljer sig de 
små landsbygdskommunernas bamavårdsutredningar från de störres. Ett 
ärende (nr 81) från en utpräglad landsbygdskommun med drygt 3.000 invå-

54 Också vid PBU-verksamheten har testpsykologin en stark position vid den här tiden, se Sociala med
delanden nr 5-6 1964 s 251 ff.



nare,ss får illustrera hur den förinstitutionella utredningen kunde se ut på 
1950-talet.

Utredningen utgörs av en PM till ett protokollsutdrag och uppgår till 2,5 
maskinskrivna A4-sidor. Den är undertecknad av ordföranden i nämnden. 
Utredningen förefaller inte genom rubriksättning eller på annat sätt vara 
uppställd efter någon i förväg fastställd mall och inte heller märks något 
etablerat metodiskt tillvägagångssätt vid insamling av fakta. Det framgår 
inte varifrån olika utsagor härrör och utredaren söker inte belägga sina 
uppgifter genom att stödja sig på olika källor. Skälet till att barnavårds
nämnden ingrep var att modem i familjen lämnat fyra bam mellan nio och 
fjorton år gamla ensamma med två äldre syskon, sexton och arton år gamla. 
Själv hade hon flyttat till Stockholm med sitt minsta bam. Fadern var vid 
tillfället intagen på alkoholistanstalt och beskrevs som våldsam och ans
varslös.

Ordföranden beskrev den rådande situationen som ohållbar. Den 18-åriga 
dottern betecknades som efterbliven och den 16-åriga sonen som "obetänk
sam och utan stadga". Barnen klarade inte uppvärmningen av huset och inte 
heller övriga sysslor. De var "smutsiga, ovårdade och trasiga. Detta är dock 
även fallet när /modem/ finns i hemmet. Att ge dem nya kläder nyttar ej, då 
de efter kort tid är helt förstörda. De fyra skolbarnen ligger tillsammans två 
och två i ett par smala barnsängar. Lakan saknas och sängkläderna är myc
ket smutsiga". Modems vilja att ta hand om dem sattes ifråga:

"nämnden ifrågasätter huruvida hennes omtanke om barnen är den man har rätt att 
fordra av en mor. Hon har vid fler tillfällen använt barnen som medel när det gällt 
att få socialhjälpen utökad. Så t.ex. före jul 1955, då hon hos fattigvårds styrel sen 
anhöll att antingen få ved eller få bamen omhändertagna."

Viktiga delar av den byråkratiska utredningens karaktäristika saknas i detta 
ärende. Man kan inte se några spår av att utredningen skulle vara upplagd 
efter en i förväg konstruerad mall och det märks inga försök till systematisk 
bevisföring. Beskrivningar av det eventuella sociala arbetet lyser med sin 
frånvaro. Det görs inga försök att systematiskt försöka beskriva insatser 
som barnavårdsnämnden gjort och familjens reaktioner på dessa. En viktig 
förklaring till detta kan självklart vara att mycket litet faktiskt gjorts. Ord
föranden nöjer sig med att i slutet av utredningen konstatera: "De sociala

55 Medianvärdet för antalet invånare i Stockholms läns kommuner exklusive Stockholms stad var vid den 
här tiden ca 3.600.



organen inom kommunen har gjort allt för att med mindre drastiska åtgär
der försöka hjälpa familjen /.../ tillrätta, men utan resultat". I förhållande till 
de äldre förinstitutionella utredningarna behandlade denna emellertid flera 
teman.

Socialkonsulenten och länsstyrelsens bamavårdsassistent spelade en viktig 
roll i 1950-talets utredningar. I nio av de tio ärendena utanför Stockholms 
stad har de avgett yttranden med egna utredningar som ingick i länsstyrel
sens beslutsunderlag. Det var framförallt länsstyrelsens bamavårdsassistent 
som stod för dessa utredningarna, medan socialvårdskonsulenten oftast 
nöjde sig med att i sina yttranden uttala huruvida han instämde i nämndens 
beslut eller ej.56 I detta fall omfattar bamavårdsassistentens yttrande två 
maskinskrivna A4-sidor. Det bygger på nämndens utredning och ett samtal 
som assistenten hade med modem. Modem fick verifiera "makens fylleri 
och hårdhänta behandling av såväl henne som barnen och /.../ hans arbets
ovilja". Om modem skrev assistenten: "själv ger hon intryck av att vara 
sliten och är ynkligt mager. Hon har en viss förmåga att lägga sina ord väl, 
och har nog lätt att dupera dem, som ej ha större människokännedom". 
Bamavårdsassistenten sammanfattar: "Handlingarna i ärendet visa bilden 
av ett bedrövligt illa skött hem och föräldrar utan förmåga att fostra sina 
barn". Därför, menade hon, borde länsstyrelsen fastställa barnavårdsnämn
dens beslut.

Bamavårdsassistentens vid länsstyrelsen utredning utgjorde framförallt en 
komplettering av nämndens i form av en intervju med modem som flyttat 
från hemmet. Länsstyrelsens bamavårdsassistents och socialvårdskonsu- 
lentens verksamhet skall huvudsakligen ses som en kontroll och rådgiv
ningsverksamhet för de minsta nämnderna. På så sätt kan den betraktas som 
ett sätt att söka standardisera barnavårdsarbetet. Kontroll- och rådgivnings
verksamheten skulle således minska effekterna av att barnavården bedrevs 
under olikartade organisatoriska villkor.

Som framgått fanns skillnader mellan de utredningar som gjordes utanför 
Stockholms stad. Olikheterna har bland annat att göra med hur barnavården 
var organiserad. Ett ärende (nr 89) som utretts av en bamavårdsassistent i 
en av länets större kommuner får illustrera skillnader i handläggningsstil. 
Utredningen, som skrevs i början av 1957, inleds med en blankett från 
Landskommunernas förbund. Blanketten ger på samma sätt som motsva-

56 Under 1960-talet var bamavårdskonsulentemas yttranden inte alls så fylliga som under 1950-talet, de 
innehöll i de allra flesta fall endast ett yttrande över nämndens förslag, men ingen självständig utredning.



rande från Stockholms stad en snabb överblick av familjebilden och för
äldrarnas sociala förhållanden. Förutom blanketten, består utredningen av 
drygt tre maskinskrivna A4-sidor. Liksom utredningarna från Stockholms 
stad bygger den på att ett flertal personer hörts (skolpersonal, distrikts
sköterska, fosterhemsförälder och bamhemspersonal) och på beskrivningar 
från hembesök.

Utredningen, som rör två bam, nio och tio år gamla, är uppställd som en 
berättelse som tar sin början i barnavårdsnämndens första kontakt med 
familjen, nio år före omhändertagandet. Texten förefaller till stora delar 
bygga på äldre joumalanteckningar. Utredaren beskriver upprepade försök 
att hjälpa familjen. Bland annat har man erbjudit hemsyster, som skulle 
"reda upp i hemmet och samtidigt försöka lära modem ett hems skötsel". 
På samma sätt som i stockholmsutredningama under denna period, får ett 
flertal personer beskriva familjen från sina perspektiv. Så får skolsköters
kan ge uppgifter om hemmets skötsel och hur barnen vårdas och bamens 
lärare får ange hur det går för dem i skolan. Modem beskrivs av assistenten 
som oförmögen att klara bamens skötsel. Hon kunde inte laga "omväxlande 
och närande kost" och hon kunde inte uppfostra bamen. Också i denna ut
redning gavs fadem en underordnad roll. Utredningen har således stora lik
heter med de byråkratiska utredningar som producerades av assistenterna 
vid Stockholms barnavårdsnämnd.

Även i detta ärende yttrade sig länsstyrelsens bamavårdsassistent. Yttrandet 
är drygt två maskinskrivna A4-sidor långt och uppgifterna bygger på ett 
hembesök där assistenten talat med modem. Yttrandet kan ses som en 
kontroll av nämndens utredning. Ingenting nytt tillförs. I stället bekräftas 
nämndens slutsatser: modem "saknar helt förutsättningar att sköta hemmet 
och bamen så att ens lågt ställda krav på materiell omvårdnad bli tillgodo
sedda, och hennes intellektuella utrustning är så svag, att hon icke har för
måga att giva bamen stöd och fostran".

Sammanfattning

I utredningarna från 1950- och 1960-talen fanns en spännvidd mellan en 
förinstitutionell handläggningsstil i de mindre kommunerna och en 
utvecklad byråkratisk handläggning i de större. Samtidigt tycks det ske för
ändringar mellan 1950- och 1960-talet: under 1960-talet var alla de under
sökta utredningarna skrivna av tjänstemän och den kontrollfunktion som 
utövades av socialvårds- och bamavårdskonsulentema tycks spela en mer



underordnad roll för ärendenas behandling. Detta kan tolkas som att de 
kommunsammanslagningar som genomfördes på 1950-talet och de för
ändringar som introducerades med 1960 års Bamavårdslag fick effekter på 
bamavårdsutredningama. Kommunerna anställde i ökad utsträckning 
tjänstemän som fick ansvaret för utredningarna och tillsammans med för
stärkningen av de processuella reglerna i 1960 års Bamavårdslag, innebar 
detta en utveckling mot större likformighet och slutet för den 
förinstitutionella utredningen.

Undersökningen av den byråkratiska utredningens utveckling har kon
centrerats till Stockholms stad. Här har kunnat konstateras att en del 
väsentliga förändringar skett när man jämför 1930- och 1940-talen med 
1950- och 1960-talen. Välfärdsstatens framväxt märks på så sätt att de per
soner som yttrade sig i utredningarna på 1950- och 1960-talen i större ut
sträckning utgjordes av representanter för den offentliga sektom. Under 
1930- och 1940-talen var blanketten ett viktigt styrmedel för standardiser
ing av utredningarna. På 1950- och 1960-talen tycks inte blanketter 
användas i samma utsträckning. I stället struktureras utredningarna så små
ningom genom rubriker som markerar deras karaktär av kronologiska be
rättelser. En avspegling av de professionella strävandena från social- 
arbetarkårens sida under efterkrigstiden är att det sociala arbetet blir ett 
viktigare inslag i utredningarna. De formades till berättelser om de åtgärder 
som socialarbetarna vidtog och familjernas reaktioner på dessa. Det var 
således inte genom användning av ett teoretiskt språk eller vetenskapliga 
anspråk som casework visade sig i utredningarna, utan snarare genom att 
det sociala arbetet gavs en mer framskjuten position och genom att utred
ningarna systematiserades. Casework inordnades i och bidrog till den by
råkratiska regelstyrda modellen.

Den psykodynamiska teoribildningens genombrott märks inte i 
bamavårdsassistentemas utredning. I stället kan man tala om en sorts 
arbetsfördelning på så sätt att bamavårdsassistentema vid Stockholms bar
navårdsnämnd svarade för det socialt inriktade på vardagliga beskrivningar 
grundade utredningsarbetet, medan läkarna hanterade teoretiskt grundade 
slutsatser och prognoser om bams utveckling.



1970- OCH 1980-TAL 
PROFESSIONALISM

Genom kommunsammanläggningar i skiftet mellan 1960- och 1970-talet 
minskade antalet kommuner i Stockholms län till drygt 20. Under 1970- 
talet genomfördes dessutom i alla länets kommuner en övergång från en 
tredelning av socialvården i barnavårdsnämnder, nykterhetsnämnder och 
socialnämnder till sociala centralnämnder. Stockholms stad integrerade, 
som en av de sista kommunerna i landet, nämnderna år 1975. Som framgått 
i del 3 skedde parallellt med dessa förändringar en stor ökning av antalet 
utbildade socionomer. Sammantaget innebar detta en större organisatorisk 
enhetlighet. Dessa förändringar visar sig i att tidigare påtagliga skillnader i 
kommunernas handläggningsstilar minskar. Som framgått ger socialtjänst
lagstiftningen utrymme för professionella strategier. Lagstiftningen genom
fördes först 1982, men den debatt som ledde fram till förändringarna för
siggick under hela 1970-talet.

Under 1970- och 1980-talen förekom som framgått både byråkratiska och 
professionella utredningar. Däremot inga förinstitutionella. Det betyder inte 
bara att utredningarna har det gemensamt att de alla är gjorda av tjäns
temän. Även om det förekommer olikheter mellan byråkratiska och profes
sionella utredningar kan man ändå säga att utredningarna i viktiga bemär
kelser är mer lika varandra på 1970- och 1980-talen än på 1930- och 1940- 
talen. Det gäller centrala drag som de redovisade byråkratiska utredning
arna har gemensamt med de professionella. I de byråkratiska utredningarna 
som här presenterats var redovisning av till synes allsidigt valda fakta och 
värderingar av dessa med hjälp av vardagsdiagnostik, framträdande känne
tecken. Mitt intryck är att dessa kännetecken finns med i samtlig utred
ningar under 1970- och 1980-talen, men i de professionella utredningarna 
kompletterades de med en ökad teoretisering, som bland annat visar sig i 
tolkningar av familjernas beteenden och prognoser om framförallt bamens 
utveckling. Det betyder således inte att den yttre form som utmärkte den 
byråkratiska utredningen saknas i de professionella utredningarna. Inte 
heller att de stildrag som tog sig uttryck i berättelser om sociala insatser 
och familjens svar på dessa upphör. Tvärtom är detta centrala drag också i 
de professionella utredningarna.



Familjen som undersökningsobjekt

Ett ärende (nr 109) från en av länets mindre kommuner från mitten av 
1970-talet skall få illustrera hur de särdrag som utmärkte det byråkratiska 
ärendet fortfarande präglar utredningarna, men också hur den nya profes
sionella orienteringen kommer till uttryck. Utredningen, som är åtta A4- 
sidor lång, inleds med en kort presentation av familjen. Där framgår att 
ärendet gällde en pojke på ett och ett halvt år och, under rubriken "Anled
ningen till utredningen", att pojken omhändertagits akut genom ett ordför
andebeslut. Därefter redovisas "Tidigare aktualitet", det vill säga familjens 
kontakter med socialförvaltningen sedan två år tillbaka.

Under rubriken "Aktuell situation" anges skälet till det akuta omhänder
tagandet. Den utlösande händelsen var att fadem hade försvunnit från 
hemmet. Modem var, menade man, "förvirrad och apatisk" och det miss
tänktes att hon tagit narkotika. Utredaren och ytterligare en assistent som 
gjorde hembesök "såg att /modem/ var i ett alltför dåligt skick för att läm
nas och ensam ta vård om /sonen/ under natten". Utredningen avslutas med 
"Sammanfattning och förslag", där utredaren sammanfattar händelseförlop
pet, ger sin bild av familjen och lämnar förslag till omhändertagande.

De fakta som redovisas bygger framförallt på socialförvaltningens kontak
ter med familjen, men också på inkomna anmälningar från en släkting, 
barnavårdscentralen och modems skyddskonsulent. Till utredningen finns 
dessutom fogat ett läkarintyg. Som i de byråkratiska utredningarna är 
berättelsen stmkturerad i ett tidsförlopp. Assistenten tar avstamp i familjens 
första kontakt med socialbyrån: "Familjen /namn/ har varit aktuell hos 
/kommunens namn/ sociala centralnämnd sedan /datum/". Därefter drivs 
texten framåt med noteringar som "/datum/ inträffade emellertid en kris i 
familjen" och "/damm/ ringde /namn på personal/ från barnavårdscentralen 
och omtalade att hon var orolig för familjen". Redan i de första radema 
under rubriken "Tidigare aktualitet" ges läsaren en bild av ett av utredning
ens centrala teman: "både /modem/ och /fadem/ hade då tidigare missbru
kat narkotika. /Fadem/ har flera fängelsevistelser pga narkotikabrott bakom 
sig och /modem/ var innan hon kom till /kommunen/ inskriven vid ung
domsvårdsskola".

Efter att assistenten konstaterat att ingenting tydde på att föräldrarna 
använde narkotika fram till sonen var ett år, blir utredningen en dramatisk 
berättelse om vad som hände de fyra månader som föregick omhänder



tagandet. Beskrivningar av vardagliga situationer och vardagsdiagnostik 
spelar som i de äldre utredningarna en viktig roll: "/pojken/ hade inte fått 
någon mat, men en kastrull med välling stod på spisen" och "/modem/ 
verkade fortfarande påverkad och var också förvirrad och apatisk."

Socialassistenten förefaller angelägen att beskriva inte bara vad som gjorts 
utan även hur hon själv och hennes kollegor resonerade i de situationer de 
ställdes inför:

"Man övervägde ett omhändertagande av /sonen/ och förberedde polishandräck
ning, men beslutade senare att avvakta och kopplade i stället in jourhavande kvar
tersassistent under helgen /.../ ärendet har då diskuterats i assistentgruppen och vi 
har då kommit fram till att de enda alternativ som vi bedömde kunna vara aktuella, 
var att familjen sökte till ett behandlingshem där även /sonen/ kunde vara med eller 
att /sonen/ placerades i ett jourfosterhem".

Förutom det misstänkta narkotikamissbruket står relationerna i familjen, 
särskilt dem mellan föräldrarna, i fokus för utredarens intresse. Det är 
också här vi finner assistentens tolkningar av orsakerna till deras problem: 
"Då /modem/ är mycket beroende av /fadem/ klarade hon inte av att han 
lämnade henne utan blev mycket deprimerad, vilket tog sig uttryck i apati, 
förvirring och ibland också återfall i narkotikamissbruk". Assistenten hän
visar också till mer komplicerade men oklara förklaringar:

"ut /förkortning för utredaren/ har under den tid kontakten hållits med familjen fått 
den uppfattningen att /modems/, i pressade situationer förvirrade och apatiska till
stånd inte bara beror på narkotikamissbruk, utan har mer djupgående psykologiska 
orsaker som förstärks i samband med missbruk".

Liksom i de äldre utredningarna är bilden av fadem betydligt mer diffus än 
den av modem. Utredaren beskriver fadem med utgångspunkt från modems 
förhållande till honom: "/modem/ är helt dominerad och beroende av 
/fadem/." Också den omhändertagna pojken ges mycket litet utrymme i ut
redningen.

De åtgärder som vidtagits och familjens reaktioner på dessa, beskrivs 
ingående:

"De förebyggande åtgärder i form av familjebehandling, hemmahos terapi etc. som 
erbjöds familjen vägrade de att acceptera, utan ställde endast upp på att ut gjorde 
regelbundna hembesök hos familjen. Under den tvåmånadersperiod hembesök i 
förebyggande syfte företogs, stabiliserades familjesituationen något men var fort



farande mycket skör, vilket också resulterade i en ny kris på grund av inre och yttre 
påfrestningar på makarnas inbördes relation".

Det läkarutlåtande som bifogas fokuserar, liksom utredningen, relationerna 
i familjen, men beskriver i högre grad än utredningen bamet. Det bygger 
inte på några test, utan läkaren grundar sina ställningstaganden på vad som 
kommit fram i socialassistentens utredning och på egna kontakter med 
familjen. Visserligen har läkaren vid besök i hemmet inte

"kunnat iaktta några klara tecken på vanvård eller nervösa störningar hos /pojken/, 
men med den familjesituation som förelegat och föreligger är det en stor risk att 
psykiska störningar nu grundläggs för att ge sig till känna längre fram /.../ På 
samma sätt som /modem/ känner sig osjälvständig och beroende gentemot mannen 
verkar hon också känna ett stort beroende av sitt barn, som betyder mycket för hen
nes egen självkänslas skull. Ett barn i denna situation kan under sin uppväxt möta 
särskilt stora svårigheter att successivt få utvecklas till en självständig individ".

Till den byråkratiska utredningens stildrag läggs i denna utredning ytterlig
are en dimension, nämligen försöken att tolka familjens problem med hjälp 
av något slags teoretisk modell. Assistenten försöker förstå missbmk och 
andra problem utifrån störningar av relationerna inom familjen. Vid sidan 
av tolkningarna finns en förflyttning av uppmärksamheten från individerna 
till relationerna mellan dem. Läkaren utgår också från familjen, men söker 
även prognostisera bamets utveckling.

Ytterligare ett exempel på hur denna professionella stil kommer till uttryck 
i mitten av 1970-talet, är en utredning från Stockholms stad (nr 41). Den 
gjordes av två socialassistenter, något som var vanligt under 1970-talet och 
förekom i majoriteten av ärendena på 1980-talet.57 Utredningen som är 
tretton A4 sidor lång inleds med en blankett. Blanketten har samma 
utformning som den som användes från 1930-talet och framåt. På 1970- 
talet begränsar sig emellertid blanketten till mer formella uppgifter om 
familjesammansättning, yrke och liknande.

Den fria delen av utredningen har en liknande struktur som i det föregående 
ärendet. Den inleds med att skälet till utredningen anges, fortsätter med 
mbriken "Ur tidigare handlingar framgår", därefter följer "Aktuell utred
ning" och den avslutas med "Sammanfattning". Också i detta ärende söker 
socialassistenten tolka särskilt modems bmk av sprit och narkotika som

57 Sex av de tjugo underställda utredningarna på 1970-talet och femton av de tjugo under 1980-talet är 
skrivna av minst två socialarbetare.



orsakade av relationsproblem i familjen. Kanske är tolkningarna i detta 
ärende mer utarbetade och med klarare anknytning till implicit psykologisk 
teoribildning och/eller systemteori:

"Det har /.../ varit en naturlig sak för /modem/ att ta på sig rollen som ’den starkare’ 
i familjen. Vi tror att hon på ett mycket onyanserat sätt känt att hon haft en stor 
funktion att fylla i familjen /.../ Detta har resulterat i att hon aldrig riktigt vågat 
känna efter, utan i stället mer och mer byggt upp ett försvar - en mask - inför sig 
själv och sin omgivning. Ej heller inför barnen har hon kunnat visa sig nere eller 
ledsen. Motgångar och besvikelser har lagrat sig tills plötsligt, då hon känt sig pres
sad av ett slutligt ställningstagande, där hon ej kunnat känna något egentligt stöd 
från något håll, och varit fylld av motstridiga önskningar, ’bubblan brustit’ och hon 
reagerat med att dricka sprit /och/ ta narkotika /.../".

Utredarna söker även tolka modems relationer till de bägge bamen:

"Vi vill starkt betona /modems/ mycket olika relation till och känslor inför de båda 

bamen. /Dottern/ tycker hon om och älskar närmast överbeskyddande. Att /dottern/ 
känner en mycket stark bindning till sin mor råder det ingen tvekan om. Om, och i 
så fall hur stor skada /dottern/ har tagit av föräldrarnas relation är det mycket svårt 
att uttala sig om. Att /sonen/ tagit skada däremot anser vi vara uppenbart. Vi har 
tydligt kunna märka att han inte är lika omtyckt och att han ofta ignorerats. Han ger 
intryck av att vara distanslös".

Vad var det som präglade den professionella utredningsstil som växte fram 
i mitten av 1970-talet? Den byråkratiska bamavårdsutredningen utmärktes 
som konstaterats av en systematiserad och rutiniserad uppläggning. Viktiga 
särdrag för utredningarna under 1950- och 1960-talen är att de byggs upp 
som berättelser om socialvårdens insatser och klienternas reaktioner på 
dessa samt att beskrivningar av vardagen och vardagliga diagnoser av 
klienterna är centrala element. Denna systematiska och rutiniserade stil 
utmärker också 1970-talets professionella utredningar. Det finns således 
viktiga gemensamma drag mellan de byråkratiska utredningarna och de 
professionella. Till de gemensamma dragen fogas emellertid i de profes
sionella den typ av teoretiskt grundade tolkningar som diskuterats. Det kan 
också iakttas att socialarbetarna blir mer synliga i utredningarna genom att 
här finns explicita diskussioner om vilka typer av åtgärder som kunde 
komma ifråga och hur dessa skall värderas.

Det har kunnat konstateras att socialarbetarna under 1970- och 1980-talet 
om man utgår från formella kriterier förstärkte sin professionella position.



Under samma period utvecklades inte någon stabil struktur när det gäller 
teorier och metoder på området. I stället märks ett ökat intresse för olika 
teorier och metoder. Det gäller kanske särskilt systemteoretiska 
tankegångar där relationerna i primärgruppen är av centralt intresse. Det 
kan noteras att just sådana tankegångar kan identifieras i de diskuterade 
ärendena. Det händer att relationerna mellan familjemedlemmarna utpekas 
som förklarande faktorer bakom de problem som identifieras. Det är emel
lertid viktigt att påpeka att de teorianknytningar som görs ofta är oklara och 
av eklektisk karaktär.

I en mer spekulativ analys kan de teoretiska tolkningarna förstås som en 
lösning av de problem, som 1970-talets kritik av socialvårdens moralism 
och förtryck ställde socialarbetarna inför. Genom den typ av tolkningar 
som diskuterats behöver socialarbetarna inte ge klienterna skulden för det 
som inträffat. Föräldrarnas handlingar blir förståeliga mot bakgrund av vad 
de själva utsatts för eller kan förstås om man analyserar familjens sociala 
situation. Den öppna moralismen och därmed skuldbeläggning av för
äldrarna kunde undvikas. Utredningarna fick en mer resonerande stil och 
socialarbetarna kunde beskriva hur de själva tänkte. Därmed kunde ’det 
goda sociala arbetet’ reflekteras också i tvångsomhändertagandeutred- 
ningar. De blev till berättelser om hur socialarbetare, som gjort allt för att 
undvika tvångsomhändertaganden, tvingades kapitulera för omständigheter 
utanför deras (och kanske också familjens) kontroll. Detta säger självklart 
ingenting om hur föräldrarna såg på utredningarna. Det finns ingen anled
ning att anta att de upplevdes som mindre integritetskränkande än de byråk
ratiska. Kanske snarare tvärtom eftersom de ibland innehöll mer ingående 
beskrivningar av familjerna. Den utredning som sist diskuterades behandlar 
exempelvis föräldrarnas sexualliv, trots att det förefaller helt irrelevant för 
omhändertagandet.

1980-tal

Utredningarna från 1980-talet förstärker ytterligare de tendenser som obser
verats under 1970-talet. Ett ärende från Stockholms stad (nr 56) och ett från 
en mindre kommun (nr 120) får illustrera förändringarna. Utredningen från 
Stockholms stad, som rör ett spädbarn, visar redan genom sin uppbyggnad 
att de båda socialsekreterarna som skrivit den vill ge intryck av en analytisk 
hållning. Efter att familjeförhållandena presenterats gör socialsekreterarna 
en sammanfattning av vad de menar utgjorde skäl till omhändertagandet.



I utredningen finns ett särskilt avsnitt under rubriken "Utredningsmetod", 
där socialsekreterarna beskriver de kontakter man haft i ärendet. Här får 
läsaren reda på att socialsekreterarna deltagit i konferenser på mödrahem 
och barnhem och att föräldrarna kallats till samtal men inte kommit. Dess
utom har man begärt in yttranden från ett flertal instanser. Här finns lä
karintyg från den enhet som behandlat modem för hennes narkotikamiss
bruk, intyg från bamhem, läkarintyg på bamet osv. Under rubriken "Bak
grund" beskrivs modems och fadems förhållanden fram till dess att sonen 
föddes. Framställningen koncentreras på att belägga att föräldrarna har ett 
långvarigt narkotikamissbruk bakom sig och, för fadems del, även krimi
nalitet. Föräldrarnas gemensamma historia beskrivs även den som en tid av 
missbruk och kriminalitet. Berättelsen är strukturerad i tidsordning och 
innehåller noteringar som "Den /damm/ fördes /modem/ till Socialjouren av 
polisen. Hon hade påträffats utanför en kvart", "den /datum/ greps /fadem/ i 
en bil full av stöldgods" och "/modem/ fick /datum/ veta att hon var gravid. 
I samband med detta och ett bråk med /fadem/ missbmkade hon amfetamin 
i tre dagar".

Delar av den metodik som socialsekreterarna beskriver verkar ha gått ut på 
att försätta modem i valsituationer: "/modem/ visades på de val hon för 
närvarande hade, nämligen att välja att satsa på /sonen/ och sig, men då 
utan /fadem/, alternativt att välja att satsa på relationen till /fadem/, men då 
med /sonen/ placerad i familjehem". I avsnittet "Vidtagna åtgärder" söker 
man ge en bild av de insatser som gjorts för att hjälpa modem:

"från och med den första kontakten /datum/ och till skrivande stund har en rad 
myndigheter, med kontaktpersoner speciellt tillsatta för /modem/, på många olika 
sätt försökt att med stöd, hjälp, rådgivning, ekonomiska bidrag etc ge /modem/ och 
senare även det väntade bamet en möjlighet till ett drägligt liv".

Under rubriken "Barnets situation och behov" görs ett försök att analysera 
barnets förhållanden med hjälp av psykologisk teori:

"från födelsen och till den ålder som /barnet/ är i nu, 2-3 månader, domineras bar
nets utveckling av biologiska behov, närhet, mat, sömn och omvårdnad. Dessa 
behov blir tillfredsställda genom den nära kontakten med en vårdare, vanligtvis 
modem eller fadem. Bamet kan då rikta sina känslor mot någon och i viss mån upp
rätta en psykologisk relation med denna person. Vårdaren blir den som gör det 
möjligt för barnet att steg för steg uppfatta yttervärlden".



Analysen utmynnar i att barnet måste ges möjlighet att "utvecklas under 
trygga och stabila förhållanden med kontinuitet, dvs regelbundenhet i den 
dagliga vården, tillsammans med samma vårdare".

I avsnittet "Bedömning" ställer utredarna föräldrarnas syn på framtiden mot 
sin egen. Föräldrarnas förslag är att de tillsammans med bamet skall ges 
plats på ett behandlingshem. Denna plan beskrivs som orealistisk av social
sekreterarna, framförallt för att föräldrarna, särskilt fadem, anses fast i sitt 
missbruk. Modem hade visserligen "varit drogfri periodvis men när hon är 
tillsammans med /fadem/ verkar det vara svårt för henne att avhålla sig från 
narkotika. /Fadem/ är en central gestalt för /modem/. Hennes beroende av 
honom går före hennes omsorger om /bamet/". Socialsekreterarna ser båda 
föräldrarna som "drogidentifierade" och "motivationen att bli av med miss
bruket" bedömde de ha "underordnad betydelse". Bamet måste med andra 
ord placeras i familjehem: "Han behöver en och samma vårdare som sköter 
honom och som han kan påbörja en symbios med och därmed möjliggöra 
en positiv personlighetsutveckling".

Till stora delar är den struktur som utmärker detta ärende känd från den 
tidigare framställningen. Vad som skiljer från de tidigare diskuterade ären
dena är försöken att tydligare knyta an till mer vetenskaplig metod, genom 
exempelvis beskrivningar av de metoder som använts vid utredningen och 
den explicita anknytningen till psykologisk teori. I de tolkningar av famil
jerna som förekommer i de byråkratiska utredningarna utgår socialarbet
arna från familjens vardagliga beteende. Tolkningarna går inte utöver var- 
dagsdiagnoser. I detta fall tar man emellertid sin utgångspunkt i generell 
teori för att söka prognostisera bamets utveckling och därmed understödja 
argumentationen för omhändertagandet. Det kan också noteras den relativt 
framskjutna plats det lilla bamet får i denna utredning jämfört med i de 
äldre. Här står utredarnas intresse väl i överensstämmelse med såväl den 
professionella diskursen som med lagstiftarens tankegångar.

Den psykologiska teorin användes alltså för att prognostisera bams utveck
ling och därmed understryka behovet av ett omhändertagande. Avslut
ningsvis skall ett ärende (nr 120) från en mindre kommun få visa hur lik
nande utgångspunkter kan användas för att försöka diagnostisera barns 
vardagliga beteende, också detta för att legitimera omhändertagandet.

Ärendet gäller en tvååring med föräldrar som anses ha missbruksproblem. 
Utredningen har den numera välbekanta uppläggningen. Den inleds med en 
blankett för utredningar i socialtjänstärenden - ett så kallat Ärendeblad A.



Här beskrivs bland annat familjens sammansättning och presenteras en 
arbetsplan. I den sistnämnda föreslås att bamet skall placeras i fosterhem, 
att en psykolog skall bedöma bamet, att föräldrarna skall ha regelbunden 
kontakt med bamet och att bamet skall placeras till dess föräldrarna ge
nomgått behandling för sina missbmksproblem och bearbetat orsakerna till 
dessa.

Under rubriken "Utredarnas bedömning" görs en långtgående tolkning av 
barnets uppträdande så som det visat sig i familjehemmet, efter det akuta 
omhändertagandet som föregått LVU-utredningen. Bedömningen görs på 
basis av ett behovsorienterat perspektiv. Barnets reaktioner tolkas mot bak
grund av att dess behov inte tillfredsställts av de biologiska föräldrarna, 
snarare än som svar på krisreaktioner. Det sistnämnda hade varit naturligt 
om man utgått från ett relationsorienterat perpektiv (se del 3). Utredarna 
betecknar "matsituationen" som otrygg: "Denna symptombild betraktas av 
utredarna som allvarlig med tanke på /barnets/ ålder. För ett litet barn är en 
trygg matsituation en grund för psykisk och fysisk hälsa då mat och matsi
tuation har en central betydelse för bamets livsnödvändiga grundtrygghet" 
och vidare "genom sitt nyfikna och intelligenta sätt att utforska omgiv
ningen visar /bamet/ dock enligt utredarna att primära behov av kärlek och 
trygghet tillfredsställts under tidigare faser i livet". Därmed tas bamets 
beteende i familjehemmet som utgångspunkt för tolkningar av hur dess 
grundläggande behov tillfredsställts i det biologiska hemmet.

Sammanfattning

De professionella bamavårdsutredningama börjar framträda på socialvår
dens falt från 1970-talet, även om det finns enstaka tidigare exempel. Det 
sker mot bakgrund av en stark kvantitativ ökning av antalet anställda so
cionomer i kommunerna, förflyttning av besluten från politiker till tjäns
temän, förändrad lagstiftning med öppningar för professionella strategier, 
förlängd socionomutbildning med forskningsanknytning och inslag av 
professionaliseringsstrategier bland socionomernas fackliga organisationer.

Den professionella utredningens kännetecken är försöken att använda ve
tenskapliga kunskapsformer. Genom att anknyta till en vetenskaplig diskurs 
utökas utredarnas repertoar. Socialarbetaren själv kan i ökad utsträckning 
uppträda som professionell expert. De utredda familjernas beteenden kan 
inte bara beskrivas i vardagsdiagnostiska termer, utan blir möjliga att diag
nostisera och förklara i en vetenskaplig stil med hänvisning till



familjemedlemmarnas bakgrund eller nuvarande psykologiska situation. På 
så sätt kan utredarna argumentera för tvångsomhändertaganden utan att 
använda den moralism som många gånger utmärkte den förinstitutionella 
och byråkratiska utredningen. Den vetenskapliga diskursen tycks dessutom 
möjliggöra prognoser om familjemedlemmarnas framtid.

Det är inte möjligt att i de professionella utredningarna tala om två paral
lella diskurser. I de byråkratiska och förinstitutionella utredningar som pre
senterats kunde noteras en arbetsfördelning där de psykologiskt/psykiatriskt 
skolade läkarna stod för teoretiskt grundade diagnoser och prognoser 
medan socialarbetarna svarade för vardagsbeskrivningar och 
vardagsdiagnoser. Så är det inte i de professionella utredningarna där so
cialarbetarna själva försöker använda professionella tillvägagångssätt.

Den professionella utredningen skall inte ses som en antites till den byråk
ratiska. Tvärtom, de viktigaste utmärkande dragen i den byråkratiska utred
ningen finns med också i den professionella. Det gäller de vardagliga 
beskrivningarna av familjen, vardagsdiagnosema och pretentionerna på 
objektivitet och allsidighet. Beskrivningarna är strukturerade på samma sätt 
som i de byråkratiska utredningarna och de är uppbyggda som berättelser 
om familjernas avvikande beteenden och socialarbetarnas försök att söka 
komma till rätta med dessa. Även i den professionella utredningen finns 
omfattande vardagliga beskrivningar av föräldrarnas avvikande beteenden. 
En professionell utredning kan därmed innehålla beskrivningar av hur för
äldrarnas avvikande beteende visar sig, vad som gjorts för att komma till 
rätta med det, hur det kan förklaras och vilken inverkan det i en framtid kan 
få på barnet. De belägg för omhändertaganden som finns i de professionella 
utredningarna verkar emellertid liksom tidigare, i mycket hög grad vila på 
socialarbetarnas vardagsbeskrivningarЛ» Det är i dessa som tyngdpunkten i 
bevisningen tycks finnas och det är genom dessa som föräldrarna påförs en 
status som exempelvis alkoholmissbrukare.

De professionella utredningarna kan tjäna som exempel på hur historiskt 
förankrade institutionaliserade företeelser kan leva kvar och samtidigt 
inkorporera nya element. Det genomgående temat i utredningarna är, lik
som på 1930-talet, beskrivningar av familjernas liv, och de vardagliga 
diagnoserna är av central betydelse under hela undersökningsperioden.

58 Här liksom tidigare undantas de fall där utredningarnas huvudsakliga bevisning kommer från läkare, 
vilket kan vara fallet när skälet till omhändertagandet är psykisk sjukdom.



När man beskriver försöken att knyta an till vetenskapliga traditioner är det 
viktigt att peka på de mer allmänna begränsningar, som på ett indirekt sätt 
visar sig i utredningarna. I analysen av den professionella diskursen under 
1970- och 1980-talen har beskrivits bristen på enhetlighet, men också mot
sättningar. Åtminstone det förstnämnda lyser igenom i utredningarna. Här 
har visats på implicita referenser till bland annat psykodynamisk skolbild
ning och systemteori. Jag har däremot inte funnit något exempel på utred
ningar där man med hjälp av olika teoretiska perspektiv försöker resonera 
sig fram till möjliga slutsatser. I en mer spekulativ tolkning förefaller det 
ibland som om teorianvändningen snarast är till för att understödja de slut- 
sater man kommit fram till, i stället för att användas i syfte att analysera det 
insamlade materialet.

Utredningarna pekar indirekt på frånvaron av mer handfasta verktyg i form 
av vetenskapligt utprovade test eller andra instrument för att diagnostisera 
och prognostisera föräldrars status och framtid. Visserligen förekommer 
ibland test som utförts av psykologer, men de ger sällan klara svar på frå
gan om vilket handlingsalternativ som är det rätta. Det bör emellertid 
understrykas att man på såväl teoretisk som empirisk gmnd kan ifrågasätta 
möjligheterna att utforma tester som med rimlig grad av säkerhet och bibe
hållen integritet för de undersökta kan klara en rimlig nivå av prediktion på 
individnivå (se Howing m fl 1992 s 6 och Lundström 1990 b).
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DEL 5

LAGARNA, PROFESSIONERNA OCH PRAKTIKEN



KAPITEL 18
SAMMANFATTANDE DISKUSSION

INLEDNING

Objektet för den här studien är barnavårdens fält och dess förändringar 
under 1900-talet. Intresset har särskilt riktats mot de tvångsomhänder- 
taganden av barn som motiveras av föräldrars brister. Undersökningen 
bygger på analys av de delar av fältet som utgörs av lagstiftningen, den pro
fessionella diskursen och praktiken så som den kommer till uttryck i utred
ningar om tvångsomhändertaganden. Framställningen i denna avslutande 
del skall koncentreras till hur lagama, diskursen och praktiken hänger 
samman - på vilket sätt de tillsammans formar barnavårdens fält.

De organisationer på lokal nivå i barnavårdsnämnder och socialnämnder 
där barnavårdens praktik utövas kan betraktas som öppna system. De är ut
satta för omvärldens osäkerhet samtidigt som de förväntas svara mot 
rationalitetskrav. Barnavårdens organisationer styrs av socialt och kulturellt 
bestämda regler, ideologier och resurser.

De organisatoriska förhållandena på barnavårdens fält varierar över tid och 
mellan olika kommuner. Det finns i princip tre olika modeller för hur 
arbetet har organiserats i kommunerna. För det första lekmannamodellen 
där de politiskt tillsatta bamavårdsnämndsledamötema dominerat verksam
heten. För det andra den byråkratiska modellen där tjänstemän dominerar 
verksamheten och där arbetet styrs av standardiserade regler och rutiner. 
För det tredje den professionella modellen där arbetet domineras av tjäns
temän och utförs med hänvisning till deras expertkunskaper.

I anslutning till dessa tre modeller har identifierats tre olika kulturer för 
utredningar om tvångsomhändertaganden: den förinstitutionella, den byråk
ratiska och den professionella.



DEN FÖRINSTITUTIONELLA UTREDNINGEN

Den förinstitutionella utredningen återfinns i mindre kommuner fram till 
och med 1950-talet. Det praktiska barnavårdsarbetet utfördes av bama- 
vårdsnämndsledamöter och utredningarna gjordes företrädesvis av ordför
andena i nämnderna. De undersökta förinstitutionella utredningarna bygger 
på beskrivningar av familjernas ’vardag’. De kännetecknas vidare av 
frånvaro av standardisering samt avsaknad av bevisföring och orsaks- 
förklaringar. Texterna koncentreras ofta till ett eller ett par huvudteman och 
de saknar försök till allsidiga beskrivningar av familjernas situation och 
historia.

Den lagstiftning som reglerade de undersökta förinstitutionella utredning
arna var 1924 års Bamavårdslag. Genom sin förankring i sekelskiftets lagar 
utmärktes den av starkt patemalistiska drag. Här framträder en överhetens 
beskyddarideologi i synen på de utsatta familjerna. Lagen tvingade kom
munerna att inrätta barnavårdsnämnder där representanter från vissa yrkes
grupper - lärare, präster och i vissa fall läkare - skulle ingå. I de flesta 
kommuner bibehöll barnavårdens praktik emellertid sin karaktär av lek- 
mannasysselsättning fram till 1950-talet, det vill säga det fanns inga för 
ändamålet särskilt anställda tjänstemän.

I barnavårdsnämnderna framträdde i många fall en komplicerad auktoritets- 
struktur med en lagstiftning som hade starka band till ett patemalistiskt 
samhälle med kristna värderingar, men också till det framväxande modema 
samhällets nya rationalitet. De läkarintyg som bifogades de förinstitu
tionella utredningarna kan sägas representera ett ’modernt professionellt 
förnuft’, medan utredningarna i sig själva stod för en mer vardagligt präg
lad stil, ibland med öppna moraliska ställningstaganden.

I de materiella rekvisiten till 1924 års Bamavårdslag framträdde, liksom i 
de lagar som skulla följa på den, både prognostiska och normativa element. 
Det prognostiska elementet bestod i att identifiera sådana förhållanden i 
familjen som på sikt kunde innebära att bam utvecklade vanart eller krimi
nalitet. Det normativa elementet innebar att sådana situationer som i sig 
kunde tänkas innebära lidande för barnen identifierades. Dessa normativa 
och prognostiska inslag finns också bland de förinstitutionella utredning
arna. Här märks exempel på fall där föräldrarna genom dålig moral, ’lögn
aktighet’, ’oanständighet’ och så vidare fömtsattes påverka sina bam nega
tivt så att de utvecklade dåliga egenskaper, samt exempel där bam om



händertogs med hänvisning till sådana skäl som kan betraktas som faktiskt 
lidande, exempelvis undernäring.

En viktig pådrivande kraft i den professionella diskursen, särskilt under 
1920- och 1930-talen, var Svenska fattigvårds- och bamavårdsförbundet, 
som tillsammans med Centralförbundet för socialt arbete verkade för till
komsten av 1924 års Bamavårdslag. I Svenska fattigvårds- och bamavårds
förbundet förenades statliga ämbetsmän, filantroper, läkare, präster och 
bamavårdsnämndsledamöter i en organisation som tog som sin uppgift att 
förverkliga bamavårdslagstiftningens värden och föra bamavårdsfrågan 
framåt. Förbundet kan ses som en allians mellan olika intressen inom bar
navårdens vid den här tiden relativt oorganiserade fält.

Förbundet blomstrade under en tid när barnavården ännu i liten utsträck
ning var institutionaliserad. I de flesta kommuner fanns ingen utbyggd bar- 
navårdsorganisation; de viktiga professionerna som socialarbetare och 
bampsykiatrer, hade ännu inte formerat sig och den statliga organisationen 
var relativt svag. I denna miljö var förbundets syfte att hålla samman och 
driva på de som var aktiva på fältet. Här förenades de centrala professio
nerna (jurister, läkare och präster) med frivilliga krafter i den gemensamma 
uppgiften att rädda bamen. De statliga ämbetsmännen kunde använda för
bundet för att ge spridning åt statliga regelverk, men också för att inom 
dess ram producera och sprida egna, i fall där staten inte gjorde det. De 
blankettsystem som förbundet tog fram, kom till användning i de förinsti
tutionella utredningarna.

Olika grupper kunde använda Svenska fattigvårds- och bamavårdsförbun
det som en plattform för att diskutera barnavårdens centrala värden och 
normer och för att föra ut sina teoretiska perspektiv. På så sätt fungerade 
förbundet som en viktig organiserande kraft, inte vid sidan om staten och 
professionerna utan snarare för att knyta dessa samman. Man kan tänka sig 
att förbundet såg som en särskilt viktig uppgift att påverka de kommuner 
där barnavården ännu inte institutionaliserats i byråkratisk organisering, det 
vill säga de kommuner där förinstitutionella utredningar produceras.

Svenska fattigvårds- och bamavårdsförbundet ställde krav på staten om 
bland annat utbyggnad av barnavårdens organisation och ändringar i lag
stiftningens innehåll. På så sätt bidrog man till en process som på sikt mins
kade behovet av och så småningom onödiggjorde den egna organisationen.



Läkarna var teoretiskt ledande i Svenska fattigvårds- och bamavårdsför- 
bundet. De sökte introducera vetenskapliga teorier särskilt för att förstå och 
behandla barn som ansågs vanartiga. Verktyget var en psykiatrise- 
ring/medikalisering framförallt under etiketten psykopati. Intresset kon
centrerades till barn som utvecklat avvikande beteende. De (små) barn som 
vanvårdades eller riskerade att utveckla vanart befann sig i diskursens peri
feri, trots att fler bam var omhändertagna på grund av föräldrarnas brister 
än på grund av egna avvikande beteenden. Parallellt med medikaliseringen 
av avvikande beteende fanns inte bara i lagstiftningen utan också i diskur
sen mer moraliska och på vardagligt ’sunt förnuft’ grundade bestämningar 
av avvikelser och hur dessa skulle förstås. Man kan således tala om två 
parallella diskurser som kunde existera samtidigt utan synbara motsätt
ningar. De parallella diskurserna kunde i de förinstitutionella utredningarna 
manifesteras i form av en arbetsfördelning där nämnderna i sina utred
ningar stod för de vardagliga beskrivningarna och tolkningarna medan 
läkarna i sina till utredningarna fogade intyg, svarade för den medi
cinskt/psykiatriska inriktningen.

DEN BYRÅKRATISKA UTREDNINGEN

Den byråkratiska utredningen återfinns under hela undersökningsperioden i 
kommuner med en utbyggd organisatorisk apparat och med anställda 
tjänstemän. Denna utredningstyp har framför allt undersökts i Stockholms 
stad. Den byråkratiska utredningen är här standardiserad. Form och inne
håll styrs via olika typer av regelverk och rutiner, exempelvis blanketter 
och mallar. Utredningarna är utformade i en till det yttre objektiv och sak
lig stil. Liksom i de förinstitutionella utredningarna spelar beskrivningar av 
familjernas ’vardag’ en central roll när det gäller utredningarnas innehåll 
och uppbyggnad. Utredningarna bygger exempelvis till stor del på rappor
ter från hembesök där familjemedlemmarna och hemmet beskrivs. Den 
sakliga och objektiva stilen upprätthålls bland annat genom att utredarnas 
slutsatser i stor utsträckning bygger på utsagor från andra personer. På 
1930- och 1940-talen spelade privatpersoner som t ex grannar en stor roll, 
men välfärdsstatens professioner blev allt viktigare som referenter från 
1950-talet och framåt. De värderingar och tolkningar som utredarna gör är 
utformade i en vardagsdiagnostisk stil. Så småningom kom de byråkratiska 
utredningarna att struktureras som berättelser vilka byggde på socialarbe
tarnas insatser och familjernas gensvar på dessa.



Den byråkratiska utredningen samexisterar med lagstiftningen från åren 
1924,1960 och 1980.1 1924 års Bamavårdslag betonades att kommunernas 
barnavård skulle bedrivas efter likartade principer. Det främsta medlet för 
att åstadkomma detta var att centralisera verksamheten i barnavårdsnämn
der, men också yttre kontroll från socialdepartementet och länsstyrelserna 
skulle åstadkomma ökad standardisering. Bamavårdslagen från 1960 kom 
att ytterligare betona likformighet och rättssäkerhet. Genom 1960 års lag 
vidgades detaljregleringen av barnavården. Det formellt korrekta utredan- 
dets roll betonades genom bl a vidgade processuella bestämmelser.

Bland de bamavårdsutredningar som här undersökts förekom för
institutionella utredningar samtidigt med byråkratiska fram till och med 
1950-talet. Dessa båda utredningstyper tycks skilja sig åt inte bara när det 
gäller vilka som skrivit dem utan också med avseende på form och inne
håll. Lagstiftarna bakom 1924 års lag lyckades inte åstadkomma den lik
formighet som åsyftades. Tvärtom, olikheterna mellan de byråkratiska 
utredningar i Stockholms stad och de små kommuners förinstitutionella 
kunde vara stora.

I avhandlingens inledning konstaterades att statens styrning och profes
sionernas agerande på fältet över tid kunde förväntas leda till ökad likfor
mighet. En avgörande faktor fö r  i vilken utsträckning likhet skall upp
komma tycks vara vilket slags barnavårdsorganisation som staten och 
professionerna interagerar med. De institutionaliserade organisationerna, 
det vill säga de med anställda tjänstemän, tycks mer mottagliga för 
påverkan som syftar till standardisering.

Undersökningsresultaten antyder dessutom att lokala bamavårdsorganisa- 
tioner kan ligga före lagstiftning och andra former av statlig kontroll och 
styrning. Somliga av de bamavårdsutredningar som gjordes i Stockholms 
stad på 1940-talet kan sägas stå väl i överensstämmelse med de regelverk 
som utmärkte 1960 års lag. Utan att det empiriskt kunnat beläggas kan man 
vidare tänka sig att Stockholms stad fungerade som exempel för hur de 
statliga regelverken kom att utformas i 1960 års lag och kanske också som 
inspirationskälla för andra kommuner.

Det bör ändå slås fast att statligt inflytande är avgörande för förändringar 
på fältet. Även om lagstiftningen ger utrymme för olikartat agerande har de 
lekmän och tjänstemän som uppträder i barnavårdens praktik begränsade 
möjligheter att handla mot gällande bestämmelser. Staten har också haft ett 
avgörande inflytande över barnavårdens/socialvårdens resurser, till exem



pel genom de ökade möjligheterna att anställa tjänstemän som kommun
sammanslagningarna inneburit. Härigenom har staten haft en central roll 
för att åstadkomma institutionella förändringar. Kommunsammanslag
ningar, förbättrade samhällsekonomiska förutsättningar - med ökade möj
ligheter till kommunal expansion - och en växande socionomkår har gett 
förutsättningar för den ’storskalighet’ som möjliggjort barnavårdens byråk- 
ratisering och professionalisering.

Även under tiden efter andra världskriget var läkarkåren tongivande i bar
navårdens teoretiska frågor. De gmndläggande teoretiska föreställningarna 
kom emellertid att förändras. Det biologiskt förankrade psykopatibegreppet 
dominerade diskursen endast under en kortare period. I stället introducera
des en psykoanalytisk teoribildning också det framför allt av representanter 
för läkarkåren. På så sätt förflyttades intresset till de små barnen. Tidiga 
bindningar till föräldrarna, effekter av separationer och neurotiska stör
ningar blev viktiga i diskursen.

Efter andra världskriget började socialarbetarkåren tydligt manifestera sina 
intressen. Det skedde mot bakgmnd av en ökad efterfrågan på socialarbe
tare och en utbyggnad av socialinstitutens utbildning såväl när det gäller 
antalet utbildade som utbildningstidens längd. Som ett led i en professiona
liseringsstrategi kan försöken att manifestera socialarbetarnas teoretiska 
särställning ses. Det sker främst genom en anknytning till amerikansk 
casework. Därmed kan man tala om en potentiell spänning mellan en by
råkratisk yrkesroll och en, på expertkunskap baserad, professionell roll. 
Man skulle kunna tänka sig en konflikt mellan företrädare för psykoanaly
tiskt gmndad casework och en regelstyrd byråkratisk lagtillämpning. En 
sådan konflikt kan tyckas särskilt sannolik på barnavårdens fält, där regel
styrningen är påtaglig, samtidigt som psykoanalytisk teoribildning kan 
förefalla användbar. Det tycks emellertid som de ledande debattörerna 
kunde förena casework med en byråkratisk utredningsstil. I de artiklar som 
behandlar bamavårdsutredningar sker detta genom en betoning av case
work som metod fö r  att systematisera socialt arbete inte som ett sätt att 
söka förverkliga en expertroll byggd på exklusiv teoribildning.

Den byråkratiska bamavårdsutredningens utveckling står väl i överens
stämmelse med en sådan hållning. Från 1950-talet innehöll utredningarna 
mer beskrivningar av det sociala arbetet än tidigare och det metodiska 
insamlandet av uppgifter accentuerades. I socialarbetarnas utredningar 
saknas emellertid teorier för att analysera familjernas situation. Liksom när 
det gäller de förinstitutionella utredningarna finns i de byråkratiska en



arbetsfördelning på så sätt att läkarna i Stockholms stad svarade för teore
tiskt grundade diagnoser och prognoser av barnen, medan de socialarbetare 
som utredde familjerna svarade för beskrivningar av familjerna i vardagliga 
termer.

I en mer spekulativ tolkning kan socialarbetarnas sätt att förhålla sig till 
byråkratisk respektive professionell styrning av sitt arbete, eller för att 
vända på det, organisationsbaserad maktutövning respektive expertmakt 
gentemot klienterna ses som en flexibel anpassning till de gällande värdena 
och regelverken. Man utnyttjar och anpassar sig till de möjligheter som 
finns att driva professionella strategier inom ramen för en byråkratisk orga
nisation och lagstiftning, och man gör det utan att konkurrera med de läkare 
som verkar på samma fält.

DEN PROFESSIONELLA UTREDNINGEN

De professionella utredningarna börjar framträda på fältet från 1970-talet, 
även om det finns enstaka tidigare exempel. De professionella utrednin
garna har många drag gemensamma med de byråkratiska. Bägge typerna 
bygger på vardagliga beskrivningar av familjerna, de innehåller vardags- 
diagnoser och de utmärks av pretentioner på allsidighet och objektivitet. I 
likhet med byråkratiska utredningar från 1950-talet och framåt, innehåller 
de professionella beskrivningar av det sociala arbetet och familjernas reak
tioner på detta. Till dessa gemensamma drag läggs i de professionella 
utredningarna försök att använda teoretiska, mer eller mindre vetenskapliga 
termer för att diagnostisera, förklara och prognostisera föräldrar och/eller 
barn.

Försöken att knyta an till vetenskapliga förhållningssätt ersätter inte den 
byråkratiska utredningens karaktäristika. Snarare innebär den profes
sionella utredningens framväxt att den byråkratiska utredningens stil 
kompletteras med försök till vetenskapliga förhållningssätt. På så sätt kan 
de professionella utredningarna ses som exempel på hur historiskt förank
rade standardiseringar och rutiniseringar reproduceras, men samtidigt kan 
inkorporera nya element.

Den professionella utredningens särdrag bör förstås mot bakgrund av för
ändringar i diskurs och lagstiftning under 1960- till 1980-talen. På 1960- 
talet inleds en debatt om socialvårdens mål, som så småningom leder fram 
till viktiga organisatoriska förändringar och ny lagstiftning i början av



1980-talet. Socialtjänstlagstiftningen innebär en minskad formstyming av 
barnavårdsarbetet till förmån för ökat utrymme för professionell styrning. 
Det märks bland annat i lagstiftningens materiella regelverk som lämnar 
större spelrum för tolkningar av i vilka situationer socialarbetare skall 
ingripa och framför allt med vilka medel. I lagens förarbeten ställs krav på 
ökad teoretisk kompetens. Med den nya lagstiftningens tillkomst minskade 
även den yttre statliga kontrollen. Under 1970- och 1980-talen kan fram
gångar för socialarbetarnas professionella strategier registreras. Socionom
utbildningen förstärks bland annat genom att ämnet socialt arbete med 
forskningsinstitutioner växer fram vid de numera högskole- och universi- 
tetsbaserade socialhögskolorna. Parallellt sker i kommunerna en förskjut
ning av besluten från politiker till tjänstemän.

Dessa förändringar motsvaras inte av en stabilisering när det gäller teorier 
om socialt arbete i allmänhet eller barnavård och omhändertaganden i syn
nerhet. Inom diskursen kom casework kraftigt att ifrågasättas i skiftet 
mellan I960- och 1970-talen. Under 1970-talet märks ett starkt intresse för 
samhällsinriktade teorier och metoder, men också för olika typer av teorier 
och metoder som inriktar sig på individen och dennes primärgrupp. Här 
tycks systemteoretiskt inriktad familjebehandling - där uppmärksamheten 
inriktas på samspelet i primärgruppen - röna den största uppmärksamheten. 
I den allmänna debatten skärptes under början av 1980-talet för en tid mot
sättningarna på bamavårdsområdet. Konflikterna rörde centrala normativa 
frågor om familjens rätt till självbestämmande kontra statens ansvar för 
barn och familj.

Läkarkårens teoretiska dominans på bamavårdsområdet bröts under 1960- 
och 1970-talen. Forskare med centrala positioner i debatten började komma 
även från ämnen som pedagogik, psykologi och socialt arbete. Så 
småningom uppkom konflikter på det vetenskapliga fältet. De tog sig 
uttryck främst i motsättningar mellan vad som bmkar benämnas det rela- 
tionsorienterade respektive det behovsorienterade perspektivet.

Förändringarna i diskursen avspeglade sig i de professionella utredningarna 
från 1970-talet och framåt. I dessa finns spår av såväl psykodynamiska för
sök att prognostisera bam, och systemteoretiska förklaringar av familje
medlemmars avvikelser. I de professionella utredningarna märks inte den 
typ av arbetsfördelning som förekom i de byråkratiska och förinstitu
tionella, där läkarna ensamma stod för de teoretiskt gmndade diagnoserna 
och prognoserna. I stället försöker även socialarbetarna använda sådana 
professionella tillvägagångssätt.



Det förefaller som om förändringar i praktiken föregick ändrad lagstiftning. 
Den professionella utredningen börjar märkas på faltet under 1970-talet, 
medan socialtjänstlagstiftningen trädde i kraft först i början av 1980-talet. 
Att förändringar av praktiken föregick lagstiftningen, kan analyseras som 
ett uttryck för ökat tjänstemannainflytande, de fackliga organisationernas 
professionella strävanden, förändringar i den professionella diskursen och 
mer allmänna förskjutningar i politik och allmän debatt. Dessa processer 
övade i sin tur inflytande över en lagstiftning som ytterligare ökade möjlig
heterna till professionell orientering.

INSTITUTIONELLA PROCESSER

Förändringarna i barnavårdens praktik, såsom de kommer till uttryck i 
utredningar om tvångsomhändertaganden, kan ses som en anpassning till 
institutionella mönster där omgivningen spelar en avgörande roll för hur 
mönstren formas. I detta sammanhang har intresset framförallt riktats mot 
lagstiftning och professioner. Lagstiftningens normer och regelverk är vik
tiga delar av de medel som staten har till sitt förfogande för att påverka 
barnavårdens praktik. I övrigt kan staten påverka barnavården genom 
resurstilldelning och olika typer av kontroll. Resursernas betydelse märks, 
som tidigare påpekats, till exempel i kommunernas ökade ekonomiska 
möjligheter att anställa tjänstemän och ökade tillgång på för ändamålet 
utbildade socialarbetare. Statens kontroll av barnavården har utövats fram
förallt genom länsstyrelserna och Socialstyrelsen. Professioner kan påveka 
barnavårdens praktik genom inflytande över statliga normer och regelverk, 
genom att via andra organiserade kanaler sprida vetande och idéer samt ge
nom att själva verka på fältet.

Som bör ha framgått utgör praktiken ingen tabula rasa som i ett enkelriktat 
förhållande låter sig fyllas av den professionella diskursen och av statlig 
styrning genom lagstiftning. Samspelet mellan de olika delama i barnavår
dens fält är komplicerat. Detta är för övrigt ett förhållande som man ofta 
bmkar bortse från i den institutionella skolan, där organisationerna på ett 
relativt okomplicerat och ensidigt sätt ses som utsatta för och anpassnings
bara till yttre påverkan, i

1 Se till exempel Di Maggio och Powells (1983) klassiska uppsats "The Iron Cage Revisited: Institutional 
Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields", där författarna diskuterar hur tvin
gande inflytande (dvs statligt), normativt inflytande (professionellt), och mimetiskt inflytande (orga-nisa- 
tioner söker efterlikna andra som tycks framgångsrika), skapar likhet bland organisationer inom ett fält.



De data som redovisats tycks, fö r  det första, tyda på att det spelar en viktig 
roll vilken typ av organisationer som staten och professionerna interagerar 
med; det förefaller lättare att standardisera institutionaliserade organisa
tioner, alltså sådana med anställda tjänstemän. För det andra tycks det för
hålla sig så att förändringar i enskilda organisationer, när det gäller utveck
ling av regelverk och rutiner, kan föregå ändringar i lagstiftning och profes
sionell diskurs. För det tredje, slutligen, tycks den professionella diskursen 
kunna påverka praktiken, så att förändringar i den sistnämnda kan föregå 
ändringar i lagstiftningen.

Samspelet mellan de tre delama i barnavårdens fält är alltså komplicerat. 
Än mer komplex blir bilden om faktorer som inte berörts, eller som endast 
behandlats perifert, lyfts in. Det gäller till exempel de politiska besluten på 
kommunal nivå - i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och socialnämnd 
- som kan påverka barnavårdens värden, resurser, organisation och regel
verk. Ytterligare en faktor som endast berörts i förbigående är förhållandet 
mellan de utredande och de beslutande instanserna på fältet. Det rör sam
spelet mellan tjänstemännen och barnavårdsnämnderna/socialnämnderna, 
men också förhållandet mellan å ena sidan utredarna och å andra sidan 
beslutsfattare i länsrätt/länsstyrelse och de högre instanserna, kammarrätt 
och regeringsrätt. Visserligen bifaller länsrätten och de högre instanserna i 
de allra flesta fall utredarnas förslag, men man kan ändå tänka sig en an
passning där de (få) icke bifallna besluten leder till att liknande ärenden 
inte tas upp eller att man tvingas anpassa sin argumentation till nya 
förutsättningar. De domar från högre rätt som offentliggörs torde också på
verka ställningstaganden i barnavårdens praktik.

UTREDNINGARNA SOM SYMBOLER OCH RITUALER

En fråga som inte kan besvaras mer än antydningsvis med det empiriska 
material som presenterats i denna avhandling, är hur utredningarna förhål
ler sig till övriga delar av barnavårdens praktik. Det är fullt möjligt att 
utredningstextema är löst kopplade till andra delar av det sociala arbetet i 
familjerna. Utredningarnas professionella eller byråkratiska rationalitet 
skulle således svara mot myter som utåt karaktäriserar organisationerna. 
Man kan tänka sig parallella strukturer där utredningarna, som ju  främst 
är riktade till en publik utanför organisationen, svarar mot verkliga eller 
upplevda krav på en särskild typ av rationalitet, men att texternas innehåll



bara är löst fogat till det som i övrigt görs i det sociala arbetet (jmf Meyer 
och Rowan 1977 s 342 f).

För de professionella utredningarnas del skulle det kunna innebära att de 
diagnoser som presenteras och de teorier som utnyttjas är en slags ex-post- 
facto-förklaringar som används för att legitimera ställningstaganden som 
redan gjorts på andra (mer vardagligt, normativa) grunder. På motsvarande 
sätt kan de till synes objektiva och allsidiga beskrivningar - som utmärker 
såväl de byråkratiska som professionella utredningarna - vara löst kopplade 
till själva utredningsprocessen. Det är möjligt att fakta samlas in för att 
legitimera redan gjorda ställningstaganden, inte för att allsidigt belysa 
familjernas förhållanden. Utredandet blir med andra ord ett slags rituali- 
serad verksamhet (jmf Sunesson 1981 s 117). Det är förstås också möjligt 
att tänka sig att byråkratiska utredningar är löst kopplade till det sociala 
arbetet på så sätt att de bedömningar som ligger till grund för omhänder
tagandet är grundade på någon typ av professionell expertkunskap, medan 
utredningarna presenterar familjerna i en byråkratisk kontext.

Det kan även vara så att de beslut som fattas med utgångspunkt från de pro
fessionella utredningarna i länsrätterna, bara är löst kopplade till den 
rationalitet som utmärker texterna. Man kan tänka sig att beslutsfattarnas 
ställningstaganden är normativt grundade snarare än byggda på de profes
sionellas prognoser av bams och föräldrars utveckling. Det skulle således 
exempelvis vara redogörelser för föräldrarnas missbruk som avgör ställ
ningstagandena i länsrätten, snarare än diagnoser om hur familjemedlem
marna kommer att utvecklas.

För att få ett bättre grepp om hur det förhåller sig i dessa avseenden, krävs 
emellertid att man närmar sig barnavårdens praktik med andra metoder än 
som använts i denna studie.

SOCIALARBETARE SOM PROFESSIONELLA

I avhandlingens inledning diskuterades förhållandet mellan byråkratisk res
pektive professionell organisering och auktoritetsutövning. Det är nu dags 
att återvända till denna fråga. Inledningsvis anslöt jag mig till ett relativt 
lösligt professionsbegrepp, där profession används för att beteckna 
kunskapsbaserade yrkesgrupper. Sådana gruppers agerande kan sedan ana
lyseras som professionaliseringsstrategier.



Hur skall socialarbetarnas agerande som professionella på den offentliga 
arenan och i bamavårdsutredningama förstås i ett sådant perspektiv? 
Sarfatti Larsons observation att alla professioner i högre eller lägre grad 
är beroende av stora organisationer och av staten är, menar jag, central i 
detta sammanhang (Larson 1977 s 179)7

Socialarbetarkåren i allmänhet är beroende av välfärdsstatens organisa
tioner och, på barnavårdens fält, särskilt av de kommunala organisatio
nerna. Det är i det perspektivet som socialarbetarnas professionella stra
tegier bör förstås och det är i ljuset av organisationsberoendet som de pro
fessionella strävanden - vilka kommer till uttryck i utredningarna - bör 
analyseras. Det krävdes en smidig anpassning av de professionella strate
gierna till de möjligheter som fanns att driva dem inom ramen för en byråk
ratisk organisering. Casework presenterades således framförallt som ett 
medel för metodiskt socialt arbete, snarare än som ett verktyg för teoristyrt 
arbete. Först så småningom kunde den professionella utredningens särdrag 
inkorporeras i en byråkratisk handläggnings stil.

I det här sammanhanget är det viktigt att återkomma till de begränsningar 
av professionaliseringens kognitiva, kunskapsmässiga sidor som avspeglas 
i ärendena. Jag har pekat ut bristen på enhetlighet i de teorier som används 
och på frånvaron av mer handfasta, vetenskapligt utprövade instrument för 
att diagnostisera klienterna. Mer allmänt kan man ifrågasätta möjligheterna 
att även på längre sikt utveckla sådana metoder på barnavårdens fält. 
Avsaknaden av en ’hård kognitiv kärna’ gör att man kan tänka sig att so
cialarbetarkåren är en profession som är relativt känslig för försök från 
omgivningen att byråkratisera verksamheter.

Så här långt kan framställningen ha gett intryck av att man kan förvänta sig 
en fortsatt framgång för professionella strategier, med andra ord att 
socialarbetarnas expertmakt successivt kommer att öka. Som Howe (1992) 
visat är inte en sådan linjär utveckling lagbunden. Tvärtom, tycks för
ändringarna inom den amerikanska barnavården inneburit en tilltagande 
byråkratisk styrning. En av nyckelfaktorerna i detta sammanhang var upp
märksammandet av barnmisshandel i USA under 1960- och 1970-talen. 
Den diskurs som växte fram utifrån denna ’upptäckt’ lade, menar Howe, 
tonvikten vid skydd av bamet på bekostnad av hur socialarbetarna skulle 
arbeta med familjerna för att öka föräldrarnas kompetens och förebygga

2 Sarfatti Larsons forskning är baserad pä förhållanden i USA, där de klassiska professionerna haft en 
relativt fri ställning i förhållande till staten. Påståendet är därför än mer relevant i Sverige.



problem. Howe anser att socialarbetarna i USA har förlorat kontrollen över 
sina färdigheter i en process där det i stället utvecklats ett brett spektmm av 
regler, mallar, procedurer och checklistor för att styra arbetet och för att 
bestämma familjernas status (aa s 491 ff).

TVÅNGSOMHÄNDERTAGANDEN OCH SOCIAL KONTROLL

Det har konstaterats att de familjer som utsatts för tvångsomhändertagan- 
den under hela den undersökta perioden tycks leva under mer utsatta för
hållanden än befolkningen i övrigt. Här finns en överrepresentation av 
familjer ur socialgmpp 3, ensamstående mödrar och invandrare. Hur den 
sociala utsattheten tagit sig uttryck tycks emellertid ha varierat över tid. 
Under den tidiga delen av undersökningsperioden kan det i många fall 
handla om familjer där föräldrarna har en perifer ställning på arbetsmark
naden, medan det under 1970- och 1980-talen framförallt tycks röra sig om 
familjer, ofta ensamstående mödrar, som är beroende av välfärdsstatens 
bidragssystem.

Sekelskiftets bamavårdslagstiftning utmärktes i hög grad av social kontroll. 
Det var inte i första hand barn som skulle skyddas från olämpliga föräldrar, 
utan samhället som skulle räddas undan den potentiella fara som de sedligt 
försummade och vanartiga bamen från arbetarklassen ansågs utgöra. Lag
stiftningens förändringar under 1900-talet kan i detta avseende beskrivas 
som att den sociala kontrollen eller samhällsskyddet tonats ned och i stället 
har skyddet för bamen lyfts fram. Bam skall omhändertas för sin egen skull 
inte för samhällets.

Nu liksom tidigare drabbas emellertid framförallt familjer i svaga sociala 
positioner av barnavårdens mest långtgående åtgärd. Tvånget har under den 
undersökta perioden tillgripits mot fattiga och utsatta familjer. Det innebär 
emellertid inte att omhändertagandena kan ses som ett enkelt uttryck för 
samhällskydd. Snarare finns ett komplext samspel mellan humanism, 
moralism, mer eller mindre vetenskapligt gmndade rationella föreställ
ningar och social kontroll. Någon eller några av dessa faktorer kan spela en 
mer eller mindre dominerande roll under olika perioder, men det är svårt att 
föreställa sig en tid när någon av dem inte varit för handen.

Det är i detta sammanhang nödvändigt att understryka att denna undersök
ning endast avser tvångsomhändertaganden. I de familjer där barnavården 
bestått av olika typer av förebyggande åtgärder, ser självklart det sociala



arbetet annorlunda ut. Även i dessa ärenden finns utrymme för (mer subtil) 
social kontroll, men också för att klienterna som självständigt handlande 
aktörer skall kunna utnyttja barnavårdens resurser (jmf Gordon 1989).

SKÄL TILL OMHÄNDERTAGANDEN, SOCIALA REALITETER 
OCH LÖSA KOPPLINGAR

När det gäller de skäl som i utredningarna anges för tvångsomhändertagan- 
den finns under den senare delen av undersökningsperioden missbruk av 
alkohol eller narkotika med i bilden hos majoriteten av familjerna. Vissa 
typer av skäl försvinner under undersökningsperiodens gång. Det gäller 
framförallt moraliserande karaktärsomdömen. En viktig trendmässig för
ändring är att ett fåtal skäl tycks spela en dominerande roll under den 
senare delen av undersökningsperioden. Det gäller främst missbruk men 
även psykiska störningar.

Data från utredningarna antyder att det förekommer förändringar i den 
sociala sammansättningen bland familjer som utsätts för tvångsomhänder- 
taganden och bland de skäl som anges för ingripandena. Förändringarna 
kan inte endast antas hänga samman med en förändrad syn på vad som 
under olika perioder betraktats som avvikande beteenden bland föräldrar, 
utan förefaller även ha att göra med ändrade sociala förhållanden. Så tycks 
till exempel den minskande fattigdomen under seklets gång ha påverkat 
sammansättningen av familjerna.3 Vissa av de sociala situationer som 
beskrivs i ärenden från 1930-talet är svåra att tänka sig på 1980-talet. Såväl 
utbyggnaden av välfärdsstaten som att vissa perifera försörjningsmöjlig
heter minskat, avspeglar sig bland familjerna. Den växande andelen miss
brukare bland föräldrarna kan också den tolkas mot bakgrund av faktiska 
förändringar. Under den undersökta perioden har det skett en ökning av 
alkoholkonsumtionen i landet och dessutom har narkotikaproblemet etable
rats från 1960-talet.

Det verkar alltså som om de familjer som utsätts för barnavårdens mest 
tvingande åtgärd genomgått förändringar i viktiga karaktäristika. Dessa 
förändringar tycks inte endast vara ett resultat av att synen på vad som är 
legitima skäl för ingripanden ändrats, utan de kan också hänga samman

3 Dock kanske den minskade fattigdomen under 1900-talet framförallt märks i en nedgång av andelen fri
villigt omhändertagna barn, som från mitten av 1930-talet till början av 1980-talet minskat från 20 barn 
per 1.000 till fyra barn per 1.000 (Hollander 1985 s 5).



med ändrade socio ekonomiska förutsättningar och faktiska förändringar i 
sammansättningen av de beteenden som betraktas som avvikande.

Statens påverkan på barnavården och bamavårdsutredningama har som 
framhållits en särställning i så måtto att den är tvingande. När det gäller de 
materiella rekvisit som reglerar skälen till tvångsomhändertaganden är 
emellertid den statliga regleringen långt ifrån precis. Den process där ett 
fåtal orsaksangivelser, framförallt missbruk, fått en dominerande roll som 
skäl till omhändertaganden, skall förstås utifrån förändrade sociala förhål
landen, ändrade värdesystem i lagstiftning och professionell diskurs, regel
verkens utformning i lagstiftning och samspelet mellan utredande och 
beslutande instanser. Härigenom ges vissa skäl till omhändertaganden hög 
grad av legitimitet medan andra sorteras bort.

Det tycks som om denna process kan leda till lösa kopplingar mellan å ena 
sidan det som sägs i lagstiftning och diskurs och å andra sidan praktiken så 
som den kommer till uttryck i utredningarna. De vanligast förekommande 
skälen behöver inte nödvändigtvis stå i överensstämmelse med innehållet i 
den professionella diskursen eller med de skäl som ges en dominerande 
plats i lagstiftarens motiv till lagen. Förekomsten av sådana lösa kopplingar 
innebär att det är svårt att utifrån lagstiftning och professionell diskurs för
utse av vilka skäl bam kommer att omhändertas och hur det sociala arbetet 
i övrigt gestaltar sig.



SUMMARY

Coercive intervention in families to take charge of disadvantaged children 
is probably the aspect of the Swedish social services that has invited the 
most controversy and public debate. This is a severe task where child wel
fare workers are subject to conflicting demands from the society. At times 
the right of the child to be protected against abuse and neglect is given the 
first priority while at other times the integrity of the family has been 
brought to the fore.

One idea behind this study is that the conditions of child welfare today can 
better be understood through an analysis of its history. Existing descrip
tions, with the exception of a few legal studies, are largely fragmentary, 
lacking in theoretical foundation, and limited to sources such as govern
ment reports and papers by leading persons in the field.

Aim and points of discussion

The aim of this study is to describe and analyse the conditions and process 
of the historical development of child welfare in Sweden, especially with 
regard to taking children into compulsary care motivated by parental 
deficiencies.

Child welfare can be seen as a field consisting of three parts in interaction. 
The first part is legislation, i.e. the norms and mles laid down by the state 
as guidelines for child welfare activities. The second part is the professio
nal discourse, i.e. the theories, normative and scientific concepts, and 
methods developed and used in the field. The third part is the practice o f 
child welfare, i.e. the activities actually carried out by child care and social 
authorities in municipalities around the country.

This study deals with a number of questions such as: In what way do diffe
rent organisational structures influence the practice of child welfare? What 
is the effect on child welfare that trained professionals increasingly carry 
out the work? What are the consequences for practice of theoretical 
developments in the field? In what way is family composition affected in 
those families where children have been forcibly taken into care? And on a



more general level: How do laws, discourse, and practice interact and how 
do they shape the field of child welfare?

Some basic theoretical premises

The child care organisations which actually carry out the practice of child 
welfare are to be seen as open system organisations. They are influenced by 
common mles, ideologies, conceptions, and resources that are socially and 
culturally determined. Child welfare is an activity built on institutionalized 
values. The theories, ideologies and concepts built up in the field are 
socially constructed. On the organisational level, increased institutionaliza
tion means a higher level of standardization and a closer connection to 
central values and normative systems (Bmnsson/Olsen 1990, 
DiMaggio/Powell 1991 and Scott 1987b).

In the child welfare field a number of professions show up in different 
organisational contexts, for example, medical doctors and social workers. 
These occupations are based on acquired knowledge and are therefore to be 
looked at as professional. The behaviour of professional groups can be 
understood as strategies where theoretical knowledge, professional service, 
and organisational boundaries are important elements. In the field of child 
welfare, professions can also be classed as organisational, i.e. they function 
within and are dependent on bureaucratic organisations. Constmcting dis
courses in the field of child welfare is thus closely allied to social power 
structures, where the professions play a decisive role in the shaping of the 
discourse (Burrage/Torstendahl 1990, Conrad and Schneider 1980, Larson 
1977 and Torstendahl/Burrage 1990).

Following the presentation of aims, questions and theoretical points of 
departure, this study is divided into four sections, dealing with legislation, 
the professional discourse, and child welfare practice, as well as a final 
section in which the discussion centers on how law, discourse, and practice 
interact.

Child welfare legislation

In this section, attention is mainly directed towards the legislation surroun
ding child welfare. The sources for this presentation are the relevant laws 
and the preparatory work attached to them. The symbolic as well as instru-



mental functions of the laws are analysed, i.e. how the theories and 
concepts upon which child welfare rests are constructed and how these 
constmctions change, and how the rules governing the practice of child 
welfare are shaped.

Upon its introduction at the turn of the last centrury, Swedish child welfare 
was a new element in social policy. The factors leading up to this develop
ment were partly the process of industrialization, which was seen to have 
caused some of the problems that child welfare policy hoped to solve, and 
partly the institutionalised conceptions concerning child welfare which had 
then become established internationally. The principles for child welfare 
that were imported and adapted to Swedish conditions in the legislation of 
1902 were strongly influenced by ideas of social control. Instead of 
attempting to correct criminality by later penal measures, child welfare 
policy aimed to intervene at an early stage with preventive measures. This 
early legislation introduced the ultimate instmment for protecting the 
society against the danger which certain children were considered to repre
sent, namely a law directed towards children themselves which made it 
possible to forcibly take them into care.

This legislation was early criticized for, among other things, not offering 
the possibility of taking children into care for their own sakes when abused 
and/or neglected, and because the instmments needed to create an effective 
system of child care were lacking. The Child Welfare Act of 1924 which 
replaced the legislation of 1902 was an attempt to achieve a higher level of 
institutionalization in Swedish child welfare through mandatory direction 
by the state. Social control remained central even in this law, but the 
indications leading to compulsory care were extended to include also child
ren suffering from abuse and neglect. In the Act of 1924, child welfare 
activity was centralised under mandatory child welfare committees and 
rules were specified. For a long time after that, however, the practice of 
child welfare was carried out in most municipalities by laymen.

The fundamental conditions for child welfare had changed by the time of 
the Child and Young Persons Act of 1960. To begin with, the child welfare 
committees now functioned in a society characterized by successful in
dustrial capitalism and social reformism. Secondly, the municipal organi
sations administering child welfare had developed into bureaucracies. 
Thirdly, a child psychology/child psychiatry establishment had grown up 
around the child welfare institutions. These three phenomena - the reforms, 
the rational municipal bureaucracy, child and youth psychiatry - were fac



tors which to a great extent determined the shape of the 1960 Child and 
Young Persons Act, where great emphasis was laid on the preventive as
pect of the work. More than before, the need for correct legal procedure 
was stressed and the rules governing case documentation were made more 
specific. The theories of child welfare are seen to have changed in 
important ways in the legislation of 1960, from explanatory models based 
on moral precepts to models based on more psychological grounds.

The content of Swedish social policy legislation inl980 was in turn in
fluenced by the huge expansion of the public sector.1 In the Social Services 
Act of that year, the norms and values defining social welfare are strongly 
emphasized. If bureaucratic documentation held a central place in the 
earlier legislation, the Social Services Act stressed instead that treatment 
should take place in a spirit of cooperation between the client and the social 
worker.

Compared to earlier legislation, the Social Services Act leaves greater room 
for the professionalization of social work. Social work is thus to be carried 
out on the basis of expertise and a higher level of theoretical knowledge is 
demanded. Even the degree of state control of child welfare practice is less 
emphasized in this Act. However, the Act is conflicting in several respects 
concerning the role of the professionals, especially on account of the stress 
placed on political values.

The professions in child welfare

In this section the professional discourse, as expressed in a number of 
important journals and other literature directed at persons working in the 
field, is dealt with. The presentation is mainly based on qualitative method 
and the questions touched upon concern above all how the child welfare 
discourse has changed since the 1920s, what theories it now builds upon, 
and how actors within the discourse suggest that practical work should be 
carried out.

This retrospective view is divided into three periods. The first period covers 
the span from the mid-1920s to the mid-1940s, the second from the end of

1 The most important social policy legislation in effect at present is the Social Service Act which regula
tes care of the elderly, child care and social welfare. A supplementary act, the care of Young Persons Act 
(LVU), regulates the compulsary care of children.



World War II to the mid-1960s, while the third period takes us to the end of 
the 1980s.

Child welfare in the first period can be described as an open field. This 
means that there were no clear organisational boundaries and that no 
specialisation had yet taken place in the different professions’ areas of 
responsibility. Neither the medical nor the mental health orientations of 
child welfare had yet achieved a clear organisational form. This was also 
true of municipal child care, which was primarily run by persons in posi
tions of trust. The central actors in the child welfare discourse were persons 
pretending to the role of experts in paediatrics, child rearing, morals, and 
law. Within the Swedish Poor Relief and Child Welfare Society, these 
various interests could at that time unite around a broadly defined task, 
which only later came to be specialised and differentiated.

The medical corps, especially the paediatricians and the psychiatrists, were 
the ones who theoretically spearheaded the development of the treatment of 
disturbed children. In their efforts to understand deviant behaviour they 
introduced scientific theories, especially those of psychopathology. 
Medical interest, however, was limited to those children who had already 
developed some form of deviant behaviour. The very young children who 
were abused or, according to the thinking of the time, ran the risk of a 
negative development on account of parental moral deficiency, were not 
discussed.

However, parallel to the theories of deviant behaviour, other more instru
mental techniques for classification and diagnosis were being developed 
through the standardization of forms, guidelines for how the minutes of the 
child welfare committees were to be written, and the giving of legal advice 
and information. This took place to a large extent within the framework of 
the Swedish Poor Relief and Child Welfare Society, which was a voluntary, 
reformistic organisation with very strong organisational and personal ties to 
the government.

Changes in municipal child care in the second period were marked by the 
rise of the welfare state. The merging of municipalities in the 1950s was an 
important factor for the increased ability of the municipalities to take on 
employees, which made it possible, to a much greater extent than before, to 
create bureaucratic organisations in municipal child care. In this period, the 
number of social studies graduates - the profession most employed in the 
child welfare service - also rose.



The psychopathology concept only dominated the child welfare discourse 
for a brief time. In the period following the Second World War psycho
dynamic theories were introduced, again mainly by members of the 
medical corps. The professional discourse was thus modified without a 
similar modification of existing legislation. The law of 1924, sprung from a 
moralising mode of thought that had already been the basis of even earlier 
legislation, survived with minor modifications until 1960. In a period when 
the position of child psychiatry is strengthened, which sees the rise and fall 
of psychopathology, and in which the psychodynamic perspective is intro
duced, how was this possible? The answer is found in the loose formulation 
of the law, which left a great deal of room for interpretation.

In the second period, the medical corps still continued to set the tone of 
child welfare theory, but social workers now began to take part in the dis
course. The introduction of a psychodynamic perspective came to mean in 
the long run that even other professional groups than doctors could make 
their views heard. One consequence of the breakthrough of psychodynamic 
theory was that interest was shifted to smaller children, so that the effects 
of separation - especially in cases of placement in an institution - and early 
neurotic disturbance came into focus.

After the Second World War, social workers began to clearly manifest their 
interests as a profession, by asserting the speciality of their academic 
education and searching for theoretical distinctness in American casework. 
Casework, it was felt, offered the opportunity to present both a uniform 
method and to pinpoint the fundamental perspectives of social work.

The relatively careful bureaucratic directives that were accentuated in the 
I960 Child and Young persons Act can be contrasted to the emerging 
professional roles. There arose, in other words, room for strife between the 
law and professional ambitions in the form of a built in potential conflict 
between on the one hand, a professional role marked by the authority of 
legal order - the social worker acting on the basis of organisational and 
legislative rules - and a professional role with the social worker functioning 
as an expert with specialist competence on the other. That no actual conflict 
arose was probably because casework in Sweden was readily adapted to the 
existing bureaucratic organisation and traditions and came to describe a 
model for practical (rule directed) social work, rather than social work 
guided by theory.



In the third period, layman influence over child care practice in individual 
cases is reduced while employee influence increases. Even based on formal 
criteria, an increased professionalism among social workers can be noted. 
The elevation of social work to a form of science - the leeway for indepen
dence allowed by the law - and the general tendency towards greater in
fluence for employees as opposed to politicians, are important factors in the 
context. Against the background of this increased professionalization one 
would imagine a greater degree of stabilisation and on the whole a more 
solid structure with regard to theories and methods in social work. How
ever, this was by no means the case. Casework was put in question, but was 
not replaced by any dominating theoretical model or method which could 
be considered exclusive to social work.

In the transition from the 1960s to the 1970s the conflicts in the field of 
social work became increasingly apparent. From the 1960s up until the 
mid-70s, the fundamental goals and methods of social welfare are increa
singly questioned. Even if child care did not always feature prominently in 
this debate, both its organisation and methods were influenced, as well as 
its theoretical position and code of values. At the beginning of the 1980s, 
central values in the child care system became the object of general debate. 
The right of the child to protection was set against the integrity of the 
family. This debate is to be seen against the background of a rising wave of 
protest against the involvement of the state in family life, which naturally 
also came to include the professionals connected with the growth of the 
welfare state.

The child welfare discourse is not dominated in the third period by the 
medical profession as in the first and second periods and is therefore not 
driven by medical/psychiatric theories to the same degree. The theoretical 
conflicts of the 1970s and 80s can be traced to two different schools of 
thought. The first (den relationsorienterade) stressed the importance of the 
child’s early relationship with its biological parents, while the other (den 
behovsorienterade) emphasized the child’s need for security and continuity.

Child welfare practice

The sources of this section are 177 case documents of compulsory care 
where the child is separated from its parents on grounds of abuse and 
neglect. The case document is an important part of the formal process of 
decision making in child welfare cases leading to compulsary care. It is in



these documents that the social worker (or chairman of the child welfare 
committe) presents the case and gives motives for the intervention. The 
case documents date from the 1930s to the mid-1980s in municipalities 
with different organisational compositions in Stockholm County. These 
documents are used to present a picture of the families from the point of 
view of a number of social variables and also the type of reasons given by 
caseworkers for the measures taken. The cultural frame in which the case 
documents is written is itself discussed later in an analysis with a 
qualitative approach.

The case documents show that among the families where children have 
been taken into protective care immigrants and single parents are more 
highly represented than in the population as a whole and that this 
proportion appears to have increased at a faster rate. Also with regard to 
social level and position on the labour market, these families are worse off 
than the rest of the population. This social vulnerability seems, however, to 
have varied in different historical eras. What may have been a marginal 
position on the labour market in the earlier part of the period under study 
may in later stages show up as dependence on social welfare subsidies.

The most marked change in the indications leading to children being taken 
into compulsory care mentioned in the case documents is the increasingly 
central role of alcohol and narcotics abuse among parents, which from an 
earlier relatively obscure position on the scale has developed into the most 
dominating cause in the 1970s and 1980s. This may, of course, reflect that 
different indications have been given different degrees of legitimacy in 
different periods, but also that changes in the combination of problems 
motivating compulsory care may have occurred. A general increase in 
alcohol consumption, together with an increase in the number of high con
sumers, is a natural explanation of the increased number of abusers.

Based on a lesser number of case documents, the development of municipal 
organisations and how the position of employees in these organisations 
have contributed to the formation of three different styles of documentation 
is discussed.

The pre-institutionalised style is found in smaller municipalities up to the 
1950s, when the documents was guided by the 1924 Child Welfare Act. 
The practical work was done by laymen on the child welfare committees, 
and the case documents were generally written by the chairmen of the 
boards. These case documents built on simple description of the families in



an everyday setting. Characteristic is that they are non-standardised, give 
no causal explanations and are lacking in any demonstration of proof. The 
texts are often concentrated around one or two main themes and lack any 
attempt at a more all-round description of the family’s situation and hist
ory.

The bureaucratic style is found during the whole period of investigation, 
from the 1930s to the 1980s, in municipalities with a developed organisa
tional stmcture run by employees. This style is standardized through direc
tives and regulations shaping form and content, producing uniform routines 
and standard procedure. These case documents have the outer form of 
objectivity and matter-of-factness. The evaluation of family members is 
kept on an everyday, commonsense level. As in the pre-institutionalised 
case documents, the whole content is structured around description of the 
families’ day-to-day existence, large portions, for example, being devoted 
to reports of home visits where family members and the condition of the 
home are described. This down-to-earth and objective style is maintained 
even in the conclusions drawn, which to a large extent build on citations 
from other persons than the caseworkers themselves. Gradually, case 
documents come to be structured as narratives centered around caseworker 
measures and family response.

The professional style, which has many aspects in common with the 
bureaucratic style, comes into use during the 1970s. Both of these types of 
case document build on everyday description of family life. They contain 
commonsense diagnoses and are characterized by pretensions to broadness 
of view and objectivity. However, in the professional style, the attempt to 
use theoretical, more or less scientific terms, to diagnose and make prog
noses for these parents and/or children, is added to these common aspects. 
The growth of the professional style means that bureaucratic style is 
complemented with attempts at a scientific perspective. Professional case 
documents can thus be seen as examples of how historically developed 
standardization and routines are reproduced, but can at the same time 
incorporate new elements.

Law, the professions and practice

Changes in child welfare practice, as expressed in these child custody case 
documents, can be seen as an adaptation to institutional patterns where the 
cultural and social environment has played a decisive role in the shaping of



these patterns. In this study, interest has above all been focussed on legisla
tion and the emergence of professions in the field. The norms and regula
tions embodied in legislation form an important part of the instruments at 
the disposal of the state for guiding the practice of child welfare. Other 
instruments are the allotment of resources and various forms of control. 
The importance of resources can be seen, for example, in the ability of the 
child welfare authorities to recruit personnel. State control over child wel
fare has mainly been exercised through county councils and the Board of 
Health and Social Welfare. The professions can influence the practice of 
child welfare through exerting influence on legislation, through spreading 
knowledge and ideas via other organised channels, and by themselves 
working in the field.

The influence of the state and the professions can be both symbolic and 
instrumental - symbolic in the sense of influencing the values underlying 
practice and instrumental in the sense of steering by rules and regulations. 
Practice is not, however, a tabula rasa allowing itself to one-sidedly be 
given form by the professions or steered by state legislation. The interac
tion between the different parts of the child welfare field is complex.

The data presented suggest that the type of organisation with which the 
state and the professions interact plays an important role. It appears easier 
to standardize institutionalized organisations, i.e. those with employed 
personnel. Secondly, it also appears that organisational changes regarding 
routines and regulations can precede changes in legislation and in the 
professional discourse. Finally, it appears that the professional discourse 
does influence practice, so that changes in practice precede changes in rele
vant legislation.

The interaction between the different parts of the child welfare field can 
express itself as loose couplings between legislative rhetoric on the one 
hand and practice as expressed in case documents on the other. The most 
often given motivations for taking children into compulsory care need not, 
for example, necessarily be in complete agreement with the content of the 
professional discourse or with the lawmakers’ motivations. These loose 
couplings mean that it is difficult on the basis of the law or the professional 
discourse to predict the grounds on which children will be taken into 
compulsory care and how social work is otherwise carried out.

Social workers as a body are dependent on welfare state organisations. It is 
in this perspective of this dependence that caseworker professional stra



tegies ought to be understood and in this light that the professional ambi
tions which come to expression in the case documents can be analysed. In 
order to achieve and develop the professional interests within the 
framework of the bureaucratic organisations a fluid adaptation of professio
nal strategies to existing possibilities has been demanded. The professional 
style as it appears in case documents was thus adapted to a bureaucratic 
rule directed model and only gradually came to be incorporated into the 
bureaucratic.

There are important limitations that hinder social workers from fully 
operating their professional strategies. Professional knowledge as expressed 
in case flies shows a lack of uniformity in the theories applied and an 
absence of clearly defined diagnostic instruments. More generally, the 
question can be asked whether even in the long run it is at all possible to 
develop stable, scientifically tested methods in this field. The lack of such 
instruments suggests that social work is a profession which will remain 
relatively vulnerable to attempts from the surrounding environment to 
bureaucratize such activities as child welfare.
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protokoll och handlingar
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protokoll och handlingar
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Barnavårdsnämndens och sociala centralnämndens protokoll och handlingar
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BILAGA 1 
TABELLER

TABELL 1: BARNENS ÅLDER, EJ UNDERSTÄLLDA ÄRENDEN 
År 0 - 6 år 7 - 15 år Summa

1930-tal 3 12 15
1940-tal 5 4 9
1950-tal 8 6 14
1960-tal 11 8 19
1970-1980-tal 12 9 21

Summa 39 39 78
50% 50% 100%

TABELL 2: FAMILJESAMMANSÄTTNING, EJ UNDERSTÄLLDA ÄRENDEN
År Biologisk Ensam Styv

familj förälder familj Summa

1930-tal 3 7 1 11
1940-tal 1 4 2 7
1950-tal 2 6 3 11
1960-tal 5 3 4 12
1970-1980·-tal 4 10 2 16

Summa 15 30 12 57
26 % 53 % 21 % 100%

TABELL 3: 
År

INVANDRARBAKGRUND, EJ UNDERSTÄLLDA ÄRENDEN 
Föräldrar Föräldrar Sverige och 
f i Sverige f utrikes utrikes Summa

1930-tal 10 0 0 10
1940-tal 7 0 0 7
1950-tal 9 1 1 11
1960-tal 10 1 1 12
1970-1980 -tal 10 1 5 16
Summa 46 3 7 56

Bortfall
82 %

= 1
5 % 13 % 100 %



TABELL 4: FAMILJERNA EFTER SOCIOEKONOMISK POSITION, EJ UNDERSTÄLLDA 
ÄRENDEN
År Tjänstemän Arbetare

Företagare Summa
1930-tal 1 6 7
1940-tal 1 3 4
1950-tal 0 8 8
1960-tal 4 6 10
1970-1980-tal 1 9 10
Summa 7

18%
32
82%

39
100%

TABELL 5: ARBETSMARKNADSSITUATION, EJ UNDERSTÄLLDA ÄRENDEN 
År Arbetslös Hemma utan

arbete Summa
1930-tal 0 1 1
1940-tal 0 2 2
1950-tal 0 2 2
1960-tal 1 0 1
1970-1980-tal 0 6 6
Summa 1

8%
11
92%

12
100%

Bortfall = 6 (det är familjer som inte gått att socialgrupps-bestämma
eller bestämma i situation på arbetsmarknaden)

TABELL 6: ANGIVNA SKÄL TILL TVÅNGSOMHÄNDERTAGANDEN, EJ UNDERSTÄLLDA 
ÄRENDEN

1930-
tal

1940-
tal

1950
tal

1960
tal

1970- och 
1980-tal

Summa
%

Missbruk 0 0 6 4 8 18 32
Problem med 4 2 3 3 2 14 25
omvårdnad
Psykiska 2 0 2 5 4 13 23
störningar
Relations 3 0 1 4 3 11 19
problem
Förstånds 0 1 5 0 1 7 12
handikapp
Karaktärs- 1 1 1 1 0 4 7
omdömen
Kriminalitet 0 2 0 0 2 4 7
Prostitution
Misshandel 1 0 0 0 1 2 3
av barn 
Sexuella 0 0 1 0 1 2 3
övergrepp 
Övriga föräldra-• 3 2 2 4 2 13 23
problem 
Barns problem 6 3 5 3 4 21 37
Antal familjer 11 7 11 12 16 57



BILAGA 2 
FÖRTECKNING ÖVER ÄRENDEN

Underställda ärenden Stockholms stad

Ä r e n d e  n r År A r k i v
1 - 1 0 1 9 3 0 - t a l S t o c k h o l m s  s t a d s  s o c i a l 

f ö r v a l t n i n g s  a r k i v
1 1 - 2 0 1 9 4 0 - t a l S t o c k h o l m s  s t a d s  s o c i a l 

f ö r v a l t n i n g s  a r k i v
2 1 - 3 0 1 9 5 0 - t a l S t o c k h o l m s  s t a d s  s o c i a l 

f ö r v a l t n i n g s  a r k i v
3 1 - 4 0 1 9 6 0 - t a l S t o c k h o l m s  s t a d s  s o c i a l 

f ö r v a l t n i n g s  a r k i v
4 1 - 5 0 1 9 7 0 - t a l L ä n s s t y r e l s e n s  i  S t o c k h o lm  

a r k i v
5 1 - 6 0 1 9 8 0 - t a l L ä n s r ä t t e n s  i  S t o c k h o l m  a r k i v

Underställda ärenden övriga Stockholms län

Ä r e n d e  n r År A r k i v
6 1 - 7 0 1 9 3 0 - t a l L ä n s s t y r e l s e n s  i  S t o c k h o lm  

a r k i v
7 1 - 8 0 1 9 4 0 - t a l L ä n s s t y r e l s e n s  i  S t o c k h o lm  

a r k i v
8 1 - 9 0 1 9 5 0 - t a l L ä n s s t y r e l s e n s  i  S t o c k h o lm  

a r k i v
9 1 - 1 0 0 1 9 6 0 - t a l L ä n s s t y r e l s e n s  i  S t o c k h o lm  

a r k i v
1 0 1 - 1 1 0 1 9 7 0 - t a l L ä n s s t y r e l s e n s  i  S t o c k h o lm  

a r k i v
1 1 1 - 1 2 0 1 9 8 0 - t a l L ä n s r ä t t e n s  i  S t o c k h o l m  a r k i v

Ej underställda ärenden

Stockholms stad
Ä r e n d e  n r År A r k i v
1 2 1 - 1 4 5 1 9 3 0 - 1 9 7 0 - t a l S t o c k h o l m s  s t a d s  s o c i a l 

f ö r v a l t n i n g s  a r k i v

Södertälje
Ä r e n d e  n r År A r k i v
1 4 6 - 1 6 5 1 9 3 0 - 1 9 7 0 - t a l S ö d e r t ä l j e  kommuns 

a r k i v

Vallentuna
Ä r e n d e  n r År A r k i v
1 6 6 - 1 7 7 1 9 3 0 - 1 9 8 0 - t a l V a l l e n t u n a  kommuns 

a r k i v
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