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Sammanfattning 
Huvudsyftet med denna studie är att undersöka och få en utökad kunskap kring 

rättssäkerheten kring omhändertagande av barn på 1950-1960 talet. Syftet är även att dagens 

socialarbetare genom denna historiska studie kunna reflektera kring fenomen i dagens sociala 

arbete, bland annat hur utredningarna görs kring barn som omhändertas. För att ta reda på hur 

socialarbetarna arbetade med omhändertaganden har jag valt att undersöka de personakter 

som socialarbetarna sammanställde kring varje barn och även intervjua en man som arbetade 

som socialarbetade vid undersökningsperioden. Uppsatsen är uppdelad i två delstudier där den 

första studerar rättssäkerheten i personakterna genom Mattssons (2002) vidareutveckling av 

Kj∅nstads sätt att analysera rättssäkerhet på nämligen genom att undersöka lagens tydlighet, 

de processuella reglerna och socialarbetarnas kompetens. Den andra Delstudien koncentrerar 

sig på den sociala dokumentationen i personakterna utifrån begreppen saklig, väsentlig och 

tillräcklig. Resultatet av studien visar att lagen var tydlig, men språket och begreppen kunde 

vara svåra att ta till sig.  Det fanns inte utförliga processuella regler och inga uttalade krav på 

någon speciell utbildning. Personakterna var oftast sakliga och innehöll väsentlig information 

men hade en brist gällande tillräcklighet. 
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1. INLEDNING 
Under april månad 2007 uppmärksammade TV programmet ”Uppdrag granskning” ödet med 

Louise i Vetlanda. Flickan hade flyttat från sin mamma i Göteborg till sin pappa i Vetlanda. 

Socialtjänsten hade besökt pappan i samband med flytten men inte undersökt dennes 

bakgrund. Programmet visade att pappan hade många förseelser och var inte lämplig som 

vårdnadshavare till en liten flicka. När flickan bodde hos pappan fick socialtjänsten i Vetlanda 

en mängd signaler från bland annat skola och grannar om att Louise inte mådde bra. 

Socialtjänsten valde ändå att inte ingripa.  

 

Att tvångsomhänderta barn är självfallet en svår myndighetsutövning. Grunden ligger i att 

barnets bästa måste tillgodoses och att socialtjänsten inte utan starka skäl kan omhänderta ett 

barn från sina föräldrar. Det är en balansgång som förutsätter stor kunskap och erfarenhet från 

socialarbetarna. Just ”Vetlandafallet” kan ha varit ett resultat av rädslan från socialarbetarnas 

sida att göra fel framkom det i programmet. Som socialarbetare kommer man ständigt i 

kontakt med beslut som skall fattas, vilka kan bli både korrekta eller felaktiga.  

 

En annan synvinkel som har uppmärksammats i samband med ”Vetlandafallet” är det 

motsatta, att myndigheterna ibland agerar för kraftigt. Runcis (1998, 2007) forskning 

beskriver ur ett historiskt perspektiv omhändertagande av barn då myndigheterna ingriper för 

hårt och föräldrarna är maktlösa. Kritiken mot myndigheterna var att barn har omhändertogs 

på godtycklig grund genom att tjänstemännen själva har fått tolka vad ”barnets bästa” är. 

Definitionen av barnets bästa har varierat över tid och barnet har setts som ett objekt för 

samhällets omvårdnad utan att själv få komma till tals. För att synliggöra barnen, måste 

intresset riktas mot dem som tog på sig ansvaret för att ”se barnets bästa”, nämligen 

myndigheter som barnavårdsnämnden, länsstyrelsen och regeringsrätten (Runcis 1998, 2007). 

 

Barnavårdslagarna är uppbyggda så att fokus ligger på familjen, vilket innebär att det är 

familjens uppgift att uppfostra barnen till goda samhällsmedborgare. Om barnets välfärd och 

utveckling är i fara, samhället skall då ingripa genom kontroll och övervakning. Runcis (1998, 

2007) beskriver att staten har makten till en slags ”kvalitetskontroll” av föräldrarna. Med 

hänsyn till detta har professioner som lärare, läkare, psykologer och socialarbetare vuxit fram. 

Dessa professioner anses ha makt och särskild kompetens att förklara, hantera och förebygga 

barns och ungdomars problem.  
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”Vetlandafallet” och Maija Runcis forskning visar hur viktigt det är att göra bra utredningar 

och därmed samla in allt material som kan vara relevant som underlag till att fatta beslut. 

Detta för att rättssäkerheten skall bli så bra som möjligt. Jag har i min uppsats valt att i ett 

historiskt perspektiv undersöka rättssäkerheten i processen fram till ett omhändertagande av 

barn. I dag finns många kunniga socialarbetare som vet vilka grunder ett omhändertagande 

skall bygga på och som fungerar som mentor till oerfarna socialarbetare. Mitt historiska 

intresse leder mig till en tid då socialarbetarprofessionen var ny och de som beslutade i 

ärenden kring omhändertagande av barn var tillsatta politiker. När studien utspelar sig, 1950-

1960, fanns få personer att ta stöd av som socialarbetare i den processen som resulterade i ett 

omhändertagande av ett barn. Hur var det med rättsäkerheten då? 

 
Uppsatsen kommer att vara uppdelad i fyra delar. Den första är kap 1-2 som skall ge en 

introduktion till studieområdet. Den andra delen är kap 3-10 som behandlar vilken metod jag 

skall använda mig av för att undersöka ämnet. I kapitel 11-12 presenteras resultatet av 

empiriinsamlingen och i sista kapitlen analyseras och diskuteras resultaten.   

 

2. BAKGRUND  

2.1 Socialpolitiken och samhället 
Tidsperioden för min undersökning är 1950 och 1960-talen – en period då det svenska 

samhället blomstrade. Årtiondena efter andra världskriget var enligt Salonen (2000) 

välfärdens genombrott. Under denna guldålder innehade den svenska industrin en topposition 

i världen, vilket medförde god samhällstillväxt. Sverige utövade samtidigt en generös 

fördelningspolitik för att alla skulle få del i vinsten. Bidragstagandet sjönk och Sverige sågs 

inte längre som ett fattigt land.  

 

Under 1950 och 1960-talet var målsättningen med socialpolitiken att skapa ekonomisk och 

social trygghet för den stora massan (Vahlne Westerhäll 2002). Solidaritet, broderskap och 

hänsyn var vid denna tid viktiga begrepp. Det var nu det svenska folkhemmet skapades. 

Folkhemstanken innebar i praktiken att samhället hade ansvar för att genom socialhjälp och 

fattigvårdsverksamheter hjälpa dem som inte kunde försörja sig själva. Vidare fanns en 

rättssäkerhetsprincip som innebar att samhället skulle stå för förutsebarhet, likabehandling 

och kontrollerbarhet. Rättsreglerna skulle heller inte vara vaga eller mångtydiga, utan ett 

instrument för precision. Om så inte var fallet skulle det finnas en möjlighet att klaga och få 
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sitt ärende prövat igen. Detta för att minska godtycklig maktutövning och för att den enskilde 

skulle kunna handla planmässigt. Dessa faktorer är mycket viktiga för en rättsstat (Vahlne 

Westerhäll 2002). 

 

Kommunerna var vid denna tid obundna, de hade mycket makt och utövade självstyre. 

Makten i kommunerna innebar stora möjligheter att själva bygga upp sin sociala organisation. 

Ett exempel är möjligheten att bevilja ekonomiskt bistånd (Vahlne Westerhäll 2002). Det 

fanns inga garantier för att det blev så. Möjligheten till förutsebarhet och kontrollerbarhet var 

enligt författaren till en början nästan obefintlig. Så småningom växte bilden av hur 

socialarbetarna skulle tillämpa regelsystemet kring fattigvård, denna bild skilde sig dock åt 

mellan olika kommuner. Landsortskommuner levde i en värld där relationerna mellan lärare, 

socialarbetare, polis var viktiga. Där arbetades det för att kollektivt samla upp de som hade 

behov av stöd. I en större stad fanns större andel personer med social utbildning, det var inte 

samma lokalkännedom som styrde arbetet. 

 

Vahlne Westerhäll (2002) beskriver den sociala fattigvården, vilken även kan användas för att 

beskriva den sociala barnavården, vilket är mitt undersökningsområde. Socialarbetarna, 

oavsett vilka frågor det handlade om, arbetade under i stort sett samma premisser. Det sociala 

arbetet skiljde sig åt, genom att i en landsortskommun hade socialarbetarna nätverket som 

stöd och i en storstad fanns utbildningen och professionen som stöd. I många ärenden 

påträffades både fattigdomsärenden och barnavårdsärenden. Jag har valt att undersöka 

rättssäkerheten kring omhändertagna barn i en landsortskommun. Undersökningen sker 

genom att studera personakter, där all information finns samlad inför ett omhändertagande 

kring barnet. Det insamlade materialet i personakterna, som jag studerat, har mynnat ut i ett 

beslut om omhändertagande enlig barnavårdslagen. Jag har tagit del av sju personakter och 

valt att undersöka rättssäkerheten i processen fram till beslutet samt rättssäkerheten i den 

sociala dokumentationen. 

 

2.2 Nuvarande lagstiftning 
2.2.1 Omhändertagande av barn 

För att förstå 1924 års barnavårdslag förhåller jag mig först i korthet till dagens lag gällande 

barn och unga samt de riktlinjer som är lagstadgade runt handläggning. Detta för att kunna 

reflektera över skillnader mellan dagens lagstiftning och 1950-1960 års lagstiftning. I kapitel 
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2.3 behandlar jag 1950 års barnavårdslag som jag sedan kommer att använda mig av i studien. 

Idag finns Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (1990:52) istället för 

barnavårdslagen. Socialnämnden tillsammans med föräldrarna ska verka för barnet ska ha 

trygga uppväxtförhållanden och goda levnadsvillkor enligt 5 kap 1§. Socialnämnden ska i 

möjligaste mån ge föräldrarna och barnen stöd på frivillig väg genom Socialtjänstlagen, SoL. 

LVU skall vara en sista utväg då SoL är ineffektiv eller omöjlig. LVU ska bara träda in om 

brister i omsorgen gör att ett barns hälsa eller utveckling skadas (de så kallade miljöfallen) 

enligt 2§ LVU, eller då barnet själv utsätter sig för risk genom exempelvis missbruk eller 

brottslig verksamhet (de så kallade beteende fallen) enligt 3§ LVU. Ett omedelbart 

omhändertagande kan göras enligt LVU om den unge behöver beredas vård och stöd och 

väntar på länsrättens beslut om LVU, samt då det finns risker för den unges hälsa med att 

avvakta med insatser, detta enligt 6§ LVU. Idag placeras inte barn ut i fosterhem i samma 

utsträckning som på 1950-1960 talen. Målet idag är att barnen i största möjliga mån skall få 

vara kvar hos sina föräldrar (Svensk lag 2004, Norström & Thunved 2004). 

 

2.2.2 Handläggning av barnavårdsärenden 

Idag sker handläggningen av ett barnavårdsärende enligt 11 kapitlet 1-5§ Socialtjänstlagen 

(SoL), nedan sammanfattas varje paragraf.  

 

11:1 SoL lyfts handläggningens två viktigaste kriterier vilket innebär att handläggarna skall 

utan dröjsmål inleda utredningen samt att det material som kommer fram i utredningen skall 

tillvaratas på ett betryggande sätt exempelvis i en personakt (Svensk lag 2004, Norström & 

Thunved 2004). 11:2 SoL beskriver att om utredningen ingriper till ett barns skydd eller stöd 

skall i bedömningen av insatser konsulteras av en sakkunnig på området exempelvis en 

läkare. Utredningen skall bedrivas så att inte någon utsätts för skada eller oangelägenhet. 

Utredningen ska inte heller göras mer omfattande än vad som är nödvändigt i ärendet. Vidare 

ska utredningen ske skyndsamt och ska senast inom fyra månader vara färdig. Den unge som 

berörs av en sådan utredning skall informeras om att en utredning startas. 11:3 beskriver att 

om ett barn blir placerat i ett fosterhem eller på institution kommer en plan upprättas kring 

barnet. 11:4 handlar om att socialnämnden är skyldig att slutföra utredningen även om barnet 

flyttar till en annan kommun. 11:5 redogör för dokumentationsskyldigheten. Idag finns en 

utbyggd och täckande lagstiftning som visar på hur handläggningsprocessen skall gå till 

(Svensk lag 2004, Norström & Thunved 2004). 
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2.3 Barnavårdslagen ur ett historiskt perspektiv 
Nedan beskriver jag den lagstiftning som 1950 –1960 talets socialarbetare hade som verktyg i 

sitt arbete vid ett omhändertagande av ett barn. Vidare följer en presentation av hur många 

barn som omhändertogs för samhällsvård respektive skyddsuppfostran vid 

undersökningstiden. Detta för att få en uppfattning om hur vanligt det var med 

omhändertaganden av barn. Slutligen kommer orsakerna till omhändertaganden att 

introduceras. 

 
2.3.1 Allmänt om barnavårdslagen 

Omhändertaganden av barn gjordes under 1950 talet enligt barnavårdslagen som instiftades år 

1924 (1924:361) och gällde fram till år 1960. Lagen kom till i en tid vilken kännetecknades av 

materiell nöd och fattigdom till skillnad från den kontext som präglade det svenska samhället 

under 1950 och 1960-talen. Att i en tid som präglas av en positiv framåtanda använda sig av 

en omodern lag är för mig en viktig aspekt och grundtanke i min uppsats. 1924 års 

barnavårdslag ersatte bestämmelserna i vanartslagen, fosterbarnslagen och regleringen kring 

omplaceringen av barn i fattigvårdslagen. 1924 års barnavårdslag syftade till rätten att ingripa 

och förebygga vanart och kriminallitet. Således fanns det då en möjlighet att ingripa vid 

exempelvis misshandel och vanvård (Lundström 1993). I samband med att barnavårdslagen 

trädde i kraft lades alla ärenden över till kommunens barnavårdsnämnd (Mattsson 2002). 

 

I 1924 års barnavårdslag fanns en spänning mellan professionell kontroll av arbetet och 

lekmannasysselsättning (Lundström 1993). Den moderna byråkratiska beslutsmodellen, som 

innebär att tillsatta politiker fattar beslut utifrån tjänstemännens utredningar och förslag, fanns 

inte i alla kommuner. Barnavårdsarbetet kunde därför skilja sig kraftigt åt beroende på om det 

fanns tjänstemän i kommunen eller inte. Andra faktorer som inverkade på arbetet var 

kommunens storlek och nämndens sammansättning. Lundström (1993) ställer sig därmed 

frågande till om en enhetlig barnavård verkligen var skapad och om lagstiftningen räckte för 

standardisering. En tanke i sammanhanget är då hur landsortskommunerna, där det fanns få 

tjänstemän, löste sina barnavårdsärenden på ett rättssäkert sätt.  

 

1950-talet formades av industrikapitalism och starka sociala reformer. I slutet av detta 

decennium, strax innan den nya barnavårdslagen instiftades år 1960 (1960:97), fick barnet en 

mer central plats i samhället samtidigt som vetenskapen psykologi, utvecklades genom 
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psykoanalysen (Holgersson 1998). De nya strömningarna kom dock inte att få sådant 

genomslag att de påverkade den nya lagen. Däremot inverkade dessa på den behandling som 

gavs vid de barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar som växte fram i 

landstingskommunal regi under 1940-talet. Gösta Rosén, dåvarande byråchef vid 

Socialstyrelsens barnavårdsbyrå, arbetade hårt från 1947 till 1969 med att barnen skulle få en 

bättre och mer rättvis barnavårdslag. Rosén ville bland annat att barnavårdsfrågorna skulle 

slås ihop med de familjesociala frågorna. Han beskrev att felen inte fanns att finna hos barnen, 

utan i deras dåliga uppväxtförhållanden.  

 

De sociala lagarna reformerades under 1950 och 1960-talen (Mattson 2002). Den nya 

barnavårdslagen (1960:97) om barn och ungdomars vård i samhället trädde i kraft 1 januari 

1961. Med lagen kom ökade krav på vårdens innehåll och rättssäkerhet. 1960 års 

barnavårdslag innehöll förebyggande socialt arbete, och gav grupper som var i riskzonen eller 

utvecklades ogynnsamt extra uppmärksamhet.  

 

2.3.2 Barnavårdslagen kap1 

1924 års barnavårdslag, eller som den också kallades efter 1934 ”lag om samhällets barnavård 

och ungdomsskydd” ändrades kontinuerligt fram till undersökningsperioden 1950. Nedan har 

jag valt att presentera hur barnavårdslagen, med ändringar såg ut 1950. Detta var vad 

socialarbetarna hade att arbeta utefter under min undersökningsperiod (Sveriges rikes lag 

1950, Bramstång 1974). 

 

Barnavårdslagens första del behandlar kommunens ansvar att tillhandahålla en 

barnavårdsnämnd och presentera vad barnavårdsnämndens uppgifter var. En viktig del i 

barnavårdsnämndens åtaganden var att ingripa vid omhändertaganden enligt 22§, 29§, att 

omhänderta barn. Barnavårdsnämnden hade även kontrollen över fosterbarnsvården och 

syftade generellt till att höja barn och ungdomars välfärd. I barnavårdsnämnden skall följande 

personer ingå: ”en ledamot i kommunens fattigvårdstyrelse”, ”en i församlingstjänst inom 

kommunen anställd ordinarie präst”, ”en via kommunens folkskolor eller fortsättningsskolor 

anställd lärare eller lärarinna eller för kommunen anställd särskild folkskolinspektör”, ”minst 

två andra för nit och intresse för barn- och ungdomsvård kända män eller kvinnor” samt ”en 

läkare”. Personerna som ingick i barnavårdsnämnden valdes dit under en fyraårs period 

(Sveriges rikes lag 1950, Bramstång 1974). 

 



 11

Barnavårdslagen gjorde skillnad på mindre landsortskommuner och stadskommuner, mindre 

kommuner behövde inte ha en barnavårdsnämnd utan frågorna kunde beslutas av 

fattigvårdsstyrelsen med komplettering av en lärare och en präst. Barnavårdsnämnden skall 

regelbundet träffas och besluta i ärenden. Tid och plats för sammankomsterna skulle 

offentliggöras inför allmänheten. Även extra tillsatta sammanträden skulle kunna hållas om 

det fanns behov, detta även om inte hela barnavårdsnämndens ledamöter kunde närvara. Alla 

sammanträden skulle protokollföras. En uppgift som barnavårdsnämnden hade var att dela in 

kommunen i ”kretsar” med kretsombud (en person som utredde olika sociala frågor, 

exempelvis en socionom). Som ordförande i barnavårdsnämnden skulle man ”befordra 

nämndens beslut till verkställighet”, ”vårda nämndens handlingar och ansvara för 

räkenskapernas ordentliga utförande” samt vara en länk mellan andra myndigheter och 

domstolar gentemot barnavårdsnämndens andra ledamöter (Sveriges rikes lag 1950, 

Bramstång 1974).  

 

I barnavårdslagens 14-16 §§ behandlas verksamhetens bedrivande. I denna del kan förstås att 

varje kommun hade stor makt över de personer som är bosatta i kommunen. 

Barnavårdsnämnden skulle arbeta för goda relationer med myndigheter, institutioner med 

flera om berör barnavården. I barnavårdslagens 17 och 18 paragraf behandlas anmälan och 

undersökning. Här ges anvisningar om hur anmälningar om missförhållanden kan göras till 

ordföranden eller ledamöterna i barnavårdsnämnden. Personer som genom tjänsten påträffade 

barn som for illa exempelvis läkare eller socialarbetare skulle direkt anmäla detta. Då 

anmälningen kommit till barnavårdsnämndens kännedom skulle ordföranden eller 

kretsombuden ”söka inhämta noggrann kännedom om de på fallets bedömande inverkande 

omständigheter”. Lämpligt var att kretsombuden, om de gjort utredningen skulle vara med i 

överläggningarna i barnavårdsnämnden. Fanns det anledning att tro att barnet skulle behöva 

omhändertas enligt 22 eller 29 paragrafen skulle läkarutlåtande, gärna från barnpsykiatriska 

kliniken göras. Gällde utredningen ett barn under 18 år skulle uppgifter från läraren inhämtas, 

lämpligt var även att läraren skulle vara med i nämndens överläggande. Hade barnet varit 

mycket i kontakt med polismyndigheten skulle även en representant därifrån vara med i då 

beslutet överläggs (Sveriges rikes lag 1950, Bramstång 1974). 

 

2.3.3 Barnavårdslagen kap 2 och 3 

Barnavårdslagens andra kapitel handlade om uppsikt över samhällets barnavård. 

Länsstyrelsen i varje län hade en kontrollfunktion över barnavårdsverksamheterna genom 
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konsulenter. Länsstyrelsen tillhandahöll barnavårdskonsulenter som hade till uppgift att 

informera upplysa och ge råd rörande barnavården till de praktiska verksamheterna. 

 

I 1924 års barnavårdslag innehåller tredje kapitlet 22-31§§ relevant information för 

omhändertagande av barn (se bilaga 1). Omhändertagande av barn gjordes under 1950 och 

1960-talen främst på grundval av fyra kriterier. Dessa finns beskrivna i barnavårdslagens 22 

paragraf. Det första skälet till omhändertagande var då föräldrarna inte kunde eller ville 

uppfostra sina barn på ett för samhället accepterat sätt. Det andra skälet var att barnet behövde 

skyddas från sina föräldrar. Det tredje skälet för att urskilja och ta hand om barn, var då barnet 

hade begått oacceptabla handlingar och därför ansågs vara i behov av vård och/eller straff 

(Kurube, Lundström & Skoglund 1991). Det fjärde skälet till omhändertagande instiftades 

1934 i samband med att ungdomsproblemen uppmärksammades. Enligt 22d§ skall 

ingripanden göras då personer mellan 18 och 21 år lever ett ”oordentligt, lättjefullt och 

sedeslöst liv” eller visar på att det krävs särskilda samhällsinsatser för att återgå till ett 

”lämpligt liv”. Det fanns ytterligare anledningar till att omhänderta barn, vilket beskrivs i 

barnavårdslagens 29 paragraf. Vilken handlar om omhändertagande på grund av föräldrarnas 

sjukdom, funktionshinder eller bortgång (Sveriges rikes lag 1950, Bramstång 1974).   

 

Paragraf 30 i Barnavårdslagen inträder då missförhållanden enligt 22, 29a§§ alternativt om 

”missbruk, oordentligt levnadssätt, sinnessjukdom av föräldrarna, smittsam sjukdom eller 

grov försummelse gällande vårdnaden av barnet”. Då någon av dessa upprepade faktorer 

kunde utsätta barnet för fara då det vistades i hemmet borde barnavårdsnämnden göra en 

anmälan även till nykterhetsnämnden, polismyndigheten, domstolen, tjänsteläkaren eller 

hälsovårdsnämnden. 31 paragrafen barnavårdslagen behandlar akut omhändertagande av barn. 

Ordföranden i barnavårdsnämnden hade då själv befogenheten att besluta i ett akut 

omhändertagande om det gällde skyddsuppfostran eller samhällsvård (Bramstång 1974). 

 

2.3.4 Barnavårdslagen kap 4 

Barn som omhändertogs enligt barnavårdslagen skulle få lämplig vård alternativt uppfostran, 

för att göra barnet till en ”duglig samhällsmedlem”. Fanns det inte direkt ett lämpligt 

permanent hem/institutionsplats till barnet, skulle det placeras på ett upptagningshem i väntan 

på en plats. Då barnen inte var ”vanartade” skulle de lämnas till ”enskilda hem”, med kontrakt 

på vilka rättigheter och skyldigheter barnet respektive fosterföräldrarna hade. Var barnet 
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vanartat skulle det placeras på en skola eller annan lämplig anstalt som tillhörde barn och 

ungdomsvården (Sveriges rikes lag 1950, Bramstång 1974). 

 

Barnavårdslagen sjunde kapitel 49§ behandlar fosterbarnsvården. Fosterbarn definieras i 

lagen som ”barn under sexton år som fostras i annat hem än hos föräldrarna eller särskild 

förordnad förmyndare, vilken har vårdnaden om barnet benämns som fosterbarn och står 

under barnavårdsnämndens tillsyn”. Fosterhem definieras som ”enskilt hem, vari fosterbarn 

mottagits”. Lagen behandlar även vad som krävdes för att ansöka och anmäla om mottagande 

av fosterbarn, tillsyn av fosterhemmet och åtgärder av missförhållanden i fosterhemmet 

(Sveriges rikes lag 1950, Bramstång 1974). 

 

2.3.5 Inför 1960 års barnavårdslag 

Inför den nya barnavårdslagen som instiftades 1960, kom flera utredningar gällande den 

gamla lagen. Gemensamt för utredningarna var att den gamla lagen benämns som en bra lag 

vilken har utgjort en god grund för samhällelig verksamhet för barn och ungdomars bästa. 

1924 års lag hade fungerat som ett rättesnöre och gjort att verksamheterna hade utvecklats på 

ett sunt och riktigt sätt. En av de viktiga delar som barnavårdskommittén har som underlag till 

den nya lagen var detaljerade föreskrifter kring ärendets behandling som villkor för beslut och 

behandling av ärendet. Rättssäkerheten är extra viktig i en lag som barnavårdslagen, då det 

handlar om livsavgörande beslut kring barn. Sådana beslut kan vara att skilja barnen från sina 

föräldrar och placera dem hos främmande människor eller på institutioner. Utredningen vill 

påvisa att det vid undersökningsperioden finns framarbetad praxis i många kommuner kring 

hur ärenden skulle handläggas. Att lagfästa dessa rutiner eller praxis var till för att få en större 

enighet i tillämpningen av barnavårdslagen (Statens offentliga utredningar 1956:61, 1957:49). 

 

2.4 Hur många barn omhändertogs? 
Som tidigare nämnts skall jag använda mig av socialarbetarnas dokumenterade arbete, 

personakter, som empiri. För att förstå personakternas innehåll på ett bra sätt och för att kunna 

sätta min undersökningskommun i ett sammanhang redovisas nedan statistik om 

omhändertagande av barn. Statistiken visar både Sveriges och ”undersökningslänet”, som 

innefattar undersökningskommunen, skäl till omhändertaganden. Det fanns två anledningar att 

omhänderta barn, det ena för skyddsuppfostran enligt 22§ barnavårdslagen det andra för 

samhällsvård enligt 29§ barnavårdslagen. Sveriges offentliga statistik har noggrant redovisats 
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mellan åren 1950 och 1960. Nedan redovisas först hur många barn som blev omhändertagna i 

landet vid år 1950 respektive 1960.  

 

Under året 1950 var drygt 7000 barn aktuella för skyddsuppfostran, 26 400 barn aktuella för 

samhällsvård och lite mer än 33 500 barn aktuella som eller placerade i fosterhem. År 1960 

hade antalet barn som var aktuella för skyddsuppfostran ökat till över 8500, barn som var 

aktuella för samhällsvård hade minskat och var under 23 500 barn. Antalet fosterbarn som 

stod under socialtjänstens tillsyn hade också minskat och var år 1960 lite drygt 27 500 

fosterbarn. Sifforna visar på att fler barn omhändertogs i början av 1950 talet än i slutet. 

Anledningarna till omhändertaganden hade också förändrats, då det gällde barn som 

omhändertogs för skyddsuppfostran, enligt 22§ i barnavårdslagen, det vill säga för vanvård, 

fara för vanart och vanart, hade antalet barn ökat från 1950 till 1960. Den stora skillnaden 

under årtiondet var att antalet barn som omhändertogs för samhällsvård exempelvis då 

föräldrarna gått bort eller var sjuka hade minskat mycket. En anledning till det sistnämnda 

kunde kanske vara att standarden i hemmen var bättre och färre insjuknade. I statistiken från 

1960-talet redovisas siffrorna även länsvis, detta görs dock inte i 1950-tales statistik (Sveriges 

officiella statistik 1962).  

 

2.4.1 Omhändertaganden år 1960 

I mitt ”undersökningslän”, där min undersökningskommun ingår, var år 1960 var antalet 

omhändertagande väldigt lågt i jämförelse med Sverige i övrigt. ”Undersökningslänet” hade 

omhändertagit 225 barn för samhällsvård, enligt 22§ barnavårdslagen, då genomsnittet i 

Sverige var cirka 865 barn i varje län. Liknande siffror visas upp då det gäller barn 

omhändertagna för skyddsuppfostran enligt 29§ barnavårdslagen. ”Undersökningslänet” 

omhändertog 108 barn för skyddsuppfostran, då genomsnittet i landet för omhändertagande 

på grund av skyddsuppfostran var 318 barn. Gällande omhändertagande av barn med 

placering i fosterhem ligger ”undersökningslänet” lägst i landet på knappt 600 barn då 

genomsnittet är 1000 barn i varje län. Att ”undersökningslänet” ligger lågt kan förklaras med 

att länet delvis är ibland de mindre och dessutom innehåller till stor del landsbygd. De flesta 

omhändertagandena gjordes i städerna där det var störst koncentration av människor (Sveriges 

officiella statistik 1962).  

 

I statistiken var omhändertagna barn för skyddsuppfostran indelade, liksom lagen, i fyra 

grupper, 22a§, 22b§, 22c§ och 22d§. Benämningarna i statistiken är vanvård, fara för vanart, 
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vanart under 18 år och vanart i åldern 18-21 år. Ur tabellerna går att utläsa en mängd 

information. Jag väljer att jämföra och följa 1950-1953 års statistik samt 1957-1960 års 

statistik för att få en bild av hela årtiondet. Det intressanta för mig är skillnaden mellan 

landsbygd och stad, samt till viss del köns och åldersfördelningen bland barnen (Sveriges 

officiella statistik 1962). 

 

2.4.2 Skyddsuppfostran år 1950 

I början av 1950-talet var siffrorna i en landsbygdskommun gällande omhändertagande för 

skyddsuppfostran (enligt 22§ barnavårdslagen): på i genomsnitt en tredjedel i gruppen 

vanvård (22a§), knappt hälften i kategorin fara för vanart (22b§), en knapp tredjedel under 

konstaterad  vanart under 18 år (22c§) samt några få ungdomar i gruppen vanart i åldern 18-

21 år (22d§). Detta jämfört med en stadskommun där en dryg fjärdedel av barnen tillhörde 

gruppen vanvård (22a§), alltså färre barn blev omhändertagna för vanvård i städerna än på 

landsbygden. Detsamma gällde gruppen fara för vanart (22b§), en knapp fjärdedel 

omhändertogs för fara för vanart. De stora skillnaderna mellan stadskommunerna och 

landsbygdskommunerna var omhändertaganden för vanart under och över 18 år (22c§ och 

22d§). I stadskommunen var drygt hälften av barnen omhändertagna för vanart under 18 år 

medan bara detta bara gällde en knapp fjärdedel i landsbygdkommunerna. Skillnaderna fanns 

även bland omhändertaganden över 18 år, där några få omhändertogs på landet medan drygt 

10 procent omhändertogs i staden (Sveriges officiella statistik 1962).  

 

Skillnad mellan landsbygd och stad var att gruppen konstaterade vanartade barn i staden var 

större medan vanvård och fara för vanart var vanligare i landsbygdskommunen. Vad det 

gällde könsfördelningen var det i båda grupperna, både vanvård och vanart, var större andel 

pojkar än flickor omhändertagna (53% gentemot 47%). Åldersfördelningen i 

omhändertaganden går att sammanfatta som att desto mindre barnen var, desto oftare förekom 

vanvård och desto äldre barnen var desto oftare förekom vanart (Sveriges officiella statistik 

1954). 

 

Tabellerna visar också var barnen hamnade efter ett omhändertagande gällande 

skyddsuppfostran. I städerna kom barnen ofta på ungdomsvårdsskola och på landsbygden 

förekom i högre grad ”enskilda hem”, det vill säga fosterhem. Generellt resulterade ett 

omhändertagande enligt 22a§ eller 22b§ i att få komma till ett barnhem eller ”enskilt hem”, 

medan omhändertagande enligt 22c§ eller 22d§ i ungdomsvårdsskola eller anstalt. Skillnaden 
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mellan pojkar och flickor är att flickor under 18 år oftare kommer till ”annan anstalt” än 

pojkarna. Annan anstalt kunde i praktiken kunde vara en sjukvårdsanstalt exempelvis 

förlossningsvård (Sveriges officiella statistik 1954). 

 

2.4.3 Samhällsvård år 1950 

Av barnen som omhändertogs för samhällsvård i början av 1950 talen kom över 70 procent av 

barnen från städerna. Drygt hälften av barnen var pojkar (56%), och en fjärdedel av barnen 

var i småbarnsåldern (under sju år). Av barnen som omhändertogs enligt 29§ i 

barnavårdslagen var 90 % omhändertagna på grund av nöd i hemmet och 10 % på grund av 

barnets sjukdom. Samma proportioner gällde både i städerna och på landsbygden (Sveriges 

officiella statistik 1954).  

 

2.4.4 Skyddsuppfostran år 1960 

Då barnet omhändertogs för skyddsuppfostran hade förebyggande åtgärder inte givit resultat 

alternativt inte kunnat införas. I 1960 års statistik fanns inte uppdelningen mellan landsbygd 

och stadskommuner, men större städer var utskiljda (Stockholm, Göteborg och Malmö). De 

gemensamma siffrorna visade att anledningen att omhänderta på grund av vanvård var knappt 

35 procent, fara för vanart drygt 25 procent, vanart 40 procent och oart (gällande personer i 

åldern 18-21 år) gällde några få procent. Vanart var vanligast, liksom i början på 1950 talet, i 

de större städerna. Utav barnen som blev omhändertagna var cirka 60 % pojkar och 40 % 

flickor. Utav gruppen vanvårdade barn kom 80 % till enskilt hem och 13 % till barnhem och 

de övriga till olika former av anstalter.  

 

Samma siffror redovisas i gruppen ”fara för vanart”. Utav de vanartade barnen kom hälften 

till ungdomsvårdsskola, en fjärdedel till enskilt hem och en tiondel till anstalt. Bland de äldre 

personerna mellan 18-21 år som omhändertogs på grund av oart, kom 50 % till 

ungdomsvårdsskola, 15 % till anstalt och 12 % till enskilt hem. Åldersfördelningen mellan 

barnen som omhändertogs enligt 22§ barnavårdslagen under år 1960 var en fjärdedel under 6 

år, hälften mellan 7-10 år, en fjärdedel mellan 11-14 år och några får och över 14 år (Sveriges 

officiella statistik 1962). 

 

2.4.5 Samhällsvård år 1960 

Skillnaden mellan hur många barn under 16 år som omhändertogs på grund av samhällsvård 

på olika ställen i Sverige varierar från 5/1000 barn i landbygdskommunerna till 20/1000 barn i 
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stadskommunerna. Av de omhändertagna barnen hamnade de flesta på barnhem, en tredjedel i 

enskilt hem och ett fåtal på anstalter som sjukhus eller anstalter för psykiskt efterblivna 

(Sveriges officiella statistik 1962). 

 

För att sammanfatta statistiken så omhändertogs fler barn oavsett anledning i början av 1950 

talet än i slutet. I det län där min undersökningskommun finns, var det väldigt låg frekvens av 

omhändertaganden, detta på grund av att länet var bland de mindre och att det fanns mycket 

landsbygd i området. Då det gällde skyddsuppfostran var det vanligare att omhänderta på 

grund av vanvård och fara för vanart (enligt 22a§ och 22b§ barnavårdslagen) i 

landsbygdskommunerna än i stadskommunerna. Vanart var överrepresenterat i städerna. Det 

var fler pojkar än flickor som omhändertogs och den vanligaste åldern var mellan 7-9 år. 

 

2.5 Varför omhändertogs barnen?  
Utredningarna var grunden till omhändertaganden, dessa påvisade väldigt varierade skäl för 

att omhänderta ett barn. I äldre barnavårdsutredningar menar Lundström (1993) att skälet till 

omhändertagande var svårt att utläsa. Utredningarna kunde vara för korta och skälen till 

omhändertagande framgick inte, däremot hänvisade utredarna ofta till barnavårdslagen. 

Lundström menar vidare att han har sett mönster av social konstruktion genom att utredarna 

delade in barnen och ungdomarna under tio begrepp: ”förståndshandikapp”, 

”relationsproblem”, ”kriminalitet/prostitution”, ”problem med omvårdnad”, ”psykiska 

störningar”, ”karaktärsomdömen”, ”missbruk”, ”barns problem”, ”misshandel av barn” och 

”övriga föräldraproblem”. Under varje begrepp fanns ett brett spann, dessutom ändrades 

begreppens innebörd med tiden. Från början av 1950-talet och framåt beskrevs även familjens 

situation i utredningarna. Nedan har jag valt att beskriva orsakerna till omhändertaganden 

under perioden 1950 till 1960-talet eftersom det är min undersökningsperiod. 

 

Den vanligaste orsaken till omhändertagande av barn under den aktuella tidsperioden var 

missbruk i familjen. I Lundströms undersökning går att urskilja att under 1950 och 1960 talen 

omhändertogs hälften av alla barn på grund av missbruk i familjen. Detta kan enligt 

Lundström (1993) bero på att vissa skäl till omhändertaganden hade olika legitimitet under 

olika tidsperioder. Då det gällde missbruk i familjen blev det en allt vanligare grund att 

omhänderta barn på under Lundströms undersökningsperiod, som är 1930 till 1980. Ett skäl 

till att de tidigare utredarna inte hade missbruk som orsak var att de inte hade sett problemet, 
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alternativt att de inte hade valt att se problemet. Vanligt var att moderns situation beskrevs 

mer utförligt än faderns, detta kunde vara en anledning till att fädernas missbruk inte 

uppmärksammades. En annan orsak kunde ha varit att alkoholkonsumtionen ökade från 1930 

till 1980-talet. 1930 rådde en nämligen restriktiv alkohollagstiftning som påverkade 

samhället, men med tiden luckrades denna upp. Fram till 1980 hade alkoholkonsumtionen 

nästan fördubblats. Under 1960-talet började narkotikabruket göra sitt inträde i samhället 

(Lundström 1993). 

 

Psykiska störningar, mentalsjukdomar och psykiska problem hade förekommit frekvent över 

undersökningsperioden. Läkarna hade stor makt då det gällde läkarintyg på mentalsjukdomar. 

Det var ofta modern som fick diagnoser i samband med barnavårdsutredningarna (Lundströms 

1993). 

 

Från 1930 och några årtionden framåt omhändertogs också barn på grund av sina föräldrars 

dåliga moral, efter ett så kallat ”karaktärsomdöme”. Begrepp som att modern beskrevs som 

”opålitlig” eller ”ansvarslös” kunde vara skäl nog för ett omhändertagande. Vid tiden var det 

politiskt tillsatta lekmän som utförde det sociala arbetet, bland annat handläggningen av 

ärenden (Lundström 1993). 

 

Under 1950-talet var det vanligt att barn och ungdomar omhändertogs för att en förälder hade 

ett förståndshandikapp, detta gällde främst modern. Det fanns till och med en speciell lag 

gällande tvångssterilisering av människor med förståndshandikapp. Bakom lagen låg ett 

arvshygieniskt resonemang om att människor med fysiska eller psykiska funktionshinder inte 

skulle få ha barn. Idag väljer vi att använda oss av begreppet utvecklingsstörd istället för 

förståndshandikappad. I 1950 och 60-talets barnavårdsutredningar inordnades föräldrar med 

förståndshandikapp under begrepp som ”problem med omvårdnad” och deras barn kallades 

”ovårdade” eller ”smutsiga” (Lundström 1993).  

 

2.6 Skilda perspektiv i barnavården på organisationsnivå 
Bedömningarna i barnavårdsutredningarna gjordes främst av socialarbetare och läkare. 

Socialarbetaren stod för vardagliga iakttagelser, som hembesök, medan läkarna gjorde 

utlåtanden på vetenskaplig grund.  
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Att socialarbetare och läkare kunde se samma familj på helt olika sätt beskrivs i en utredning 

av Lundström (1993). Följande personer ingick i utredningen: socialarbetaren i 

närkommunen, socialutredaren från landstinget, läkaren från barnpsykiatrisk mottagning samt 

den lokale husläkaren. Socialarbetaren beskrev verkligheten ”som den var”, utredaren 

undersökte bland annat brott ur register, bostadens storlek och använde sig av en mall som var 

aktuell på barnavårdsbyråer under slutet av 1950-talet och hela -60 talet. Läkarna använde sig 

av helt andra instrument än socialarbetarna då de beskrev sin verklighet i studien. Läkaren på 

psykiatrimottagningen beskrev vad personerna sagt och hur de uppträtt, han använde sig av 

begrepp som ”normalbegåvad” och ”i behov av känslomässig kontakt”. Husläkaren påvisade 

fysiska skador och skapade utifrån detta sin bild av situationen. Husläkaren ställde även 

diagnoser, exempelvis beskrevs en mamma som ”hysterisk”. 

 

Socialarbetarna (Lundström 1993) använde sig av verktyg som hur utredningarna skulle 

ställas upp och hur de använder sig av samtalet vid hembesök. Läkaren använde sig av 

”symtom” för att ställa en diagnos. Eftersom metoderna var olika, och fokus var olika 

perspektiv, fick socialarbetare och läkare fram olika resultat. Det handlar inte bara om olika 

yrkesgruppers praxis och idéer, utan om traditioner och moraliskt synsätt (Kurube, Lundström 

& Skoglund 1991). Slutsatsen är att beroende på vilken utbildningsbakgrund och erfarenhet 

socialarbetaren eller läkaren har, är detta avgörande för hur barnavårdsutredningen handläggs.  

 

2.7 Utbildning av socialarbetare 
Efter andra världskriget skedde en utveckling av det sociala arbetet. Dels uppmärksammades 

barns psykiska hälsa, dels började professionaliseringen ta fart. Det är främst de nya rönen 

kring socialarbetarnas professionalisering som är relevant i min studie. I Sverige blev det en 

markant ökning av utbildade socialarbetare på grund av allt fler socialinstitut. Utbildningens 

längd ökade och resultaten av detta blev en professionaliseringsprocess som började med att 

socialarbetarna avgränsade sitt arbetsområde gentemot andra professioner. Socialarbetare 

utbildades och fick titeln ”Diplomerad från Institutet” (DSI). Med examen fick 

socialarbetarna utvidgade arbetsuppgifter och en egen tidning, Meddelanden från DSI. 

Tidningen gjorde att sociala artiklar publicerades och spreds samt bidrog till samhörighet 

mellan socialarbetare. År 1950 togs steget mot en fastare yrkesidentitet genom att socionom 

titeln infördes. 1958 gick Svenska socionomers riksförbund (SSR) med i akademikerförbundet 

SACO, vilket var ytterligare ett steg mot professionaliseringen (Pettersson 2001). 
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Den sociala utbildningen var främst inriktad på kommunen och den sociala förvaltningen, det 

var också där de flesta av socialarbetarna var yrkesverksamma. Då föreningen för DSI 

preciserade sina arbetsuppgifter 1945 menade socialarbetarna att de skulle främja kommunala 

och sociala intressen. Socialarbetarna skulle vara insatta i och medverka till utvecklingen av 

lagstiftningen. Arbetsuppgifterna var även att verka för en växelverkan mellan fortsatta 

studier och forskning samt det praktiska arbetet. Detta var en tidig begreppsförklaring på vad 

socialarbetare skulle arbeta med (Pettersson 2001). 

 

Det fanns ett motstånd i universitetsvärlden mot dem som diplomerades vid socialinstitut. Vid 

andra institutioner krävdes en studentexamen för universitetsstudier, eleverna som läste vid 

socialinstitut kom många gånger från folkskolan. Detta gjorde att många, främst professorer, 

var misstänksamma. År 1964 kom en reform om att socialinstituten skulle förvandlades till 

högskolor och de blev därmed statliga. Ett av målen med reformen var att stärka utbildningens 

akademiska status (Berglind & Kristenson 1991). 

 

Här avslutas introduktionen till uppsatsen och metoddelen påbörjas. Detta först med en 

problemformulering, därefter med en presentation av kvalitativ och kvantitativ metod och 

vidare med studiens typ av metod och hur jag har valt att använda mig av den. Det kommer 

även en presentation av teoretiska perspektiv, aktuella begrepp och tidigare forskning i 

metoddelen.  

 

3. PROBLEMFORMULERING  

3.1 Inledning 
Historiska studier kan genom dåtidens ”sanningar”, ge oss perspektiv på dagens förhållanden i 

samhället, menar Kurube, Lundström & Skoglund (1991). Författarnas beskrivning om att få 

perspektiv på dagens sociala arbete speglar mitt intresse och gör mig nyfiken på att lära mig 

mer om socialarbetarnas historia. Lundström (1993) beskriver den sociala historien som en 

historia i förändring. Synen på människor med hjälpbehov var omväxlande grym och passiv. 

Förändringarna beskrivs bland annat i offentliga utredningar inom socialpolitikens eller det 

sociala arbetets område. Lagen har en central plats då ”fattig Sverige” förändras mot en 

välfärdsstat (Lundström 1993).  
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Förändringen i samhället och lagens centrala plats, valde jag att ta fasta på. Med förändringen 

i samhället fanns en ambition om rättssäkerhet och en rättsstat. Begreppet rättsstat skiftade 

med tiden men brukar beskrivas som att samhället genom politiken ger möjlighet att släppa 

fram olika ideologiska tankar och idéer. Staten skall inte ha all makt utan ge medborgarna en 

viss frihet (Vahlne Westerhäll 2002). Formella rättsstatsprinciper är bland annat frihet, 

förutsebarhet, lagbundenhet och maktfördelning. Rättssäkerheten är då rättsstatsprinciperna 

följs och medborgarna kan uppleva just förutsebarhet och lagbundenhet. 

 

I samhället har och kommer barn alltid att vara en socialt utsatt grupp. I dagens lagstiftning 

utgår vi ifrån att se till barnets bästa, men exempelvis med ”Vetlandafallet” så kan det sociala 

skyddsnätet brista. Utredningarna kring barnen är centrala för att deras väl skall stå i första 

rummet, och att de inte skall vara föremål för utsatthet från samhället. Mitt 

undersökningsobjekt handlar om rättssäkerheten kring socialarbetarnas hantering av 

barnavårdsärenden i en landsbygdsort på 1950-1960 talet. I studien undersöks 

socialarbetarnas, läkarnas och lärarnas dokumenterade arbete som finns i barnens personakter. 

Lundström (1993) uttrycker sig kritiskt mot rättssäkerheten i det historiska sociala arbetet 

genom att han undrar vad socialarbetarna grundande sina beslut om omhändertagande på. 

Lundström menar att det inte alltid klart framgick i de utredningar som socialarbetarna gjorde, 

detta vill jag undersöka. Tilläggas bör att det vid undersökningsperioden fanns en ”ny” 

socialarbetarkår som genom utbildning och nya influenser från bland annat USA arbetade 

med den enskilde och dess rättigheter till social trygghet och rättsskydd.  

 
I min studie har jag valt att undersöka rättssäkerheten kring omhändertagande av barn.  Idag 

finns kriterier för barn som blir frihetsberövade, enligt Lagen av vård av unga, LVU.  Detta 

kan likställas med vilka kriterier som gällde vid omhändertagande av ungdomar enligt 1924 

års barnavårdslag. Vahlne Westerhäll (2002) beskriver rättsreglerna, dvs. lagen, vid 

undersökningsperioden som vag och mångtydig. Det är därför extra viktigt att ta upp gruppen 

ungdomar som blev frihetsberövade för att kunna få ett perspektiv till dagens ramlag, SoL. Är 

den aktuella lagen i rättssäkerhetssynpunkt mer lämplig för barnen än 1950-års barnavårdslag. 

 

3.2 Två delstudier 

Min uppsats består av två delstudier. I min första delstudie undersöker jag hur socialarbetarna 

förhöll sig till rättssäkerhet genom att granska lagtextens tydlighet, processreglerna och 
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socialarbetarnas kompetens. Dessa tre aspekter inom den formella rättssäkerheten har 

Kj∅nlstad utvecklat som analysgrunder. För mig hör rättssäkerhet nära samman med makt 

och maktförhållanden i handläggningsprocessen. Makt och empowerment är en analysprincip 

som jag kommer ta fasta på i arbetet med rättssäkerhet i min empiri. 

 

I andra delstudien är den sociala dokumentationen i fokus i relation till rättssäkerhet. Social 

dokumentation är ett stort begrepp, i min studie innebär social dokumentation det samlade 

materialet i personakter kring varje barn som blev omhändertaget. I socialtjänstens 

verksamheter används idag aktivt Carlsson & Nilsson (2004) begrepp saklig och korrekt, 

väsentlig och tillräcklig som ledord för vad bra social dokumentation bör innehålla. 

Socialstyrelsen väljer att lyfta fram begreppen tillräcklig, väsentlig och ändamålsenlig samt 

strukturerad och tydligt utformad i sina riktlinjer (SOSFS 2006:5). Alla dessa begrepp syftar 

till en rättssäker social dokumentation. I föreliggande studie väljer jag att använda mig av 

Carlssons & Nilssons (2004) saklig, väsentlig och tillräcklig i min studie. Korrekt är för mig 

ett svårdefinierat begrepp och väljer därför begreppet saklig istället. 

 

4. SYFTE/FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet är att få en djupare kunskap om rättssäkerheten kring omhändertagande av barn och 

ungdomar under 1950-1960 talet. Avsikten är att genom historiska studier få perspektiv på 

förhållanden i dagens samhälle. Ambitionen är också att detta arbete skall stimulera till 

djupare reflektion i dagens handläggningsprocesser.  

 

1. Vilka faktorer påverkade rättssäkerheten i processen fram till ett beslut om 

omhändertagande, med utgångspunkt från lagtexten, processuella regler och 

socialarbetarnas kompetens? 

 

2. Vad innebar rättssäker social dokumentation vid undersökningsperioden, och hur 

rättssäkra var personakterna utifrån begreppen sakligt, väsentligt och tillräcklig som 

idag ligger till grund för beslut kring omhändertaganden av barn och ungdomar? 
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5. METOD  

5.1 Typ av undersökning 
Det finns två olika angreppssätt i vetenskapliga studier, induktivt och deduktivt angreppssätt. 

Det förstnämnda innebär upptäckandets väg, medan deduktivt angreppssätt innebär 

bevisandets väg. Angreppssätten kan vidare delas in i deskriptivt och normativt, där 

deskriptivt står för att beskriva området eller fenomenet som skall undersökas och normativt 

står för förslag på lösningar till problemet (Holme & Solvang 1997). Jag skall använda mig av 

ett induktivt angreppssätt, jag vill upptäcka eller undersöka utan att ha förutfattade meningar 

om området. Vidare skall jag deskriptivt beskriva rättssäkerheten i den empiri jag har 

undersökt.  

 

För att genomföra en studie eller undersökning, krävs metoder. Detta för att förstå 

undersökningsobjektet, som i min studie är rättssäkerheten. Undersökningar kan genomföras 

på två sätt, med kvalitativa alternativt kvantitativa metoder. Ett enkelt sätt att visa på 

skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod är att kvalitativa undersökningar beskrivs i 

ord medan kvantitativa undersökningar redovisas i siffror. Kvalitativ metod skall skapa en 

förståelse av problemet inte en förklaring. Tyngdpunkten ligger i att förstå den sociala 

verkligheten och skapa en bred bild. Kvantitativ metod är den siffermässiga mätmetoden som 

framställs i tabeller och diagram. Kvantitativa metoder har ingen närhet till det som studeras 

utan har främst ett kunskapssyfte för att kunna förklara orsaken till problemet som studeras 

(Holme & Solvang 1997).  

 

I min första delstudie vill jag kvalitativt undersöka rättssäkerhet genom att studera processen 

fram till att beslutet tas om ett omhändertagande för den unge. Jag vill med undersökningen ta 

reda på om rättssäkerhet genomsyrade socialarbetarnas arbete. Detta genom att utgå ifrån tre 

av Kj∅nstads fyra analyssätt: hur tydlig lagtexten är, hur de processuella reglerna är 

utformade samt vilken utbildning och kunskap socialarbetarna hade.  

 

Även i min andra delstudie kommer jag att använda mig av en kvalitativ ansats. Jag vill få 

fram ett typfall på hur en personakt ur rättsäkerhetssynpunkt var utformad vid 

undersökningsperioden. 
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5.2 Undersökningsmetoder 
5.2.1 Diskurs/Diskursanalys 

I min första delstudie kommer jag att använda mig av en diskursanalys. Diskurs innebär att 

språket är utformat efter speciella mönster som i sin tur visar på ett speciellt sätt att förstå 

världen. Diskurser utgår ifrån socialkonstruktionistisk grund som vidare förgrenar sig ut till 

olika teorier. Diskursanalysen fungerar som en paketlösning med både metod och teori som 

skall användas tillsammans (Winther Jorgensen & Philips 2000). 

 

5.2.2 Intervju  

För att samla in information om social dokumentation och socialarbetarnas kontext under 

1950-1960 talet har jag valt att intervjua en man som aktivt arbetade som socialarbetare vid 

undersökningsperioden. Målet med intervjun var att få en bild av socialarbetarnas situation i 

sitt arbete och för att lättare kunna kartlägga och göra en diskursanalys. För att använda mig 

av intervjun till båda delstudierna har jag frågat intervjupersonen om både barnavårdslagen, 

utbildningen och arbetsmetoderna samt riktlinjer för hur sociala dokumentationen skulle 

utformas. Intervjupersonen var en socionom med mycket erfarenhet av barn och 

familjeärende. Målet med intervjun var att hjälpa mig att få en kontext till personakterna och 

ge mig en bild av hur det var att arbeta i den tidens samhälle. Det finns både svagheter och 

styrkor med att intervjua en person om händelser som inträffade långt tillbaka i tiden. 

Intervjun präglas naturligtvis av intervjupersonens egna minnen och upplevelser. Det kan 

även vara svårt i ett samtal att exakt veta i vilket år en viss händelse ägde rum. Vidare 

utvecklar jag resonemanget om intervju som metod i kap 5.3.2. 

 

5.2.3 Fallstudie/Typfall  

I min andra studie har jag gjort en fallstudie med utgångspunkt från personakterna som fanns 

kring barnen och ungdomarna som blev omhändertagna. En fallstudie innebär att forskaren 

går in och granskar några enskilda fall ingående, vilket jag har gjort med 

undersökningskommunens personakter. Fallen kan vara från en viss organisation eller 

arbetsplats. Forskaren vill med fallstudien lyfta fram speciella punkter eller drag i fallen 

(Holme & Solvang 1997). Mitt mål med undersökningen är att hitta ett typfall kring hur den 

sociala dokumentationen gjordes i personakterna. Undersökningen skall syfta till att kunna 

presentera en övergripande bild och vara till hjälp i forskningsanalysen. Med utgångspunkt 

från rättssäkerhet vill jag lyfta fram begreppen sakligt, väsentligt och tillräckligt i den sociala 
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dokumentationen. Att använda sig av fallstudier och ta fram typfall i rättsociologiska 

undersökningar har Mattsson (2002) gjort i sin avhandling. 

 

5.3 Datainsamlingsmetoder 
5.3.1 Personakterna 

Jag kom i kontakt med personakterna genom en studiekamrat tidigt under hösten 2006. 

Eftersom personakterna inte är 70 år gamla ingår de under sekretessen och får de inte tas med 

från undersökningskommunen. Jag har istället varit i landsortskommunen under upprepade 

tillfällen, fram till början av april 2007 för få att ta del av materialet. Dessa 15 personakter är 

det enda material som finns i undersökningskommunen under undersökningsperioden. Jag 

kunde inte använda mig av alla personakterna, då vissa inte gällde just den grupp barn och 

ungdomar som skulle placeras i fosterhem eller anstalt efter ett omhändertagande. Jag har 

även valt att begränsa mig till avslutade insatser, vilket innebär att alla delar med både 

utredning av den biologiska familjen, av den unge och av fosterhemmet alternativt anstalten. 

Vissa personakter verkar inte har fullföljts och/eller har förflyttas till en annan kommun, dessa 

fall är inte aktuella för min studie. I flera fall var dokumentationen så liten att jag inte kunde 

bilda mig en uppfattning om ”fallet”. Störst koncentration av bristfällig dokumentation fanns i 

de första personakterna från början a 1950-talet. Till en början läste jag in mig på hela 

materialet och skrev stödanteckningar kring samtliga 15 personakter. Efter att ha tagit bort 

personakter enligt kriterierna som beskrivs ovan återstod sju personakter. Dessa sju 

personakter granskade jag noggrant och skrev ner allt som fanns i dem. Varje nytt dokument 

markerades med fet stil. Fullständiga personakter finns i bilaga 3.  

 

5.3.2 Intervjun  

Innan jag gjorde intervjun valde jag ut delar som jag var intresserad att veta mer om. Vid 

intervjutillfället hade jag kommit ungefär halvvägs igenom uppsatsen och hade tagit del av 

personakterna samt en del bakgrundsinformation. Utifrån min förförståelse och tankar kring 

vad intervjupersonen hade för kunskaper utformade jag en intervjuguide (se bilaga 2). Guiden 

bestod av tre delar. Den första behandlade min bakgrund i uppsatsen, jag ville ha 

klargöranden kring socialarbetarnas praktiska arbete och vad som fanns ”på deras skrivbord”. 

Den andra delen behandlade Delstudie I kring rättssäkerhet i handläggningsprocessen, 

socialarbetarnas kompetens och hur det var att använda barnavårdslagen som stöd i sitt arbete. 

Den tredje delen behandlade den sociala dokumentationen i Delstudie II. I intervjun ville jag 
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ha både målande berättelser och konkreta svar på mina frågor, detta för att få en bred bild och 

kontext samt material till uppsatsen. Intervjuguidens uppgift fungerade som ett stöd för mig 

och intervjupersonen, för att inte komma ifrån ämnet. Jag valde att anteckna istället för att 

använda mig av en bandspelare under intervjun, dels för att jag känner mig bekväm i att 

anteckna, dels för att jag var rädd att intervjupersonen skulle uppleva obehag av att bli 

inspelad.  

 

Det har varit svårt att hitta en lämplig intervjuperson, så hade jag haft möjlighet, hade jag 

utökat antalet intervjupersoner. Min intervjuperson kom jag i kontakt med genom en kvinna 

som arbetar i kommunen där min empiri finns, och som var villig att hjälpa mig. Hon hade 

även klargjort syftet med intervjun och att den skulle användas som empiri, för 

intervjupersonen. Kvinnan var med under halva intervjun och hade även hon en intervjuguide 

att gå efter vilket gjorde att hon ställde frågorna och diskuterade kring den, medan jag 

stundtals helt ägnade mig åt att anteckna. Fanns det oklarheter i intervjun valde jag att avbryta 

och få informationen bekräftad så att jag förstod dess innehåll. Intervjupersonen var en trygg 

och mycket kunnig person inom studieområdet. Svaren var väl genomtänkta och bra 

formulerade. För att få en avspänt och trevligt samtal bjöd jag på kaffe under intervjun. Jag 

kan inte generalisera intervjumaterialet, men det gav mig en bra bild av en socialarbetarnas 

situation. Kritiken som kan riktas mot intervjun är att intervjupersonen efter så många år, kan 

ha svårt att återge en korrekt bild. En annan faktor är att liksom vid alla intervjuer så präglas 

dessa av intervjupersonens egna minnen. Dessutom var det bara en intervju (Thomsson 2002).  

 

5.4 Analysinstrument  
I mina kvalitativa studier kommer jag att använda mig av abduktion som analysprincip. 

Kvalitativa analyser som diskursanalys eller fallstudier handlar ofta om abduktion, vilket 

innebär en växelverkan mellan både deduktion och induktion, menar Starrin (Svensson & 

Starrin 1994). Det handlar om en växelverkan mellan att helheten delas till små enheter och 

att enheterna sedan växer ihop till en helhet. Enheterna tillsammans uppvisar egenskaper som 

de olika delarna var för sig inte kan uppvisa (Svensson & Starrin 1994). En kvalitativ analys 

har en föreställning om att just dessa delar tillsammans kan ge något nytt. Alla dessa delar 

krävs för att få en helhet. Ett vanligt exempel är en klocka, skruvarna var för sig har inga 

egenskaper men tillsammans kan de mäta tid. Den abduktiva processen är den som gör att vi 

skapar oss en ny förståelse kring ett fenomen. Vid en kvalitativ analys får vi kunskap om en 
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viss egenskap och vilka kvaliteter denna egenskap uppvisar (Svensson & Starrin 1994). I min 

studie är rättssäkerheten helheten och delarna lagens tydlighet, processreglerna, 

socialarbetarnas kompetens och den sociala dokumentationen. Genom att varje undersöka 

varje del och sedan sätta dem samman ökar förståelsen av rättssäkerheten. 

 

Personakterna 

Vid analysen börjar jag med att dela in personakterna i rättssäkerhetsområdena enligt 

Delstudie I, lagens tydlighet, processuella regler och socialarbetarnas kompetens. De olika 

delarna har markerats med färger. Jag har även utgått från bakgrundsdelen i studien och lyft 

fram viktiga delar kring rättssäkerhet. Målet med diskursanalysen är att se mönster i empirin 

kring rättssäkerhet. Ett tydligt mönster som framträder är makt och då främst makten mellan 

de olika professionerna som arbetade med ärenden kring omhändertagande av barn. Makten 

genomsyrar både lagen och utbildningen. Andra förkommande mönster är familjens 

delaktighet och språket i lagtexten och personakterna. 

 

Till Delstudie II har jag bedömt varje barns personakt för sig och tagit fram det som är 

väsentligt, sakligt och tillräckligt. Mitt andra steg i analysen var att föra dem samman i en 

diskussion kring om hur personakterna var utformade i rättssäkerhetssynpunkt. 

 

Intervjun 

Inledningsvis har jag skrivit ut intervjun i sin helhet. Därefter har jag delat upp den i teman 

som presenteras i resultatet. Jag har främst använt mig av informationen från intervjun i 

delstudie I, för att där ytterligare förtydliga bilden av rättssäkerheten vid 

undersökningsperioden. Intervjun har även varit till stöd i delstudie II vid frågan om vad som 

betraktades som en rättssäker social dokumentation vid undersökningsperioden. 

 

6. URVAL  

Personakter som empiri, är det lämpligt? Billqvist & Johnsson (2007) menar att det både finns 

svårigheter och möjligheter med att använda socialarbetarnas dokumenterade arbete i 

forskning. Ett problem kan vara att informationen som finns i personakterna inte är skrivna 

för att användas i forskning utan kan ses som ett resultat av socialarbetarens subjektiva 

bedömning av vad som bör dokumenteras inför ett beslut. Ofta är klientens bakgrund dåligt 

dokumenterad vilken är en vikig del i forskningen. Vill forskaren använda sig av personakter 
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som material över tid uppstår problemet att arbetssättet och dokumentationssättet är i 

förändring och då inte ser likartat ut, vilket gör det svårt att jämföra. En annan bild som ges av 

personakten är att det är tjänstemännen som producerar texten och då är inte klienten någon 

medförfattare. Akterna är då en konstruerad verklighet, vilken inte alltid överensstämmer med 

den verkliga bilden. Det som kan vara positivt med att använda social dokumentation eller 

personakter i forskning är att de är lättillgängliga. Risken för bortfall är mindre än vid 

exempelvis intervjuer. Den information som ges kring klientens bakgrund är säkrare vid 

aktstudier än vid intervjuer då intervjupersonen kan påverkas av personliga minnen. En 

positiv möjlighet med att studera personakter är att det är lättare att följa processen i ett 

ärende från början till avslut. Likaså kan personakterna vara ett gott alternativ om forskaren 

vill studera organisatoriskt viktiga mönster i det sociala arbetet (Billqvist & Johnsson 2007). 

De senare positiva faktorerna med att använda sig av personakter i forskning väljer jag att ta 

fasta på. Jag vill studera rättssäkerheten i processen av socialarbetarnas redan dokumenterat 

arbete, vilket författarna lyfte fram som en fördel. 

 

7. DEFINITIONER/BEGREPP  

7.1 Rättsstat  
Rättssäkerheten grundar sig i att Sverige är en rättsstat. Begreppet rättsstat är historiskt och 

dess innebörd har skiftat med tiden. Vahlne Westehäll (2002) beskriver rättsstaten som en 

politisk idé som släpper fram ideologiska tankar i samhällsordningen. Rättsstatens främsta 

uppgift är att förhindra okontrollerad statlig maktutövning och skall ge medborgarna ordning 

och frihet. Rättsstaten idag skall ha en begränsad absolut statsmakt, detta regleras genom 

spelregler. Sveriges rättsystem finns inbyggt i riksdag, regering och domstolar som måste 

garantera rättsstaten. Ett konkret exempel på rättsstaten är att domstolarna skall vara 

fristående och objektiva. Det ovannämnda brukar kallas formella rättsstatsprinciper och 

handlar om rättsstatens lagbundenhet och rättsliga grund, maktfördelning, förutsebarhet, 

kontrollerbarhet och objektivitet. Det skall finnas en balans mellan förutsebarhet och rättvisa. 

Rättsreglerna skall ha ett visst mått av precision, de skall inte vara vaga eller mångtydiga. Det 

skall finnas en möjlighet för den enskilda att kontrollera sitt beslut gentemot rättsregeln. 

Rättsstaten bygger på en idé om frihet och öppenhet. Kravet på rättssäkerhet är nödvändigt för 

att uppnå frihet och öppenhet (Vahlne Westerhäll 2002). 
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7.1.1 Rättssäkerhet 

Rättssäkerhet är ett luddigt begrepp som ges ett innehåll. Rättssäkerhet beskrivs som en 

grundläggande princip för all offentlig verksamhet, exempelvis skall myndigheterna vara 

opartiska och den enskilda skall ha insyn och kunna förutse myndigheternas handlande. 

Offentliga myndigheter har en serviceskyldighet då det gäller bland annat vägledning och råd. 

Kommunerna har ansvaret för dess invånare, men förvaltningsrätten var länge oreglerad. Det 

var först på 1970-talet som den offentliga förvaltningen blev reglerad mer ingående 

(Hollander i Meewisse, Sunesson & Swärd 2001). Även Mattsson (2002) menar att den 

allmänna uppfattningen om rättssäkerhet finns i relationen mellan den enskilde och den 

offentliga verksamheten. Författaren beskriver rättssäkerhet som vikten av förutsägbarhet och 

kontrollerbarhet i rättsprocessen, att alla skall vara lika inför lagen. Syftet med rättssäkerheten 

är att skapa trygghet och korrekthet i de beslut som fattas. Det vill säga inget barn skall bli 

omhändertaget om inte förutsättningarna för omhändertagande är uppfyllda.  

 

Då jag arbetar med rättssäkerhet i uppsatsen har jag valt att använda mig av Mattssons (2002) 

vidareutveckling av Kj∅nstads sätt att se på rättssäkerhet. Mattsson (2002) tolkar Kj∅nstads 

fyra sätt att analysera rättssäkerhet på; det första, de materiella reglerna det vill säga hur tydlig 

lagtexten är, om det finns utrymme för godtycklighet. Det andra sättet är de processuella 

reglerna, vad som finns i lagen och rättspraxis att utgå ifrån vid handläggningen av ärendet. 

Det tredje sättet att analysera rättssäkerhet är att se till personalens utbildning och kompetens. 

De ovanstående analyssätten rör processen fram till ett beslut, exempelvis ett 

omhändertagande av ett barn. Det är dessa tre: lagens tydlighet, de processuella reglerna och 

personalens kompetens som jag kommer att utgå ifrån i min uppsats. Det finns ytterligare ett 

analyssätt som Kj∅nstad tar upp, nämligen möjligheten att ompröva sitt beslut med insyn av 

andra kunniga personer. Det sista analyssättet anser jag kommer efter att ett beslut har tagits 

och jag väljer därför att inte ha med det i min uppsats.  

 

Utav de tre rättssäkerhetsbegreppen som jag har valt att använda, utifrån Kj∅nstad och 

Mattsson, har jag delat upp begreppen för att lättare kunna analysera dem. Lagens tydlighet 

har jag valt att dela upp i lagens utformning, det vill säga hur lagen var skriven, språket i 

lagtexten med vedertagna begrepp och tillgänglighet samt hur socialarbetarna som använde 

sig av lagtexten i personakterna. Tillgänglighet innebär för mig att alla skall kunna läsa, förstå 

och handla efter vad som står i lagtexten. Då det gäller utbildning ha jag valt att dela upp 
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rättssäkerhetsbegreppet, i kompetens hos gruppen som beslutade i barnavårdsärenden och 

kompetens hos läkare och lärare som enligt barnavårdslagen hade valts ut att kunna se barnets 

bästa. Jag utgår ifrån att de som skriver under som läkare eller lärare har en läkar- respektive 

lärarutbildning. Jag vet inte vad/om socialarbetarna hade för alternativt hade någon 

utbildning. De processuella reglerna innebär i min studie både ärendets gång i personakterna 

och det material i form av banketter som användes vid handläggningen och dokumentationen 

av ärendet. En viktig del i de processuella reglerna är hur tungt olika information väger utifrån 

vem som delgett den.  

 

7.2 Social dokumentation idag 
Som socialarbetare finns idag en skyldighet att dokumentera vilket inte fanns då 1950-1960. 

Dokumentationen regleras både i socialtjänst- och förvaltningslagstiftningen. Social 

dokumentation innebär dokumentation som omfattar både handläggning och genomförande av 

ett ärende. Handläggning syftar på en utredning, en bedömning och ett beslutsfattande i 

socialt arbete. Den sociala dokumentationen är till hjälp för den enskilde, för att han/hon ska 

få de insatser som de har rätt till. Rättssäkerhet är ett av de skäl Carlsson & Nilsson (2004) 

menar att social dokumentation skall syfta till. Som exempel tar författarna den enskildes 

rättssäkerhet, att denne ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden. Innehållet och 

utformningen av den sociala dokumentationen som upprättas inom socialtjänsten skall 

innehålla tilltäckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter samt vara väl strukturerade och 

tydligt formulerade (SOSFS 2006: 5 kap 4). Av en handling som upprättas inom 

socialtjänsten skall det framgå varifrån uppgifterna kommer. Handlingen skall skilja på vad 

som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar. Namnet och titeln på den som 

upprättat handlingen skall tydligt framgå samt år, månad och dag då handlingen skrevs 

(SOSFS 2006: 5 kap 4). En social dokumentation skall spegla ett socialt synsätt. Med ett 

socialt synsätt, menar författarna, är då den enskilde tillsammans med socialarbetaren ska 

utveckla, förändra och skapa livsstrategier för olika livssituationer (Carlsson & Nilsson 2004). 

 

En korrekt och väl genomförd social dokumentation skall ge rättssäkerhet och trygghet för 

den enskilde och en garanti för verksamheten. Den sociala dokumentationen skall vara 

tillräcklig, väsentlig och innehålla saklig information. Dokumentationen skall också begränsas 

till det nödvändiga och vara av respekt för den enskilde då det gäller dennes integritet. Med 

tillräcklig, menar författarna, att den sociala dokumentationen skall ge nödvändig information 



 31

om den enskildes bakgrund, exempelvis aktuella och planerade insatser samt deras motiv. 

Viktiga händelser och aktiviteter som påverkar den enskilde skall också vara med. Väsentlig, 

väljer författarna att definiera som att ha med den information som avviker från det normala 

det vill säga inte dagliga rutiner eller för mycket detaljer. Saklighet innebär främst att den 

enskildes integritet inte skall kränkas (Carlsson & Nilsson 2004). Den sociala 

dokumentationen har olika funktioner, den skall underlätta insyn och kontroll, vara ett 

underlag till utvärdering och uppföljning, vara ett underlag för kommunens generella insatser 

och underlätta i kommunikationen mellan de som arbetar med klienten (Billqvist & Johnsson 

2007). Allt som samlas kring en klient förvaras i en så kallad personakt. 

 

7.2.1 Personakt 

En personakt innehåller samtliga handlingar om en person i en utredning. Personakten skall 

vara ordnad på ett sådant sätt att det lätt går att utläsa ärendets gång för att lätt få en överblick. 

Allt material kring genomförandet av en insats skall utan dröjsmål dokumenteras och läggas 

till personakten. På personaktens försättsblad skall personnummer, namn, adress på den 

enskilde framgå. Gäller personakten ett barn bör det framgå vem som är barnets 

vårdnadshavare alternativt gode man (SOSFS 2006: 5 kap 4). I en personakt kan finnas en 

mängd olika dokument och material som officiella dokument exempelvis beslutsordningar 

från myndigheter, journaler, sociala akter, personliga dokument som brev med mera (Billquist 

& Johnsson 2007). Socialarbetaren skall föra journal kring vad ärendet gäller, när och hur 

ärendet har uppkommit, kring kontakter med den enskilde, om ett barn har berörts av ärendet 

och hur barnperspektivet har beaktas, när ärendet avgjorts genom beslut i nämnden eventuellt 

om fallet skall omprövas (SOSFS 2006: 5 kap 4). En del i personakten är sociala journaler 

som är en sammanställning av material i samband med handläggning, verkställighet och 

praktiskt handlande kring den enskilda individen (Socialstyrelsen 1994:3). I en social journal 

skall man kunna utläsa en aktuell bild av den enskildes situation, det skall då finnas tidigare 

anteckningar, uppföljningar, pågående och avslutade insatser (Carlsson & Nilsson 2004).  

 

7.2.2 Social dokumentation i forskning 

Då vi använder social dokumentation och personakter i forskning måste forskaren förhålla sig 

till materialet. Kan dokumentationen ses som en objektiv och neutral källa som kan användas 

för att få en ökad kunskap i ämnet, eller kan dokumentationen vara en social konstruktion som 

har kommit till i ett visst syfte, under vissa omständigheter. Enligt Billqvist & Johnsson 

(2007) har en diskussion förts kring frågan att använda sig av sociala akter/personakter i 
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forskning. Författarna beskriver att Scott har arbetat fram fyra kriterier för att värdera sociala 

dokument och dess data: tillförlitlighet, trovärdighet, representativitet och mening/betydelse. 

Dessa fyra kriterier menar Scott skall ställas till det undersökta materialet. Tillförlitligheten 

står för solidaritet och författarskap. Om ett dokument är tillförlitligt skall frågor som är det 

ett originaldokument och är författaren den som har skrivet dokumentet. Trovärdigheten 

handlar om noggrannhet och uppriktighet, innehåller dokumentet förvanskningar och fel. 

Frågor som varför, när, till eller åt vem är centrala då trovärdigheten diskuteras. 

Representativt innebär ifall dokumentet är typiskt för sitt slag och om all material är samlat i 

personakten. Om någon del antas att saknas, hur viktig var den. Det sista kriteriet är 

dokumentets mening eller betydelse, hur tolkas materialet av forskaren och i vilken kontext 

har materialet uppkommit. Utifrån Scotts kriterier diskuterar Billqvist & Johnsson (2007) att 

dokumenten först får en betydelse om det sätts i sitt rätta sammanhang. 

 

8. ETISKT ÖVERVÄGANDE  

Eftersom jag inte kommer att fokusera på barnen och ungdomarna bakom journalerna, utan 

hur socialarbetarna arbetade, kommer jag inte etiskt överväga journalerna i sig. För mig är 

personakterna dokument som lyder under sekretessen vilka skall avidentifieras. Jag kommer 

inte att ta upp vilken kommun som jag ska undersöka. Vad som är värt att etiskt överväga i 

mitt material är vad jag kan komma fram till i mitt resultat. Detta kan väcka känslor hos den 

gruppen barn och ungdomar som vid undersökningsperioden blev omhändertagna. Dessa 

personer lever än i dag och har kanske funderingar om huruvida de blev rättssäkert 

behandlade eller inte. Syftet med studien är inte att ”riva upp gamla sår”. Det finns risk att 

någon som blev omhändertagen i den aktuella kommunen läser uppsatsen och känner igen sig 

själv. I kvalitativa studier finns även en risk att forskaren har svårt att vara objektiv, eftersom 

dennes värderingar och självkännedom påverkar resultatet (Wallen 1996). Jag har författarens 

reflexion med mig under analysarbetet för att vara så objektiv jag kan. 

 

9. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

9.1 Social konstruktionisk teori  
Social konstruktion är en teori som används i forskning i socialt arbete. Gemensamt för 

vetenskapliga teorier är att de utgår från olika grundantaganden kring verkligheten och 

människosynen. Social konstruktionistisk teori är en övergripande samhällsteori som förklarar 

hur människan närmar sig den sociala verkligheten. Teorin kan användas för att förstå och 
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tolka olika fenomen. Fokus i den social konstruktionistiska teorin läggs främst emot att stora 

delar av vår värld är konstruerad av sociala processer. En människa ses som en aktiv skapare 

av strukturer i de sociala processerna. Språket är som ett viktigt medel i teorin. Den sociala 

konstruktionen har sin utgångspunkt i att vi förstår omvärlden utifrån hur vi uppfattar den, 

vilket kan uttryckas i språket. Vi klassificerar omvärlden för att lättare kunna ta den till oss 

och kunna sortera bland all information som ständigt strömmar mot oss. Hur vi klassificerar 

exempelvis sociala problem beror på våra upplevelser av dem och hur vi tänker oss att åtgärda 

dem. Enligt den sociala konstruktionen är det sociala arbetet skapat av politiska, ekonomiska 

och sociala förhållanden. Social konstruktion hör i min studie samman med dåtidens sociala 

politik och det gamla klassamhället (Payne 2002).  

 

9.1.1 Diskurs och diskursanalys 

Social konstruktion som teoretiskt perspektiv är en förutsättning för att studera diskurser, 

detta beroende på att diskurs vilar på en social konstruktionistisk grund. Ordet diskurs innebär 

att det finns mönster i den text vi studerar eller att den är konstruerad på ett visst sätt. I 

diskursen är metoden och teorin sammanlänkade. Genom diskursen kommer jag att kartlägga 

och diskutera kring rättssäkerheten i omhändertaganden om barn vid undersökningsperioden.  

 

En förgrundsgestalt då det gäller diskurs var filosofen Michel Foucault som även myntade 

begreppet. Winter Jorgensen & Philips (2000) menar att Foucault beskriver diskursen som en 

regelstyrd framställning av begrepp, teser och teorier som ger en bild eller föreställning av 

någonting, ett kunskapsobjekt. En diskurs existerar i en diskursiv praktik, i ett sammanhang. 

Kring varje kunskapsobjekt finns ett flöde av maktrelationer som omsluter och påverkar 

diskursen. Utifrån detta har många diskursteoretiker utvecklat sina tankar kring 

diskursanalysen för att rama in sitt användningsområde (Winter Jorgensen & Philips 2000). 

 

Jag har valt att utgå från kritisk diskursteori vilken använder sig av teorier och metoder för att 

undersöka relationerna mellan praktiken och den sociala och kulturella utvecklingen. En 

diskursteoretiker som använder sig av kritisk diskusteori är Norman Fairclough. Fairclough 

grundar detta på det faktum att vårt sociala samspel och särskilt vårt användande av språket är 

styrt av orsaker och effekter som vi inte alltid är medvetna om. Det är en koppling mellan 

användandet av språket för maktutövande. Det är oftast oklart för människor men av största 

betydelse för att förstå hur makten fungerar, till exempel hur man i en handläggningssituation 

med en socialarbetare och en klient tar för givet överenskommelser kring rättigheter, 
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relationer, kunskap och identiteter. Fairclough och den kritiska diskursanalysen ser språket 

både som socialt skapad och socialt skapande. Hur språket används i bland annat i texter, 

menar teoretikern alltid är bestående av sociala identiteter, sociala relationer och system av 

kunskap och värderingar. Alla texter bidrar alltså till att forma dessa aspekter av samhället 

och kulturen. Enligt Fairclough kan språket alltså ses som ett socialt system snarare än en 

individuell och oförutsägbar aktivitet (Winter Jorgensen & Philips 2000). 

 

Den kritiska diskursanalysens uppgift är att kartlägga det praktiska sammanhanget av den 

sociala världen och sociala relationer med fokus på ojämnlika maktförhållanden. Syftet med 

kritisk diskursanalys är att bidra till social förändring i riktning mot mer jämlika 

maktförhållanden, mellan exempelvis socialarbetare och klient (Winter Jorgensen & Philips 

2000). 

  

Vid en diskursanalys studeras inte bara texten utan även de diskursiva och sociokulturella 

verksamheter som rör sig runt omkring vilka är involverade vid tillkomsten av texten. Varje 

fall är en kommunikativ händelse som har tre dimensioner: det är en text (tal, skrift, bild eller 

en blandning av det språkliga och det visuella); en diskursiv praktik som innebär produktion 

och konsumtion av text samt en social praktik där de kulturella och sociala aktiviteterna är del 

av handlingen. Jag har valt att analysera personakterna med hjälp av kritisk diskursanalys.  

När jag fokuserar på personakterna kommer jag att utgå ifrån texten och dess diskursiva och 

sociala praktik (Winter Jorgensen & Philips 2000). 

 
9.2 Empowerment och makt 
Som tidigare beskrevs hör för mig rättssäkerhet och makt samman. I en process kring 

rättssäkerhet och beslut finns en mängd aktörer med olika status och makt. Jag ser processen 

fram till beslutet som steg där alla intressenters åsikter inte väger lika tungt och därmed 

kommer att prägla beslutet olika mycket. En teori som beskriver makt är empowerment. Jag 

har valt att använda mig av empowerment för att beskriva just maktskillnaderna som präglade 

samhället och därmed personakterna i min undersökning. Jag ser makten i personakterna i tre 

steg där läkarna har mest makt, därefter socialarbetarna och minst barnet som skall bli 

omhändertaget. 

 

Begreppet eller teorin empowerment är inte helt lätt att definiera, men det har att göra med att 

individer eller grupper ska få en ökad makt över sin vardag. Man kan sammanfatta 
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empowerment med att det innehåller allt som på något sätt kan förknippas med idéer eller 

insatser som stärker en person eller grupp. Vanligen används begreppet i relationen mellan 

exempelvis en klient och en socialarbetare där maktaspekten är tydlig. I min studie vill jag 

även använda mig av empowerment då jag studerar maktrelationen mellan socialarbetaren och 

barnavårdsnämnden, läkaren eller läraren. Jag vill i personakterna se om hierarkin och makten 

går att påvisa mellan professionerna och att de har olika inflytande fram till beslutet. Jag 

tolkar att empowerment även kan användas på detta sätt, eftersom socialarbetarna liksom 

klienterna är en grupp som befinner sig i en lägre position än exempelvis läkarna (Payne 

2002). Jag väljer därför att använda socialarbetarna i klientens position och flytta upp 

”empowerment relationen” ett steg. Min avsikt är även att använda mig av den mer 

traditionella beskrivningen av empowerment, som tidigare nämnts maktskillnaden mellan de 

utsatta familjerna alternativt barnen och socialarbetarna. 

 

Empowerment som begrepp började användas i USA och Storbritannien i slutet på 1980-talet. 

Det var framförallt yrkesgrupper som socialarbetare som började använda ordet 

empowerment för att beskriva arbetssätt och processer som ledde till ökad makt för deras 

klienter. Det svårt att klargöra vad empowerment innebär, eftersom det är ett begrepp som i 

första hand används i USA och saknar en svensk översättning. Det engelska ordet ”power” 

betyder både kraft och makt på svenska. För att utöva och vilja ta till sig idén om 

empowerment brukar man ibland påtala att det språk som används inte får reflektera ett över- 

och underordningsförhållande. Det skall inte framgå i texter vem som har en högre position än 

någon annan. Detta kommer jag att ta fasta på då jag analyserar personakterna i Delstudie I. 

Eftersom begreppet kan vara svårt att förstå, är lättare att säga vad som inte är empowerment, 

som exempelvis hjälplöshet, maktlöshet och hopplöshet, som är motsatsen (Starrin & Jönsson 

2001). 

 

Socialt arbete bygger i mycket på empowerment, på så sätt att individer eller grupper får 

kontroll över sina förhållanden och når sina egna mål. De människor som stödjer 

empowerment måste rannsaka sig själva, samt ifrågasätta samhällets sociala mönster som 

påverkar den enskilde och demokratin. Empowerment är en process och innefattar en inre del, 

där stolthet och självförtroende ökar i takt med att kunskapen stärks. Samtidigt arbetar man 

gemensamt för att samhällets yttre mönster ska förändras. Att fatta beslut över människors 

huvuden tillhör gårdagens vårdfilosofi, enligt Payne (2002).  

 



 36

10. TIDIGARE FORSKNING 
Då jag valde att fördjupa mig i omhändertagande av barn, barnavårdslagstiftningen och 

rättssäkerheten i det historiska arbetet, valde jag även att ta del av den tidigare forskning som 

är gjord i området. Nedan presenterar jag först det historiska sociala arbetet och vidare 

rättssäkerheten. Forskningen presenteras i en ordning från det generella perspektivet till det 

mer forskningsnära.  

 

10.1 Historisk social barnavård 
För att sätta mig in i ämnet historisk social barnavård har jag har tagit del av forskning i 

ämnet. Tidigare forskare kring social historisk barnavård är: Sundkvist (1994), Swärd (1993), 

Jonsson (1964, 1969, 1973 & 1980) Bjurman (1995) och Hamreby (2004). Litteraturen och 

avhandlingarna har jag valt att beskriva nedan.  

 

Maria Sundkvist behandlar ämnet vanartade barn i början på 1900-talet i avhandlingen ”De 

vanartade barnen – mötet mellan barnföräldrar och Norrköpings barnavårdsnämnd 1903-

1925”. Sundkvists avhandling utgår ifrån barnavårdslagens föregångare, nämligen 1902 års 

lag om vanartade och sedligt försummade barn. Sundkvist analyserar mötet mellan de 

vanartade barnens föräldrar och barnavårdsnämnden genom barnavårdsnämndens protokoll 

med bilagor, litteratur och dagspress (Sundkvist 1994). 

 

Hans Swärds avhandling ”Mången städes svårt vanartad – om problemen med det 

uppväxande släktet” handlar om problemgrupper bland unga i Malmö och 

barnavårdsnämndens arbete. Avhandlingen är uppdelad i tre tidsperioder: vanartade barn vid 

1900-talets början, problemet med lösdrivande ungdomar i de större städerna under 1930 talet 

och raggare under 1960-talet. I avhandlingen är det främst den sista delen kring raggare som 

är aktuell för min studie. Swärd har i kapitlet främst fokuserat på ”raggar flickor” och att 

raggarparagrafen kom som ett tillägg i barnavårdslagen under 1960 talet. Vid tidsperioden 

fokuserads det mycket på moralen kring ungdomarna, vilket genomsyrar raggarparagrafens 

syfte. I Swärd kan jag utläsa och skapa mig en bild av hur socialarbetarna arbetade och vilka 

värderingar som präglade deras arbete. Författaren är själv kritisk till tillförlitligheten i sin 

empiri eftersom den är färgad av dåtidens normer (Swärd 1993). 
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Gustavs Jonssons böcker handlar främst om den miljön som barnen befann sig i och som 

påverkade situationen. Jonsson gör tillsammans med Anna-Lisa Kälvesten en omfattande 

rapport om psykisk barn- och ungdomsvård i Stockholm. Rapporten resulterade i ”222 

Stockholmspojkar”. Jonsson har i första hand gjort sig känd för sina böcker om institutionen 

barnbyn-Skå där han lyfter fram frågan om ett ”moraliskt förfall” kring barnen. Några 

exempel på böcker är ”Det social arvet” och ”Att bryta det social arvet”. 1977 gav Jonsson 

ut studien ”Flickor på glid - en studie i kvinnoförakt” som handlade om tvillingflickor som 

vistas på Skå 20-30 år tidigare. Studien följde flickorna fram till mitten av 1970 talet och 

visade på hur miljön på Skå och i samhället hade påverkat flickorna i sina liv (Jonsson 1980). 

 

Eva-Lis Bjurman har skrivit om barn ur ett historiskt perspektiv i ”Barnen på gatan”. 

Bjurman fick sin inspiration från Gustav Johnsson och hade som syfte att lyfta frågan om vad 

var vanart, vilka var de vanartiga barnen och varför hamnade dessa barn på 

uppfostringsanstalt. Boken är uppdelad i tre delar den först kring barnen, den andra kring 

tvångsuppfostringskommittén och den tredje kring anstalterna. Bjurman menar att 

myndigheterna samverkade till att skapa bilden av att barnen var vanartiga och att de 

fungerade som en syndabock för samhället. En symbol för allt det som hotade det etablerade 

svenska samhället (Bjurman 1995).  

 

Kerstin Hamreby skrev sin avhandling om den sociala barnavården under år 1896-1963 i 

”Flickor och pojkar i den sociala barnavården”. Hamreby har valt sin undersökningsperiod 

efter begreppet vanart som togs in i lagstiftningen 1896 och avskaffades 1963. Materialet i 

avhandlingen kom främst från lagtext och offentliga dokument. Senare delen av Hamrebys 

avhandling är extra intressant för min uppsats då den granskar samma lagstiftning som jag har 

använt mig av (Hamreby 2004). 

 

10.2 Rättssäkerhet 
Jag har även granskat litteratur kring juridik och rättssäkerhet som gränsar till mitt område. 

Inom det juridiska området har jag tagit del av: Peczenik (1974), Friis (2003), Runcis (1998, 

2007) Mattsson (2002), Vahlne Westerhäll (2002), Bramstång (1964, 1970) och Lundström 

(1993), vilka presenteras nedan. 
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Alexander Peczenik lyfter fram att juridikens huvuduppgift är vikten av att tolka lagtexten i 

boken ”Juridikens metodproblem”. Peczenik diskuterar kring lagtolkningsproblematiken och 

vad som menas med ”gällande rätt” (Peczenik 1974). 

 

Eva Friis behandlar i sin avhandling, ”Sociala utredningar om barn – en rättssociologisk 

studie om lagstiftningens krav, utredningarnas argumentationer och konsekvenser för den 

enskilde”, sociala utredningar om barn inför en ansökan till länsrätten om LVU. 

Avhandlingen utgår från tre utredningar och den dokumentation som gjordes kring dessa. 

Friis liksom jag ser till dokumentationen kring ärenden och är ett stöd för mig i analysen 

(Friis 2003).  

 

Maija Runcis gav ut ”Steriliseringar i folkhemmet” som handlar om rashygien och 

steriliseringslagen som implementerades 1934. Boken gör även en beskrivning av hur 

samhällsmedborgare var maktlösa inför staten samt att samhället var uppbyggt på 

maktrelationer och kategoriseringar. Runcis är just nu aktuell med ”Makten över barnen - 

tvångsomhändertagande av barn i Sverige 1928-1968” som är kritisk till hur samhället 

hanterade barnavårdsärenden i början och mitten av 1900-talet. Runcis beskriver att skydda 

barnen från övergrepp och dåliga familjeförhållanden är en del i uppbyggnaden av 

välfärdsstaten. Boken handlar om de föräldrar som inte ansågs lämpliga och deras kamp med 

att behålla sina barn (Runcis 1998, 2007). 

 

Titti Mattssons ”Barnet och rättsprocessen Rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i 

samband med beslut om tvångsvård” är ingen historisk avhandling men har ändå i sitt 

upplägg och i diskussionen kring rättssäkerhet varit ett stöd för mig. Avhandlingen behandlar 

problematiken med vem som beslutar om ”barnets bästa” i en domstolsprocess. Mattsson har 

utgått ifrån fyra länsrätter som har beslutat om tvångsvård av barn enligt Lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU (Mattsson 2002). 

 

Lotta Vahlne Westerhäll diskuterar och analyserar i sin avhandling, ”Den starka statens fall? 

– en rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000”, kring social trygghet inom 

områdena socialhjälp och socialt bistånd, försäkringsstöd vid sjukdom eller föräldraskap samt 

hälso- och sjukvård. Jag har använt mig av Vahlne Westerhälls avhandling för att förstå i 

vilken kontext som socialarbetarna arbetade vid min undersökningsperiod (Vahlne Westerhäll 

2002).  
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Gunnar Bramstång var en förgrundsgestalt då det gällde barnrättsliga ärenden. Bramstång har 

gett ut en mängd material kring socialrätt. Det material som närmast knyter an till min studie 

är ”Den offentliga barnavården” som gavs ut 1970. Materialet fungerade som ett 

diskussionsunderlag kring barnavårdslagen och hur denna hade tolkats. Bramstång hade även 

1964 givit ut ”Förutsättningarna för barnavårdsnämnds ingripande mot asocial ungdom” 

som även denna diskuterade kring barnens och ungdomarnas rättssäkerhet (Bramstång 1964, 

1970. 

 

Anna Hollander har i sin avhandling, ”Omhändertagande av barn”, studerat beslut om 

omhändertagande av barn för samhällsvård genom att ha granskat handläggningen av 352 

barnavårdsmål. Hollander gjorde sin studie under år 1974, år 1977 och år 1982. 

Frågeställningarna var om det fanns skillnader i handläggningen mellan sociala myndigheter 

och förvaltningsdomstolar samt om barnens intresse och vårdbehov var en central del i 

handläggningen. Denna avhandling gränsar väl till min studie samt diskuterar även kring 

rättssäkerheten, skillnaden är att den är gjord i en senare tid. (Hollander 1984) 

 

Tommy Lundströms avhandling om ”Tvångsomhändertagande av barn – en studie av 

lagarna, professionerna och praktiken under 1900-talet” tar jag mycket stöd i då materialet 

gränsar till mitt. Lundström utgår från ett typfall på 1950-talet där två läkare och två 

socialarbetare behandlar samma familj på fyra skilda sätt. Utifrån detta undersöker Lundström 

just professionen och praktiken i det sociala arbetet (Lundström 1993). 

 

11. RESULTAT  
Nedan presenteras tredje delen i uppsatsen, resultatet, som innefattar både en intervju och de 

sju personakterna. Personakterna introduceras i korthet och finns fullständiga som bilaga. 

Både intervjun och personakterna är empiri till båda delstudierna.  

 

11.1 Intervjuresultat 
Jag har intervjuat en person som läste till socionom och sedan aktivt arbetade med frågor om 

barn och familj vid undersökningsperioden. Intervjumaterialet presenteras nedan i teman efter 

att intervjun skrivits ut. Den första delen av intervjun går att relatera till uppsatsens första del, 

kapitel 1-2 om bakgrunden till omhändertaganden. Andra delen i intervjun handlar om 

delstudie I och tredje delen om delstudie II. 
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Första delen av intervjun 

11.1.1 Anledningar till omhändertagande 

Det fanns flera olika anledningar till omhändertaganden av barn. Intervjupersonen beskriver 

att renlighet var en central del av vad socialarbetarna utgick ifrån vid ett omhändertagande. En 

förklaring till att renligheten var en viktig faktor, menar intervjupersonen, kunde bero på 

epidemier som TBC var aktuella. Andra faktorer var att det inte fanns tillräckligt med 

botemedel mot sjukdomar och bristfällig kunskap om hygienens påverkan på hälsan. 

Renligheten, ”att barnen inte var hela och rena” kunde vara en varningsklocka, beskriver 

intervjupersonen, på att ”föräldrarna inte fungerade”. Vid undersökningsperioden såg 

socialarbetarna främst till de yttre faktorerna kring barnen, relationer och inre faktorer fanns 

otillräcklig kunskap om.  

 

”Att slå sitt barn, att aga barnet, var sällan en anledning till ett omhändertagande”. Agan sågs 

som en ”föräldraskyldighet”. Att ”huta åt” sitt barn i vardagen genom en ”dask i stjärten eller 

en lavett” var vanligt förekommande framkom vid intervjun. ”- En vanligare orsak till 

omhändertagande var att föräldrarna var psykiskt sjuka”. Enligt intervjupersonen ”krävdes det 

mycket som förälder för att få en stämpel som psykiskt sjuk”, det var legitimt att vara fysiskt 

sjuk eller ”lite lafsig”. Vid omhändertaganden lade socialarbetarna fokus på konkreta saker 

som då exempelvis hygien eller mat, som framkom tidigare. Liksom hygienen, hade maten en 

historisk förklaring, då det inte var så länge sedan det hade varit svält i landet. 

Intervjupersonen jämför med i dag, då barnen får mat i skolan och på fritids, vilket inte fanns 

vid undersökningsperioden. 

 

En vanlig orsak till att barn blev omhändertagna, menar intervjupersonen, var då ogifta 

mödrar kom för att få hjälp av socialarbetarna. Normerna i samhället gjorde att kvinnorna 

hade fått smyga med sin graviditet på grund av att det sågs som omoraliskt att ha ett barn utan 

en far. Frekvensen i hur många kvinnor som inte hade möjlighet att ta hand om sitt barn varje 

år, uppskattade intervjupersonen, till mellan en och fyra kvinnor. Omhändertagande grundat 

på vanvård uppskattades till ett till två fall per år. Intervjupersonen beskriver att det var få 

familjer där barn var i behov av att omhändertas, omhändertaganden tillhörde inte 

vanligheten. Men ofta var det flera barn ur samma familj som omhändertogs därav kunde 

antalet barn vara upp emot fem till sju barn under ett år.  För att summera omhändertagande 

av barn, menar intervjupersonen, att den vanligaste orsaken till ett omhändertagande var på 

grund av att föräldrarna var psykiskt sjuka. Som nästkommande anledning beskriver 
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intervjupersonen missbruk i familjen. Missbruket var dock ofta ett manligt problem, men även 

ett familjeproblem. Hade kvinnan förmågan att ge barnen skydd, resulterade detta i få 

omhändertaganden på grund av alkohol i familjen. Slutligen beskriver intervjupersonen att 

socialtjänsten vid flera tillfällen var inblandad i familjer, men att detta undantagsvis ledde till 

ett omhändertagande av ett barn. 

 

11.1.2 Organisationen kring ett omhändertagande 

Socialarbetarna fick upplysningen om barnens situation bland annat via lärare. I 

undersökningskommunen var även ordföranden i barnavårdsnämnden lärare och hade därmed 

god insyn i familjerna. I en landsbygdskommun, liksom undersökningskommunen, var 

relationerna viktiga. På en mindre ort var de flesta familjer välkända av socialarbetarna. De 

som arbetade med sociala frågor, som socialarbetare, var förtroendevalda ”riktiga människor” 

med gott anseende. Någon sekretess eller integritet gentemot familjerna fanns inte. De 

förtroendevalda personerna arbetade mycket med uppsökande verksamhet och alla hjälptes 

kollektivt åt för att inget barn skulle fara illa. Samhällsstrukturen var uppbyggd på positioner i 

samhället. De som hade högre positioner i samhället till exempel lärare eller präster, fick 

mindre granskning av socialtjänsten än andra. Detta var en försiktighetsprincip gentemot dem 

som hade makt.  Människor med lägre status granskades hårdare beskriver intervjupersonen.  

 

I kommunerna var ”sockenråden” mycket starka, ”de utövade ett självstyre och gav det lokala 

mycket makt”. Ur rättssäkerhetssynpunkt fanns det även en aktiv funktion i länsstyrelsen som 

tillhandahöll socialkonsulenter, barnavårdskonsulenter och barnavårdsombud. Dessa var 

statligt anställda och fungerade som en tillsynsmyndighet samt för att ge ”råd och stöd” till 

socialarbetarna. Konsulenterna och ombudet var auktoritära, utbildade personer som ingav 

respekt och bland annat arbetade med rättsaspekten. Intervjupersonen beskriver att 

konsulenterna kontrollerade socialarbetarnas utredningar, fanns det för många formella 

misstag i utredningarna blev kontrollerna hårdare. Konsulenternas uppgifter var att arbeta 

med bemötande, handlingsprocesser och beslut samt att ”internutbilda” socialarbetare. ”Över 

konsulenterna fanns länsstyrelsens jurister som hade makten att ändra ett beslut”. 

 

Andra delen av intervjun 

11.1.3 Socialarbetarnas utbildning 

Intervjupersonen är utbildad socionom. Denne beskriver att det var få med utbildning som 

arbetade i en landsbygdskommun. Personer med utbildning valde främst att ta anställning i 
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storstäderna. Intervjupersonen började med att arbeta som socionom i en större stad för att 

sedan välja att arbeta i en mindre. Landsbygdskommunerna använde sig av förtroendevalda 

personer, ”man vaskade fram dem som hade ett genuint intresse för sociala frågor”. I 

landsbygdskommunen utgjordes de förtroendevalda av enbart män, men i större städer var det 

mer blandat med både kvinnor och män. Det fanns tradition i samhället att kvinnor skulle vara 

hemma och sköta barnen och hushållet. Två viktiga egenskaper då de förtroendevalda skulle 

tas ut var ”social känsla” och ”duglighet”. Vad det gäller det praktiska arbetet på 

socialkontoret så fanns det inga riktlinjer för hur socialarbetarna skulle handlägga ärenden. 

Däremot så gav Socialstyrelsen ut råd och anvisningar om det sociala arbetet. Det gick trender 

i socialt arbete, en trend vid tiden var att beakta ”barnperspektivet”. Trenden genomsyrade 

hela landets socialtjänst och inte minst undersökningskommunen, där en eldsjäl i 

organisationen drev frågan. Detta gjorde att undersökningskommunen under 1950-1960 talet 

bedrev sitt arbete mot barnperspektivet i hög grad. I det praktiska arbetet fanns länsstyrelsens 

konsulter som stöd till socialarbetarna. Konsulenterna var kunniga och hjälpte de 

socialarbetare som var oerfarna och behövde stöd. Länsstyrelsen var även källan till ny 

information genom att introducera influenser och nyheter inom socialt arbete. 

Intervjupersonen menar att många på kontoret var villiga att ta till sig av de nya rönen, men 

att det fick vägas mot att det vanliga arbetet skulle genomföras också. 

 

Socionomutbildningen var då ett ”ihop plock” av ämnen som sociologi, psykologi, ekonomi, 

statskunskap, civilrätt, socialrätt och statistik. Socialt arbete som vetenskap fanns inte vid 

tiden. Utav ämnena valde studenten att fördjupa sig i tre och sedan ytterligare fördjupa sig i 

ett. Socionomutbildningarna var nichade på olika platser. På Sköndal var barnkunskap med i 

utbildningen, det fanns en barnläkare med specialinriktning som undervisade studenterna.  

 

11.1.4 Utredningarna 

I det praktiska arbetet som socialarbetare arbetades det ofta i par eller team. Man stämde av 

med varandra för att få en så stor säkerhet i besluten som möjligt. En viktig person i 

utredningarna och besluten var ordföranden i barnavårdsnämnden. Viktiga källor till 

utredningen var skolan och personal från sjukvården. Sjukvården representerades främst av 

barnavårdcentralen, barnsjuksköterskor och barnmorskan. Om barnet hade någon störning 

kontaktades en specialist från barnpsykiatriska kliniken. Kunskaperna bland läkarna på 

barnpsykiatriska kliniken var bra menade intervjupersonen. Den unge fick inte ta del av 

materialet i utredningarna men slutsatsen redovisades. 
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I samband med utredningarna gjordes hembesök. Hembesökens syfte var att kontrollera den 

fysiska miljön i hemmet. Intervjupersonen menar att denna sällan hade stor betydelse i 

utredningen. Det primära syftet med hembesöket var att få en bra relation med föräldrarna 

vilket var lättare i en känd och avslappnad miljö.  

 

Intervjupersonen tar själv upp det aktuella ”Vetlandafallet” och beskriver att det kändes skönt 

att vara i en bra grupp då denne arbetade, och menar att arbetet de utförde var av god kvalitet. 

Som socialarbetare hamnar man ibland i blåsväder, själv hade intervjupersonen fått kritik för 

att ha ingripit för kraftigt. Socialarbetarna i ”Vetlandafallet ” hade enligt intervjupersonen 

varit för försiktiga. 

 

11.1.5 Den typiske socialarbetaren 

Vid frågan om vem en typisk socialarbetare är, beskriver intervjupersonen sin egen väg fram 

till att bli socionom. Den typiske socialarbetaren var en person som hade gått 6-7 årig 

folkskola och efter det börjat arbeta. Efter kriget var det lätt att få arbete men arbetena var 

dock ensidiga och monotona. Efter några år, kom intervjupersonen med flera fram till en 

livsomprövning, och ville göra något annat. Influenser kom ifrån folkrörelserna exempelvis 

nykterhetsrörelsen, vilka gav ungdomarna ett intresse för samhällsstrukturen. Efter att ha gjort 

värnplikt valde intervjupersonen att ta steget folkhögskolan. Detta krävde ett starkt 

självförtroende, eftersom intervjupersonen har både lantbrukar och arbetarbakgrund. Då 

barnen kom till folkhögskolan fanns en mängd förebilder i form av lärare med social profil 

och stort engagemang. På folkhögskolan fanns etablerade kanaler till socialinstitut, 

intervjupersonen berättar att det var i princip en från varje årskurs som hamnade på 

socialinstitut. Flertalet av studenterna på socialutbildningarna hade föräldrar med arbetar- 

eller lantbrukarbakgrund. 

 

11.1.6 Barnavårdslagen 

Kring 1924 års barnavårdslag berättar intervjupersonen att visst var lagen omodern, men inte 

så omodern som den kunde ha varit. Barnavårdslagen var så framtidsinriktad och gjord för att 

samhället skulle förändras. Nya influenser kom under undersökningsperioden och 

socialarbetarna började arbeta efter dessa innan den nya barnavårdslagen kom 1960. För 

rättssäkerhetens skull, menar intervjupersonen, att det var lämpligt att börja införa systemen 

innan den nya lagen instiftades.  
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Barnavårdslagen var ett bra stöd till socialarbetarna, kanske bättre än dagens ramlag. Visst 

finns det utrymme för godtycklighet i barnavårdslagen, ”där det finns människor finns 

möjligheten”, menar intervjupersonen. Själv använde intervjupersonen sig av lagboken 

kontinuerligt, den låg på hyllan bakom arbetsplatsen. Intervjupersonen berättar att det är 

samma lagbok som var med under utbildningen med exempel och anteckningar i. Det 

negativa var att barnavårdslagen inte hade några tillämningsanvisningar, men  

intervjupersonen hade själv skrivit in  fall och exempel. 

 

Tredje delen av intervjun 

11.1.7 Social dokumentation 

Det fanns resonemang om saklighet i socionomutbildningen, beskriver intervjupersonen, och 

även konsulenterna hade kontroll på detta. Konsulterna granskade socialarbetarnas arbete, det 

var traditionen i organisationen. Läkarna hade däremot en annan tradition. Genom att 

saklighetsperspektivet ifrågasattes av konsulterna blev det bättre ute på socialkontoren menar 

intervjupersonen. ”Det fanns grävande journalister innan Janne Josefsson”, menar 

intervjupersonen. Under 1950 talet var det en positiv framtidstro, men det fanns 

”rättssäkerhetsmänniskor” som drev frågan i absurdum. ”Då gällde det att bra relationer med 

andra delar i samhället, socialarbetarnas arbete blev lätt klassat som det sociala flummet 

istället för att uppfylla saklighet”, beskriver intervjupersonen.   

 

Det väsentliga, hur mycket som var dokumenterat, i personakten speglades mycket av 

utredarens personliga läggning. ”Det skrevs en hel del, med det hyfsades till i utredningen.” 

Journalanteckningarna medger intervjupersonen var inte alltid adekvata och subjektiva. 

Tillräcklig information samlades in till utredningarna, enlig intervjupersonen. Det rensades i 

personakterna innan de skulle arkiveras. Lösa lappar med anteckningar från socialarbetarna 

slängdes, detta på grund av arkiveringsprinciperna.  

 

12. PERSONAKTER 

12.1 Vad kan finnas i en personakt? 
Samlat i personakten finns det material som har legat till grund för utredningen och beslutet 

om ett omhändertagande. I de faktiska personakterna, i studien, är varje ny del markerad med 
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”fet stil”. Anledningen till att personakternas kompletta innehåll, även i delar, redovisas är för 

att de skall ligga till grund för analysen i delstudie II. Nedan beskrivs var del för sig. 

 
Kontrakt/Avtal/Ansökningar 

I de flesta personakter finns avtal skrivna där exempelvis de biologiska föräldrarna har skrivit 

under sitt godkännande till att deras barn blir omhändertagna av barnavårdsnämnden. 

Lämpliga fosterföräldrar skrivs i kontraktet vilket lämnas från barnavårdsombudet till 

barnavårdsnämnden. Det finns beslut om att fosterföräldrar skall få ersättning, så kallad 

fosterlön, för att de omhändertagit ett barn. Vidare finns det avtal om adoptivbarn. Det finns 

även en ansökan om att en flicka skall få komma till ett mödrahem efter sin förlossning samt 

räkningar från institutioner av samhällsvård till socialassistenten. Gemensamt för ovanstående 

är att det är kortfattad information på förtryckta blanketter där namnen förs i och 

barnavårdsnämndens ordförande undertecknar. 

 

Brev 

I personakterna förekommer brev från ”föreståndarinnan för barnavårdshemmet” och 

folkskolläraren till barnavårdsnämnden. Lärarens brev kallas lärarutlåtande.  Det finns även 

handskrivna brev från fosterföräldrar som berättar hur situationen är med fosterbarnet. Breven 

som kommer till köpingen från fosterföräldrarna har alltid kvitton bifogade på varor de vill ha 

betalt för. I något brev finns kvitton sparade från sko- och klädaffärer, varorna som har köpts 

in för konfirmationen.  

 

Läkarutlåtande 

I en typisk personakt kring en ungdom finns en psykiatrisk-psykologisk utredning från 

centrallasarettet. I läkarutlåtandet gör en läkare en helhetsbedömning av den unge genom 

samtal med den unge och/eller dennes förälder. Läkaren beskriver familjesituationen 

exempelvis kring faderns alkoholmissbruk eller kring att modern är klen och sjuklig. 

Ungdomens fysiska och psykiska tillstånd bedöms: de fysiska tillstånden som mörka ringar 

runt ögonen, ”vänster ben är några cm kortare än höger ben” och den unges psykologiska 

tillstånd, passiv, nervös och har beteenderubbningar. Längst ner i läkarutlåtandet görs en 

sammanfattning exempelvis ”trassliga hemförhållanden”, ”förstärkt pubertetsreaktion” och 

svag begåvning. Till sist gör läkaren ett förslag till åtgärd att ungdomen behöver miljöbyte i 

form av fosterhemsplacering. Läkarna har även kommentarer kring enligt paragraf som den 

unge bör omhändertas ”O.B.S omhändertagandet bör inte ske enligt §31 utan enligt §29.” 
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Sociala journaler  

I ett fåtal personakter finns text/sociala journaler skrivna av en socialarbetare, exempelvis en 

socialassistent eller fosterhemsinspektör. Dessa sociala journaler är troligen en rapport eller 

sammanställning till barnavårdsnämnden, och förkommer bara i de personakter som 

upprättades i slutet av 1950-talet. I de sociala journalerna sammanställs datumet då den unges 

föräldrar sökte sig till socialexpeditionen, familjen situation, speciella händelser, 

läkarutlåtanden och skolans bild av de unge. I någon social journal har socialassistenten 

dokumenterat ett besök. 

 

Löpande anteckningar 

I några få av de senare personakterna finns löpande anteckningar. Här har social arbetarna 

skrivit datum, händelse och signaur troligen för att få en översikt av vad den unge har varit 

med om. Exempelvis beskrivs besök i fyllecell, stöld, tablettmissbruk med mera. 

 

Dokumentmallar 

Nästan alla journaler är skriva med skrivmaskin förutom några få som är skrivna med 

bläckpenna eller gammaldags bläckpenna (bläckhorn och fjäderpenna). Dessa äldsta som är 

skrivna med bläck är ibland svåra att tyda och har fläckar som i vissa fall täcker över orden 

och gör det svårt att läsa vad som står på baksidan av pappret. Socialdokumentation som är 

maskinskrivna är undertecknade med bläckpenna och förtydligade med maskinskrift. Ofta 

förekommer datum och ort. 

 

Det finns förtryckta blanketter med rubriker som; socialvårdsanteckningar, protokoll, 

utredning, Avtal mellan fosterföräldrar och barnavårdsnämnd, Ansökan (till barnhem), ”Avtal 

mellan barnavårdsnämnd och enskild ersättningsskyldig om bidrag till omhändertaget barns 

vård”, underrättelse, ansvarsförbindelse, uppgift av lärare och socialvårdsbeslut. De allra 

flesta dokument är dock skriva på ett vanligt A4 ark och vad jag kan utläsa finns det ingen 

mall som visar på hur dessa skall se ut.  

 

12.2  Sammanfattning av sju personakter  
För att få en bild av barnen bakom personakterna och kunna ta del av analysen sammanfattas 

personakterna nedan. Fullständiga personakter finns som bilaga 3 längst bak i uppsatsen. 
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Personakterna skall i min delstudie I påvisa lagens tydlighet, utbildningen och kompetensen 

samt de processuella reglerna kring ett omhändertagande. I Delstudie II är begreppen saklig, 

väsentlig, och tillräcklig i den sociala dokumentationen centrala i personakterna. 

 

12.2.1 Lisa, 11 år 

Lisas lärare väckte misstanke om missförhållanden och skrev ett brev till barnavårdsnämnden 

om att hon har varit mycket frånvarande från skolan, detta på grund av att Lisa fått vara 

hemma och ta hand om moderns sysslor då denna har varit sjuk.  

 

I ett utlåtande från läkaren framkommer det att Lisas fader missbrukat sprit i perioder. 

Modern beskrivs som trött, utsliten och nervös. Lisa skildras som en klen och känslig flicka 

som haft problem i skolan, men ändå varit tvungen att gå i normalklass. Lisa framställs som 

en svagbegåvad, klart deprimerad flicka med trassliga hemförhållanden. Läkaren skriver som 

förslag på åtgärd att hon behöver ett miljöombyte i form av fosterhemsplacering för att 

förhindra att ”de nervösa besvären fixeras”. Läkaren tillägger att lämpligt fosterhem är där det 

finns hjälpklass för Lisa att gå i. 

 

Barnavårdsombudet startar en utredning av ett aktuellt fosterhem till Lisa. Fosterhemmet visar 

sig vara bra och fosterföräldrarna skriver avtal med barnavårdsnämnden. Föräldrarna 

samtycker till ett omhändertagande. Ett akut omhändertagande görs enligt 31 paragrafen i 

barnavårdslagen. 

 

12.2.2 Anna, 14 år 

Annas personakt är omfattande, hon har vid flera tillfällen varit i kontakt med läkare och har 

förflyttats mellan kommuner. Annas personakt börjar med ett läkarintyg. Här står det att hon 

har varit intagen på en barnpsykiatriskklinik på grund av en miljökonflikt med hemmet. På 

kliniken uppfattades hennes beteenderubbningar som orsakade av miljön, hennes 

svagbegåvning och hennes speciella personlighetstyp med subsolid (ombytlig, barnslig, dåligt 

sammanhållen och impulsiva) läggning. Läkaren sammanfattar med att det rör sig om en 

förstärkt pubertetsreaktion hos en subslid relativt svagbegåvad adoptivflicka. Läkarn menar 

att Anna behöver komma hemifrån och placeras i ett fosterhem i åtminstone ett år framöver. 

 

Socialassistenten i hemköping (hemkommun) skriver till köpingen dit Anna har placerats, att 

det är modern som vill att hon omedelbart skall omhändertas. Detta då flickan blivit 
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fullständigt ohanterlig i hemmet och hotat modern och fosterbrodern. Adoptivfadern som 

arbetar hemifrån i veckorna stödjer adoptivmoderns uppgifter och vill också att Anna skall 

omhändertas av barnavårdsnämnden. Klassläraren i socialassistens utredning uppfattar henne 

som en späd och timid 15-åring som är normalutvecklad och normalbegåvad för sin ålder. Vid 

samtal med Anna bekräftas konfliktsituationen. Hon menar att problem är orsakade av 

fosterbrodern som kom in i hemmet i föregående höst.  

 

Ett år senare kommer ännu ett utlåtande från barnpsykiatriska klinken till barnavårdsnämnden 

angående Anna. Hon menar att allt är bra, hon har sällskap med en 24 årig pojke. Annas 

adoptivmoder är däremot inte nöjd med flickans uppträdande då kommer hem och berättar en 

”massa hemskheter för henne”. Anna menar att hon hade skrämt upp adoptivmodern för att 

oroa henne. Adoptivmodern menar att Anna är sjuk, lösaktig, inte är värd några föräldrar och 

”helt har sjunkit ner i träsket”. Läkarens förslag på åtgärder var att flickan skulle ha 

omplacerats för flera år sedan. Den långvariga föräldrakonflikten och besvärliga läggningen 

har med puberteten förstärkts. Anna borde omhändertas, även om det skulle möta en kraftig 

reaktion, en lämplig institution skulle vara en ungdomsvårdskola. 

 

Socialassistenten skriver ett PM om Annas situation. Senaste sammandrabbningen mellan 

henne och adoptivmodern resulterade i att adoptivmodern fick en depression och blev inlagd 

på en psykiatriskklinik. Efter denna episod bor nu Anna hos en släkting till pojkvännen. Hon 

uppger att hon är gravid vilket är bekräftat av läkare. Pojkvännen är hårt belastad ur 

nykterhetssynpunkt med flera fylleriförseelser. Anna menar att hon inte bryr sig om 

adoptivföräldrarna upphäver adoptionen. Hon beskriver att hon nu tillsammans med 

pojkvännen skall börja ett eget liv. 

 

Ordföranden i barnavårdsnämnden vill att Anna skall omhändertas enligt paragraferna 25b 

och 29 i barnavårdslagen, vilken Anna inte lämnar sitt samtycke till. Paragraf 25b innebär risk 

för vanart och paragraf 29 är ett omhändertagande för samhällsvård. Fallet går vidare till 

länsstyrelsen vilka menar att Anna inte skall omhändertas. Hon som är gravid och skall få 

komma till ett mödrahem, vilket hon däremot samtycker till. 

 

12.2.3  Erik, 17 år 

Eriks personakt inleds med en informationssammanfattning från lasarettet till 

barnavårdsnämnden om hans bakgrund. Läkaren har haft samtal både med Erik och hans 
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föräldrar. Erik ger vid samtalet ett desperat, övergivet och vilset intryck. Modern beskriver 

Erik som en ögontjänare och som en person som ljuger. Läkaren menar att det i samtalet med 

föräldrarna framkommer det att modern är gravt neurotiskt skadad och skulle vara i behov av 

hjälp för egen del. Modern beskrivs som aggressionsladdad och att detta går ut över pojken. 

Läkaren tolkar situationen som att både pojken och modern mår dåligt av varandras samvaro. 

Erik behöver enligt läkaren ett kvalificerat fosterhem på grund av psykiska störningar. 

Läkaren rekommenderar att han inte skall omhändertas akut enligt 31§ utan skall omhändertas 

för samhällsvård enligt 29§ barnavårdslagen. Vidare följer en ansökan om att Erik skall få 

komma till ett barnhem medan han väntar på ett fosterhem. Detta för att situationen är 

ohållbar i hemmet mellan Erik och modern. Erik får komma till ett barnhem och omhändertas 

enligt paragraferna 25a och 29. 

 

Eriks lärare har fyllt i en förtryckt blankett om hur han varit i skolan. Läraren bedömer Erik 

som normalbegåvad och han går därmed i normalklass. I rutan ”beteende vid tillsägningar och 

tillrättavisningar” har läraren kommenterat att han inte erkänner påvisade företeelser utan 

kommer med lögner och undanflykter. Vidare menar läraren att Erik verkar vara skygg och 

rädd för något, men inget som har med skolan att göra. Han har inga kamrater utan är en 

isolerad pojke.  

 

På barnhemmet får Erik samtala med ännu en läkare. Läkaren menar att han fysiskt är 

tämligen outvecklad och liten för sin ålder. Läkaren beskriver Erik som en osäker och rotlös 

pojke som snarast bör placeras i ett fosterhem med en fostermoder av ”den moderliga” typen. 

 

Ett fosterhem i en familj som är släkt med Erik hittas och bedöms som lämpligt. Familjen var 

väl insatt i hurdan han är och var intresserad av att hjälpa honom. Frun beskrivs vara ”den 

moderliga mjuka typen” och ”mannen har ett glatt sätt”, menar fosterhemsinspektören som 

gjorde utredningen av fosterhemmet. Erik får det bra i den nya familjen. Fosterpappan skriver 

mycket till köpingen och skickar med kvitton. Flera brev kommer från fosterfadern till 

köpingen. Fosterfadern berättar om att allt är ”bara bra” med Erik. Han har slutat skolan ”utan 

anmärkningar”. I ett senare brev menar fosterfadern att han är ”som en av dem” och att han 

har blivit allt mer öppen till sin läggning. Familjen har valt att låta Erik fortsätta att utbilda 

sig. Nu är han 18 år och har för första gången fått ett arbete på ett kabelverk. 
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12.2.4 Jens, 15 år 

Jens beskrivs vara en orolig pojke som periodvis är inlagd på psykiatriska kliniken och 

periodvis är ute på permission med en övervakare. Eftersom Jens mamma till en början är 

ensamstående och arbetar mycket, har han fått klara sig själv och har då begått en rad 

brottsliga handlingar. Jens har även haft psykiska problem med depressioner och har 

överdoserat tabletter. Jens mamma och pappa kommer från ett annat land, där hans pappa bor 

kvar och troligen lever ett liv som alkoholiserad. Jens mamma gifte om sig med en man som 

Jens inte trivs med och som dessutom är alkoholiserad.  

 

Barnavårdsnämnden beslutar att enligt 30§ Barnavårdslagen att omhänderta Jens då skäl finns 

för att Jens skall uppnå 25b§ i barnavårdslagen. Paragraf 25b innebär att om inte Jens skulle 

omhändertas skulle risken vara stor att han fortsatte sin brottsliga verksamhet. Efter att ha 

övervägt fosterhem för Jens får han till slut komma till en ungdomsvårds/yrkesskola. I skolan 

beskrivs han som ointresserad av teoretiska ämnen och duktig i praktiska. Jens får delvis 

speciell undervisning ensam med en lärare men efter tre år på ungdomsvårds/yrkesskolan blev 

Jens utskriven. 

 

12.2.5 Sven, 17 år 

Sven kom i kontakt med socialarbetarna då han har vistas på barnpsykiatriskklink. Han är 

anmäld dit av sina föräldrar på grund av att han inte kan ha ett arbete. ”Han bara slutar helt 

plötsligt” är föräldrarnas beskrivning. Han är enligt läkaren osjälvständig, saknar 

självförtroende och är omogen för sin ålder. Sven är en 17 årig yngling som anmäls till 

barnpsykiatriska kliniken på grund av att han utan anledning avslutat en rad anställningar. 

Sven är äldst av fem syskon och har gått i hjälpklass under skoltiden på grund av läs- och 

skrivsvårigheter. Han tror sig inte klara av ett arbete och drabbas då av ångest. Ångesten har 

han försökt dämpa genom sprit. De biologiska föräldrarna har väldigt höga krav på honom, 

beskriver läkaren. Ett ytterligare tillägg som läkaren gör är att en orsak till att Sven inte 

stannar kvar på en arbetsplats under en längre tid kan ha att göra med hans läs- och 

skrivsvårigheter som han skäms för. Barnpsykiatriska kliniken vill att han skall få komma till 

ett fosterhem, detta vill även Svens föräldrar. Fosterhemsföräldrar är föreslagna och det 

beslutas att Sven skall få komma till familjen. Sven omhändertas enligt 31§ i 

Barnavårdslagen.  
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Vid ett samtal meddelar Sven att han vill stanna kvar i området kring fosterfamiljen och att 

han tänker sätta ut en annons att han finns som arbetskraft som lantbrukselev. En 

lantbruksfamilj tar till sig Sven som elev. Sven är nöjd med att komma till lantbruksfamiljen 

och han kommer att få lön för sitt arbete. Då Sven har varit hos lantbruksfamiljen en tid 

framkommer det att Sven fortfarande är nervös, han vill åka till staden och dricka alkohol. 

Sven har även börjat tala om narkotika och om att han träffat en flickvän. Lantbruksmodern 

tycker att Sven har bättrat sig, men han är deprimerad. Han kommer till slut till en annan gård 

och börjar arbeta där. 

 

12.2.6 Karin, 10 år 

Socialassistenten skriver att Karins föräldrar ofta bråkar. Mamman har vid flera tillfällen inte 

vågat vara hemma utan tagit med sig barnen och flytt ut i skogen, där de har ”fått övernatta 

eller har de sovit i en ladugård”. Vi flera tillfällen har Karins mamma rest ifrån hemmet och 

talat om skilsmässa, men det har slutat med att hon har återvänt till hemmet. Pappans dåliga 

humör vid alkoholbruket gick ofta ut över Karin. Vad det gäller Karins hälsotillstånd är hon 

nervös. Hon förflyttas till släktingar. Socialassistenten har skrivit att Karin hade svårt för att 

komma tillrätta hos släktingarna till en början, men efter ett tag gick det bättre. Även skolan 

fungerar bra. Hennes betyg över det normala. Karin sover i en bäddsoffa i fosterföräldrarnas 

vardagsrum, vilket gör att hon inte kan gå och lägga sig förrän alla andra vill. Karins 

fosterfamilj är släkt till hennes biologiska familj.  

 

I ett brev har Karins biologiska föräldrar skrivit till köpingen att de vill att hon skall 

omhändertas för samhällsvård enligt barnavårdslagens 31§. Anledningen till 

omhändertagandet är för att hon enligt en psykolog har psykiska problem. Karins föräldrar 

också har psykiska problem vilket ger stridigheter i familjen. Karin förflyttades till 

släktingarna och där vill föräldrarna att hon skall få bli fosterhemsplacerad. 

 

12.2.7 Johan 8 år 

Johan ska först få komma till ett barnhem för att sedan fosterhemsplacerats i en lämplig 

fosterfamilj. Detta på grund av att hans biologiska mor själv ska till ett vilohem på grund av 

nervösa besvär. Modern har ådragit detta till följd av ett flertal operationer och kan därför inte 

ta hand om Johan. I en skolpsykiatrisk undersökning framgick det att han redan från 

skolstarten hade problem att följa med i skolundervisningen. Johan har talsvårigheter, dålig 

motorik och bristande koncentrationsförmåga och fick därför gå i hjälpklass. Han hade 
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skolvägrat, blivit skygg, ängslig och hade kamratproblem. Johan blev skickad till 

barnpsykologiska kliniken och blev inlagd. På barnpsykologiska kliniken menade man att han 

skulle komma till ett fosterhem vilket hans föräldrar inte tyckte vid undersökningssituationen. 

Johan ett mycket dystert, initiativlöst och förvirrat intryck. Johan är mycket negativ till 

skolan. Johan har inga intressen utöver hushållsarbetet och önskar att få bli kock. Det vore 

lämpligt menar psykologen att han skall få praktisera inom ett husligt arbete, där ledningen är 

medveten om hans svårigheter. I nuläget är hans tillstånd så dåligt att han först bör genomgå 

en barnpsykologiskbehandling. Efter psykologens utlåtande finns en ansvarsförbindelse 

mellan köpingen och ett barnhem som Johan skall vists på. Bifogat med denna finns en 

ansökan från Johans föräldrar om att han skall få komma till ett barnhem med anledning av att 

modern skall läggas in på ett sjukhus för psykiatrisk behandling.  

 

13. ANALYS 
Syftet med studien var att få en ökad kunskap om rättssäkerhet gällande omhändertagande av 

barn under 1950-1960 talen och få perspektiv på dagens omhändertaganden av barn samt 

reflektera kring hur vi handlägger ärenden i socialt arbete. Nedan kommer analysen av de 

båda delstudierna presenteras, först Delstudie I och sedan Delstudie II. Delstudie I utgår ifrån 

Kj∅nlstads och Mattssons analyssätt med lagens tydlighet, socialarbetarnas utbildning och de 

processuella reglerna. Som nämns i kapitel 7.1.1 har jag valt att dela in 

rättssäkerhetsbegreppen ytterligare, vilket presenteras i analysen. Uppdelningen är att lagens 

tydlighet är indelad i ”lagens utformning”, ”språk” och ”personakterna och lagen”. Utbildning 

är uppdelad i ”kompetens” och ”professioner som läkare och lärare”, och till sist processuella 

regler innefattar ”ärendets gång” och ”hela familjen är viktig i utredningen”. Analysen skall 

präglas av diskurs och diskusanalysen, genom att visa på mönster i empirin. Ett av de mest 

framträdande mönsterna är makt och maktrelationer. Makt har jag valt att analysera utifrån 

empowerment som redovisas sist i analysdelen för delstudie I. Delstudie II är inte så 

omfattande, men kommer att utgå ifrån den sociala dokumentationen i personakterna och 

begreppen: saklig, väsentlig och tillräcklig.   
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13.1 Delstudie I 

13.1.1 Lagens tydlighet 

Lagens utformning 

Lagens tydlighet kan både vara hur lagens innehåll tolkas och hur den språkligt är uppbyggd. 

Först kommer jag att behandla lagens utformning för att sedan fortsätta med språket. Hur 

lagen är utformad tillhör ett av de viktigaste kriterierna då det gäller rättssäkerhet som 

beskrivs i kap 7.1.1. Barnavårdslagen var vid undersökningsperioden omodern, detta trots att 

förändringar och tillägg gjorts vartefter samhället förändrades. Intervjupersonen menade att 

lagen kunde ha varit än mer omodern än den var på grund av att lagen gjord i ett 

framtidsperspektiv. Barnavårdslagen framhålls som positiv och beskrivs som ett bra rättesnöre 

att luta sig mot, enligt intervjupersonen och statens offentliga utredningar.  

 

Lundström (1993) är dock kritisk till om den är tillräcklig för en standardisering. Lagtexten 

var tydlig, skälen till omhändertagande som beskrivs i paragraferna 22 och 29 var relevanta. 

Men bristen i 1924 års barnavårdslag var att den inte var så omfattande, vilket också beskrivs 

i förarbetena till 1960 års lag. En viktig tanke i sammanhanget är hur vi förhåller oss till 

dagens ramlag. Många gånger förutsätts förändringar, exempelvis i lagtext, att leda till något 

bättre. Den stora förändringen i den sociala lagens utveckling var då socialtjänstlagen infördes 

i början av 1980-talet. Utifrån intervjupersonen med flera, som beskrivs ovan; var 1924 års 

barnavårdslag ett bra instrument att följa. Barnavårdslagens kriterier för omhändertaganden 

var noggrant uppräknade, naturligtvis fanns det även då brister som i vad gränserna mellan 

vanart och risk för vanart kunde antas vara, samt att lagen inte var tillräckligt omfattande. I 

1924 års barnabårdslag fanns fler kriterier att välja mellan då ett omhändertagande skulle 

göras. Dagens socialtjänstlag med LVU har bara två kriterier, om barnet vistas i en miljö som 

kan vara till skada för barnet eller om barnet själv utsätter sig för skada samt om samtycke till 

vård saknas. Vilken lagstiftning som är tydligast och fungerar bäst som ett instrument för 

rättssäkerhet går inte att besvara. Men att konstatera är att oavsett lagstiftning kan barnen bli 

utsatta för godtycklighet, vilket ”Vetlandafallet” är ett exempel på. Sammantaget var 1924 års 

barnavårdslag tydlig i sin utformning och var ett bra instrument i arbetet som socialarbetare 

på 1950-talet. 
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Språket 

Språket i lagtexten kan ibland vara svårt att förstå, detta tolkar jag som att den inte är 

tillgänglig för alla och då inte för de som arbetade som socialarbetare i landsortskommunerna 

utan utbildning. Alla samhällsmedborgare kanske inte kunde förstå lagtextens innebörd, vilket 

gjorde lagtexten till ett instrument för personer med utbildning och/eller förmåga att ta till sig 

texten. Följden kunde vara att alla, kanske då inte heller socialarbetare utan utbildning, kunde 

förstå lagtexten. Detta kunde resultera i risken att bedömningarna inför ett omhändertagande 

kunde skilja sig åt. Eftersom det var större täthet bland utbildade socialarbetare i städerna 

kunde detta vara ett problem som var aktuellt på landsbygden. Vid inläsningen av hela 

lagtexten utgår jag ifrån dagens ordförståelse, kanske var detta inte ett problem under 

undersökningsperioden. Texter och språk som fanns kring den tidens människor, exempelvis 

bibeln, eller den tidens tidningar, hade kanske ett mer avancerat språk än det som används 

idag. Detta skulle i så fall innebära att en svårtolkad lagtext inte utgjorde något problem för 

samhällsmedborgarna. 

 

Vissa av begreppen som användes i lagtexten är svårtolkade, menade Lundstöm (1993). 

Komplexa begrepp har flera innebörder och innebörderna förändras dessutom över tid. 

Socialarbetarna som använde barnavårdslagen som sitt instrument i arbetet kunde därmed 

också ha olika definitioner av begreppen. Tänkas är också att läkare och lärare, som också var 

delaktiga i utredningar, hade andra betydelser av samma begrepp. Detta kunde i sin tur göra 

att barn som skulle omhändertas blev olika bedömda, vilket inte tyder på en rättssäkerhet. En 

central skillnad i barnavårdslagstiftningen, var att det gjordes skillnad på stadskommuner och 

landsortskommuner. I en stadskommun skulle en barnavårdsnämnd finnas, medan i en 

landsortskommun kunde barnavårdsärendena få beslutas i fattigvårdsnämnden. Innebar även 

detta att barn på landsbygden och barn i städerna blev bedömda på olika villkor. Det 

gemensamma, i nämnderna, vid beslutande av barnavårdsärenden var att en lärare och läkare 

skulle närvara, vilka kunde antas se till barnets bästa. Längre ner i analysen diskuteras just 

läkarnas och lärarnas kompetens då det gällde barnavårdsärenden. 

 

Personakterna och lagen 

Nedan har jag valt att föra samman personakterna och gällande lagtext i en diskussion kring 

varje barn. I personakterna framgick det oftast enligt vilken paragraf barnet blev 

omhändertagen. Det var sällan ett resonemang om varför omhändertagandet gjordes enligt 

just den paragrafen. Till viss del kan läsaren själv förstå resonemanget och klart få en bild av 
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vad som grundade omhändertagandet. I alla personakter utom Johans framgår det enligt vilka 

paragrafer som barnen blir/ska bli omhändertagna med stöd av. Det går att anta att Johan 

omhändertas enligt 29 paragrafen i barnavårdslagen, då hans mamma var sjuk. Johan borde 

komma till ett familjehem, men hamnar till slut på ett barnhem, med många andra barn. Detta 

trots att Johan verkar ha problem med det sociala samspelet. En fullvärdig utredning och en 

diskussion om var Johan borde placeras skulle kanske göra att Johan hade kommit till ett 

familjehem istället. 

 

Lisas personakt visar på goda skäl till omhändertagande då hela Lisas familj har sociala 

problem. De goda skälen till omhändertagande är att Lisa var frånvarande från skolan, pappan 

missbrukar sprit, mamman är svag och Lisa framställs må dåligt. I Lisas personakt finns både 

ett intyg från en läkare och en lärare, som styrker att Lisa inte mår bra i sin hemmiljö. Lisa 

omhändertas akut enligt 31 § barnavårdslagen. Den 31 paragrafen barnavårdslagen innebär ett 

akut omhändertagande för samhällsvård (29§) eller skyddsuppfostran (22§). Om motiveringen 

till det akuta omhändertagandet står det ingenting, men även detta kan utläsas ut texten. 

Kriterierna nämns ovan. 

 

I personakten Anna, slutar historien med att adoptivflickan Anna kommer till ett mödrahem. 

Anna hade haft kontakt med flera olika läkare som står bakom ett omhändertagande. 

Socialassistenten har i Annas fall gjort en utredning och sammanfört all information om 

henne. Kring Anna är mycket dokumenterat och personakten går att följa under en längre tid. 

Anna skulle först omhändertas för att hon var på väg att bli vanartad enligt 22b§, och för 

samhällsvård enligt 29§. Vid användandet av paragraf 29 finns ingen motivering läsaren vet 

heller inte med stöd av vilken punkt, i paragraf 29, som Anna skulle omhandtas. Anna 

överklagade beslutet, och länsstyrelsen valde att upphäva barnavårdsnämndens beslut. Det 

hade varit väldigt intressant att veta hur länsstyrelsen hade resonerat i ärendet Anna. Vidare 

får Anna komma till ett mödrahem på frivillig basis enligt vad som går att utläsa ur 

personakten. 

 

Erik omhändertas enligt 22a§ för vanvård. Detta grundar sig i att föräldrarna, i Eriks fall 

mamman, inte tog väl hand om honom. Utifrån personakten går att utläsa att Erik har utsatts 

vanvård. Även om Erik var ett tydligt exempel på vad vi idag skulle kalla att psykisk vanvård 

fanns det inget resonemang kring detta. Anledningen till att ett resonemang uteblev var 

kanske att socialarbetarna främst såg till det yttre och hade lite kunskap om inre 
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missförhållanden som intervjupersonen beskrev. I personakten skulle Erik lika gärna kunna 

omhändertas enligt 29a§. Paragraf 29a visar på att barnet har varit utsatts för nöd på grund av 

föräldrarnas sjukdom, i Eriks mammas fall psykiska sjukdom, enligt läkaren. Frågan är vad 

som r avgörande för enligt vilken paragraf som barnet blev omhändertaget enligt då det inte 

motiveras. 

 

I Jens fall, omhändertogs han först enligt 22b§, ”risk för vanart” och får en övervakare, en 

polis. Då inte detta gav resultat, och Jens fortsatte sin brottsliga bana, blev han placerad på en 

yrkesvårdskola enligt 30§ i barnavårdslagen. Genom att Jens blev omhändertagen enligt 30§, 

är han betraktad som vanartad och blir placerad på yrkesskola vilket överrensstämmer med 

både statistiken och barnavårdslagstiftningen. För att ett barn skall bli betraktat som vanartat, 

skall det liksom Jens har gjort både använt droger och varit kriminell. Även det sista hade 

tydligare kunnat klargöras i personakten. Jens är det enda barnet som har fått en preventiv 

åtgärd innan ett omhändertagande. Många av de andra barnen är akut omhändertagna. Enligt 

intervjupersonen hade socialarbetarna mycket kontakt med familjer med sociala problem, men 

detta ledde till få omhändertaganden. Vad som går att utläsa ur Jens personakt är att det har 

funnits en långvarig kontakt mellan Jens och socialarbetarna. 

 

Sven blev akut omhändertagen enligt 31§ barnavårdslagen. Samma diskussion som gällde 

Anna skulle vara lämplig vid Svens omhändertagande, var vad egentligen grunden till 

omhändertagandet. Ur personakten går att utläsa att föräldrarna var orsaken till Svens 

missförhållanden. Föräldrarna hade troligen överkrav på Sven, men är det en anledning till ett 

akut omhändertagande? Vad som kan förstås av Svens personakt är att han har dåligt 

självförtroende på grund av hans läs- och skrivsvårigheter och är i behov av stöd. Från skolan 

finns inget intyg om Sven, detta kanske för att han för flera år sedan gått ut skolan eftersom 

han är 17 år eller för att hans problematik inte uppmärksammats i skolan. 

 

Karin, liksom Sven och Anna, blir också akut omhändertagen enligt 31§ barnavårdslagen. 

Karins pappa har problem med alkohol vilket går ut över familjen. Karin omhändertas på 

grund av psykiska problem menar en psykolog. I Karins personakt finns en motivering till 

hennes omhändertagande. Att bara omhänderta Karin på grund av psykiska problem, verkar 

lite underligt då hela familjen har sociala problem, och Karin har blivit en bricka i det spelet. I 

Karins fall, utifrån personakten, skulle missbruket hos pappan vara orsaken till att hon blir 

omhändertagen. 
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Att utläsa ur personakterna var att det fanns lämpliga grunder att omhänderta barnen, men att 

motiveringarna till ett omhändertagande var dåligt i personakterna. Lagen fungerade här som 

ett bra stöd för de socialarbetare som gjorde utredningarna. Att någon i efterhand skulle läsa i 

personakterna var inte syftet utifrån socialarbetarnas dokumentation. Barnavårdslagens 

tydlighet kan sammanfattas, genom intervjupersonen och förarbetena, som bra, kanske till och 

med likvärdig med dagen ramlag. Men var den rättssäker? Möjligheten fanns att tolka 

lagtexten och begreppen, vilket i det praktiska arbetet i personakterna verkade fungera väl. 

Slutsatsen är att lagen var tydlig och rättssäker. 

 

13.1.2 Utbildning  

Kompetens 

Kj∅nstad och Mattsson använder begreppet utbildning som analysprincip gällande 

rättssäkerhet. I denna studie kan inte den akademiska utbildningen av socialarbetarna utläsas. 

Därför har jag valt att fokusera på kompetensen hos dem som hade inflytande och beslutade 

kring barnavårdsärenden. I lagtexten finns det ingen information om lämplig utbildning av 

socialarbetarna. Utbildningen och kompetensen lämnades över till dem som var 

förtroendevalda i barnavårdsnämnden, samt läkarnas utlåtanden. I barnavårdslagen beskrivs 

barnavårdsnämndens medlemmar och professioner, dess olikheter visar på att det behövdes 

olika kompetenser, för att besluta om viktiga frågor som omhändertaganden av barn. Även om 

barnavårdsnämnden var utformad på lite olika sätt i mindre landsortskommuner och i 

storstadskommuner fanns ändå en stor kompetens sammantagen. Kanske var det så att 

nämnden i en landsortskommun hade en mer generell kunskap, medan nämnden i städerna var 

mer specialiserad. Ur rättssäkerhetssynpunkt kan skillnaden mellan landsbygd och stad antas 

minska då alla socialarbetarna hade länsstyrelsens konsulenter som kontrollerade deras arbete, 

vilket gav en viss likriktning mellan kontoren. 

 

Vid undersökningsperioden växte socialarbetare som profession fram, genom utbildade 

socionomer. Ur intervjun kan det förstås att ett socialt arbete ändå inte fullt ut accepterades på 

samma sätt som medicin eller någon annan vetenskap. Socialt arbete fanns inte som vetenskap 

vid undersökningsperioden, men jag väljer ändå att använda mig av begreppet socialt arbete i 

studien. Intervjupersonen beskriver det socialt arbetet som det ”sociala flummet”, det vill säga 

som en svag vetenskap, som behövde stöd av andra vetenskaper vid exempelvis granskning. 

Bergling & Kristensson (1991) menar att sociala institut hade det svårt att få ut en likvärdig 
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examen som andra institut. Detta på grund av att socialarbetarna kom från en folkskola och 

inte från ett universitet. Intervjupersonen beskriver sig själv som en typisk blivande socionom 

med lantbrukar- och arbetarbakgrund. Genom att personer med den givna bakgrunden 

utbildade sig bröt de mot samhällets normer. Det ansågs fel att människor ur arbetarklassen 

kunde få en titel och status. Då det gällde både utbildningen och synen på socialarbetare 

präglas den av en tydlig hierarki. I personakterna går det att urskilja att professioner som 

läkare och lärare hade mer makt, detta kommer jag att utveckla vidare i avsnittet makt längre 

ner i analysen. Möjligen kom inte läkarstudenterna ursprungligen från arbetarklassen, utan 

från medelklassen. 

 

Kompetensen hos socialarbetarna som arbetade på kontoren kan jag inte utläsa ur empirin. 

Intervjupersonen beskriver att samhället, i form av barnavårdsnämnden, valde människor som 

ansågs som ”dugliga” till poster som socialarbetare, då det inte fanns utbildade personer att 

tillstå. Intervjupersonen menade att ”man vaskade fram lämpliga personer”. Alltså kunde inte 

vem som helst bli socialarbetare vid undersökningstiden utan posten gavs till en 

förtroendevald. Ur rättssäkerhetssynpunkt kan detta både vara positivt och negativt. Det 

positiva är att personen är vald till platsen, det vill säga ansågs lämplig av andra, med ett gott 

omdöme.  Utbildningen om hur utredningar skulle skrivas och hur personer skulle bemötas 

fick den förtroendevalde, till viss del av social- och barnavårdskonsulenterna utsända av 

länsstyrelsen som fungerade som mentorer. I studien framgår det inte hur ofta konsulenterna 

hade möjlighet att besöka kontoren och då vara ett aktivt stöd. Eftersom människor vid 

undersökningsperioden inte var lika rörliga genom bilar och tåg som idag, var det kanske 

långt mellan besöken. Detta kunde vara en nackdel om socialarbetaren inte hade erfarna 

kollegor omkring sig i sitt dagliga arbete. Problemet med att inte ha en socionomutbildad 

person på posten är att studenten genom utbildningen fick ett perspektiv utifrån socialt arbete 

och kunskap som var lämplig i just barnavårdsärenden. Bland annat fick socionomstudenterna 

tydliga riktlinjer om att dokumentationen skall vara saklig och korrekt genom utbildningen.  

 

Professioner som läkare och lärare 

I personakterna utgår socialarbetarna i stort från läkarnas och lärarnas beskrivningar. Frågan 

är hur objektiva är läkare och lärare, då det gäller att bedöma barn inför ett omhändertagande. 

Läraren träffar barnen i skolan och ser då främst de barn som har svårt att foga sig i 

lektionssalens normer. Dessa barn skulle vi idag kunna anta ha psykiska funktionshinder 

exempelvis ADHD eller Damp, Jens skulle kunna vara ett exempel på ett sådant barn. 
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Motsatsen är ett sådant barn som ”Sven” som eventuellt kan tänkas ha dyslexi eller något 

liknande. De tysta barnen, som Sven, med läs- och skrivsvårigheter försvinner i mängden barn 

genom att inte kräva någon uppmärksamhet. Läraren har därmed inte alltid den bästa 

informationen kring barnet eftersom barn som är tysta också kan må dåligt. Läkare ser främst 

till de fysiska svårigheterna och till den/de enstaka gångerna som de träffar barnet. Ett barn 

kan må väldigt dåligt trots att det inte syns utanpå. Utifrån de helhetsbeskrivningar som finns 

kring barnen av läkarna kan läsaren tro att barnet har haft mycket kontakt med läkaren, men 

så är sällan fallet. Ett eller ett par enstaka tillfällen har byggt upp grunden i de dokument som 

är avgörande för att barnet skall eller inte skall omhändertas. Läkare och lärare använder sig 

ibland av fel kriterier som kan ge fel omdömen. Även läkare och lärare kan vara fördomsfulla. 

Idag arbetar läkare, lärare och socialarbetare nätverk eller team kring ett barn för att allas 

perspektiv skall kunna vara ge barnet en rättssäker bedömning.  

 

I personakterna nämns titlar som exempelvis socialassistent, jag har inte kunnat genom mitt 

material kunnat ta reda på vilka utbildningar dessa personer har. Genom muntlig information 

kallades utbildade socionomer några årtionden längre fram socialassistenter. Så verkade det 

dock inte vara vid undersökningsperioden. 

 

13.1.3 Processuella regler 

Samhället och därmed barnavårdslagen skulle stå för en rättssäkerhetsprincip vilket innebar 

förutsebarhet, likabehandling och kontrollerbarhet i processen fram till ett beslut om 

omhändertagande. I kommunerna utövades dock ett självstyre vilket gjorde att det som 

socialarbetarna arbetade utefter vad som var praxis i sin enskilda kommun. Detta skiljde sig åt 

i olika kommuner och uppfyllde därmed inte kriterierna för rättssäkerhetsprincipen. Med olika 

praxis blev det ingen likabehandling i barnavårdsärendena. I förarbetena till den nya 

barnavårdslagen som kom 1960, kritiserades just detta. I den tänkta lagändringen, inför 1960 

års lag, hade för avsikt att innehålla information om hur ärendet skulle handläggas och 

hanteras. 

 

Även Lundström (1993) uttrycker en kritik mot att 1924 års barnavårdslag är svår att arbeta 

utefter då det inte finns processuella regler att ta stöd av. I empirin skymtas olika praxis vid 

olika fall. En bidragande faktor till att bra framarbetade praxis inte fanns i 

undersökningskommunen kan ha berott på personalomsättningen. Det står olika namn på 

socialarbetarna vilket visar på att olika socialarbetare har används i lika ärenden. Varje 
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kommun eller köping hade/skulle ha sin praxis kring ärendets gång, beskrivs i förarbetarna till 

1960 års barnavårdslag. I personakterna, i undersökningskommunen, framskrider ett mönster 

på den praxis som användes där. Det fanns en mängd förtryckta blanketter som användes i 

olika personakter utan någon naturlig ordning. En anledning till en dåligt utvecklad praxis 

gällande blanketter kan antas vara det få antal barn som omhändertogs ca 15 stycken på 10 år 

inte gav rutin åt socialarbetarna. I rutinerna går det att följa en arbetsgång, genom att ärendet 

kommer till socialarbetarnas kännedom, den biologiska familjen och aktuella fosterfamiljen 

kontrolleras, avtal skrivs och barnet förflyttas. I personakterna finns oftast som det påtalas i 

lagen, både ett läkarintyg och information från skolan. I personakterna Karin och Johan fattas 

det intyg från skolan. Generellt för alla personakterna är att det finns ”glapp” mellan 

information, vilket gör att ärendena ibland kan vara svåra att följa. Möjligt är att den 

informationen fanns på de lappar som rensades bort vid arkiveringen. Praxis då det gäller 

arkivering är att om lapparna innehöll viktig information, skulle de föras över på papper och 

sparats tillsammans med personakten. Det sistnämnda kanske inte har gjorts vid arkiveringen 

av personakterna i studien.    

 

Ärendets gång 

Arbetssätten skiljde sig åt i stadskommunerna och landsortskommunerna. Intervjupersonen 

beskriver hur viktiga relationerna var i en landsortskommun. De som betraktades som 

”dugliga” gick samman för att hjälpa de familjer som hade sociala problem. En viktig aspekt i 

detta var som intervjupersonen lyfte fram, det fanns ingen sekretess. Om stadskommunens 

praxis kan inte jag ge någon bild av i min uppsats. Men detta skulle vara en intressant fortsatt 

forskning.  

 

I min undersökningskommun och utifrån personakterna har jag nedan försökt presentera 

ärendets gång, från att det kom till socialarbetarnas kännedom tills ett beslut är fattat. Lisa 

blev känd genom att läraren skrev till socialarbetarna om hög frånvaro. Anna, Erik och Sven 

kom till socialtjänstens kännedom genom att ha varit i kontakt med läkare. Jens har troligen 

begått ett brott alternativt haft kontakt med en läkare som har kontaktat socialarbetarna. I 

Karin och Johans fall har socialassistenten respektive barnavårdsombudet inlett personakten. 

Några barn kom till socialarbetarnas kännedom genom att föräldrarna sökte sig dit för att få 

hjälp. Var socialarbetarna har fått sin information ifrån att Karin och Johan mår dåligt går inte 

att utläsa ur personakterna. I barnavårdslagen står det att läkare och lärare har 

anmälningsplikt, att tolka av hur ärendena har öppnats så verkar detta ha följts.  
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Som nästa steg i ärendets gång är att motivera eller belägga varför en utredning skall startas. I 

de flesta personakterna har denna del inte skrivits ut utan har varit underförstådd. Ärendena 

har raskt gått vidare till nästa del som är informationsinsamling kring barnet. Här har 

läkarintygen spelat en viktig roll, då läkaren ansågs ha den kunskap/information som var 

viktig för att besluta om ett omhändertagande. Här har även lärare kontaktas för att ge en bild 

av barnet. Detta är helt enligt vad lagen tog upp som viktiga punkter eller grunder för ett 

omhändertagande. I vissa personakter har hembesök ha gjorts både hos de biologiska 

föräldrarna och de blivande fosterföräldrarna.  En metod som används idag är familjerådslag 

som innebär att information samlas in både från professioner, som socialarbetare, läkare och 

lärare, och barnets sociala nätverk. Information från föräldrarna och nätverket runt omkring 

finns det lite av i personakterna. Detta förvånar mig då intervjupersonen menade att nätverket 

i samhället spelade stor roll i det sociala arbetet. Om alla kände alla, skulle då inte barnen i 

första hand tas omhand av släktingar eller mor- och farföräldrar. Erik och Karin får komma 

till släktingar, medan de andra barnen får komma till institutioner eller fosterhem. 

 

Då besluten är tagna i barnavårdsnämnden, om var barnen skall bli placerade, avslutas 

personakterna, i alla fall utom i Annas. Anna överklagar sitt beslut till länsstyrelsen och får 

rätt. Anna blir inte omhändertagen utan väljer själv att få komma till ett mödrarhem.  

 

Hela familjen var viktig i utredningen 

I fallet ”Louise” fanns tydliga brister i processen i ärendet, socialarbetarna hade inte grundligt 

undersökt hur hennes pappa var. I personakterna finns samma fenomen, ofta tas barnets 

mamma upp medan pappan inte utreds i samma utsträckning. Vid undersökningstiden var 

kulturen sådan att mamman stod för omvårdnaden och så länge hon fanns för barnet var allt 

frid och fröjd. Fadern nämns främst om denne har alkoholproblem eller annat som kan 

påverka familjen. Alkoholproblem har Lisas och Karins pappa. I båda flickornas personakter 

är detta ett starkt skäl till omhändertagande, eftersom flickornas mammor i båda fallen inte 

kan stå upp och skydda sina barn. Lisas mamma är sjuk och Karins mamma får rymma ut i 

skogen med barnen.  

 

I Jens personakt beskrivs familjeförhållandena. Här är Jens biologiska pappa inte närvarande, 

att han troligen är kvar i landet som familjen kommer ursprungligen ifrån, står det i 

personakten. Jens mamma gifter om sig med en man som Jens ogillar och som inte fungerar 

som en manlig förebild för Jens. I Svens och Eriks personakter spelar familjen en avgörande 
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roll i att pojkarna mår dåligt. Då det går att utläsa att Svens föräldrar har överkrav, och Eriks 

mamma inte litar på honom. I båda fallen borde familjerna noggrannare utredas, så barnen 

omhändertogs på lämpliga grunder med genomarbetade utredningar. I personakten Johan 

finns också brister, det står ingenting om Johans pappa. Då Johans mamma var sjuk borde 

Johans pappa ta hand om Johan. Båda föräldrarna har skrivit under om att John skall 

omhändertas. Alltså finns pappan med i bilden, men anledningen till att han inte kan ta hand 

om Johan finns inte motiverad i personakten. Lundström (1993) beskrev att det i äldre 

barnavårdsutredningar kunde vara svårt att utläsa skälen till omhändertagande vilket är en 

brist. I Personakterna finns oklarheter som ibland gör det svårt att se motiveringen till 

besluten om omhändertaganden.   

 

13.1.4 Makt  

Makten mellan de professionella och medborgarna i samhället var uppdelade i olika skikt, 

såsom läkare, präster och lärare var i övre skiktet, medan socialarbetare var i ett mellanskikt 

och längst ner familjer med lantbrukar och arbetarbakgrund. Runcis (1998) beskrev att de som 

använde sig av barnavårdslagen, socialarbetare, hade en makt gentemot barnen och deras 

föräldrar. Författaren menade att socialarbetarna genom sin makt att omhänderta barn många 

gånger gjorde föräldrarna maktlösa. I utredningen kring barnet togs föräldrarnas mening upp i 

väldigt liten omfattning, som beskrivs ovan. Utifrån empirin som finns i personakterna kom 

föräldrarnas och då främst moderns mening fram, i exempelvis Annas och Eriks personakter. I 

någon personakt, i Annas och Johans, ville föräldrarna att deras barn skulle omhändertas och 

de hade tagit initiativet till mötet med socialarbetarna. Men i flertalet av personakterna fanns 

bristfällig information från föräldrarna. Utifrån personakterna tolkar jag att om inte 

föräldrarna/föräldern själv tar initiativet till kontakt med socialarbetarna eller läkarna blir 

deras röst inte hörd. Intervjupersonen beskriver att barnets bästa skulle sättas i fokus och var 

en trend vid undersökningsperioden. Runcis (2007) beskriver att socialarbetarna ansågs vara 

de som kunde bestämma vad som var barnets bästa, kanske var det därför inte intressant 

information att höra föräldrarna. Denna typ av resonemang kan jag applicera i personakterna i 

min studie. 

 

Föregående stycke visar på att makt i förhållande till olika samhällsskikt går att urskilja i 

personakterna, olika röster hade olika auktoritet. Läkarna och lärarna var dömande i sin 

dokumentation kring barnens föräldrar, genom att ställa diagnos på exempelvis Eriks mamma. 

Att anta är att läkaren vid mötet med Eriks mamma troligen inte hade tillräcklig information 
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för att göra kraftiga uttalanden. Ett annat exempelvis är i Lisas personakt där läkaren menar 

att Lisas pappa dricker alkohol. Att anklaga någon för att vara alkoholiserad skulle idag kräva 

mycket bevisning gentemot Lisas pappa innan det skrivs ner i en personakt. Troligen 

användes inte personakterna som idag där varje person kan få ut den informationen som är 

skriven om sig själv och läkaren antog därmed att informationen inte skulle läsas av Lisa eller 

hennes föräldrar. Anklagelser från personer i en högre ställning mot en person i en lägre var 

vid tiden accepterat på ett annat sätt än idag, tolkar jag utifrån samtalet med intervjupersonen. 

En annan orsak till att läkaren kunde vara dömande i sina utlåtanden var att det inom 

läkarkåren fanns en annan tradition enligt intervjupersonen. Synen på sekretess inom det 

sociala respektive det medicinska området var troligen inte det samma vid under 

sökningsperioden. Om informationen kring läkarjournalerna hade en starkare sekretess kan 

det vara en förklaring till läkarens utförliga och klandrande omdömen.  

 

I den positiva andan som var i samhället vid efterkrigstiden förlitade sig allmänheten på 

tjänstemännen däribland socialarbetarna beskriver Valne Weterhäll (2002). En säkerhet för 

samhällsmedborgarna, var att socialarbetarna blev kontrollerade i sitt arbete både av 

länsstyrelsens utsända och av media. Konsulenterna från länsstyrelsen hade både en 

kontrollfunktion och var ett stöd i hur rutiner och praktiskt arbete skulle utföras. Vid 

undersökningstiden blev rättssäkerheten allt viktigare, den nya lagen som kom 1960 tog ett 

steg mot ett mer likartat socialt arbete i och med att en mer likriktad arbetsprocess skulle 

införas. I de 15 personakter som utgjorde det fullständiga materialet från 

undersökningskommunen skymtar en framväxande rättsstat. Undersöker jag personakterna 

med början på de första under 1950 talet och jämför dem med de sista under år 1960 finns 

skillnader. I de första personakterna finns få förtyckta blanketter, den dokumentation som 

finns är skriven med bläck och den är bristfällig. I de första personakterna är allt material 

undertecknat med barnavårdsnämndens ordförande. I de senare personakterna finns ett 

system, det görs en utredning och intyg från läkare och lärare finns med. Undertecknad i det 

senare materialet är barnombudsman, socialassistent, läkare och barnavårdsnämndens 

ordförande. I de senare personakterna är fler personer och därmed fler kompetenser 

inblandade för att se till barnets bästa. Genom att rättstaten så sakta växer fram luckras även 

samhällets hierarki upp så smått. Ett exempel är att makten över dem som var i hjälpbehov 

blev mindre genom att media bevakade bland annat socialarbetarnas rutiner. Vissa gamla 

normer var dock statiska, menade intervjupersonen, exempelvis genom att socialarbetarna inte 

granskade prästernas, lärarnas eller läkarnas barn. Detta på grund av att de ansågs tillhöra en 
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högre klass än socialarbetarna. Detta kan inte betraktas om rättssäkert och att alla är lika inför 

lagen.  

 

I personakterna finns exempel på hur maktförhållanden mellan olika aktörer kan ha påverkat 

det sociala arbetet och utredningen. Ett exempel är hur Lisas blivande fosterfamilj beskrivs. 

Barnavårdsombudet gör en positiv bild av fosterfamiljen och framhåller att mannen i familjen 

har varit ordföranden i barnavårdsnämnden. Det är möjligt att Lisas blivande fosterfamilj var 

så bra som barnavårdsombudet framhåller, men risken finns också att bilden är förskönad om 

mannan i familjen och barnavårdsombudet tidigare varit kollegor. I Eriks personakt har 

läkaren makten att påpeka enligt vilken paragraf som Erik borde omhändertas. 

Socialarbetaren följde läkarens anvisningar, men motiverar inte varför. Kunde det vara så att 

maktaspekten gjorde att socialarbetaren gjorde som läkaren tyckte, eller var det så att 

socialarbetaren gjorde samma bedömning som läkaren efter att läkarens information hade 

tillkommit. I och med den ofullständiga dokumentationen finns många frågetecken om makt. 

Det finns även information genom personakterna som visar på det motsatta. I Annas 

personakt görs ett överklagande till länsstyrelsen. Genom att hon får sin röst hörd och beslutet 

upphävt visar detta på att den enskilde hade möjlighet att påverka sitt beslut.  

 

En idag viktig person i familjen som inte kom till tals i någon personakt är fadern som tidigare 

beskrevs. Troligen var det kulturen i samhället där barnansvaret låg på modern som gjorde att 

hans mening inte var viktig för utredningen. I studien vill jag lyfta fram att fadern som 

maktlös då dennes information inför utredningen inte beaktades. Ett exempel där faderns 

information skulle vara viktig är i Eriks fall. Läkaren har bedömt att Eriks mamma är psykiskt 

sjuk och inte lämplig som vårdnadshavare. Läraren menade att Erik mådde dåligt och var rädd 

för något som inte gällde skolan. Då det finns så tydliga indikationer på att mamman är 

anledningen till att Erik mår dåligt vore det lämpligt att fråga pappan om dennes åsikt för att 

få ytterligare ett perspektiv på Eriks bästa. 

 

13.1.5 Slutanalys Delstudie I 

För att sammanfatta rättssäkerheten i Delstudie I har jag valt att göra en slutanalys utifrån de 

fyra analysdelarna.  
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Lagtexten var tydlig att arbeta utefter med den tidens språk och begrepp. I personakterna 

stärks lagtexten var ett fungerande instrument då socialarbetarna använder och tydligt utgår 

ifrån lagen.  

 

Den samlade kompetensen hos dem som beslutade i barnavårdsärenden var lagstadgad, vilket 

gav en rättssäkerhet vid jämförelse mellan olika kommuner. Personer med samma 

befattningar och samma akademiska bakgrund skulle tillsammans ge kunskapen om barnets 

bästa. Detta var vid undersökningstiden rättssäkerhet, men skulle idag anses som bristfällig då 

inte barnets eller dess  föräldrars mening hade möjlighet att påverka. 

 

I varje kommun fanns praxis om hur ett ärende skulle hanteras. Likriktade processuella regler 

uppmärksammades i slutet av undersökningsperioden och kom att lagstadgads inför 1960 års 

barnavårdslag. I undersökningskommunen fanns inga framarbetade rutiner, vilket kan ses i 

personakterna. Anledningen till detta kunde vara att omhändertagande av barn förkom så 

sällan och att personalen byttes ut.  

 

En tydlig aspekt som genomsyrade empirin är makt. Det finns olika maktförhållanden mellan 

de olika aktörerna i utredningen. I materialet framkommer att maktaspekten var tydligare i de 

första utredningarna än i de sista. Enligt intervjupersonen fanns människor som arbetade för 

att hierarkin skulle minska, bland annat genom att media uppmärksammade socialarbetarnas 

rutiner. En person som framställs som maktlös i min studie är fadern till det omhändertagna 

barnet.   

 

13.2 Delstudie II 
Studien har tills nu beskrivit omhändertagandet av barnen och ungdomarna relaterat till 

rättssäkerhet. Delstudie II inriktar sig på rättssäkerheten i personakterna med utgångspunkt 

från begreppen sakligt, väsentligt och tillräckligt. Dessa begrepp valda från Carlsson och 

Nilsson och Socialstyrelsen liksom tidigare beskrevs i kap 7.1.2.  

 
Vad var rättssäker social dokumentation vid undersökningsperioden? 

Intervjupersonen menade att socialarbetarna vid undersökningsperioden arbetade för en 

rättssäker social dokumentation. Att dokumentera sakligt och väsentligt var saker som 

intervjupersonen fick lära sig på socionomutbildningen. För dem som inte nyligen hade gått 
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en utbildning fanns social- och barnavårdskonsulenterna som kontrollanter. Dessa 

kontrollerade i första hand besluten. Den löpande dokumentationen präglades dock mycket av 

den enskilde socialarbetaren, menade intervjupersonen, vilket innebar att vissa 

dokumenterade sitt arbete mer utförigt, vissa mer sporadiskt. De löpande anteckningarna var 

inte alltid objektiva, menade intervjupersonen.   

 

Saklig  

Med saklig menas att den unges integritet skall respekteras. I personakten skall således inte 

finnas kränkande eller nedsättande omdömen om barnen eller barnens föräldrar. 

Intervjupersonen beskrev att konsulenterna från länsstyrelsen var noggranna med att påpeka 

om socialarbetarnas dokumentation kränkte den unge. I de personakter som är med i studien 

finns det väldigt lite ord skrivna av socialarbetarna som kan uppfattas som kränkande. De 

delar som innehåller integritetskränkande material kommer inte från socialarbetarna utan som 

i personakten ”Annas” fall från en läkare som beskriver henne som subsolid och att ha 

pubertetsmaner. I Annas personakt finns även med ett brev ifrån en grannfru, vilket beskriver 

Anna som en slarvig och negativ person. I Eriks personakt beskrivs Eriks mamma som ”gravt 

neurotiskt skadad” vilket kan upplevas kränkande för henne. I övrigt är personakterna är 

sakliga, kan det vara länsstyrelsens kontrollanter som höjde kvaliteten gällande saklighet 

genom sina kontroller? 

 

Väsentlig 

Att formulera det väsentliga i en personakt innebär att den information som står skriven i skall 

vara av vikt för ärendet.  Väsentlig information i studien är då hela bilden kring barnet finns 

med, det vill säga barnets familjeförhållanden, anledningen till omhändertagande, utredning 

av fosterhemmet samt verkställigheten av placeringen. Lisas personakt är ett exempel på hur 

en väsentlig personakt kan se ut, alla delarna är med. I Lisas personakt kan kritiken vara att 

bilden av fosterfamiljen upplevs som förskönad kanske på grund av att fosterföräldrarna 

själva är aktiva i barnavårdsfrågor. Kunde det vara så att kollegor gjorde en förskönad bild av 

varandra om de nämns i utredningar? Det saknas även i Lisas personakt motiveringar och text 

mellan delarna i personakten. I Annas personakt finns väldigt mycket information, vilket kan 

vara väsentligt då Anna under en längre tid varit i kontakt med socialarbetarna. Sista delen i 

personakten är brevet från grannfrun, vilket är negativt skrivit och kan betraktas som 

överflödigt. Läkaren beskriver att Anna och Annas adoptivmoders dispyter väldigt utförligt, 

vilket kanske kunde ha tonats ner.  
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I Eriks personakt är läkaren väldigt hård mot Eriks mamma, vilket leder till ett direkt 

omhändertagande. Dessa hårda ord är till gagn för Eriks bästa och kan därför betraktas som 

väsentliga. Däremot står information om att Eriks ena ben är längre än det andra, vilket inte är 

en väsentlig information vid ett omhändertagande av ett barn. I Jens personakt finns både 

journalanteckningar och beslut, vilket kan uppfattas som upprepningar. Journalanteckningarna 

gör dock att läsaren får en bättre överblick av innehållet i personakten vid första anblicken. 

Detta är positivt för läsaren. Liksom i Lisas personakt fattas motiveringar och diskussioner 

kring informationen om Jens. I Karins personakt finns vissa medicinska detaljer, som att 

Karin äter p-piller. Detta upplevs som överflödig information och kan inte betraktas som 

väsentligt. I den sista personakten, Johans, är informationen bristfällig och därmed är inte all 

väsentlig information med. De flesta personakterna kan emellertid betraktas som väsentliga. 

 

Tillräcklig 

Tillräcklig i detta sammanhang innebär att dokumentationen kring insatserna som barnet har 

fått/ska få skall vara planerade och motiverade i den sociala dokumentationen. Gemensamt för 

alla personakter är att det saknas information som knyter samman delarna i personakterna som 

avtalen och besluten. Kanske är det den information som sorterades bort då personakterna 

skulle arkiveras. I de flesta personakterna, utom Johans, kan ärendets gång följas. Men 

diskussioner kring åtgärderna, liksom varför just Lisa hamnade i fosterhem och vilka andra 

alternativ som annars skulle kunna vara lämpliga för henne, finns inte motiverade. I Johans 

personakt finns ingen information kring Johans pappa eller enligt vilken paragraf han är 

omhändertagen, vilket är viktig information. 

 

Typfall av en personakt 

Analysen av materialet visar på att personakterna mestadels är saklig, med ett språk utan 

kränkande inslag. Den information som innehåller integritetskränkande inslag kommer ifrån 

läkare som arbetade efter andra traditioner än socialarbetarna.  Den information som finns 

kring varje barn har i de flesta fall av väsentligt innehåll. I vissa personakter hade det behövts 

finnas lite mer information för att all väsentligt skulle finnas med. Både väsentlig och saklig 

information var aspekter som länsstyrelsens utsända arbetade för att socialarbetarna skulle 

använda sig av i sitt arbete. Bristerna i personakterna är främst gällande tillräcklighet. Detta 

fattas delar som motiverar varför socialarbetarna har valt att göra ett omhändertagande och 

ibland på vilka grunder. Tilläggas bör att det är ganska liten del av personakterna i sin helhet 

som är skrivna av socialarbetare. 
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14. DISKUSSION 

14.1 Metod och litteratur diskussion 
Valet av personakter som empiri 

Då undersökningen skulle genomföras, funderade jag kring hur jag skulle kunna få kunskap 

om socialarbetarnas arbete med omhändertagande av barn på 1950-1960 talet. Genom 

kontakter fick jag tillgång till personakterna och skulle till en början främst använda dem som 

ett att inhämta information och bredda min egen kunskap i ämnet. Då jag tagit del av 

materialet valde jag att använda dem som empiri i uppsatsen. Jag har övervägt att använda 

statens offentliga utredningar, statistik och domar kring omhändertagande av barn som empiri. 

Men har valt bort dessa då mitt intresse var att få informationen om hur den enskilde 

socialarbetaren arbetade. Just socialarbetarens praktiska arbete är kanske extra intressant för 

mig som är relativt nyutexaminerad socionom och vill ta del av den praktiska verksamheten. 

Personakterna visar även på samspelet mellan professionerna vilket ger en förståelse, som 

litteratur hade haft svårt att skildra. Jag har även övervägt att söka information genom de 

första socionomstudenternas kurslitteratur. Detta var inte möjligt då utbildningen var tydligt 

uppdelad i ämnen som sociologi, psykologi och ekonomi. Socialt arbete som vetenskap kom 

först på 1980-talet. 

 

Val av personakter 

Efter att ha valt att använda personakter som empiri, var det lämpligt att välja ut antalet 

personakter till studien. Jag har varit i kontakt med två kommuner, varav en i mitt närområde. 

Kommunen som låg närmast mig geografiskt började jag med att besöka och ta del av det 

materialet som fanns där. Jag valde ut, som beskrivs i kapitel 6. Urval, vilka personakter som 

var lämpliga för min studie. Materialet i den första kommunen var omfattande, vilket gjorde 

att en undersökningskommun får vara tillräckligt för min studie. Målet med att använda 

personakter var att undersöka socialarbetarnas dokumenterade arbete i de sociala journalerna. 

Jag hade en förförståelse att genom de sociala journalerna kunna få en helhetsbild av varje 

barn, vilket visade sig vara felaktigt.  De sociala journalerna innehöll för lite information eller 

fanns inte alls med i vissa av personakterna. Därför valde jag att undersöka hela personakterna 

för att få ett sammanfattande intryck av omhändertagandet. Anledningen till att det fanns så 

lite information från socialarbetarna i personakterna var förmodligen att personakterna 

rensades innan de arkiverades. Många anteckningar och små lappar har sannolikt slängts. 
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Vilket är sorgligt, då min uppsats blivit mycket mer fyllig om denna information också hade 

funnits med.  

 

Intervjun 

Personakterna gav en bild av socialarbetarnas arbete, men för att utöka helhetsbilden valde jag 

att även använda mig av en intervjuperson. Som tidigare nämnts så hade det varit önskvärt att 

intervjua fler personer som aktivt arbetade med barnavårdsfrågor vid undersökningsperioden. 

Men på grund av att undersökningsperioden var för 55-60 år sedan var detta svårt. Vid 

intervjun var intervjuguiden var väldigt viktig. Intervjupersonen har så mycket kunskap om 

barnavård och för att få den precisa informationen gällande min studie var intervjuguiden 

nödvändig. En annan viktig funktion för intervjuguiden, var att den tredje personen som var 

med i början av intervjun, även använde den som riktlinje. 

 

Förslag till nästa studie 

Hade studien varit mer omfattande hade valet varit självklart att ta del av även en 

stadskommuns personakter och jämföra med landsbygdskommunens. Statistiken om hur 

många barn som blev omhändertagna och antalet utbildades socialarbetare skiljde landsort 

från storstad. En osökt fråga blir då således om barnen i en landsortskommun genomgick en 

sämre handläggning vid omhändertagande än barnen från en större stad. Detta för de hade 

sämre utbildade socialarbetare. Eller var det den generella kompetensen i barnavårdsnämnden 

som var viktigast. Ett annat förslag till en blivande studie skulle vara att jämföra 1950 talets 

personakter med dagens. Det skulle vara intressant att undersöka rättssäkerheten i dagens 

socialarbetares dokumenterade arbete. Idag finns en vision om att rättssäkerhet speglar vårt 

arbete, men även idag som ”Vetlandafallet” visar på finns det brister. 

 

Lag med kommentarer 

Då jag beskrev den barnavårdslag som 1950 talets socialarbetare arbetade efter valde jag att 

delvis använda mig av lagtext i Sveriges rikes lag och Bramstångs kommentarer om lagen. 

Vid beskrivandet av dagens socialtjänstlag, SoL, och lagen om vård av unga; LVU, använde 

jag liksom i föregående beskrivning av lagtext samt dagens motsvarighet till Bramstång som 

är Norström och Thunved. Anledningen till användandet av dubbla källor, är att få 

kommentarer till lagen och att Bramstång, Norström och Thunved är vedertagna källor var 

och en för sin tid. 
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14.2 Allmän diskussion 
Psykiska funktionshinder 

Jag tolkar att många av barnen i personakterna hade vad vi idag skulle kalla psykiska 

funktionshinder. En del barn var aktiva och behövde vara i en mindre grupp, några blir av 

läkare klassade som svagbegåvade och Erik kan tänkas ha dyslexi. Vid tiden var inte psykiska 

funktionshinder uppmärksammade som idag. Idag får barn med större psykiska 

funktionshinder diagnos och rätten till speciellt stöd i skolan. Det jag reflekterar över är att 

nästan alla barnen i personakterna till synes har psykiska problem. Vad det så att föräldrarna 

oftare lämnade bort barn med funktionshinder, än barn utan. Flera av barnen i personakterna 

har syskon som får stanna hos sina föräldrar trots att fadern i familjen dricker. Var det så att 

barn med psykiska funktionshinder var mer tidskrävande och det var en anledning till att 

föräldrarna lät dem omhändertas i högre utsträckning. Intervjupersonen beskriver att det var 

vanligt att flera barn omhändertogs ur samma familj vilket jag inte kan se i personakterna. 

Vissa psykiska funktionshinder, som ADHD, är ärftliga. Eriks mamma blir anklagad av 

läkaren att vara ”gravt neurotiskt skadad”, kunde detta vara ett arv eller hade Erik i miljön 

kring sin mamma blivit psykiskt nedbruten. Även Svens föräldrar och miljön kring dem har 

påverkat Sven negativt. Intervjupersonen menade att det krävdes mycket för att få stämpeln 

som psykiskt störd. Vilket kanske resulterade i att människor med psykiska stöningar fick 

hjälp i liten utsträckning, eftersom kunskapen inom området var liten.  

 

15. SLUTLIGEN 
Min studie är liten och kan inte användas för att generalisera hur rättssäkerheten var vid 

omhändertaganden av barn på 1950-1960 talet. Resultatet av min studie visar att lagen var 

tydlig, men språket och begreppen kunde vara svåra att ta till sig. Kunskapen kring om 

socialarbetarna och allmänheten såg begreppen eller språket som en begränsning finns inte 

med i studien, men skulle kunna antas. Att göra att vissa personer har tillgång till lagtexten 

kan även tolkas som att det fanns en maktskillnad mellan olika grupper i samhället. Det 

relevanta för min studie är om lagtexten 1950-1960 var ett fullgott redskap för socialarbetarna 

i sitt arbete med att omhänderta barn. Enligt min uppdelning av Kj∅nstads och Mattssons, 

lagens tydlighet, med lagens innebörd och språk anser jag att lagen var tydlig. 

 

I lagtexten fanns få processuella regler utskrivna. Men i förarbetena till kommande 

barnavårdslag som instiftades 1960 uppmärksammades detta som en viktig del för att göra 
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lagen som ett verktyg för standardisering. Det skulle finnas en praxis i varje kommun som 

visade på hur ärenden skulle hanteras, detta går delvis att urskilja i personakterna. Idag har vi 

en tydlig ram kring ärandets gång i 11 kap SoL, vilket inte kan jämföras med 

undersökningsperioden. Tanken om att få en likartad process var dock på framväxt. 

 

Gällande utbildning och kompetens hos socialarbetarna fanns det inget lagstadgat eller uttalat 

krav. Kompetensen för att omhänderta ett barn ansågs troligen finnas i den grupp människor 

som utgjorde barnavårdsnämnden exempelvis en lärare, en präst och en läkare. Dessutom 

fanns social- och barnavårdskonsulenter samt barnavårdsombud från länsstyrelsen som 

granskade och internutbildade socialarbetarna. Konsulenterna granskade även hur 

personakterna och den sociala dokumentationen skulle göras. Detta gjorde att informationen i 

personakterna oftast var sakliga och innehöll väsentlig information för det enskilda fallet, men 

hade en brist gällande tillräcklighet och motivering. Gällande saklighet fanns det olika 

traditioner i olika professioner, detta kan ha resulterat i att läkarna i högre utsträckning 

använde sig av integritets kränkande ord om barnen och deras föräldrar.  

 

Utifrån den teorin som jag har använt och den empiri som personakterna är min tolkning att 

undersökningskommunens personakter var rättssäkra efter den tidens definition av vad 

rättssäkerhet var. Lagen följdes och det fanns kontrollanter utifrån som granskade 

socialarbetarnas arbete. Att tilläggas bör att personakterna inte var gjorda för att granskas eller 

användas i forskning, vilket kan läsas i kap 6. Urval. Dessutom är personakterna inte gjorda i 

syfte att påvisa rättssäkerhet utan var då varje socialarbetares beskrivning av det enskilda 

fallet. Det fanns vid undersökningstiden andra metoder att rättssäkra beslut om 

omhändertaganden, än de som finns idag. Idag finns familjerådslag, vilket inkluderar alla 

kring barnet, då fanns barnavårdsnämnden, en grupp speciellt utvalda med kompetens att 

bedöma vad som var bäst för barnet. Den stora skillnaden mellan 1950 års barnavårdsärenden 

och dagens är att barnet skall får mer plats i processen, frågan är om detta efterlevs?   
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