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Abstract 
 

Is there no place like home? 

This essay is about the discourse within the official state investigations about the social 

childservice legislation in Sweden during 1921-1956. The main focus is on the fosterchildren 

and how they are percieved and described as well as how the ideals for their upbringing is 

pronounced within the discourse. How was the categorization and the definition of the 

fosterchildren pronounced and motivated? How was the ideal upbringing pronounced and 

motivated? How and towards who was powerclaims expressed?  

 The definition of fosterchildren and ideals for their upbringing varied during the 

period in a way that correlate to the changes in society during the same period, for example 

regarding the development in psychiathry and state organisations.  

 Claims of power was made between the state and the parents, which became 

increasingly strong at the expense of the parent. The society and its organisations developed 

fargoing ways of controlling and acting towards its citizens during the period. The claims of 

power between parents and children was always to the parents favor, although the increasing 

powerclaims of the state decreased the parents power over their children. There was a change 

in the powerclaim between state and child where the state had a decreased possibility of 

power as the childrens personal thoughts and needs at the end of the period was considered 

too important to oversee.  
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Inledning 
Min pappa föddes 1947 på BB i Växjö. Föräldrarna hade redan innan svårt att ta hand om sina 

två äldre barn, som ofta lämnades ensamma. När min pappa föddes hade barnavårdsnämnden 

fått ögonen på familjen och han placerades direkt på ett spädbarnshem för att därefter 

adopteras bort. Han fick inte veta om att han var adopterad och hans biologiska familj fick 

inte kontakta honom. De äldre syskonen flyttades till fosterhem på landet. Föräldrarna flyttade 

till Stockholm och fick aldrig tillbaka vårdnaden om sina barn.  

 

I 1940-talets Sverige var detta inte ett omöjligt scenario. Samhället hade utvecklats mycket, 

men fattigdom och sociala problem fanns kvar och behövde åtgärdas.1 Fattigvården hade 

delats upp och barnavården hade fått sin egen lagstiftning. Kopplingar mellan dessa områden 

fanns dock länge kvar.2 De kommunala barnavårdsnämnderna skulle bland annat hålla uppsikt 

över barn som behövde stöttning och ingripa när föräldrar inte fostrade barnen som samhället 

ville. Det gällde även dem som inte själva sökte hjälp, hjälpen var inte alltid frivillig.3 Den 

sociala barnavården på den här tiden innebar alltså en nödvändig social åtgärd samtidigt som 

det var en balansgång mellan statens, föräldrarnas och barnens intressen. 

 

I den här uppsatsen har jag tittat på statliga utredningar angående social barnavård hämtade 

från 1920-, 1940- och 1950-talet. Den diskurs som där kommer till uttryck analyseras och 

diskuteras, främst utifrån synen på fosterbarnen, deras uppväxt och statens relation till dem 

och deras familjer. 

 

Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera diskursiva inslag i de attityder och värderingar 

om fosterbarn som kom till uttryck i Sveriges statliga offentliga utredningar om den sociala 

barnavårdens lagstiftning åren 1921, 1944 och 1956. Syftet är vidare att analysera de 

maktanspråk som uttrycks inom nämnda diskurs.  

 

 

                                                      
1 Bergman, Ann-Sofie, Lämpliga eller olämpliga hem?: fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-

talet, Linnaeus University Press, Diss. Växjö: Linnéuniversitetet, 2011,Växjö,2011, s.159-162 
2 SOU 1956:61. Barnavårdskommittén. Ny barnavårdslag: betänkande 2 : förslag, Stockholm, 1956, s.60-64 
3 Runcis, Maija, Makten över barnen: [tvångsomhändertagande av barn i Sverige 1928-1968], Atlas, 

Stockholm, 2007, s.123-124, 160-161; SFS 1924:361. Lag om samhällets barnavård. 
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Forskningsläge 

I Kajsa Ohrlanders avhandling I nationens och barnens intresse görs en diskursanalys av hur 

den sociala barnavårdens diskurs växte fram under 1900-talets tre första decennier. Under den 

här tiden skedde mycket av både diskussion och praktik inom den privata filantropiska 

sektorn. Ohrlander har tittat på framväxten av speciella barnavårdsförbund, förskjutningen 

mot ett förstatligande samt attitydförändringar över tid gentemot pedagogik, medicin, 

barnomsorg och uppfostran.4 Just attitydförändringar fokuserar även den här uppsatsen på och 

Ohrlanders avhandling är därför en källa till hur attityderna såg ut något före den undersökta 

tidsperioden samt hur diskursen såg ut inom privata intresseorganisationer. 

 I Makten över barnen, skriven av Maija Runcis, tittar hon främst på 

tvångsomhändertagna barn och hur föräldrarna till dessa barn agerat. Många föräldrar har 

satts i en konfliktposition gentemot barnavårdsnämnd och stat och använt sig av olika 

strategier för att få tillbaka vårdnaden om sina barn. Dessa strategier har Runcis analyserat 

och på så sätt kunnat säga något om hur man under den undersökta tidsperioden uppfattade de 

som var föremål för barnavårdsnämndens intresse. Exempelvis pekar hon på klyftan som 

fanns mellan nämndens medelklassideal och de granskade familjernas arbetarklassverklighet. 

Hon visar även på svårigheterna för föräldrar att hävda sig gentemot fattade beslut. 5 

 En hel del historisk forskning har gjorts inom den sociala barnavårdens område. 

Vissa av dessa arbeten är historiska men har andra huvudämnen som till exempel socialt 

arbete. Här kan nämnas Ann-Sofie Bergmans avhandling Lämpliga eller olämpliga hem?: 

fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-talet, där hon tittat på den sociala 

barnavårdens praktik som den såg ut i Växjö kommun under 1900-talet. Hon har bland annat 

intresserat sig för hur nämnden uppfyllt de krav som fanns på kontroller av fosterhemmen, hur 

man förhållit sig till de omhändertagna barnen samt vilka krav som fanns både på och från 

fosterfamiljerna.6 För att ge en ökad förståelse för den sociala barnavårdens praktik har denna 

text varit användbar. Nämnas bör även Astri Andresens bok Barnen och välfärdspolitiken: 

nordiska barndomar 1900-2000 och Sköld, Söderlind och Bergmans bok Fosterbarn i tid och 

rum: lokal och regional variation i svensk fosterbarnsvård ca 1850-2000.7 Främst har dessa 

                                                      
4 Ohrlander, Kajsa, I barnens och nationens intresse: socialliberal reformpolitik 1903-1930, Almqvist & Wiksell 

International [distributör], Diss. Stockholm : Univ.,Stockholm, 1992 
5 Runcis, 2007 
6 Bergman, 2011 
7 Andresen, Astri, Barnen och välfärdspolitiken: nordiska barndomar 1900-2000, 1. uppl., Dialogos, Stockholm, 

2011; Sköld, Johanna, Söderlind, Ingrid & Bergman, Ann-Sofie, Fosterbarn i tid och rum: lokal och regional 

variation i svensk fosterbarnsvård ca 1850-2000, Carlsson, Stockholm, 2014 
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böcker fungerat som översikt över hur barnavårdsområdet förändrades över tid. Den 

sistnämnda innehåller detaljstudier av barnavårdspraktiken som säger mycket om hur synen 

på fosterbarnen kunde se ut hos fosterfamiljer och tjänstemän. Andra texter som också har 

betydelse för forskningsfältet har inte använts i samma utsträckning som de nu nämnda, även 

de ger dock en viss inblick i den sociala barnavårdens teori och praktik.8 

 Den sociala barnavårdens diskurs är den mest centrala i denna uppsats, men för 

att kunna sätta in den i sitt sammanhang har sekundärlitteraturen breddats. En diskurs som var 

tongivande under framförallt början av tidsperioden var den rasbiologiska. Här återfinns 

Maija Runcis avhandling Steriliseringar i folkhemmet och Gunnar Brobergs och Mattias 

Tydéns bok Oönskade i folkhemmet: rashygien och sterilisering i Sverige som två viktiga 

verk. Dessa har ur ett kritiskt perspektiv granskat statens försök att skapa vad man ansåg vara 

en bättre folkstam, med rashygien och steriliseringar som verktyg. Båda böckerna tittar på 

både den politiska utvecklingen och den faktiska praktiken, samt sätter detta i relation till det 

politiska projekt som kallas folkhemmet.9  

 Yvonne Hirdman har i sin bok Att lägga livet tillrätta: studier i svensk 

folkhemspolitik tittat på folkhemstanken som en utopisk samhällsidé. Det fanns storslagna 

planer för hur samhället kunde förändras till ett mer rationellt sådant, exempelvis med hjälp 

av allmän barnomsorg och föräldrautbildningar. Hirdman visar på hur de förmåner som 

förverkligades även innebar ett behov av statlig insyn i privatlivet, och problematiserar de 

statliga maktanspråk som det förde med sig.10 

 Ytterligare en bok som diskuterar folkhemmet ur ett familjepolitiskt perspektiv 

är Åsa Lundqvists Familjen i den svenska modellen. Där tar hon upp politiska förändringar 

som skett samt politiska diskussioner som förts.11 Boken ger alltså en fördjupad bild av de 

tankegångar som fanns inom de beslutsfattande skikten av samhället och är därför av 

betydelse för att bättre förstå förutsättningarna för de utredningar och de diskussioner som 

fördes om den sociala barnavården. 

                                                      
8 T. ex. Nordlöf, Barbro, Barnets rätt och bästa: en studie i barnavårdsmannaverksamheten i Stockholm, 

Stockholmia, Stockholm, 1997; Sköld, Johanna, Fosterbarnsindustri eller människokärlek: barn, familjer och 

utackorderingsbyrån i Stockholm 1890-1925, Acta Universitatis Stockholmiensis, Diss. Stockholm : Stockholms 

universitet, 2006,Stockholm, 2006; Sundkvist, Maria, De vanartade barnen: mötet mellan barn, föräldrar och 

Norrköpings barnavårdsnämnd 1903-1925, Hjelm, Diss. Linköping : Univ.,Uppsala, 1994 
9 Broberg, Gunnar & Tydén, Mattias, Oönskade i folkhemmet: rashygien och sterilisering i Sverige, 2., [utök.] 

uppl., Dialogos, Stockholm, 2005; Runcis, Maija, Steriliseringar i folkhemmet, Ordfront, Diss. Stockholm : 

Univ.,Stockholm, 1998  
10 Hirdman, Yvonne, Att lägga livet tillrätta: studier i svensk folkhemspolitik, Carlsson, Stockholm, 1989  
11 Lundqvist, Åsa, Familjen i den svenska modellen, 1. uppl., Boréa, Umeå, 2007 
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En röd tråd i alla dessa böcker är att åtgärderna och maktutövandet främst rör de allra 

fattigaste. För att bättre förstå de fattigas situation och hur dessa behandlats i ett lite längre 

historiskt perspektiv har följande antologier haft betydelse: Usla, elända och arma: 

samhällets utsatta under 700 år och Villkorandets politik: fattigdomens premisser och 

samhällets åtgärder - då och nu. Den förstnämnda består av olika detaljstudier kring fattiga 

och marginaliserade människor samt hur de behandlats av samhället. Den andra tar upp olika 

aspekter av bland annat den juridiska utvecklingen i Sverige från fattigvårdslagstiftning till 

sociallagstiftning men den går också in på fall där enskilda människor kommer till tals.12  

 Forskning om den sociala barnavården såväl som den socialt inriktade 

samhällsutvecklingen under den valda perioden har alltså skett på ganska bred front. Dock är 

den valda perioden inte lika väl representerad när det gäller just den sociala barnavårdens 

uttryck inom statliga utredningar och synen på fosterbarnen inom dessa. Den här uppsatsen är 

därför tänkt att fördjupa bilden ur detta perspektiv. Dessutom är det här en period i svensk 

politik där många stora politiska ändringar inom det sociala området genomfördes. Forskning 

som fokuserar på välfärdsutvecklingen eller framväxten av det svenska folkhemmet brukar 

ofta undersöka ungefär den här perioden.13  

 

 

Frågeställningar 

Följande frågor ställs till materialet: 

1. Hur uttalades och motiverades gränsdragning och kategorisering av fosterbarn? 

2. Hur uttalades och motiverades den ideala uppfostran? 

3. Hur och gentemot vem kom maktanspråk till uttryck?   

                                                      
12 Holmlund, Sofia & Sandén, Annika (red.), Usla, elända och arma: samhällets utsatta under 700 år, Natur & 

kultur, Stockholm, 2013; Swärd, Hans & Egerö, Marie-Anne (red.), Villkorandets politik: fattigdomens premisser 

och samhällets åtgärder - då och nu, 1. uppl., Égalité, Malmö, 2008 
13 Se exempelvis Hirdman, 1989 eller Lundqvist, 2007  



8 
 

Teori och metod 

För att uppnå uppsatsens syfte används diskursanalys som både teori och metod. Då 

diskursanalysen förutsätter vissa ontologiska och epistemologiska antaganden, exempelvis om 

språkets roll och en kritisk inställning till ”självklar” kunskap, krävs att metoden inte används 

fristående från det teoretiska ramverket.14 

 Med diskurs menas här de system som ger verkligheten dess betydelse. Det är 

inom diskurserna som betydelse skapas och detta görs genom olika praktiker, bland annat 

eller kanske framförallt genom språkliga praktiker. Språk är en konstruktion som inte är 

neutral utan som alltid påverkar samtidigt som det påverkas av omvärlden.15  

 Diskurser strävar efter entydighet och utesluter då vissa artikulationer som 

därmed inte längre accepteras inom den gällande diskursen eller med andra ord; ”[e]n diskurs 

är en reducering av möjligheter”.16 Det går alltså inte att säga vad som helst inom en given 

diskurs, vilket också gör diskurser möjliga att avgränsa och studera. Diskurser är ”socialt 

konstruerade betydelsesystem som kunde ha varit annorlunda”.17 En viktig del i analysen 

innebär med andra ord att ta reda på varför betydelsesystemet ser ut som det gör och inte på 

något av de andra möjliga sätten.18 

 Många diskurser är slutna på så sätt att enbart vissa subjektspositioner har 

möjlighet att göra sig hörda, även inom diskursen finns det hierarkier som bestämmer vem 

eller vilka som tillåts höras mest.19 Subjektet står inte i fokus för denna undersökning då 

subjektets olika möjligheter är diskursivt styrda och subjektet måste följa diskursens regler.20 

Syftet är alltså inte att närmare gå in på kommittédeltagarnas egna värderingar eller 

bakgrunder. Deras insats ses som en samlad subjektspositions artikulation. De reservationer 

som finns mot utredningarna skiljer sig gentemot kommittéernas samlade ståndpunkt men 

dessa kommer, av samma skäl, heller inte diskuteras vidare i denna uppsats. 

 Diskursen är här begränsad till dess uttryck inom statliga utredningar. Den 

sociala barnavårdens diskurs är mycket mer omfattande än så, men det är ändå relevant att 

titta på den här formen av avgränsning då diskursens förbud ser olika ut inom olika 

                                                      
14 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 

2000, s.10-11 
15 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.15 
16 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.34-36 
17 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.28 
18 Foucault, Michel, Vetandets arkeologi, 2., ombrutna, översedda uppl., Arkiv, Lund, 2011, s.45, 62 
19 Foucault, Michel, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 1970, 

B. Östlings bokförl. Symposion, Stockholm, 1993, s.26; Foucault, 2011, s.71-72, 92-93 
20 Foucault, 2011, s.86-87, 158 
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avgränsningar även om diskursens helhet är densamma.21 Att försöka skildra en så stor 

diskursiv helhet som möjligt snarare än att bryta loss dess delar görs inte här av främst 

arbetstekniska skäl. Det är dock den diskursiva delens helhet som analyseras och inte någon 

form av kärna eller konsensus. Diskursens spretighet och inneboende olikheter är viktiga för 

att förstå hur diskursen formas och regleras.22  

 Även om diskurser ska behandlas som egna enheter är de inte slutna. I möten 

mellan diskurser kan man urskilja vad som skiljer dem åt, vad som formar dem samt hur de 

förhåller sig till varandra.23 Element som förekommer i en diskurs kan se annorlunda ut i en 

annan och tvärtom. Här är det den sociala barnavårdens diskurs som studeras men även dess 

möten med andra diskurser ingår i undersökningen.  

 Inom en viss period och inom en viss diskurs antas alltid vissa antaganden vara 

”självklara”. Att någonting uppfattas som självklart eller naturligt handlar mycket om att det 

upprepas gång på gång tills det blir ”sant”. Tidens kunskap och övriga utomstående diskurser 

avgör också vad som kan uppfattas som sant.24 ”Objektivitet är avlagrad makt där spåren av 

makt har utplånats, där man alltså har glömt bort att omvärlden är politiskt konstruerad.”25 En 

viktig uppgift är därför att avslöja de antaganden och de diskurser som upplevs som 

självklara, att dekonstruera det naturliga.26 I analysen bör man därför ställa sig så långt det är 

möjligt  utanför de självklarheter som redan är givna för att kunna se nya samband och förstå 

hur de skapas.27 Vad kunde ha artikulerats istället? Eller med Foucaults ord; ”Hur kommer det 

sig att just den utsagan har uppträtt och inte någon annan i dess ställe?”28 

 Makt, enligt Foucault, utövas snarare än innehas. Statliga utredningar skapar ett 

vetande och en normalitet vilket i sig är maktskapande. Statliga myndigheter och 

organisationer utför också ett praktiskt maktutövande gentemot samhällsmedborgarna. 

Maktutövandet, i det samhälle som finns idag såväl som de senaste hundra åren, fungerar 

genom att tillämpa de disciplinära relationer och tekniker som krävs för att internalisera 

maktrelationerna inom individerna. Individerna reglerar sig själva utifrån normaliteten och 

                                                      
21 Foucault, 1993, s.46-47 
22 Foucault, 1993, s 38; Foucault, 2011, s.50-51, 67-68 
23 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.138-139 
24 Foucault, 2011, s.11, 18 och 25; Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.11-12, 44-46, 56-57 
25 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.45 
26 Foucault, 2011, s.38; Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.56-57 
27 Foucault, 2011, s.42-44, 47 
28 Foucault, 2011, s.45 
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myndigheternas övervakning. Det är alltså en diskret form av maktutövning som inte 

nödvändigtvis kräver fysisk maktutövning i form av våld eller fysiskt tvång.29  

 En diskurs förutsättningar ändras över tid. Man måste därför sträva efter att 

förstå diskursen utifrån dess samtid och inte blanda ihop den med den kunskap och de 

diskurser som är aktuella idag. Uttalanden som accepterades förr skulle inte accepteras idag 

och vice versa.30 Vissa förändringar över tid ändrar diskurserna helt, men vissa saker kan 

ibland sägas igen. Foucault menar att ”[d]et nya ligger inte i vad som sagts, utan om själva 

händelsen att det återkommit.”31 I takt med att diskursen ändras kan samma utsaga innebära 

något annorlunda än när den sades tiotals år tidigare. Det är därför lika intressant att titta på 

förändringar inom den analyserade diskursen som på kontinuitet. 

 Då språket inte är en självklarhet finns det anledning att titta på just de språkliga 

valen i texten. Hur en mening i en text byggs upp är intressant då det i stort sett alltid går att 

bygga nästan samma mening på ett annat sätt, men då med en till viss del annan innebörd.32 

Ordval är också centralt för studien. Värderande och beskrivande ord är särskilt intressanta att 

belysa då de säger mycket om attityder och synen på någonting, vilket är denna uppsats 

huvudsyfte. Vissa ord, eller tecken, ges särskild betydelse inom en specifik diskurs.33 En del i 

analysen handlar om ifall dessa tecken ändras inom diskursen över tid. Betyder de något annat 

i andra intilliggande diskurser? Det är sådana betydelseförändringar som i sig skapar 

förändring i den sociala konstruktionen och är därför intressanta att titta närmare på.34 

 

  

                                                      
29 Foucault, Michel, Övervakning och straff: fängelsets födelse, 4., översedda uppl., Arkiv, Lund, 2003, s.31-24, 

171-185, 200-224 
30 Foucault, 1993, s.11, 18, 25-27 
31 Foucault, 1993, s.19 
32 Foucault, 2011, s.109; Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.87 
33 Foucault, 2011, s.83, 202-203, 216-218; Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.32-37 
34 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.16 
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Källmaterial 

I Sverige brukar statliga utredningar göras när stora frågor ska utredas, från 1922 ingår dessa i 

en serie som kallas Statens offentliga utredningar (SOU). I dessa utredningar diskuteras 

frågorna både i stora drag och i detalj. Inom svensk politik fanns det länge en strävan efter att 

nå konsensus inför beslut. Man ville eftersträva så lite konflikt som möjligt och de statliga 

utredningarna var en del i detta.35 När de formulerade problemen förankrades vetenskapligt 

genom utredningarna togs dess politiska spets till viss del bort och lösningarna framstod som 

”naturliga” och därmed svårare att ifrågasätta.36 En SOU eller ett slutbetänkande i en statlig 

utredning är bearbetad, kontrolläst och övervägd vilket visar vad som är godtagbart inom 

diskursen.  

 De kommittéer som utförde utredningarna innehöll i regel representanter för 

olika delar av samhället; politiker, tjänstemän och sakkunniga inom det aktuella området. De 

tog även in information och utlåtanden från utomstående organisationer.37  

 Just statens inställning är intressant. Carol Bacchi diskuterar hur 

problemformuleringar och ”policys” formulerade av stat och regering är betydelsefulla att 

analysera för att förstå ett samhälles utveckling och attityder. Detta beror på att dessa 

”policys” fastnar, de skrivs in i lagar och förordningar på ett sätt som inte sker med de 

problemformuleringar som diskuteras i till exempel media.38  

 Det material som analyserats är 1921 års betänkande av 

fattigvårdslagstiftningskommittén inför en ny barnavårdslag. Nästa källa som använts är SOU 

1944:34. Det är en utredning som gjordes för att titta på vilka förändringar som borde göras i 

SFS 1924:361 efter att denna lag varit i funktion i närmare 20 år. Den sista källan som 

använts är SOU 1956:61. Det är en utredning som gjordes inför nästa helt nya barnavårdslag, 

SFS 1960:97.39 Dessa källor innebär tre nedslag under perioden där attityder och mentaliteter 

kan ha ändrats på ett sätt som gör förändring möjlig att studera. 

 Då 1930-talet inte finns representerat i källmaterialet har Alva och Gunnar 

Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan från 1934 använts som ett sätt att kunna dra paralleller 

till den tidens tankar och sätt att tala om samtida frågor. Kris i befolkningsfrågan var 

                                                      
35 Lundqvist, 2007, s.12-15, 34-35 
36 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.44-46 
37 Lundqvist, 2007, s.12-15 
38 Bacchi, 2009, s.33 
39 Fattigvårdslagstiftningskommittén, Barnavårdslagstiftningen. D. 1, Förslag till lag om den offentliga 

barnavården m. fl. författningar, 1921, Avd.2; SFS 1924:361. Lag om samhällets barnavård.; SFS 1960:97. Lag 

om samhällets vård av barn och ungdom.; SOU 1944:34. Socialvårdskommittén. Utredning och förslag 

angående revision av lagstiftningen om barnavårdsanstalter och fosterbarnsvård; SOU 1956:61 
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betydelsefull i den dåtida samhällsdebatten och behandlar bland annat bostadspolitik, 

sexualupplysning, barnomsorg och pedagogik.40  

 

 

 

  

                                                      
40 Myrdal, Alva & Myrdal, Gunnar, Kris i befolkningsfrågan, Bonnier, Stockholm, 1935 
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Bakgrund  

Barn har farit illa och behövt stöd i alla tider, den sociala barnavårdens historia är därför lång. 

Fosterbarnsplaceringar har i Sverige en tradition sedan 1600-talet och det går att från den 

tiden se traditioner som följt med en bra bit in på 1900-talet, bland annat att barnens 

arbetskraft ansågs tillfalla fosterföräldrarna.41  

 På 1800-talet fanns det en paternalistisk syn på människor som behövde stöd. 

Det fanns också en seglivad indelning av fattiga människor i rätta och orätta fattiga där 

exempelvis föräldralösa barn ansågs rätta medan vuxna lösdrivare inte var det. Denna syn 

grundades i skyldigheten att kunna försörja sig själv.42 

 Runt sekelskiftet skedde stora förändringar i det svenska samhället. Från att ha 

varit ett agrart samhälle utvecklades nu industrin, vilket påverkade människornas sätt att leva. 

Urbaniseringen tog fart och många tappade närheten till släkt och hembygd. Samtidigt som 

industrin gav jobbmöjligheter for många människor i städerna illa. Arbetslöshet, dåliga 

bostäder, låga löner och otrygga villkor drabbade de mindre bemedlade.43 

 En borgerlig filantropisk rörelse växte fram som skulle bistå, men också fostra, 

de fattiga så de kunde ta sig ur sin problematiska situation. Centralförbundet för Socialt 

Arbete (CSA) och Svenska Fattigvårds- och barnavårdsförbundet arbetade med direkt bistånd 

till behövande men också med att bilda opinion och arbeta för att den politiska delen av 

samhället skulle stifta nya socialt inriktade lagar.44  

 1902 hade en ny barnavårdslag kommit men denna ansågs inte tillräckligt 

omfattande eller välfungerande och en debatt fördes om en ny barnavårdslag, vilken kom 

1924.45 Under tiden fram till 1920-talet hade också ett flertal andra lagar som rörde de fattiga 

införts, bland annat fattigvårdslagen 1918.46 

 På 1920-talet ville man modernisera och utveckla samhället som ansågs 

gammalt, ohygieniskt och nergånget. Hygien var ett allmänt diskuterat ämne och berörde allt 

                                                      
41 Kumlien, Mats. Att uppfostra fattiga barn - tankar om svensk kriminalpolitik i 1900-talets början. I 

Villkorandets politik: fattigdomens premisser och samhällets åtgärder - då och nu, Swärd, Hans & Egerö, 

Marie-Anne (red.), 155-167. 1. uppl., Égalité, Malmö, 2008, s.162-163 
42 Qvarsell, Roger. De fattigas vård i 1910-talets Sverige. I Villkorandets politik: fattigdomens premisser och 

samhällets åtgärder - då och nu, Swärd, Hans & Egerö, Marie-Anne (red.), 71-79.  1. uppl., Égalité, Malmö, 

2008, s.72-74 
43 Qvarsell, 2008, s.71-72 
44 Ohrlander, 1992, passim. 
45 Sköld, Johanna. Vanvård till döds – Om änglamakeri vid sekelskiftet 1900, I Usla, elända och arma: 

samhällets utsatta under 700 år, Holmlund, Sofia & Sandén, Annika (red.), 233-253. Natur & kultur, Stockholm, 

2013 s.252-253 
46 Swärd, Hans. Att bekämpa fattigdom med lagar för fattiga – en omöjlig ekvation? I Villkorandets politik: 

fattigdomens premisser och samhällets åtgärder - då och nu, Swärd, Hans & Egerö, Marie-Anne (red.), 17-39.  

1. uppl., Égalité, Malmö, 2008, s.24-26 
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från bostäder till mat och kläder.47 Inom rasbiologin ansågs befolkningen kunna förbättras 

genom rashygieniska åtgärder och detta började få fäste i samhällsdebatten. 1922 öppnade 

Sveriges institut för rasbiologi, och forskning för att fastställa ärftlighetens påverkan samt 

rasernas särskillnad drevs där. 48 Det var också härifrån påtryckningar kom om steriliseringar 

som metod för att minska samhällsmisären. Steriliseringsfrågan drevs igenom i den svenska 

riksdagen och steriliseringslagar infördes 1934 och 1941.49  

 På 1930-talet gick nativiteten i Sverige ner och man var orolig att det svenska 

folket skulle utarmas, inte bara kvantitativt utan också kvalitativt. Det var främst fattiga och 

”undermåliga” familjer som skaffade många barn medan de rika använde födelsekontroll. De 

sociala ingenjörerna, särskilt makarna Alva och Gunnar Myrdal, ville införa sociala åtgärder 

eftersom de menade att bristerna låg i miljön och den förlamande fattigdomen. Om familjerna 

bara fick stöd av samhället skulle de erbjuda barnen en god uppväxtmiljö. Alla fattiga var inte 

i grunden att anse som undermåliga. Befolkningsfrågan var ett samhällsproblem och därför 

borde kostnaderna delas av hela befolkningen och inte bara de barnrika familjerna.50 

 1930-talet inledde en period av reformer på det socialas område med bland 

annat bostadsstödjande reformer och moderskapspenning.51 Folkhemmet var nu i full gång att 

byggas och Sverige skulle bli tryggt, välmående och välfungerande för alla sina medborgare. 

Åtminstone för de som anpassade sig till samhället.52 

 Reformviljan fortsatte in på 1940-talet.53 Samtidigt som man fick det bättre så 

ökade statens insyn i hemmen. Misstänksamhet fanns mot de som var fattiga trots 

förändringarna. Normerna för hur ett gott hem skulle vara skärptes.54  

 På 1950-talet hade välfärdssamhället byggts ut ordentligt men reformarbetet 

fortgick och flera utredningar inom familjens område tillsattes.55 Människor hade fått det 

materiellt bättre och många av de uslaste bostäderna var borta. Tilltron gentemot framtiden 

och det moderna samhällets möjligheter kvarstod. 

 

                                                      
47 Andresen, 2011, s.276-284 
48 Broberg & Tydén, 2005, s.33-45 
49 Björkman, Maria, Den anfrätta stammen: Nils von Hofsten, eugeniken och steriliseringarna 1909-1963, 

Arkiv, Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2011,Lund, 2011, passim. 
50 Myrdal & Myrdal, 1935, passim. 
51 Lundqvist, 2007, s.71, 146 
52 Nilsson, Roddy. Parasiter i folkhemmet – Svartsjöanstaltens sista lösdrivare, I Usla, elända och arma: 

samhällets utsatta under 700 år, Holmlund, Sofia & Sandén, Annika (red.), 295-318,. Natur & kultur, 

Stockholm, 2013, s.296 
53 Lundqvist, 2007, s.157 
54 Hirdman, 1989, s.199-203; Nilsson, 2013, s.301; Lundqvist, 2007, s.136-140, Runcis 2007, s.57, 78 
55 Lundqvist, 2007, s.170-171 
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Synen på barn ändrades flera gånger under 1900-talets första årtionden. Oftast såg man på arv 

och miljö som påverkade av varandra i olika omfattning, ett undermåligt arvsmaterial kunde 

motarbetas i rätt uppfostringsmiljö. Därför var omplaceringar av barn vanliga som åtgärd för 

att rätta till det som höll på att bli fel. Det fanns en vilja att skydda barnen. Men successivt 

blev inställningen att det var samhället som skulle skyddas från barnen. Om de blev 

”asociala” skulle samhället drabbas av detta, därför var det viktigt att åtgärda bristande 

uppfostran. Disciplin och fostran ansågs tidigt viktigt, men i takt med att pedagogiken, 

medicinen och psykiatrin utvecklades så blev dessa vetenskaper allt viktigare för att förstå 

barnens bästa. Många gånger ansågs barnafostrarna inte kunniga nog. 56 

 För vissa barn och i vissa perioder ansågs anstalter vara den bästa 

uppväxtmiljön. Exempelvis sattes många sinnesslöa på anstalt eftersom det var där de ansågs 

få bäst vård. Ett ideal fanns med en så hemlik miljö som möjligt, vilket gjorde att det för de 

flesta barnkategorierna fanns en strävan att placera dem i enskilda fosterhem. Dessa ansågs 

bättre möta barnets behov.57 

 Ett ständigt problem var tillsynen av fosterhemmen. Ett resultat av bristande 

tillsyn var de så kallade änglamakerskorna som åtog sig vårdnaden av spädbarn mot betalning 

och sedan vanvårdade det till döds. Mödrarna var fattiga och oftast ensamstående, att 

utackordera barnet var ibland enda möjligheten för dem.58 

 Barn for illa av många andra skäl inom den sociala barnavården. De kunde 

tvingas flytta många gånger, hamna på alltför hårda anstalter eller fara illa i sina fosterhem på 

grund av vårdarnas ovilja eller okunnighet att ta hand om dem. Barnen var oftast i underläge. 

Det var inte på dem man lyssnade i första hand och de hade begränsade möjligheter till 

protester. Det är heller inte deras egen syn på sin situation som i första hand går att hitta i 

källorna.59  

 

  

                                                      
56 Ohrlander, 1992, passim. 
57 Ohrlander, 1992, passim. 
58 Bergman, 2011, s.340; Sköld, 2013, s.233-253; Sköld,Söderlind & Bergman 2014, s.75-82 
59 Bergman, 2011, passim. 
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Resultat 

 
Hur uttalades och motiverades gränsdragning och kategorisering av fosterbarn?  

Barn ansågs viktiga under hela perioden. I början var det främst som kuggar i ett samhälleligt 

maskineri där de sågs som tillgångar eller ”den dyrbara egendom, som barnen med tiden 

alltmera erkändes utgöra”. För samhällets skull var det viktigt att uppfostra dugliga 

samhällsmedlemmar som kunde göra rätt för sig.60 

 1956 var inte samhällets bästa lika mycket i fokus. Nu kom individernas behov 

fram tydligare. Rätt fostran var för barnens egen skull och det inre måendet var lika viktigt 

som funktionen i samhället.61 1956 menade man att barnets bästa var det ”ojämförligt 

viktigaste”.62 Ordvalet antyder att man inte kunde låta samhällets intressen köra över barnets.  

 

1902 räknades barn upp till 7 år som fostrades mot betalning som fosterbarn. 1921 föreslogs 

begreppet gälla samtliga barn under 16 år som fostrades i annat hem än föräldrahemmet, 

oavsett betalning. Det togs dock inte med i lagen, åldern höjdes men om betalning inte utgick 

slapp man kontroll om inte nämnden tog särskilt beslut. Därför föreslogs 1944 igen att även 

de som fostrades utan betalning skulle räknas som fosterbarn. Man ansåg också att 

fosterbarnsperioden borde förlängas till 18 år men lät bli förslaget av ekonomiska skäl. För 

”vanartade” barn ansågs 18 år och som längst 21 år lämpligt i båda utredningarna.63 Att 

ekonomiska skäl avgjorde vilken ålder som föreslogs visar på den avvägning som gjordes 

mellan barnets och samhällets intressen. 

 1921 antog man att sextonåringar klarade sin egen försörjning eller åtminstone 

hade en mer självständig ställning om de bodde kvar hemma.64 I de två första utredningarna 

menade man dock att barn inte borde lämnas vind för våg ens efter sextonårsdagen. Detta 

kunde äventyra den uppfostran man dittills gett dem. Ett sätt att hantera detta var att hjälpa 

dem till ett lämpligt yrke eller att ha barnen under uppsyn utan att de räknades som 

fosterbarn.65 

 1956 var det inte alls självklart att sextonåringar kunde försörja sig själva. 

Skolgången hade förlängts och arbetsmarknaden krävde mer yrkesutbildning. Man hade även 

ökat kraven på den trygghet som borde tillgodoses också efter 16-årsdagen. Därför ansågs nu 

                                                      
60 Fattigvårdslagstiftningskommittén, 1921, Avd.2, s.32, 74, 167; SOU 1944:34, s.120, 251 
61 SOU 1956:61, s.216-217, 380, 517 
62 SOU 1956:61, s.450 
63 Fattigvårdslagstiftningskommittén, 1921, Avd.2, s.68-76; SOU 1944:34, s.223-226 
64 Fattigvårdslagstiftningskommittén, 1921, Avd.2, s.70 
65 Fattigvårdslagstiftningskommittén, 1921, Avd.2, s.90, 181-182, 214-215; SOU 1944:34, s.93-94, 223-224 
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18 år vara lämplig åldersgräns även för de ”normala” barnen 66 Barndomsperioden såväl som 

samhällets ansvar hade alltså förlängts. 

 

Den sociala barnavårdens diskurs har alltid varit nära fattigdomsdiskursen och lagstiftningen 

för de båda områdena var länge densamma.67 De barn som förekom inom den sociala 

barnavården 1921 förväntades tillhöra samma klientel som fattigvården.68 Distinktionen 

mellan dessa områden var inte alltid glasklar.  

 ”Värnlösa barn” syftar på de barn som allra tidigast kom att sörjas för inom 

svensk fattigvårds- och barnavårdslagstiftning, alltså föräldralösa eller övergivna barn. Att 

dessa barn räknades till de ”rätta fattiga” och var samhällets ansvar ansågs självklart.69 De 

värnlösa kunde inte ställas till svars för sin situation, och i fråga om de barn vars föräldrar 

avlidit kunde inte ens föräldrarna ställas till svars. Detta gjorde barnen oskyldiga i dubbel 

bemärkelse. 1921 tog de mer plats i utredningen än 1956, där begreppet bara nämndes en 

gång.70 Detta korrelerar med periodens samhällsutveckling där fattigsamhället försvann 

alltmer och välfärdssamhället byggdes upp. Det var inte lika vanligt 1956 som 1921 att barn 

blev värnlösa.71 

 

En återkommande grupp i utredningarna är de utomäktenskapliga barnen. Dessa barn ansågs 

extra utsatta och behövde stöd från samhällets sida, framförallt 1921 och 1944. De var 

överrepresenterade i statistiken och deras status som utomäktenskapliga ansågs viktig att 

notera. Bifogat 1944 års utredning finns en flera sidor lång extern utredning om just 

utomäktenskapliga barn i Sverige, vilket säger något om hur stor betydelse denna grupp hade 

inom den sociala barnavården.72 

 1956 nämndes inte de utomäktenskapliga barnen i samma omfattning som 

tidigare, även om de fortfarande var många inom barnavården. Däremot ansågs de vara födda 

med ”handikapp” när det gällde möjlighet att få stöttning av hemmet.73  

 Det framgår inte att kommittéernas syn på barnen var påverkad av deras 

utomäktenskapliga status i moralisk mening. Däremot tyder problematiseringen av 

                                                      
66 SOU 1956:61, s.110-114 
67 SOU 1956:61, s.60-64 
68 Fattigvårdslagstiftningskommittén, 1921, Avd.2, s.12, 147 
69 Fattigvårdslagstiftningskommittén, 1921, Avd.2, s.3, 32, 167 
70 SOU 1956:61, s.461 
71 Brunnberg, Elinor. Fattiga barn nu och då.. I Villkorandets politik: fattigdomens premisser och samhällets 

åtgärder - då och nu, Swärd, Hans & Egerö, Marie-Anne (red.), 311-319. 1. uppl., Égalité, Malmö, 2008, s.314 
72 Fattigvårdslagstiftningskommittén, 1921, Avd.2, s.46-51; SOU 1944:34, s. 217, 273-296 
73 SOU 1956:61, s.38 
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förekomsten av dessa barn på en syn på inomäktenskapliga barn som ”bättre” för samhället. 

De barn som inte erhöll rätt uppfostran kunde bli ”vanartade”, vilket innebar att de utvecklat 

ett beteende som var skadligt både för samhället och för barnet själv. Vanartade barn var 

exempelvis de som försummade skolan, förföll åt sedeslöst leverne, var kriminella eller 

lösdrivare.74 Blev ett barn sedligt försummat var det en tidsfråga innan vanarten visade sig, 

vilket gjorde det viktigt att skilja barnen från hemmet innan så skedde.75 Att barn utvecklade 

vanart var inte deras eget fel, där var föräldrar, arv eller sinnesslöhet att skylla.76 Däremot var 

barnen inte oskyldiga när de väl blivit vanartade. Då skulle de tuktas, fostras och utvecklas i 

vad samhället menade var rätt riktning. Att en del av skulden låg hos de vanartade barnen 

visar sig även i hur man, framförallt 1921, utrycker sig om dem som barn som ”gjort sig 

skyldiga till vanart”.77 När försummelsen i fostran väl nått en viss punkt föll alltså skulden 

delvis på det försummade barnet själv. Dessa barn kunde sällan fostras i enskilda hem utan 

krävde anstaltsvård, ofta på skyddshem.78 

 Ibland kunde vissa vanartade barn placeras i enskilda hem eller på barnhem 

bland icke-vanartade barn. Detta var dock inte oproblematiskt då vanart ansågs ”smitta”. 

Vanartade barn hölls mestadels ifrån ”normala” barn, även om det kunde verka i ogynnsam 

riktning för de vanartade.79 Det var en balansgång där bortfostringen av vanarten måste 

prioriteras men inte på bekostnad av andra barn. Kollektivet gick före individen. 

 Synen på vanartade barn framstod som självklar i de båda tidigare 

utredningarna. 1956 däremot ifrågasatte man begreppet. Vissa barn med likartade problem 

kunde nu benämnas som ”socialt missanpassade”. Begreppet vanart ansågs för intetsägande 

och mångtydigt och dessutom nedtonades vikten av att dela in barn i bestämda kategorier. 

Även dessa barn ansågs kunna placeras i enskilda hem och man menade att de barnen var i 

minst lika stort behov av kärleksfull vård och förståelse som andra barn, till och med mer så. 

Man ville gå till botten med orsakerna till missanpassningen och förstå barnet utifrån dess 

egna förutsättningar, att inte göra det och fostra alla enligt samma mall kunde vara farligt.80  

                                                      
74 Fattigvårdslagstiftningskommittén, 1921, Avd.2, s.26, 70-75, 188-189  
75 Fattigvårdslagstiftningskommittén, 1921, Avd.2, s.68 
76 Fattigvårdslagstiftningskommittén, 1921, Avd.2, s.68, 253-254, SOU 1944:34, s.93-94, 124-125 
77 Fattigvårdslagstiftningskommittén, 1921, Avd.2, s.70-71, 74, 193-198, 262-263, SOU 1944:34, s.62 
78 Fattigvårdslagstiftningskommittén, 1921, Avd.2, s.31, 209-210; SOU 1944, s.59-62 
79 Fattigvårdslagstiftningskommittén, 1921, Avd.2, s.31, 178, 209-210, 261; SOU 1944:34, s.61-62, 127, 129 
80 SOU 1956:61, s.120, 125, 216, 437-438, 505 
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Vissa barn var svårare än andra att placera rätt, vilket uppmärksammades särskilt 1944. Detta 

gällde bland andra sängvätare, nervösa barn, barn med gomfel, klena barn och så vidare. Även 

syskonkullar och äldre barn kunde vara svåra att placera.81 För att komma runt detta kunde 

man exempelvis betala högre fosterlön för sådana barn.82 Särskilda barnhem uppfördes också 

för de svårplacerade. Det heterogena klientelet i dessa hem, och även vid upptagningshemmen 

där barnen observerades inför placering, skapade dock problem med uppfostran.83 

Individuella behov inom en större grupp var alltså svåra att tillmötesgå. 

En grupp som 1944 ansågs svårplacerade var ”tattare”. Deras familjer ansågs särskilt 

besvärliga. Man menade att de kom och bråkade med fosterfamiljerna och påverkade barnet 

och dess fostran negativt, vilket gjorde fosterhem motvilliga att ta hand om just dessa barn. 

Barnen hamnade istället på olika anstalter. Att fosterhemmen såg ”tattare” som besvärligare 

än andra ansågs berättigat.84 Detta visar på den vid denna tid allmänt godtagna synen på 

denna grupp som problematisk i samhället.85  

 1921 pekades ”tattare” specifikt ut i uppdragsformuleringen men nämndes trots 

det inte i utredningstexten.86 ”Tattarna” skulle tas med i betänkandet om lösdriverilagen och 

behövde därför inte närmare diskuteras i denna utredning, ansåg man. Dessutom gällde 

barnavårdslagen även dem. Förslag fanns om ökad stränghet inom vissa skyddshem vilket 

man menade berörde ”tattarna”.87  

 I utredningen 1956 nämns inte ”tattare”. Detta trots exempelvis diskussioner om 

svåra familjer som skapade obehag vid förflyttning av barnen.88 Tattare hade dock inte 

försvunnit som problemområde i mångas ögon, vilket bekräftats av tidigare forskning. I 

barnavårdsdiskursen och övriga politiska projekt ansågs de dock inte lika problematiska 

längre.89  

 

1921 var rasbiologin en viktig vetenskap men i fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkande 

syns den knappt. På några ställen nämns medfödda ”dåliga böjelser” som kunde bidra till 

                                                      
81 SOU 1944:34, s.47, 49-50, 59-61, 138-140 
82 SOU 1944:34, s.261-263 
83 SOU 1944:34, s.43, 124, 143 
84 SOU 1944:34, s.59-62, 139 
85 Ericsson, Martin, Exkludering, assimilering eller utrotning?: "tattarfrågan" i svensk politik 1880-1955, 

Historiska institutionen, Lunds Universitet, Diss. Lund : Lunds universitet, 2015,Lund, 2015, passim. 
86 Fattigvårdslagstiftningskommittén, 1921, s. V 
87 Fattigvårdslagstiftningskommittén, 1921, s. IX 
88 SOU 1956:61, s.449 
89 Ericsson, 2015, s.224, 244-245 
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utvecklande av vanart samt syn på individer som ”undermåliga”.90 Det senare ett ordval som 

hör hemma inom rasbiologin och dess kategorisering av människor.  

 1944 hade flera rasbiologiska element tagit sig in i den sociala barnavårdens 

diskurs. Till exempel talades det om dåliga anlag som skäl till att omplacering av fosterbarn 

inte kunnat göras. En tanke som hämtats direkt från den rasbiologiska diskursen är att man 

ville värna det ”värdefullare folkmaterialet”, bland annat genom att satsa på de ”intellektuellt 

fullmåliga” av psykopaterna.91  

 1956 hade den rasbiologiska vetenskapen tappat anseende i samhället.92 Till stor 

del var den också borta ur den undersökta diskursen. Även i svårare fall av social 

missanpassning var miljö och fostran både orsak och potentiellt botemedel.93 Däremot ville 

man upprätta straffregister med syfte att utreda ”hereditet” inför fosterbarnsplacering.94 

Kriminalitet kunde alltså finnas i generna och påverka barnen oavsett fostran, vilket visar på 

att ärftlighet inte helt tappat betydelse vid bedömning av och synen på fosterbarnen. 

 

 

Hur uttalades och motiverades den ideala uppfostran?  

På 1920-talet ställdes inga höga krav på fosterhemmen. En viss materiell nivå behövdes för att 

barnen inte skulle vanvårdas på grund av nöd och fattigdom, men standarden borde inte 

överstiga vad som förväntades hos ett vanligt hem. Det krävdes att barnen skulle utvecklas 

”andligen och kroppsligen” och hemmen skulle vara godkända utifrån sin beskaffenhet såväl 

som vilka som bodde där. Skyldighet förelåg att följa medicinalstyrelsens föreskrifter om 

barnavård, vilka fokuserade mycket på renlighet, hygien och vård av späda barn.95 Man 

menade att det var först om skada syntes hos barnet som man kunde vara säker på att det tagit 

skada. Exempelvis kunde ett barn misshandlas i hemmet utan att det hann ta skada av det. 

Varje misshandel kunde naturligtvis inte vara orsak för ingripande, menade man.96 

 1944 ställdes större krav på psykiskt välmående och ett vänskapligt förhållande 

till fosterbarnet från fosterföräldrarnas sida skulle eftersträvas. Helst skulle det skapas ett band 

som mellan barn och ”naturliga” föräldrar. Barns individuella behov nämndes också. 

Ekonomiskt välstånd ansågs inte särskilt viktigt, men fosterhemmen fick heller inte ha 
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ekonomiska bekymmer, då detta ansågs kunna leda till annan problematik. Hemmets 

beskaffenhet påpekades särskilt. Det fick exempelvis inte bo för många eller fel sorts personer 

i fosterhemmet, fosterbarnet skulle helst vara yngst i syskonskaran och det fick inte vara för 

stor åldersskillnad mellan barn och fostrare.97  

 1956 hade kraven på uppfostran dragits längst. Barnen skulle utvecklas utifrån 

sina individuella förutsättningar och det ställdes stora krav på fostrarnas förmåga att bemöta 

barnet på rätt sätt. Dessutom skulle barnen fostras kärleksfullt och med förståelse för dess 

eventuella negativa reaktioner på upplevelser i tidigare uppfostran. Barnen hade alltså rätt att 

inte alltid reagera som önskat. Vid beslut som rörde barnet skulle hänsyn tas till dess 

reaktioner och känslor. Själva reaktionerna skulle inte behöva vara spektakulära för att tas på 

allvar, barn kunde lika gärna reagera med tystnad och passivitet när de inte mådde bra. 

Förståelse för barns psykologiska behov och en välfungerande fostran som varken var för 

sträng eller för slapp var viktig. Vid kontrollen av fosterföräldrar och fosterhem ansågs det 

minst lika viktigt med psykisk och fysisk hälsa som med god materiell standard.98  

 De utökade kraven under perioden går att tolka som en följd av både ökad 

materiell standard, vilket möjliggör fokus på annat än livets nödtorft, men också utveckling 

inom barnavårdens organisation. En ny syn på barnen till följd av psykiatrins framväxt visade 

sig i att kraven riktades alltmer gentemot de berörda personernas inre. 

 

Läkare och psykiatriker krävdes vid observation av barn som skulle omplaceras och 

läkarkontroller krävdes på barnhem för att hygieniska förhållanden där skulle upprätthållas. 

För barnens skötsel och fostran var den medicinska och socialhygieniska expertisen viktig 

under hela den undersökta perioden.99   

 1944 menade man att psykiatriskt kunnande skulle skapa bättre träffar mellan 

fosterbarn och fosterfamiljer och till och med förutse om känslomässiga band skulle bildas 

dem emellan.100 Psykiatrins vikt betonades ytterligare 1956. Det var viktigt att barn och 

ungdomar undersöktes av rätt sorts läkare, det vill säga av psykolog eller psykiatriker. Man 

menade att psykologer kunde ”klarlägga” hur barn bäst skulle fostras samt hur de var som 

personer.101 Tilltron till expertkunskapens möjligheter var alltså långtgående.  

                                                      
97 SOU 1944:34, s.86, 241-250 
98 SOU 1956:61, s.113, 352, 372-379, 434, 451-454, 468-471, 504, 517 
99 Fattigvårdslagstiftningskommittén, 1921, Avd.2, s.33, 93, 104, 139, 163-164, 172-173, 386; SOU 1944:34, 

s.88-89, 98-99, 159, 175, 184-187; SOU 1956:61, s.311, 316-317, 366, 369, 524-525 
100 SOU 1944:34, s.188, 248 
101 SOU 1956:61, s.286-287, 312, 343-344, 433. 437-438 



22 
 

 

Man ville inte detaljstyra kraven på fosterhemmen i lagtexterna på 1920-talet eller 1940-talet 

då man ansåg att det var viktigt att barnavårdsnämnderna var fria i sin bedömning. Det 

konstaterades bland annat att det fanns så många skilda åsikter om vad som var ett gott 

fosterhem att man omöjligen kunde få ihop en sammanhängande kravbeskrivning. Därför var 

det bättre att bedömningen var subjektiv och att nämnderna själva fick avgöra från fall till 

fall.102 De subjektiva bedömningarnas åtskillnad i besluten av annars likvärdiga ärenden 

problematiserades inte. 

 Det fanns en oro över att stöta sig med fosterhemmen och därmed missa 

tillgången till bra hem, vilket bland annat tog sig uttryck i en ovilja att införa 

koncessionstvång. De sämsta fosterhemmen skulle ändå bortsorteras genom kontroll och 

anmälningsplikt efter mottagande av fosterbarn, menade man. 103 1944 tänkte man också öka 

kontrollen genom en utökad tillsynsorganisation.104  

 1956 krävdes både koncession och regelbunden kontroll för att vara säker på att 

barnen inte placerades i dåliga hem, inte ens en kortare period. Just koncessionen var viktig 

eftersom det var svårare att skilja ett barn från ett hem där det redan placerats än att neka 

hemmet i förväg. Det spelade heller ingen roll om hemmen var kända sedan tidigare. 

Kontrollen skulle vara lika för alla. Nu spelade fosterföräldrarnas eventuella motvilja ingen 

avgörande roll längre.105 Detta skiljer sig alltså markant från de tidigare utredningarna. Det 

skiljer sig också från forskning om barnavårdens praktik som visat hur hem som hade gott 

rykte om sig slapp kontroll från barnavårdsnämnden.106 

 

Idealbilden för ett barns uppfostran var att det skedde inom en kärnfamilj. Idealet fanns hela 

perioden men det kom till uttryck på olika sätt i utredningarna. Ett exempel från 1944 är vilka 

fosterhem som ansågs tänkbara. I regel skulle gifta par väljas. Ensamma kvinnor kunde tänkas 

men ensamma män var sällan lämpliga.107 Det fanns alltså både ett kärnfamiljsideal men 

också en genusnorm angående lämpliga barnafostrare.  

 Helst skulle barn uppfostras av sina ”naturliga” mödrar så långt det gick även 

om detta innebar att växa upp i en så kallad ”ofullständig familj". För att få ensamstående 
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mammor att ta hand om barnen så länge som möjligt föreslogs 1944 bland annat mödrahem 

där mammorna fick både bostad och utbildning under en tid. Dessa skulle ses som förmåner 

men innebar ett visst tvång. Mödrar fick inte skriva ut sig hur som helst utan skulle övertalas 

av ”[…] energiska och taktfasta föreståndarinnor[…]”. Det skulle samtidigt ställas krav på 

dem så att åtgärderna inte undergrävde deras ansvarskänsla. Banden som skapades till barnen 

var tänkta att försvåra bortlämnande även senare.108 

 Att det inte alltid var möjligt att kombinera barn och arbete accepterades 1921. 

Barnomsorgen var inte utvecklad och man menade att den omöjligt kunde bli det i tillräcklig 

omfattning. Att bistå mamman så hon kunde betala för sitt barns lämpliga utackordering var 

en fullgod åtgärd. Däremot ville man att hon skulle behålla sitt barn de späda åren och ”giva 

det di”.109 Tidigare forskning har pekat på hur man ansåg att amningen var botemedlet mot en 

stor del av barnadödligheten, vilken bland utomäktenskapligt födda barn var högst.110  

 Ensamstående mödrar hade oftast svårt att försörja sina barn. Framförallt hade 

de svårt att sköta sina barn samtidigt som de arbetade. Både 1921 och 1944 kunde detta leda 

till ”förtvivlade handlingar” och ”ödesdigra konsekvenser” för både barn och moder.111 Detta 

kan syfta på spädbarnsmord, utfört av modern själv eller av änglamakerskor. Troligt är att 

stigmatiseringen av ogifta mödrar, som syns i tidigare forskning, var lika mycket orsak till 

dessa desperata handlingar som de rent ekonomiska. 1944 hade flera stödreformer införts, 

bland annat bidragsförskott av underhåll, ändå kunde alltså mammor bli desperata.112 Det man 

främst syftade på med de ödesdigra konsekvenserna är dock troligtvis de många barn som 

lämnades ensamma på ett sätt som kunde vara direkt farligt, eller lämnades hos vårdare som 

inte kunde ta hand om dem tillräckligt bra, när mammorna arbetade utanför hemmet.113   

 Alla barn i ofullständiga familjer var inte oäkta. En del var barn till övergivna 

hustrur, skilda hustrur eller änkor. Dessa nämns som olika kategorier i 1921 års betänkande. 

De ansågs behöva ungefär samma rättigheter, men att helt likställa dessa grupper med 

utomäktenskapliga barn ansågs inte fullt lämpligt.114 Ensamstående ogifta mödrar ansågs inte 

särskilt hedersamma, inte heller skilda kvinnor. Änkor däremot var enligt tradition en del i 
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gruppen rätta fattiga som samhället skulle värna om.115  

 Änklingar nämndes inte i samma omfattning som änkor 1921. Att dessa skulle 

erhålla ekonomiskt stöd ansågs inte heller självklart.116 Normen för män att kunna försörja sig 

själva var stark. Skilda ensamstående fäder nämndes inte alls. Ensamma män som fostrare var 

i princip otänkbart.  

 Även inomäktenskapliga barn som inte växte upp inom kärnfamiljen riskerade 

sämre uppväxtförhållanden. Tankar fanns 1956 om att införa en kontroll av samtliga 

skilsmässo- och styvbarn likt den som fanns för fosterbarnen. I föräldrahem som bestod av 

kärnfamiljer borde samhället däremot inte utföra alltför noggrann kontroll.117  

 

Barnavårdsarbete skulle ske även i förebyggande syfte men detta hade inte prioriterats i 

praktiken. Det akuta arbetet och riktade insatserna gick före. 1956 menade man att det var 

dags att ändra på detta. Nu skulle barnavårdsnämnderna arbeta utåtriktat och förebyggande, 

inte bara mot särskilt utsatta barn och familjer utan gentemot hela samhället. Skälen till detta 

var flera. Man ville skapa möjligheter för barn att få stöttning, fritidsintressen och utveckling 

utanför hemmen genom exempelvis studiecirklar och caféverksamhet. Verksamheterna skulle 

dessutom bidra till ökad kontroll och hjälpa nämnden att agera tidigare vid behov. Den 

utåtriktade verksamheten var också tänkt att skapa en bättre bild av barnavårdsnämnden.118 

Det var alltså fråga både om praktisk nytta för medborgarna och om imageskapande såväl 

som kontrollmöjligheter för myndigheten. 

Det allra bästa alternativet ansågs vara att barnet kunde fostras i det egna föräldrahemmet. 

Detta var det ”naturliga”. Helst skulle hemmet stödjas att klara av fostran på egen hand, vilket 

innebar materiellt och ekonomiskt bistånd men också information och utbildning.119 För 

”normala och friska” barn som inte kunde fostras i det biologiska föräldrahemmet, ansåg man 

att enskilda fosterhem i regel var det bästa.120 Barn som inte ansågs kunna placeras i enskilda 

hem var exempelvis de abnorma, de vanföra, de svårt vanartade, de kroppsligt klena samt 
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barn med smittsamma eller specialistvårdskrävande sjukdomar.121 

 1921 var det inte lätt att få tag i lämpliga enskilda hem vilket krävde plats på 

barnhem även för de ”normala” barnen.122 Detta gällde även 1944 även om bristen på enskilda 

hem inte betonades lika starkt.123 Vad som var minst önskvärt för de ”normala” barnen var 

dock placering på fattigvårdsanstalt eller ålderdomshem, vilket fortfarande förekom. 

Förekomsten gällde särskilt 1921 då barnhemsplatserna ännu inte var utbyggda efter det 

behov som fanns.124 Det blandade klientel som förekommit i de gamla fattighusen fanns alltså 

kvar inom vissa anstalter in på 1940-talet. 

 1956 hade tonen blivit än skarpare när det gällde placering av ”normala” barn i 

barnhem. Det accepterades nu enbart i nödfall under kort tid. Helst skulle det inte ens vara i 

en övergångsperiod. Det fanns fortfarande barn som passade bäst på anstalter, men denna 

grupp minskade alltmer. Att hitta lämpliga enskilda hem ansågs svårt, men inte 

oöverkomligt.125  

Ett barn som bedömts vanartat kunde placeras på skyddshem där det med fostran, arbete och 

rutiner formades till nyttig samhällsmedborgare. Steget mellan dessa anstalter och andra 

varianter av straffanstalter var inte långt, vilket kan illustreras med hur man 1921 ansåg att 

”lösdrivare” mellan 15 och 18 inte borde sättas i tvångsarbete utan istället omhändertagas för 

vanart på skyddshem.126 Att fostras på en anstalt anpassad för barn var mildare än det 

vuxenanpassade tvångsarbetet, men att dessa åtgärder ändå ansågs utbytbara i viss mån visar 

på sambanden. 

 På skyddshemmen skulle barnen ges förutsättningar för livet utanför, bland 

annat genom utbildning. Denna skulle helst vara inom lantbruk då man ville undvika att 

barnen flyttade till städerna där man menade att det fanns för stora frestelser för dem. Även 

1956 ville man undvika inflyttning till städerna, bland annat nämndes flyttförbud för vissa 

individer som möjlig åtgärd.127 Både tvång och förebyggande åtgärder ansågs alltså 

användbart för att fosterbarnen skulle agera som myndigheterna ville efter uppfostringens 

avslut. 
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En vanlig variant av fosterhem var hos mor- eller farföräldrar. 1921 ansåg man att det fanns 

en särskild poäng i att barn fostrades av sina mor- eller farföräldrar och man ville helst inte 

försvåra för mödrar att lämna barnen till nära anhöriga.128  

 1944 betraktades dessa hem snarare som extra olämpliga, då fostrarna var 

mycket äldre än fosterbarnen, hälsan kunde svikta och de inte alltid orkade med att fostra 

barnen. Dessutom antyddes att vanvård inte var ovanligt i dessa hem. Den särskilda poäng 

som tidigare ansetts viktig med att ensamstående mödrar på ett naturligt sätt kunde lämna 

över barnen till sina egna föräldrar nämndes inte alls.129  

 1956 ansågs mor- och farföräldrar varken extra bra eller extra dåliga. De 

behandlades som vilka fosterhem som helst.130 Detta visar på hur man vid denna tid likställt 

olika former av fosterhem inför myndigheternas bedömning och tillsyn. 

 

Barns arbetskraft hade förr varit viktig och även ingått i beräkningen av fosterlegan eller 

kostnaden för utackordering till lägstbjudande.131 Tendenser till detta fanns kvar 1921. 

Exempelvis nämndes att det fanns risk att föräldrar som tidigare inte brytt sig om sina barn 

begärde att få hem dem när de blev gamla nog att bidra till försörjningen, ibland med 

tveksamma metoder som bettleri eller ”utbjudande till otukt”.132 Barns arbete i fosterhemmen, 

främst på landsbygden, sågs dock som positivt inom barnavårdens praktik.133 

 1944 diskuterades fosterlönen och att denna inte fick vara så hög att fattiga 

fosterföräldrar tog emot barn för ersättningens skull. Samtidigt kunde vissa föräldrar frestas 

att överutnyttja fosterbarnens arbetskraft som kompensation om den var för låg.134 Synen på 

att fosterbarn kunde användas för fostrarnas ekonomiska vinnings skull levde alltså kvar. 

Tidigare forskning har visat att även mot slutet av 1940-talet kunde barnens arbetsförmåga 

påverka storleken på fosterlönen.135  

 1956 ansågs en tillräcklig fosterlön krävas för fosterhemmens ökade besvär. 

Klientelet beskrevs som mer besvärligt än tidigare när andelen omplacerade på grund av 

fattigdom minskade och de som kvarstod var barn som tidigare hade placerats på anstalter av 
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olika skäl.136 Att fosterföräldrar inte längre antogs ta emot barn för pengarnas skull tyder på 

att den ändrade ekonomiska situationen i samhället. 

 

 

Hur och gentemot vem kom maktanspråk till uttryck?  

Barnens rätt glömdes ofta bort. Till exempel diskuterades hur de vuxnas rätt till umgänge med 

barnen begränsades, att en rätt förelåg åt motsatt håll nämndes inte.137 Barnen hade inte 

besvärsrätt i sina ärenden och de fick inte alltid höras i utredningarna.138  

 Det fanns dock anspråk på att lyssna till barnen vilket utvecklades successivt 

under perioden. 1944 betonades hur barnavårdsmän och barnavårdsinspektörer borde skapa en 

förtrolig relation till fosterbarnen och ta dessa på allvar.139 1956 menade man att barnens 

önskemål och reaktioner skulle ingå i bedömning och beslut hos barnavårdsnämnden. I 

konflikter mellan de olika hemmen var nämndens uppgift att stå på barnets sida och se till 

dess intressen gentemot de vuxna.140 Detta kan jämföras med den praktik som funnits tidigare 

där barnavårdsnämnden sågs som ett sätt att se till så fosterbarnen skötte sig. De vuxna gick 

då ihop mot det ensamma barnet.141  

 I de två senare utredningarna ansågs det viktigt att minska föräldrarnas makt 

över barnen till förmån för samhället för att få till stånd vad man ansåg var viktiga åtgärder 

för barnens skull. Föräldrarna ansågs inte veta vad som var barnens bästa.142 

 Hela barnavårdens område innebar ett maktutövande över privatlivet som satte 

familjer under omfattande kontroll. Exempelvis ville man 1921 kontrollera så erhållna bistånd 

användes på rätt sätt och att sättet de utbetalades på skulle stimulera bidragstagarna till att lära 

sig hushålla och inte frestas att slösa.143 Man ansåg, främst i de två första utredningarna, att 

föräldrar, framförallt mammorna, inte var tillräckligt kunniga och behövde läras upp angående 

barnafostran, hygien och hemskötsel.144 Förmaningar och varningar i uppfostrande syfte 

ansågs fungera både för barn och för fostrare.  Ett sätt att utföra kontroller av hemmen var att 
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föra samtal i hemmen och då samtidigt kontrollera hemmets skick. Möjlighet fanns också att 

besluta om övervakning.145 

Synen på rättssäkerheten inom den sociala barnavården var ambivalent. Man förespråkade en 

rättssäker hantering av ärendena.146 Samtidigt gick det bra att använda vissa knep och metoder 

för att få myndighetens vilja igenom. Exempelvis kunde man använda sig av ”maktspråk” 

gentemot barnafostrare eller hot om åtgärder för att få dem att agera som man ville.147 Om 

nämnden redan ansåg sig känna till någons åsikt kunde man låta bli att höra den personen. 

Detsamma gällde om den tänkta åtgärden ansågs vara en förmån.148 Dessutom ansåg man att 

besvärsrätt eller rätt att överklaga beslut kunde vara ”onödigt” ibland. Om besvärsrätt förelåg 

var det heller inte alltid nödvändigt att informera om detta i beslutsunderlaget.149  

 1921 menade man att det förekom klagomål på för få ingripanden men att det 

motsatta inte existerade.150 1956 ställde man sig tveksam till om myndigheterna alls gjort sig 

skyldiga till rättsliga övergrepp mot individer.151 De enskilda använde inte alltid sina rättsliga 

möjligheter som att använda rättsombud eller att yttra sig inför nämnden, delvis på grund av 

att de inte alltid informerades om sina rättigheter.152 Man kan alltså fråga sig hur många 

ärenden som inte gick rätt till på grund av okunskap hos de enskilda och brist på 

kommunikation från myndighetens sida. Att hanteringen var rättssäker på så sätt att övergrepp 

aldrig skedde låter därför osannolikt. 

 SOU 1956:61 var den utredning där man lade störst vikt vid rättssäkerhet och 

ärendehantering. Man ville få till ett bättre samarbete med familjerna, bland annat genom att 

gå varsamt tillväga, lyssna på de enskilda, förklara vad beslut innebar och inte fara med 

osanning. Tidigare hade man alltså inte gjort på detta sätt. Istället hade man exempelvis låtit 

bli att förtydliga de konsekvenser som skedde om föräldrarna godtog samhällsvård av barnen. 

I teorin innebar det att de hade rätt att ta hem barnen när de ville, men i praktiken visste 

nämnden att om föräldrarna gjorde anspråk på den rätten så kunde beslut fattas om tvingande 

skyddsuppfostran istället.153 Resultatet blev ett förenklat omhändertagande för nämnden men 

                                                      
145 Fattigvårdslagstiftningskommittén, 1921, Avd.2, s.194-197; SOU 1944:34, s.257; SOU 1956:61, s.307, 436-
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149 SOU 1956:61, s.325, 695-699 
150 Fattigvårdslagstiftningskommittén, 1921, Avd.2, s.84 
151 SOU 1956:61, s. 132, 262 
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föräldrarna kände sig lurade. 

 Samhället utövade alltså en omfattande makt gentemot sina medborgare men 

man ville inte att medborgarna alltid skulle känna sig maktlösa. Ett sätt var att låta enskilda 

höras i mål vid begäran, även om det inte kunde göra någon skillnad för utgången.154 Det 

påpekades också att det var uppfostran som övervakades, inte föräldrarna.155 Vilket i 

praktiken troligtvis var svårt att särskilja. 

 1956 ansåg man att utredningsförfarandet skulle utvecklas med fokus på de 

enskildas medverkan och nämndernas förbättrade dokumentation och handläggning.156 Både 

1921 och 1944 talade man om barnavårdsärendenas utredningar utifrån vilka som skulle ha 

rätt att delta. Varken föräldrar eller barn i ärendet prioriterades då, även om de kunde tvingas 

till deltagande. För godkännande av nämndens åtgärder från föräldrarnas sida räckte det med 

deras ”stillatigande medgivande”.157 Vikten av att låta de berörda ta del av och påverka sina 

ärenden ändrades alltså under perioden. 

 

En form av fysisk maktutövning som förekom i den sociala barnavården var de 

frihetsberövanden som skedde vid tvingande placeringar.158 Att på ett tvingande sätt skilja 

barn från och placera barn i olika hem, oavsett om tvånget är med hjälp av lagtext eller 

påtryckningar, är ett stort ingrepp i människors privata sfär och rätt att styra sina egna liv. 

Vilket också poängteras i utredningarna.159  

 Trots den ingående maktutövningen ville man helst att allt skulle ske så frivilligt 

som möjligt. Insatserna var ju för de enskildas bästa, så väl som för samhällets, och helst ville 

man att de berörda också skulle inse detta och godta de åtgärder som skedde. Fysiskt tvång 

och våld, som exempelvis polishandräckning, ville man helst undvika om det var möjligt.160 

 Vid fostran av barnen kunde dock både våld och fysiskt tvång krävas. 

Kroppsaga utförd av barnavårdsnämnden var under seklets första årtionden en av de åtgärder 

som kunde sättas in mot barn som inte betedde sig som man ville.161 Fler tvångsmetoder mot 

barnen fanns dock att tillgå även senare, till exempel kunde man i vissa lägen låsa in barn och 

ungdomar. I skyddshem kunde det till och med handla om isolering. En skillnad förelåg dock 

                                                      
154 SOU 1956:61, s.308-309, 313 
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i de angivna skälen till dessa åtgärder. 1921 kunde det handla om åtgärder för att tillrättavisa  

någon som gjort fel, medan den 1956 främst handlade om åtgärder för barnets bästa.162   
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Diskussion 

Under 1930- 1940- och 1950-talet infördes många av de sociala familjereformerna. Den 

sociala barnavården var ett av de områden som reformerades. Samtidigt påverkade andra 

reformer behovet av barnavård, till exempel fria skolmåltider.163 Om barn fick mat i skolan 

innebar det en hjälp för föräldrahemmet som kunde slippa stöd från fattigvård och barnavård. 

Barn som lever i fattigdom förekommer i alla tider. Men den fattigdom som innebar misär, 

svält och fysiskt skadliga miljöer för barnen var vanligare 1921 än den kom att bli 1956.164 

 

Tanken att man kan fostra medborgare på det sätt som samhället anser är bäst finns även i 

äldre tiders fattigvårdsdiskurs där man ville lära fattiga människor att spara pengar och sköta 

sig och därmed sluta vara fattiga.165 Att fostra fattiga var ett sätt att se på dem som inte fullt 

lika välfungerande eller ansvarstagande som de, tillhörande medelklassen, som skulle utföra 

fostran. Här kan jämföras med synen från 1800-talet på de som inom borgarklassen ”hamnat” 

i fattigdom och därför skulle hjälpas, men då som likar, de behövde inte fostras.166 Sättet att se 

på fostran ändras över tid till att bli välfärdssamhällets syn på anpassning, fostran och 

underkastelse inför kollektivet. Motiven varierar men funktionen och människosynen kvarstår. 

Att fostra från fattigdom ansågs inte effektivt längre, man gav sig istället på fattigdomen 

genom sociala reformer. Att fostra till välfungerade individer som passade in i samhällets 

kugghjul däremot var fortfarande relevant.167  

 Dessa två sätt att se på fostran av medborgare samt förskjutningen dem emellan 

stämmer överens med vad som syns i de undersökta utredningstexterna. I 1921 års betänkande 

finns direkta kopplingar till att fostra från fattigdom då man menar att rätt sätt att betala ut 

bistånd kan stimulera den enskilde till att lära sig hantera pengar på egen hand.168 I samtliga 

utredningar betonas dock främst fostran till fungerande samhällsmedborgare. 1956 var 

anpassning viktigt men enligt utredningen framförallt för individens egen skull.169 

 

Yvonne Hirdman har påpekat att folkhemmet och välfärdssamhället innebar både fördelar och 

                                                      
163 Fattigvårdslagstiftningskommittén, 1921, Avd.2, s.23-24, 102; SOU 1944:34, s.56, 261-262 
164 SOU 1956:61, s.526 
165 Qvarsell, 2008, s.73 
166 Jordansson, Birgitta. Vem var fattig och varför? Svensk fattigvårdspolitik i ett historiskt perspektiv. I 

Villkorandets politik: fattigdomens premisser och samhällets åtgärder - då och nu, Swärd, Hans & Egerö, 

Marie-Anne (red.), 113-122. 1. uppl., Égalité, Malmö, 2008, s.120-121 
167 Hirdman, 1989, s.218-221; Myrdal & Myrdal, 1935, passim; Nilsson, 2013, s.301-302 
168 Fattigvårdslagstiftningskommittén, 1921, Avd.2, s.276 
169 SOU 1956:61 s.216-217, 517 



32 
 

ingrepp i den personliga friheten. Allt som tidigare varit privat och osynligt skulle nu mätas, 

beräknas och förbättras. Hemmet och familjen var viktiga områden för förändring och för att 

få människorna att fungera för samhällets bästa.170 Detta syns i den sociala barnavårdens 

diskurs, till exempel den kontroll som krävdes för att familjer skulle få tillgång till visst stöd, 

de förmaningar som kunde ges och övervakning som kunde tillsättas.171 Man var inte 

främmande för att göra väldigt ingående ingrepp i enskildas liv och kollektivet gick före den 

enskildes intressen.  

 Ett exempel var synen på läkarkontroll för att undvika smittsamma sjukdomar i 

den sociala barnavården. 1944 menade man att både barn och personal på barnhem borde 

”underkastas" läkarundersökningar, både inför anställning/inskrivning men även regelbundet i 

förebyggande syfte.172 1956 föreslogs läkarundersökningar även för enskilda hem och 

fosterbarn samt att dessa skulle kunna göras tvingande.173 Det är alltså ett tvång riktat mot den 

enskilda personens fysiska kropp, vilket kan upplevas väldigt kränkande. Tvångsmässiga 

ingrepp mot individen ansågs dock godtagbara om de gynnade det allmännas bästa, vilket 

bland annat syns tydligt i 1940- och 1950-talets steriliseringspraktik. Helst ville man att 

människor skulle förstå det själva och därmed acceptera det.174  

 Dessa kränkningar upplevdes förmodligen inte lika kränkande i sin samtid som 

det är lätt att tro idag. Enligt Hirdman är det vanskligt att jämföra dåtidens människor med 

nutidens utifrån aspekten kränkning då det inte är lika relevant att tala om i deras fall. När 

målet är att ta sig ur fattigdom är medlen lättare att acceptera.175 Det var ett annat samhälle 

under mitten av 1900-talet än vad det är idag och hur man uppfattade samhällets åtgärder ska 

aldrig tas förgivet utifrån nutida sätt att resonera. Människors stolthet har dock alltid funnits, 

om än det visat sig på olika sätt genom tiderna. Det är därför inte otänkbart att yttre pålagt 

tvång påverkade även gångna tiders människor, oavsett fattigdom eller sociala problem. 

 

Utvecklingen under perioden följer den normaliseringsprocess som kan ske när ett samhälles 

organisatoriska system och normer för samhällslivet utvecklas.176 Med normaliseringsprocess 

menas här att man genom att ta fram en norm för hur människor generellt sett bör vara också 
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får en motsats, hur människor inte bör vara. Det skapas ett önskvärt ”vi” och ett icke-önskvärt 

”dem”.177 Detta syns i utredningarnas med tiden utökade krav på och kontroll av både fostrare 

och fosterbarn, ju mer specificerade beskrivningar desto tydligare norm att förhålla sig till. 

 Genom samhällets utveckling syns denna skillnad tydligare. ”Defekter” som 

tidigare inte betytt så mycket betyder mer när samhället specialiseras och får mer krävande 

uppgifter som måste skötas. Det går inte längre att ta enklare jobb och klara sig ändå.178 

Människor som exempelvis de sinnesslöa eller de vanartade ansågs därför viktiga att sortera 

ut och få fatt i för att kunna åtgärda så gott det gick. Här blev den sociala barnavården viktig. 

 Barnen förväntades passa in i vad som ansågs normalt. Skolan var en viktig del i 

de normerande mekanismerna. Det var till och med läraren som förväntades göra vissa urval 

som exempelvis vem som borde utredas för sinnesslöhet.179 Fosterbarnen hade ett svårare 

utgångsläge än andra då de redan från början var utpekade som en särskild grupp utanför det 

normala. Ohrlander har visat på att fosterbarnen i början av seklet ansågs vara några av de 

”rätta” fattiga som samhällets filantropiska sällskap ömmade för men blev sedan 

misstänkliggjorda och fick ta över allt mer av skulden för sina problem.180 För att passa in i 

det normala skulle de alltså utöver att överkomma sin medföljande fosterbarnsproblematik 

dessutom klara skolan samt visa sig väluppfostrade och socialt välanpassade.  

 

Under den undersökta perioden kan man se en individualiseringsprocess i synen på 

fosterbarnen. Till en början var de väldigt många och kom från en ”grå massa” av fattiga som 

inte klarade av sitt eget eller sina barns uppehälle, varken ekonomiskt eller på annat sätt. 

Barnavården skulle hantera alla dessa barn men metoderna och organiseringen för detta var 

inte utbyggda. Barnen var i behov av skydd men man hade ingen möjlighet att hjälpa alla, och 

det var man medveten om.181 Vissa barn kategoriserades och behandlades enligt särskilda 

metoder, men för de flesta fanns det inte mycket utrymme för specialåtgärder eller 

individualiserad vård. 182  

 I utredningen från 1944 hade barnavården blivit mer etablerad. Maskorna i 

skyddsnätet täpptes till men än fanns mycket kvar att göra. Synen på barnen var att de först 

och främst tillhörde olika fostringskategorier och det var utifrån dessa de skulle behandlas.183 
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Att kategorisering av människor och behandling av dem utifrån kategorierna ansågs viktigt på 

1940-talet visar också tidigare forskning på.184 För ett barn som placerats i en särskild grupp 

kan man fundera på hur detta upplevdes. Förmodligen internaliserade de mycket av 

samhällets och barnavårdens syn på dem. Hur mycket skam lär till exempel en sängvätare inte 

ha känt efter att ha vaknat i blöta lakan, om hen visste att det var just detta som gjorde att hen 

inte kunde hamna i ett stabilt enskilt fosterhem?185 

 I den sista utredningen luckrades kategorierna upp och barnen skulle istället 

behandlas som individer. Samhället hade utvecklats mycket både organisatoriskt och 

ekonomiskt. De utmaningar som funnits var tillsynes inte omöjliga längre och nu krävdes det 

att de individuella målen faktiskt följdes och hölls. Man kunde inte längre ursäkta sig om 

något barn for illa. Varje person räknades.186 Normalitet var dock fortfarande ett mål att sträva 

efter.187 

 

Synen på barnet som individ hänger samman med den vikt man vid denna tid och framförallt 

efter kriget lade på psykiatriskt kunnande.188 Det syns i utredningen 1956 på flera sätt att 

psykiatrin fått inflytande, både genom hänvisning till psykiatrisk expertis i utredningar och 

åtgärder men också den faktiska förståelsen för barnens inre liv och reaktion. Jämför man 

exempelvis den förståelse som 1956 förespråkades för barns outtalade känslor med 1920-

talets syn på hur barn inte var skadade förrän de uppträdde skadat så ser man vilken skillnad 

det är.189 Chansen att få förståelse från vuxenvärlden tycks alltså ha varierat mycket beroende 

på när under perioden man var barn. 

 Det ska dock inte antagas att skiften i den undersökta diskursen följde ”vanligt 

folks” sätt att tänka eller agera. I utredningstexterna finns det flera exempel som antyder 

motsatsen. Exempelvis tar man i 1956 års utredning upp att man måste kunna tvinga 

barnafostrare att behandla eventuella lyten hos barnen, och förmaningar gavs om man inte 

tillgodosåg rätt vård. Skälet till detta var bland annat en motvillighet hos fostrarna baserat på 

en tvekan inför de nya moderna vårdmetoderna.190
 Kommitténs experter "visste" att vården 

var att lita på och ansåg att man därför borde kunna tvinga barnafostrare.  

 Det fanns alltså en diskrepans mellan utredningsförfattarnas uttryckta syn på 
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fosterbarn och fosterfamiljer gentemot synen som fanns ute i samhället. Det stämmer överens 

med de krockar som Maija Runcis visat skedde mellan barnavårdsnämndens normer och den 

verklighet som familjerna levde i. Ett hem som nämnden tolkade som oacceptabelt kunde ingå 

i den aktuella familjens referensram för hur hem brukade se ut.191 I ett läge där ens egna 

normer går emot de man bedöms emot, blir maktaspekten av barnavårdens åtgärder än 

tydligare. 

 

Fosterbarnen ansågs alltid ha med sig ett arv, biologiskt eller socialt, som det var svårt att 

bortse från. Tidigare forskning har visat på hur blivande fosterhem krävt att få veta vilken 

sorts familj barnen kom ifrån.192 De har alltså velat veta vilka föräldrarna var för att kunna 

bedöma de barn som skulle omhändertagas. Barn antogs vara mer eller mindre besvärliga 

beroende på föräldrarna. Detta syns också i utredningarnas egen syn på barnen, exempelvis 

med den förståelse man hade för fosterföräldrar som inte ville ta emot ”tattarbarn”.193  

 Frågan var hur mycket problem som kunde fostras bort och hur mycket som 

skulle finnas kvar inom barnet oavsett ansträngningar från samhällets sida. Här fanns å ena 

sidan den positivistiska synen hos de sociala ingenjörerna och deras tilltro till uppfostran och 

sociala reformer. Enligt dem skulle det mesta gå att lösa med rejäla insatser från samhället och 

dess medborgare.194 Å andra sidan fanns i samma veva rasbiologerna som hävdade att det inte 

gick att i grunden fostra bort nedärvd problematik. Degenerationen var grunden till många 

människors ”undermålighet” och rashygien var lösningen på problemen.195 Båda dessa 

diskurser tog stort utrymme i samhällsdebatten och påverkade dessutom varandra under 

framförallt 20- och 30-talet och i viss mån på 40-talet.196  

 Den sociala barnavårdens diskurs inom de undersökta utredningarna innehåller 

element från båda riktningarna. En viss betoning åt fostrans och reformernas håll förelåg dock 

då det främst var detta som diskuterades. Med tanke på den sociala barnavårdens verksamhet 

är det ganska naturligt att en viss tilltro till uppfostran och samhällsåtgärder måste finnas där. 

Vad är annars omplaceringarnas och omhändertagandenas poäng om bara arvet är det viktiga? 

Att man ansåg sig arbeta mot sämre odds i många fall är dock tydligt, där hade ärftligheten en 

plats i diskursen. 
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 1956 hade reformlinjen vunnit över den rasbiologiska i samhällsdebatten.197 

Med psykiatrins ökade inflytande efter kriget kom insikter om människors inre liv och 

behov.198 Man kan se i utredningarna hur svängningen sker, men det är intressant att vissa 

saker ändå kvarstod 1956. Som till exempel antagandet att kriminalitet är ärftligt.199 Miljö och 

uppfostran var dock klart dominerande i denna utredning. Det handlade om individer som 

skulle uppfostras och stödjas till att bli sina bästa jag och inte socialt problematiska grupper 

vars medfödda beteenden skulle kuvas så gott det gick. 

 

Den makt som i utredningarna var tänkt att utövas gentemot fosterbarnen och deras familjer 

visar på en stark stat med stora befogenheter. Det är dock, framförallt mot slutet av perioden, 

ingen repressiv stat som fokuserar på straff och fysisk styrka. Det är en stat som är beroende 

av att medborgarna samarbetar med den. Maktutövandet stämmer överens med den statsmakt 

som Foucault beskriver i Övervakning och straff: fängelsets födelse och som han menar växte 

fram efter att den mer repressiva staten hade haft sin storhetstid. I samband med att ett 

samhälle utvecklas till att bli alltmer komplext ändras formen för kontroll och 

maktutövande.200  

 Foucault beskriver hur staten går från avskräckande kroppsstraff och fysisk 

kontroll till att fokusera på disciplinerande tekniker som gör att individerna övervakar sig 

själva. Maktutövandet får en mildare och diskretare framtoning men är i själva verket mer 

ingripande och mer effektivt än det tidigare varit. Endast genom att individerna själva håller 

koll på sig själva och på varandra kan staten utöva den makt den gör.201  

 Detta stämmer överens med hur statens funktion såg ut i Sverige under den här 

perioden, eller rättare sagt det den strävade efter, och så småningom lyckades utvecklas till. 

Genom normaliseringsprocessen av hur en god medborgare skulle vara visste människor vad 

som förväntades av dem och anpassade sig därefter. Genom bidragssystem, utbildning och 

sjukvårdens utveckling fick staten utökad möjlighet att presentera mallen samt mäta 

medborgarna gentemot den. Att inte passa in och framförallt att inte ens försöka passa in blev 

misstänkliggjort och klart avvikande i det nya samhället.202 

 För den sociala barnavården och fosterbarnens del syns det i utvecklingen till en, 

                                                      
197 Björkman, 2011, s.198; Runcis, 1998, s.214-216 
198 Andresen, 2011, s.326-327; Lind, s.66-67; Runcis, 2007, s.78 
199 SOU 1956:61, s.306 
200 Foucault, 2003 
201 Foucault, 2003, 171-229 
202 Runcis, 1998, s.274; Runcis, 2007, s.148; Hirdman, 1989, s.229; Nilsson, 2013, s.296 
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åtminstone tänkt, mer personlig kontakt med statsmakten. Man ville att barnavårdsnämnder 

skulle finnas där barnen och ungdomarna fanns, man skulle ta del av deras intressen, arbeta 

förebyggande och finnas där för dem. Samtidigt var detta ett sätt att mäta dem mot normen 

och se om de höll måttet eller om ytterligare åtgärder krävdes.203 Istället för att använda 

polishandräckning och tvinga barn från föräldrahemmen så skulle man genom samtal, 

psykologhjälp och övertalning få barn och fostrare att förstå sitt eget bästa och självmant 

acceptera de föreslagna åtgärderna. Makten blev således tålmodigare och mindre auktoritär 

men icke desto mindre effektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
203 SOU 1956:61, s.216-217, 333-334, 342-345 
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Slutdiskussion 

Tre huvudsakliga frågor har ställts i den här uppsatsen. Hur uttalades och motiverades 

gränsdragning och kategorisering av fosterbarn? Hur uttalades och motiverades den ideala 

uppfostran? Hur och gentemot vem kom maktanspråk till uttryck? Utifrån dessa har tre 

statliga utredningar från 1921, 1944 och 1956 analyserats och diskuterats. 

 Kategoriseringen av fosterbarnen och uppfostringsidealen för dem varierade 

under perioden på ett sätt som korrelerar med den ekonomiska, vetenskapliga och 

samhällsorganisatoriska utvecklingen. Exempelvis kan man se hur psykiatrin och barnens 

individuella personligheter spelar allt större roll både för synen på barnen och för hur deras 

uppfostran var tänkt att se ut. Uppsatsens resultat bekräftar och fördjupar därmed tidigare 

forsknings resultat om social barnavård, välfärdssamhällets utveckling och synen på 

fosterbarn och barnuppfostran. 

 Maktanspråk inom diskursen görs av staten gentemot föräldrarna. Denna 

maktrelation utökades under perioden, på bekostnad av föräldrarna, för att 1956 ligga i topp. 

Maktförhållandet stat – barn går snarare åt andra hållet. Till en början möjliggörs ett nästan 

oinskränkt maktutövande från statens sida. 1956 har diskursen ändrats, barnen bör lyssnas till 

och tas hänsyn till, vilket omöjliggör samma form av maktutövande som tidigare. Dock bör 

man minnas att ett barn alltid är ett barn och kan därmed ha svårt att hävda sig inför såväl stat 

som vuxna i dess omgivning, oavsett intentioner inom statliga utredningar. Maktförhållandet 

förälder – barn diskuteras utifrån hur detta bör minskas allt mer till förmån för statens 

övergripande maktanspråk. Staten kunde till exempel ta över föräldraansvaret vid ett 

omhändertagande. Dessa resultat bekräftar, bland flera andra, Yvonne Hirdmans forskning om 

statens maktanspråk under 1900-talets välfärdsutveckling. Dock visar förändringen i statens 

maktanspråk gentemot barnen hur dessa fick, åtminstone i teorin, ett ökat inflytande över sin 

situation. 
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Didaktisk reflektion 

Traditionellt har män tagit oproportionerligt stor plats i skolans historieundervisning och 

läroböcker. Trots att det ingår i såväl skolans styrdokument som i kurs- och ämnesplanerna i 

historia att främja jämställdhet mellan könen samt att visa på olika gruppers historia så saknas 

det fortfarande i läroböckerna i stor grad. Därmed hamnar det på lärarna själva att komplettera 

läroböckernas knapphändiga information om bland annat kvinnor och barn.204 Häri ligger en 

del av denna uppsats didaktiska möjligheter. 

 Barnomsorg och barnavård har traditionellt varit ett kvinnoområde. Under 1900-

talet skedde förändringar då experter, som ofta men inte alltid var män, fick ökat inflytande 

och mammornas hävdvunna expertis ifrågasattes. Den praktiska omsorgen om barnen var det 

dock alltid kvinnorna som skötte. Den här uppsatsens ämne är därför en del i barnens och 

kvinnornas historia samt samhällets syn på dessa grupper. Genom de förändringar som skedde 

på 1900-talet kan man diskutera och reflektera över förhållanden mellan dessa grupper och 

samhället i stort samt hur genuskonstruktionen förändrats eller inte förändrats över tid. 

 Läro- och kursplanen tar upp att eleverna ska lära sig om 1900-talets historia 

samt förändringsprocesser i det svenska samhället och utvecklingen från fattigare 

bondesamhälle till välfärdssamhälle.205 De sociala reformer som infördes under den tiden var 

en stor del i denna process, där den sociala barnavården också var en viktig del. Genom att 

diskutera och följa synen på fosterbarnen, synen på deras familjer och samhällets inställning 

och bemötande av dessa kan man hitta en ingång till att förklara förändringarna. Genom att 

dessutom se vilka andra diskurser som var tongivande i den sociala barnavården och perioden 

i stort kan en bredare bild av det dåvarande svenska samhället ges.  

 Ett syfte för ämnet historia som betonas är historisk empati och att förstå 

människor utifrån sin historiska samtid.206 Detta är ytterligare något som denna uppsats kan 

användas till då det är synen på människor just utifrån samtiden som undersöks. Hur kunde 

man låta barn placeras i fosterhem utan kontroll i början på seklet till exempel? Och hur 

kunde man acceptera att den kontrollen blev så personlig och ingående senare? Hur var det att 

                                                      
204 Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2011, s.157-174 
205 Skolverket. Kursplan i historia för grundskolan. http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia (Hämtad 2017-01-29); Skolverket. Ämnesplan i historia för 

gymnasieskolan. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?subjectCode=HIS&lang=sv&tos=gy (Hämtad 2017-01-29) 
206 http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia (Hämtad 2017-01-

29); http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?subjectCode=HIS&lang=sv&tos=gy (Hämtad 2017-01-29) 

http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia
http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?subjectCode=HIS&lang=sv&tos=gy
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?subjectCode=HIS&lang=sv&tos=gy
http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?subjectCode=HIS&lang=sv&tos=gy
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?subjectCode=HIS&lang=sv&tos=gy
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leva i ett samhälle där man förväntades ställa upp för kollektivet på bekostnad av sin egen 

integritet eller egna intressen? Det här är frågor som inte alltid är lätta att förstå i dagens 

samhälle som är så präglat av individualism. Samtidigt är vissa av de kontrollerande 

funktionerna kvar än idag utan att man nu reflekterar över att de inte är självklara och 

oföränderliga. Därför kan den här uppsatsens ämne vara intressant att använda i 

historieundervisningen i grundskolan eller gymnasieskolan. 
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