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Social work is a profession where documentation about people’s behavior and life 

circumstances is common. In the beginning of the essay we ask ourselves, if these 

descriptions about people can be problematic? To explore this, we studied social 

documentation, from the past. We used a historical source because history can help us 

understand the social work that is being conducted today. The aim of our study was to find 

out how early welfare work defined and described deviant behavior in child care issues, and 

how the child care agency handled these issues. Out method was a document analysis off the 

children’s care protocols in Kalmar, from 1929 to1937.  We present our results along with 

two illustrative case descriptions. Our theoretical approaches are Howard S Becker and 

Erwing Goffman´s theories of deviation. Their conclusion is that deviation is created by 

society, not by individuals or their actions. 

 

Since cases of children’s neglect and cases with deviant children were common and well 

documented we focused our empirical presentation on what was included in these terms. 

Children’s neglect cases focused on parent’s inability to provide the child with proper food, 

clothes, housing and similar factors. We also found that they made a distinction between 

mothers and fathers responsibility in these cases. Regarding the deviant children they also 

made a distinction between the sexes, identifying different behaviors deviant for girls and 

boys. Though some factors, such as being a illegitimate child and being unreliable is a 

definition used on both sexes. Since, according to our theories, deviation is created by our 

society our conclusion is that both children’s neglect and problem children can be seen as a 

result of societies expectations, and we present examples of how that can be understood in our 

analyze. In our final discussion we discuss how the definition of deviant behavior is relevant 

today. We discuss our findings in relation to BBIC, a Swedish child protection investigation 

guide. Our conclusion is that we still create deviations through documentation.  

Keywords: historical child-care, children’s care protocol, 1920s, 1930s, deviation 
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Förord 

Vi vill börja med att tillägna ett stort tack till vår handledare Daniel Nilsson Ranta på 

Linnéuniversitet i Kalmar. Din kunskap om historisk forskning har varit till stor nytta i vårt 

uppsatsarbete. Tack för all vägledning och stöttning i vårt skrivande! 

 

Vi vill även framföra ett stort tack till Kalmar kommunarkiv och till Martin Lundgren som 

hjälpt oss gräva fram otaliga barnavårdsakter. Utan din hjälp hade vårt uppsatsarbete varit 

betydligt mer tungrott, om ens möjlig. Tack! 

 

Sara vill också passa på att tacka My Hultman och My tar tillfället i akt att tacka Sara 

Linderfalk, för ett gott samarbete genom hela uppsatsarbetet.  
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1. Inledning 

Vi vill med denna uppsats visa hur barnavårdsnämnden i sin dokumentation omnämner och 

definierar avvikande beteenden under tidsperioden 1929-1937. Detta har vi valt att göra 

genom en dokumentanalys av barnavårdsnämndens protokoll från denna tidsperiod. Med två 

illustrativa fallbeskrivningar belyser vi även hur dessa ärenden hanteras och vad som händer 

med människorna som beskrivs i dokumenten. Vi kommer sedan att göra en analys med 

utgångspunkt i skapande av avvikelser. Uppsatsen avslutas med att lyfta diskussionen till dags 

dato, där vi diskuterar hur begreppsanvändning och dess skapande av avvikelser är högst 

aktuellt även i dagens arbete med barnavårdsfrågor.  

 

2. Problemformulering 
I en annons från Kalmarposten framlägger Kalmar kommun att de söker familjehem för 

”fjortisar”(Kalmarposten, 2009). Annonsen lämnar många frågor obesvarade, exempelvis 

vilka dessa fjortisar är och varför de behöver bo i familjehem. Man kan undra varför Kalmar 

kommun väljer att använda begreppet i just detta sammanhang. Ett sätt att tolka annonsen är 

att fjortisar är en problematisk grupp, då man väljer att använda begreppet i samband med en 

social insats. Ett annat exempel är en artikel från DN där Danmarks statsminister presenterar 

ett förslag om utegångsförbud för ”problembarn” och tvångsförflyttning av villkorligt dömda 

”bråkstakar” (DN, 2010). Genom att använda begrepp som fjortis eller bråkstake skapas 

avvikelse från övriga ungdomar och man tillskriver de här personerna egenskaper och 

beteenden. Avvikelsen kan bli en motivering för att få tillgång till, eller blir utsatt för, 

samhällets insatser (Börjesson 1997:40, 21). I vårt exempel ovan om problembarnet kan vi se 

hur begreppet motiverar en insats i form av utegångsförbud. Vi måste vara medvetna om att 

det kan finnas en problematik i detta. Begreppsanvändningen och definitionen som avvikande 

påverkar en människa och hur samhället ser på honom/henne. Hur påverkas till exempel 

framtida familjehem av den värdeladdade termen fjortis? Då begreppen kan fyllas med olika 

innebörd beroende på vem som använder dem kan ord som fjortis, problembarn och bråkstake 

betyda vitt skilda saker för olika människor.   

 

Begrepp om människor och beskrivningar av dem är högst aktuellt i det sociala arbetet. 
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Socionomer är en yrkeskår som i stor utsträckning utreder, bedömer och dokumenterar kring 

människors livssituation och beteenden. I många kommuner används BBIC1 som 

utredningsverktyg i barnavårdsfrågor. BBIC innehåller fördjupningsteman så som hälsa och 

identitet, där vissa förväntningar sätts på barn och unga. Vi anser att det finns en risk att man 

genom denna dokumentation och begreppsanvändning sätter upp ramar för vad som är önskat 

och oönskat, alltså avvikande. För att studera detta har vi valt att titta på dokumentation 

rörande barn och familjer. Vi utgår ifrån dokumentation av äldre slag, nämligen från 1920-30 

talet där vi vill studera hur sociala avvikelser och problem omnämns och definieras i den 

tidiga barnavården. Vad kan då historiska dokument säga om dagens samhälle?  

 

Historia är inte bara skriven för att kommas ihåg och förmedlas, den kan användas (Zander 

2001:43). Zander (2001) menar att det finns kontinuitet i de konfliktanledningar som återfinns 

i historia. Konflikter som fanns förr kan mycket väl finnas idag, och i så fall kommer de med 

stor sannolikhet att finnas i framtiden. Kanske kan alltså de problem vi återfinner i vår empiri, 

även finnas idag? Eftersom det är enklare att skapa en idealiserad bild av sin egen samtid än 

av historia, kan det som återfinns i historia visa på de misstag, olyckor och syndabockar som 

fanns då (s 43). Detta kan sedan användas som varnande exempel för vår tid och uppmana oss 

att titta kritiskt på det vi gör idag (s 41).  

 

3. Syfte och frågeställningar 

Vår studie syftar till att beskriva hur tidigt välfärdsarbete definierade avvikande beteenden i 

barnavårdsfrågor och hur man hanterade dessa. Vi vill sedan föra en diskussion kring 

skapandet av avvikelse i förhållande till dagens barnavård.  

För att besvara vårt syfte kommer följande frågeställningar vara vägledande; 

 

• Vilka avvikande beteenden aktualiserades i barnavårdsnämndens protokoll samt akter 

och hur hanterade man dem, det vill säga vilka insatser tillämpades? 

• Hur beskrevs de avvikande beteendena och hur kan detta förstås utifrån teoretiska 

referensramar? 

                                                
1 BBIC står för Barnets behov i centrum och är ett system för dokumentation och handläggning som används vid 
utredningar, planeringar och uppföljningar av barnavårdsärenden (Socialstyrelsen 2006:15). 
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4. Metod  

Vi har valt en kvalitativ ansats i uppsatsarbetet. Kvalitativ forskning använder text eller bilder 

som grundläggande data och har ett tolkande tillvägagångssätt. Det präglas också av ett 

intresse av kulturella normer, beteendemönster och språkbruk (Denscombe 2010:423). Vår 

empiriinsamling är baserad på en dokumentanalys av barnavårdnämndens protokoll, 

barnavårdsakter, barnavårdsmannaakter, socialakter, polisrapporter samt bilagor till 

protokollen. Samtliga handlingar är hämtade från Kalmar kommunarkiv. Att göra en 

dokumentanalys innebär en utgångspunkt i olika typer av dokument, till exempel böcker, 

tidningar eller brev som man sedan analyserar (Robson 2010:348-349). Vi har utgått ifrån 

mötesprotokoll då dessa kan ge en bild av vad som ägt rum, vilka beslut som fattats och 

varför (Denscombe 2010:296-297). Språket som används kan sedan ge oss en bild av vad som 

definieras som avvikande. Här sker en tolkning från vår sida, då barnavårdsnämnden inte 

ordagrant uttrycker beteenden som avvikande. Däremot beskrivs beteenden som 

problematiska, olämpliga, osedliga med mera. Vi använder termen avvikande för detta baserat 

på vår teoretiska referensram. Hur dessa beskrivningar kan förstsås utifrån avvikelser kommer 

presenteras i avsnitten om teori, empiri och analys. Nedan följer en beskrivning av 

urvalsförfaranden och tillvägagångssätt för empiriinsamlingen. 

 

4.1 Urval och genomförande 

Vårt urval är utfört i tre steg. Det första urvalet hanterade vilken tidsperiod uppsatsen skulle 

fokuseras kring. Det andra urvalet gjordes till dokumentanalysen och det tredje till 

fallbeskrivningarna.  

 

Urval tidsperiod 

Det första steget var att bestämma vilken tidsperiod empirin skulle omfatta. Vi har använt oss 

av ett subjektivt urval vilket innebär att vi handplockat urvalet utifrån vad som kommer ge 

den bästa informationen (Denscombe 2010:37). Då vi ville fokusera vårt arbete kring den 

tidiga barnavården kom ett antal urvalskriterier att vara styrande. Vi ville arbeta med material 

som var relativt samlat och systematiserat. Vi ville också att det skulle finnas ett visst mått av 

professionalisering i det sociala arbetet. En förutsättning för dessa kriterier kom i samband 

1924 års barnavårdslag. Lagen gjorde barnavårdsnämnder obligatoriska, samt reglerade hur 
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barnavårdsnämnderna skulle utföra sitt arbete. Därmed blev arbetet mer strukturerat och 

professionaliserat. Eftersom det kan ta några år innan lagar implementeras i praktiken valde vi 

att, mot bakgrund av 1924 års barnavårdslag, låta det gå några ytterligare år. Utifrån våra 

urvalskriterier valde vi två samlingar med protokoll, en som behandlade 1929-1932 och en 

som behandlade 1933-1937. Omfattningen på dessa var 49 respektive 54 protokoll och varje 

protokoll innehöll mellan 5 och 27 ärenden. Majoriteten av protokollen hade ca 15 ärenden. 

 

Urval till dokumentanalys  

Vi inledde med en genomgång av de protokoll som fanns i vårt urval för att skapa bild av 

vilka ärenden, problem och insatser som fanns. I samband med denna genomgång skapade vi 

en lista i Excel, med olika kategorier rörande barn, föräldrar och insatser som varje ärende 

sedan kategoriserades in under. Detta gav en tydlig bild av vilka typer av ärenden som fanns i 

vårt material. Vid systematiseringen av materialet lämnades också korta anteckningar om 

ärendets innehåll samt en anmärkning om det var ärenden som återkom eller som på annat sätt 

kunde vara intressant för vårt vidare arbete med dokumentanalysen och fallbeskrivningarna. 

På så sätt blev sammanställningen också en lathund för att enkelt kunna hitta tillbaka till 

ärenden. I sammanställningen av de olika ärendena kom vi att se att frågor om vanvård2 och 

vanart3 var vanligt förekommande och väldokumenterade. Inom dessa områden tas både barn- 

och föräldrabeteende upp. Vi bestämde därför att fokusera vårt urval kring dessa områden.  

 

Efter genomgången hade vi fått en bild av hur mycket dokumentation som fanns i de olika 

ärendena och vi upplevde att 20 ärenden var rimligt för att ge oss den information vi ville ha. 

Vi valde därför ut 20 ärenden som hanterade vanvård och vanart. Här utgick vi ifrån ett 

målinriktat urval som innebär att fall väljs mot bakgrund av vad man vill upptäcka, förstå och 

få insikt i. Man väljer alltså fall man kan lära sig något av och som kan ge mycket information 

(Merriam 2006:61-62). Det var därför viktigt att det fanns en rik dokumentation kring 

ärendena, det vill säga mycket utlåtanden som till exempel polisrapporter, barnavårdsakter 

med mera.  

 

                                                
2 Vanvård innebär att föräldrar missköter eller brister i omsorgen av sina barn (Malmström S, Györki I  & 
Sjögren P A 2007:660) 
3 Vanart innebär att barnet uppvisar ett provocerande beteende, eller visar tecken på att vara onormalt eller 
psykiskt sjukt (Sallnäs 2000:94). 
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Urval fallbeskrivningar   
När vi, i vår dokumentanalys, redogjort för hur vanart och vanvård beskrivs vill vi genom 

fallbeskrivningar skapa en tydligare bild över hur dessa problem hanteras. Genom att känna 

till den kontext som en händelse förkommer i, som i vårt fall handlar om uttalande om 

vanartade och vanvårdade barn, kan man skapa en förståelse för hur uppfattningar och 

antaganden kan ha påverkat situationen (Merriam 2006:38). Urvalet till fallbeskrivningarna är 

baserade på det urval av 20 ärenden vi gjort inför dokumentanalysen. I ett flertal av dessa 

ärenden begärdes akterna ut från kommunarkivet för genomgång. Sedan valdes två ärenden ut 

mot bakgrund av att de var talande för hur man agerar i dessa ärenden samt att 

dokumentationen var rik. Vi valde två ärenden för att kunna belysa hur både vanvård och 

vanart hanteras. De utvalda akterna var användbara även i vår dokumentanalys. 

 

4.2 Bearbetning och analys 

När alla urvalsförfaranden var genomförda påbörjades bearbetning av materialet. Till 

dokumentanalysen gick vi igenom de 20 valda ärendena igen. Vi igenom alla protokoll 

familjerna förekom i, samt bilagor. För varje familj antecknades och citerades relevant 

information, det vill säga det som sagts om människorna i dokumenten. Informationen 

strukturerades upp i olika teman. Till en början delade vi endast upp informationen efter 

vanvård och vanart. Vi upplevde dock att materialet behövde struktureras upp ytterligare för 

att bli mer överskådligt och begripligt. Vi diskuterade och provade olika sätt att tematisera 

vårt material och vi landade sedan i en uppdelning av barn och föräldrar samt kön. Denna 

uppdelning gjorde vi eftersom vi upplevde att det fanns en skillnad på hur mödrar och fäder 

samt flickor och pojkar betraktades och behandlades. Vi anser även att uppdelningen gjorde 

vårt material lättare att läsa och förstå. Under arbetets gång har vi valt att plocka bort 

information som inte varit relevant i förhållande till våra teman.   

 

När vi sedan påbörjade vårt arbete med fallbeskrivningarna tillämpade vi ett liknade 

tillvägagångssätt. Även här samlade vi in den information som fanns. I detta fall handlade det 

protokoll och bilagor, men också barnavårdsakter och socialakter. Eftersom informationen var 

mer omfattande i dessa ärenden krävdes mycket bearbetning och strukturering. Vi började 

med att strukturera informationen i kronologisk ordning. Vi plockade sedan bort information 

som vi inte ansåg vara relevant för hur ärenden beskrevs och hanterades. När informationen 
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var bearbetad började vi skapa berättelser kring personerna.  

 

I vår presentation av empirin har vi valt att använda de begrepp som används i 

barnavårdsnämndens dokumentation. Detta för att skapa en så rättvis bild som möjligt av de 

förekommande händelserna och undvika att nya begrepp ger situationen en ny innebörd. 

Analysen av vårt material är baserat på Erving Goffmans och Howard S Beckers teorier om 

avvikelse. Vi valde att placera våra analyser efter varje avsnitt i empirin. Detta val gjordes 

med hänsyn till läsaren. Vi upplevde att denna struktur tydligare kan visa på hur de olika 

avsnitten i empirin kan förstås i förhållande till teoretiska utgångspunkter. 

 

4.3 Dokumentanalys som metod 

Vi ska nu diskutera dokumentanalys som metod samt redogöra för de styrkor och svagheter 

som finns med metoden. 

 

En fördel med dokumentanalys är tillträdet till data. Det var lätt för oss att arbeta med 

dokumenten, då de alltid fanns tillgängliga på Kalmar kommunarkiv. Det enda vi behövde 

förhålla sig till var öppettiderna på kommunarkivet. Eftersom vi hanterat allmänna handlingar, 

och inga formella tillstånd eller förfrågningar behövts göras, har vi kunnat komma igång med 

vår empiriinsamling i god tid. Med dessa förutsättningar har vårt arbete varit lättplanerat och 

flexibelt, vi kunde arbeta när det passade oss. En annan fördel är att dokumenten är 

tillgängliga för allmänheten och på så sätt kan vår studie kontrolleras av andra. Att använda 

sig av dokument har också den fördelen att det inte innebär samma risk för bortfall, eller att 

respondenten drar sig ur, som till exempel en intervjumetod (Denscombe 2010:316).  

 

Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Vi ska nu föra diskussioner kring dokumentanalysens grad av trovärdighet, tillförlighet och 

generaliserbarhet och hur vi hanterar detta i vårt uppsatsarbete. 

 

Enligt Denscombe (2010) är trovärdighet en viktig faktor när man arbetar med dokument för 

att säkerställa att innehållet är riktigt och fritt från förutfattade meningar och fel (s 301). 

Thurén menar att källkritiken är en metod att bedöma källornas trovärdighet (Thurén 2009:9). 

Källkritikens principer är äkthet, tidssammanband, oberoende och tendensfrihet. Äkthet 
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handlar om att källan är vad den utger sig för att vara. Vårt material har förvarats på ett 

bemannat kommunalt arkiv och vi har inte funnit någon anledning att tvivla på dess äkthet då 

inget tyder på att materialet skulle vara förfalskat eller efterhandsproducerat. De brister som 

finns, är att det ibland fattas bilagor till protokoll. Detta har dock hanterats genom urvalet då 

ärenden där informationen varit bristfällig valts bort. Tidssamband är en annan källkritisk 

aspekt. Det handlar om att vara kritisk då det gått lång tid mellan en händelse och källans 

beskrivning av det inträffande. Barnavårdsnämnden träffades en gång i månaden under vår 

urvalsperiod, och berättelserna om de incidenter som tas upp är sällan äldre än så. Oberoende 

är nästa princip, som handlar om att källan ska ”stå för sig själv”, alltså inte vara en avskrift 

eller ett referat av en annan källa. I vissa fall refererar/citerar barnavårdsnämnden andra källor 

så som polisrapporter och utlåtanden. Vi har dock haft tillgång till dessa bilagor och barnens 

akter vilket har gjort att vi kunnat använda oss av förstahandskällorna istället. Tendensfrihet 

är den sista källkritiska principen. Denna innebär att källan inte ska ge en falsk bild av 

verkligheten, till exempel på grund av personliga, ekonomiska eller politiska intressen 

(Thurén 2009:13). Dokumenten är präglade av vad samhället ansåg vara problematiskt 

barna/föräldrabeteende, vilket inte går att komma ifrån. Det som beskrivs som problematiskt i 

dessa familjer måste alltså ses utifrån de referensramar dåtidens barnavård hade. Vi bör också 

ha i beaktande den eventuella partsinlaga som dessa dokument kan vara präglade av. Detta 

innebär att det finns risk att dokumenten präglas av motiveringar och uttalanden som främjar 

den egna verksamheten, det vill säga barnavårdsnämnden. Utifrån dessa källkritiska principer 

anser vi dock att våra källor är trovärdiga, med viss reservation med det vi ovan diskuterat 

kring tendensfrihet och partsinlaga. 

 

Tillförlitlighet innebär att man kan lita på forskningsmetoden och att mätinstrumentet skulle 

ge samma resultat vid upprepade mätningar (Denscombe 2010:424). Att använda 

dokumentanalys har gett oss förutsättningar för att besvara syftet och besvara 

frågeställningarna i uppsatsen. Vi anser därför att metoden och därmed resultatet, för det urval 

20 vi har gjort, är tillförlitligt. Däremot måste man beakta att med ett helt nytt urval med 20 

andra barnavårdsfall hade annan information kunnat framkomma. Vi anser dock att samma 

metod med ett nytt urval fortfarande hade kunnat besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

Generaliserbarhet handlar om huruvida resultatet går att generalisera i ett större sammanhang 

än den situation som studeras (Denscombe 2010:382). Vi gör inga anspråk på att generalisera 
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då vår studie är småskalig och inte har förutsättningar för ett generaliserbart resultat. Vi vill 

istället lyfta vårt resultat i förhållande till överförbarhet vilket innebär att läsaren kan använda 

vårt resultat för att förstå andra liknande fall. Man kan till exempel lyfta vårt resultat i 

förhållande till dagens barnavård och jämföra eller diskutera det. 

 

4.4 Litteraturanskaffning 

För att skapa en förståelse för, och få en inblick i, ämnet innehåller vår uppsats en historisk 

översikt och en kunskapsöversikt. Den historiska översikten ger en inblick i barnavården 

under 1900-talets första hälft och vår kunskapsöversikt är fokuserad kring begrepp, 

avvikelser, kategoriseringar och normer. Vi har använt oss av avhandlingar och böcker till 

dessa översikter. Vi har använt oss av www.avhandlingar.se där vi använt sökord som 

barnavård, social barnavård, samhällsvård, 1900-tal. Vi tog del av 5 avhandlingar som rörde 

ämnet. Men endast två presenteras i vår historiska översikt respektive kunskapsöversikt, då de 

andra inte upplevdes lika relevanta i förhållande till vår studie. Övriga böcker har vi sökt efter 

i bibliotekets databas. Vi har då använt oss av sökorden: problembarn, barn, barnavård, 

kategoriseringar, avvikelser. Vi har också använt oss av litteratur som vi kommit i kontakt 

med tidigare och som vi ansåg var lämplig för vårt arbete.  

 

4.5 Etiska överväganden  

Samhällsforskning ska vara etisk. Därför finns det vissa krav som ställs vid insamling av 

information, analys och slutligen vid publicering av materialet. Dessa innebär att deltagarnas 

rättigheter och värdighet ska respekteras, att man ska undvika att deltagarna lider någon skada 

genom sin medverkan samt att deltagarnas integritet respekteras (Denscombe 2010:193). Det 

material vi använt oss är 70 år eller äldre och omfattas inte av sekretess. Vi har trots det varit 

måna om att ändra namn och personlig information som adress om de personer som 

förekommer i vår empiri för att undvika att personerna i fråga eller deras släktingar lider 

någon skada av sitt deltagande. Deltagarnas namn och information är dessutom inte relevant 

får vår studie, så det påverkar inte vårt resultat att ändra det. Vi kan dock inte förhindra att 

läsare begär ut dessa offentliga handlingar och får personlig information om våra deltagare. 

Det då uppgifterna inte är sekretessbelagda och man därför inte bryter mot några regler om 

man väljer att leta upp vårt källmaterial. Men genom att anonymisera våra deltagare har vi 

gjort det vi kan för att skydda dem.  
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4.6 Arbetsfördelning 

Uppsatsarbetet inleddes med att gemensamt komma fram till en uppsatsidé. När uppsatsidén 

var klar började vi formulera preliminära syften och frågeställningar som kom att vara 

vägledande för uppsatsskrivandet. Vi tog sedan kontakt med Kalmar kommunarkiv för att 

utreda möjligheterna att få till tillgång till dokumentation rörande barnavård. Då det inte 

förelåg några hinder för detta kunde empiriinsamlingen börja. Vårt empiriurval bestod av två 

böcker med protokoll, därför valde vi att gå igenom varsin bok och under tiden vara varandra 

behjälpliga vid eventuella frågetecken. Parallellt med empiriinsamlingen började vi arbeta 

med att formulera text kring empiri, metod och kunskapsöversikt. Dessa delar, likt teori och 

analys, delades till en början upp mellan oss. Efter att vi arbetat med delarna var för sig, 

överlämnade vi våra ansvarsområden till varandra. Vi arbetade sedan med varandras texter 

och gick slutligen igenom allt vårt material tillsammans. De sista två veckorna har bestått av 

att strukturera arbetet och korrekturläsa. Vi har också bett utomstående läsa vårt dokument för 

att få nya perspektiv på vår text. 
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5. Historisk översikt 

Vid en dokumentanalys av historiska källor är det viktigt att vara medveten om vilken kontext 

materialet skrevs i. Hur politik, lagar och hur det praktiska sociala arbetet var utformat 

påverkade vad som skrevs om människor och hur man såg på deras situation. Idag är det över 

hundra år sedan Sverige fick sin första barnavårdslag. Lagen, som bara inkluderade vanartade 

barn och hade ett starkt fokus på social kontroll, har nu blivit en socialtjänstlag som betonar 

frivillighet och självständighet, och inkluderar allt från barnavård till äldreomsorg (Lundström 

1996:14, 17). Lundström (1996) sammanfattar den sociala barnavårdens utveckling under 

1900-talet med tre koncept; från lekman till professionella, från detaljstyrning till ramlag och 

från enhetliga till varierande organisationer (s 22). Vi kommer här presentera en del av denna 

historiska framväxt, nämligen den barnavård som skedde utifrån 1902 samt 1924 års 

barnavårdslagar. 1902 års lag ger oss en bild av varför lagstiftning angående barn växte fram, 

medan 1924 är aktuell då den lagstiftningen används under vår studerade tidsperiod. 

 

5.1 Den första barnavårdslagen 

1902 kom Lag angående uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade barn 

(SFS 1902:67) som anses vara den första barnavårdslagen. I samma veva kom även en lag för 

fosterbarnsvård samt en lag som skulle behandla unga lagöverträdare. Industrialisering, 

urbanisering och folkskolans intåg i Sverige är enligt Lundström (1996) anledningar till att 

lagen kom vid just vid detta tillfälle. Speciellt folkskolan synliggjorde problem med barn och 

unga. Många anser idag att denna lag var starkt präglad av social kontroll (s 14). En av de 

grupper som skulle kontrolleras var industriarbetarklassens barn i storstäderna. Dessa barn 

ansågs vara en potentiell samhällsfara med sitt stökiga och feluppfostrade beteende. Tanken 

var att den nya lagen skulle göra det möjligt att ingripa och därmed undvika att barnen 

hamnade i ungdomskriminalitet. I 1902 års lag fanns därför en reglering för 

tvångsomhändertagande av barn. Grunden till en tvångsplacering var att 

barnavårdstjänstemannen tyckte sig kunna förutse att barnet skulle bli vanartigt, eller att 

barnet redan var vanartigt. Tanken var att då placera barnet utanför hemmet (Lundström 

1996:14). Lagen kom dock att bli kritiserad, bland annat för att den inte omfattade alla barn. 

Man kunde med lagens stöd inte omhänderta barn som misshandlades eller vanvårdades, 

eftersom lagen endast var fokuserad på barnets eget beteende (Lundström 1996:15). 



 

 

 

15 
 

5.2 Lag om samhällets barnavård 1924 

För att råda bot på kritiken kom 1924 Lag om samhällets barnavård (SFS 1924:361). Även 

denna lag syftade till social kontroll av problematiska barn men det gavs även utrymme för att 

omhänderta barn som for illa på grund av vanvård. 1924 års barnavårdslag skapade även 

organisatoriska förändringar, som bland annat innebar att barnavården centraliserades i 

obligatoriska barnavårdsnämnder. Ordföranden i barnavårdsnämnden var ofta en präst eller 

lärare, och det var dessa som bestämde om och utförde insatser (Lundström 1996:15).  

 

De barn som kunde bli aktuella för barnavårdsnämnden utifrån lagstiftning var barn under 16 

år, som utsatts för misshandel, allvarlig vanvård eller fara till liv och hälsa i föräldrahemmet. 

Ett barn kunde också aktualiseras på grund av föräldrarnas lastbarhet, vårdslöshet eller 

oförmåga att fostra barnet. En sista kategori var barn som ansågs vara så vanartade att de 

krävde särskilda uppfostringsåtgärder (SFS 1924 § 22). När ett barn blev vanvårdat kunde 

föräldrarna förmanas att bättre uppfylla sina plikter gentemot barnen och varnas om vad som 

sker om de inte förbättrar sitt föräldraskap. Även vanartiga barn förmanades och dessa kunde 

även agas (SFS 1924 § 23). Om dessa åtgärder inte hjälpte skulle nämnden omhänderta 

barnen. Barn kunde omhändertas på grund av vanvård, vanart, om de var i behov av vård 

utanför hemmet på grund av sjukdom, sinnessjukdom, vanförhet eller annan andlig eller 

kroppslig brist. Barnet kunde också omhändertas om han/hon ansågs vara övergiven av 

föräldrarna (SFS 1924 § 29). En annan insats som var aktuell under denna tid var 

barnavårdsmännen. De kom dock inte till enligt 1924 års lag, utan genom 1917 års lag om 

barn utom äktenskap. Alla barn som föddes utomäktenskapligt skulle ha en barnavårdsman. 

Deras uppgift var att ”säkerställa att fäder betalade underhåll och att mödrar tog väl hand om 

sina barn” (Sallnäs 2000:56). 

 

När det gällde placeringar utanför hemmet gjorde man åtskillnad mellan olika ”typer” av 

barn, de välartade och de vanartade barnen (Sallnäs 2000:94). Åtskillnaden mellan vanartade 

och icke vanartade barn växte sig starkast under just 1920-1940 talet (Sallnäs 2000:96-97). I 

lagen kan vi utläsa att man särskilde barnen, då man skriver att samhällsvård var aktuellt för 

vanvårdade barn medan skyddsuppfostran var aktuellt för vanartiga barn (SFS 1924 §§ 24, 

29).  
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När barn placerades gjordes en uppdelning enligt följande: 

• Fosterhem: välartade barn 

• Barnhem: välartade barn, som inte fick plats i fosterhem 

• Skyddshem: vanartade barn 

• Uppfostringsanstalter: svårt vanartade barn (Sallnäs 2000:95-96). 

Ett fosterhem var en familj där barnet flyttade in, medan barnhem, skyddshem och 

uppfostringsanstalter var institutioner. Tanken var att institutionen skulle likna ”det goda 

hemmet”. Detta var dock enligt många kritiker mer en fin tanke än en praktik. Institutionernas 

vardag hade rutiner som liknande en anstalt och den beskrivs med ord som tristess och 

isolering. Övergrepp och vanvård av barnen förekom, och uppfostringsmetoderna verkade 

härstamma snarare från militären än från ett hem (Sallnäs 2000:95-96). Skillnaden mellan ett 

barnhem och ett skyddshem eller ett uppfostringshem var att de två senare tog in vanartade 

barn, och att dessa skulle ägna extra uppmärksamhet åt barnets uppfostran till arbetsduglighet 

och yrkesskicklighet (SFS 1924 § 44).  

 

Tanken med denna differentiering var att kunna diagnosticera och behandla de vanartade 

barnen bättre om de alla var på samma ställe. En annan tanke var att vanartade barn inte 

skulle beblandas med välartade barn och påverka dessa negativt. Detta var dock svårt att 

genomföra i verkligheten och barnen var ofta blandade på de olika institutionerna (Sallnäs 

2000:96-97). Uppdelning över vanvård och vanart verkar också varit beroende av ålder, små 

barn ansågs ofta vara vanvårdade medan äldre var vanartade. När Else Kleen (en svensk 

journalist, samhällsdebattör och författare) besökte ett antal skyddshem på 30-talet ansåg hon 

att endast 30 % av pojkarna var vanartade och i behov av institutionsvård, resten var 

placerade på grund av fattigdom eller att de var övergivna (Sallnäs 2000:98). 
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6. Kunskapsöversikt 

Vi kommer nu att presentera forskning från ett antal studier som tittar på begrepp, avvikelse, 

kategorisering och normer. Vi har här valt att ha ganska vid omfattning på materialet både vad 

det gäller målgrupp och tidsålder. Det finns material från såväl 1800-talet som 2000-talet, och 

det tar upp allt från ogifta kvinnor till skolbarn. Detta för att visa på den bredd som finns inom 

detta ämne.  

 

6.1 Horan i bondesamhället 

Horan i bondesamhället är en studie av Jonas Frykman, om utomäktenskapliga relationer och 

social kontroll under 1800-talets Sverige. Kvinnor som inte följde samhällets normer för 

sexuellt umgänge kallades under denna tid för horor. Vilka var normerna dessa kvinnor brutit 

mot då? Jo, att ha sex utanför äktenskapet och/eller föda utomäktenskapliga barn. Frykman 

beskriver hur man kunde begå enkelt hor, vilket innebar att en av personerna inte var gift, 

medan den andra var det. Man kunde också begå dubbelt hor, vilket innebar att båda parterna 

var gifta, men inte med varandra. Ett samlag mellan två ogifta personer kallades lönskaläge 

och var också starkt normbrytande. I alla dessa fall kunde kvinnan i fråga bli betecknad som 

hora. Viktigt att poängtera är alltså att horan inte nödvändigtvis var prostituerad likt dagens 

begrepp syftar till, även om det fanns prostituerade som kallades byhoror på denna tid, och 

dessa självklart räknades in i begreppet hora (Frykman 1977:33-34). 

 

Nu pratar vi bara i termer av kvinnor som horor. Studien är fokuserad på kvinnorna, men 

några ord om männen kan inte skada. Var det okej för män att ha dessa relationer? Frykman 

menar att männen inte genomgick någon större social statusförändring när de till exempel 

blev far till ett utomäktenskapligt barn. Varför? Jo för man ansåg att det var kvinnan som 

begått brottet, då det var hon som födde barnet (Frykman 1977:173). En horkarl, så som de 

ibland kunde benämnas, ansågs inte heller vara ett samhällsproblem på alls samma sätt som 

en hora (Frykman 1977:36). Detta leder oss över på nästa ämne, vad det innebar att betraktas 

som en hora. Frykman (1977) berättar hur hororna ansågs vara en samhällsfara. Ett exempel 

är hur de anklagades vara ansvariga för att sprida sjukan ”horeskäver” till små barn (s 25). 

Horeskäver eller käver är det som idag kallas för engelska sjukan, en sjukdom som orsakas av 

D-vitaminbrist och gör att skelettet försvagas. Sjukdomen var vanlig på 1800-talet, och kan 
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utifrån dagens kunskap kopplas till den spädbarnsvård man hade på 1800-talet, då man ansåg 

att det var farligt för barnen att vara utomhus, varpå de inte fick det solljus som gör att D-

vitamin produceras i kroppen (Frykman 1977:27-28). Men på denna tid, var det horans eller 

mammans fel. Att som blivande moder vistas utomhus utan att täcka håret, att sitta med benen 

i kors i kyrkan eller att gå igenom en grind kunde orsaka sjukdomen. Dessa exempel kan ses 

som sätt att begränsa kvinnans frihet i samhället, både vad det gäller vilka hon ska umgås 

med, hur hon ska klä sig och hur hon ska röra sig i samhället. Men att ha en ”faroladdad” 

relation till en hora kunde också leda till att ens barn blev sjukt. Likaså blev barnet sjukt om 

en hora fick se barnets nakna bröst (Frykman 1977:30-33). Horornas orenhet tas upp som en 

aspekt, som kan förklara varför de ger horeskäver till barn. Detta kan både ses utifrån alla de 

negativa egenskaper man tillskrev en människa på grund av kategorin hora; farlighet, 

orenlighet, smitta. Men man kan också se hur man genom förutfattade meningar om en grupp 

människor det isolerar dem från det övriga samhället. När man tror att en hora orsakar 

sjukdom vill man självklart inte ha henne i sin umgängeskrets, sitt hem eller ens i sin by 

(Frykman 1977: 36). 

 

6.2 Nödhjälp på villovägar 

Daniel Nilsson Ranta (2008) ger i sin avhandling en inblick i de Norrbottniska arbetsstugorna 

under 1903-1954, vars huvudsakliga syfte var att hjälpa de allra fattigaste barnen och erbjuda 

dem mat, husrum och utbildning i enklare hantverk (s 4). Vi har främst valt att fokusera kring 

det kapitel som beskriver hur verksamheter behöver legitimeras för att kunna bestå. 

Organisationen behöver befästas genom legitimeringsleverantörer som ger verksamheten en 

positiv utvärdering. Det finns fem legitimeringsleverantörer som uttalar sig i frågan om 

barnen som vistas på arbetsstugor och vad insatsen har för inverkan och effekt (Nilsson Ranta 

2008:186-188). Bland annat redogör folkskoleinspektörerna, i sina granskningar av vilka 

behov som finns samt hur undervisningen går till i arbetsstugorna. Det uttalas också om 

barnens uppträdande, svenska i tal och skrift, god fostran, barnens tidigare svårigheter till 

skolgång och deras förbättrade hälsa. En annan legitimeringsleverantör utgörs av 

förteckningar som görs av arbetsstugan över barns hemvist, ålder, kroppsutveckling, flit, 

uppförande och så vidare som sedan blir underlag för folkskoleinspektörens rapport. Detta 

problematiseras i texten om partsinlagan, att föreståndarinnan som är ansvarig för 

arbetsstugan framhäver uppgifter som gynnar verksamheten (Nilsson Ranta 2008:193-194). 
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Det anförs också svårigheten att samma situation kanske inte definieras på samma sätt, att vad 

folkskoleinspektören anser vara ohälsa kanske föreståndarinnan anser vara normal hälsostatus 

(Nilsson Ranta 2008:199-200).  

 

Som tredje legitimeringsleverantör omnämns företrädarnas inspektionsresor. Dessa 

inspekterar i huvudsak materiella miljön så som byggnaden och skidor till barnen. Barnen på 

arbetsstugorna granskas i grupp och framförallt tittar man på barnens sångförmåga. Barnen 

blir en symbol för verksamhetens goda kraft.  Man omnämner det då problematiskt att barnen 

är skygga, har ett oestetiskt hälsningsförfarande, är dåliga i sång samt om flickorna saknar 

hårband (Nilsson Ranta 2008:204-205). För det fjärde omnämns stiftelsens årsrapporter. De 

årsrapporter som lämnas från verksamheten blir den officiella bilden av verksamheten. Dessa 

innehåller inslag av hur välgörande verksamheten är. Rapporterna består också av uttalanden 

från personer som anses pålitliga och som uttalar sig positivt om verksamheten. 

Årsrapporterna blir sedan ett material för att locka fler donationer till verksamheten genom att 

visa på deras goda förmåga att skapa goda samhällsmedborgare (Nilsson Ranta 2008:209-

210). Slutligen lämnas en kort kommentar om de enskilda barnens upplevelser av dessa 

arbetsstugor. Men dessa ges inget större utrymme mer än att det konstateras att upplevelserna 

är skilda (Nilsson Ranta 2008:216).  

 

Genom denna text blir det tydligt vilken makt och inverkan språket har. Det visar också på 

hur vissa personers talan får större slagkraft än andras. I avhandlingen diskuteras också olika 

anledningar till detta och främst kan man anta att det handlar om ekonomiska faktorer. Då 

dessa verksamheter var i behov av donationer behöver de ett kvitto på att deras verksamhet 

gör gott. 

 

6.3 Problembarnets århundrade och skolbarns olikheter 

I introduktionen till Problembarnets århundrade lyfter Mats Börjesson och Eva Palmblad 

(2009) fram Ellen Keys förhoppning om att 1900-talet skulle bli barnets århundrade. Key ville 

tillgodose barnens behov av vård, omsorg och utbildning samt stärka deras position i 

samhället. Det blev ett århundrade där man i större utsträckning fokuserade på barnen. 

Börjesson och Palmblad (2009) funderar dock på om det snarare blev problembarnens 

århundrade än barnens århundrade. För att få den nya kunskapen om barn och veta vad barnen 
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egentligen behövde började de granskas. Genom att identifiera vad som var normala barn, 

upptäcktes också saker som problematiska med andra barn, både fysiskt, psykiskt och 

inlärningsmässigt. Professioner som läkare, socialarbetare, psykologer och lärare ansågs (och 

anses) ha kompetensen att förklara, hantera och förebygga dessa problem (s 7). 

 

Vad är då problematiskt hos ett barn? Boken tar bland annat upp hur uppfostringsproblem, 

ordblindhet, sinnesslöhet och kroppsliga avvikelser ansetts vara problematiskt under 1900-

talet. De menar att vi alltid hittat saker som ansetts vara oroande med den unga generationen, 

men vad vi fokuserat på har varit olika. För 100 år sen var det viktigaste att barn vara 

uthålliga, tåliga och karaktärsfasta. Uppfostringsmetoderna var hårda, barnen skulle härdas 

och pjåskighet var bannlyst. För 50 år sedan var det istället nervositet som var problemet hos 

barn och det var detta som skulle åtgärdas. Idag ligger fokuset på den sociala kompetensen. 

Barn som är egensinniga och inte beter sig som man bör diagnosticeras med ADHD, damp 

och Aspbergers syndrom vilket också är diagnoser som fått genomslag i media och 

skolvärlden (Börjesson & Palmblad 2009:27). Skolan är en verksamhet där man tydligt kan se 

hur vissa barn blir åtskilda från andra (Börjesson & Palmblad 2009:8-9).  

 

Mats Börjesson har i en annan studie, Om skolbarns olikheter beskrivit hur skolan genom 

historien har varit en verksamhet som ofta larmat om barnets svårigheter. Lärarna har då fått 

vittna om barnets sätt att vara. Att lärarna är den grupp som kunnat upptäcka barns svårigheter 

kan förstås mot bakgrund av att skolan är en klinisk miljö som kräver vissa sätt för att fungera 

(Börjesson 1997:41). Klassrummet kräver ordning baserad på självbehärskning och disciplin. 

Om barnet inte kan leva upp till detta arrangeras olika typer av insatser (Börjesson 1997:49-

50). Tilläggas här bör den makt som myndighetspersoner och andra professioner innehar att 

avgöra vad som är att anse problematiskt och inte (Börjesson 1997:32-34). I särskiljandet av 

dessa skolbarn framträder problemen i jämförelsen mot det normala och man kan genom 

historien se att man avskiljer dessa från fyra håll. Dessa fyra håll har varit 

oförstånd/utvecklingsstörning, specifika svårigheter, asocialitet och rörelsehinder (Börjesson 

1997:43). Man har också tittat på andra faktorer som utgör referensramar för det normala och 

det avvikande. Det kan då handla om att man tittar på barnens betyg eller deras förmåga att 

läsa och skriva.  
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Dessa särskiljningar kan förstås på olika sätt. Å ena sidan att skolan vill skapa 

homogeniserade grupper som underlättar hanteringen och skapar en mer effektiv undervisning 

(Börjesson 1997:54). Å andra sidan beskrivs dessa särskiljanden mot bakgrund av vad som är 

anses som barnets bästa. I dessa fall blir definitionen, till exempel diagnosen, en ”biljett” för 

att få rätt till stödinsatser, insatser som av skolan ses som en förmån (Börjesson 1997:32-34). 

Sammanfattningsvis kan man säga att skolan sätter upp normer som får utgöra 

referenspunkter för vad som är att anse avvikande och inte. Dessa avvikelser blir sedan 

motiveringen till att särskilda stödinsatser behövs. Men det går inte att komma ifrån att man 

genom insatser för vissa barn, samt en institution som särskolan faktiskt gör skillnad på barn 

och barn (Börjesson & Palmblad 2009:8-9). 

 

6.4 Strultjejer, arbetssökande och samarbetsvilliga 

Börjesson och Palmblad (2008) har skrivit en bok som tar upp kategorisering inom det sociala 

arbetet. De menar att kategoriseringar inte avspeglar vår verklighet, utan att det snarare 

handlar om att skildra världen på ett särskilt sätt. Man argumenterar inte för att undvika 

kategoriseringar då detta inte anses vara möjligt. Men man frågar sig däremot vilka 

förutsättningar kategoriseringarna vilar på och vad dessa kategoriseringar får för 

konsekvenser (s 9). De tar upp hur kategoriseringen har blivit en allt känsligare fråga i vårt 

samhälle, speciellt när det gäller vad man ska kalla utsatta eller svaga grupper för. De 

framhåller att det sker mer begreppsändringar för dessa grupper. Ett exempel är hur personer 

som sitter i rullstol har gått från rullstolsbundna, till rullstolsburna till rullstolsbrukare, medan 

beteckningarna som sociolog och bilmekaniker har varit relativt fasta begrepp för dessa 

”kategorier” människor i vår samtid. Detta förklaras med att sociologer och bilmekaniker inte 

har samma socialpolitiska laddning som funktionsnedsättningar (Börjesson & Palmblad 

2008:7).  

 

Kategorier kan vara valbara och tvingande. Valbara kategorier är sådant som medlemskap 

eller livsstil som är självvald. Tvingande kategorier handlar om aspekter som kön och 

etnicitet, som inte går att påverka även om man skulle vilja. Men det är inte bara biologiska 

kategorier som kan bli tvingande, det kan också handla om de kategorier som 

”människoexperter” av olika slag sätter på människor. Schizofren, jagsvag och missbrukare är 
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exempel som tas upp. Här finns en självklar problematik, vem ska ha rätten att kategorisera? 

(Börjesson & Palmblad 2008:33-34).  

 

Börjesson och Palmblad (2008) tar upp konkreta exempel på de kategoriseringar som görs 

inom det sociala arbetet. På en handskriven lapp från en socialarbetare till en annan hittar vi 

ett exempel, hur en flicka betecknas som en ”strultjej”. Vad innefattas då i detta? Jo bland 

annat har hon inte lämnat in något anställningsintyg (s 46-47). Men man kan fråga sig hur 

lappens mottagare påverkas av den negativa bild man sänder ut av tjejen, genom att kalla 

henne för strultjej. En annan kategori som tas upp är missbrukaren, och vad som innefattas i 

det begreppet och förväntas av en sådan person. I dokumentationsmaterial kan man läsa hur 

missbrukaren Pekka ”uppger” att han varit drogfri i X antal månader. Detta är en tendens man 

finner i många missbruksärenden. Klienten har inte varit drogfri i X månader, han uppger 

eller påstår att han har varit det. Börjesson och Palmblad anser att man som professionell 

härmed distanserar sig ifrån och påpekar Pekkas bristande verklighetsuppfattning (Börjesson 

& Palmblad 2008:53).  

 

Vår forskningsgenomgång visar att begreppsanvändningen om människor är problematisk. På 

1800-talet handlade det om horor och idag handlar det om strultjejer, men faktum består att vi 

kategoriserar människor och behandlar dem därefter. Mot bakgrund av det här, vill vi med vår 

uppsats belysa hur avvikelse kan förstås i samband med begreppsanvändning under 1920 och 

-30-tal.
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7. Teori 

När det gällde teorival diskuterade vi många olika förhållningssätt och författare innan vi 

slutligen valde att fokusera på avvikelse, med hjälp av Howard S Becker och Erwing 

Goffmans teorier. Båda teoretikerna tar upp avvikelse som skapat av samhället, men de 

fokuserar på något olika aspekter av detta fenomen. Vi har främst utgått från Becker, men 

använt Goffman när han haft idéer kunnat komplettera vår teori. Tanken på avvikelse som 

samhällets skapelse passar den typen av analys vi vill göra, och det finns många intressanta 

aspekter i deras teorier som vi anser vara värda att diskutera i förhållande till vår empiri.  

  

7.1 Avvikelse 

Vi ska börja med att titta på hur avvikelse uppkommer, enligt Becker och Goffman. Becker 

(2006) beskriver att alla sociala grupper gör upp regler över hur man ska bete sig i olika 

situationer, grundade på vad gruppen själva tycker är ”önskade” och ”oönskade” beteenden. 

En social grupp kan vara ett fotbollslag eller ett företag, men man kan också se ett folkslag 

eller hela samhället som en social grupp. För att de sociala reglerna ska bestå dömer gruppen 

handlingar som riktiga eller felaktiga och behandlar en individ utifrån det. Exempel på regler 

är våra lagar som uttrycker vilka beteenden som är felaktiga. Här har man speciella instanser, 

exempelvis polisen, som verkar för att reglerna följs. Felaktiga beteenden följs av sanktioner 

när de upptäcks. En annan form av regler är traditioner (till exempel religiösa övertygelser), 

där sanktionerna blir mer informella. Regler kan också handla om sociala koder, där det är 

den sociala gruppens ansvar att reglerna följs (s 17). Även Goffman gör en definition på 

avvikare, som stämmer bra överrens med Beckers tankegångar. Goffman (2009) menar 

nämligen att en avvikare är en person som inte följer de gemensamma normer som satts upp i 

samhället. Dessa normer är baserade på gemensamma föreställningar om uppträdanden och 

personliga attribut (s 145). I förhållande till detta använder Goffman termen stigma. Stigma 

innebär att en person besitter en mindre önskvärd egenskap, som gör denne olik i förhållande 

till de övriga personerna inom kategorin (Goffman 2009:13). Exempel på stigma kan vara 

kroppsliga missbildningar, ras, religion, fängelsevistelse, arbetslöshet och alkoholism 

(Goffman 2009:14). Båda författarna menar att avvikelse och sociala regler måste förstås 

utifrån normalitet. Becker (2006) beskriver hur den som avlägsnar sig från genomsnittet är en 
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avvikare (s 19). Goffman (2009) förstärker uttalandet om det normala referensramar när han 

säger att vi  vänder oss till normaliteten, om vi vill ha förståelse för olikhet (132). 

  

7.2 Hur skapas avvikelse? 

Ett centralt antagande för både Becker och Goffman är att avvikelsen skapas av samhället. 

”Sociala grupper skapar avvikelse genom att upprätthålla de regler vilkas överträdelse utgör 

avvikelsen och sedan tillämpa dessa regler på specifika personer och beteckna dem som 

utanförstående” (Becker 2006:23). Ser man på avvikelse på detta sätt är avvikelsen inte en 

egenskap hos personen och inte heller en handling som personen begått. Avvikelsen skapas 

eftersom en social grupp definierat vad man bör och inte bör göra (Becker 2006:23). Goffman 

(2009) menar att denna typ av regler och förväntningar på samhällsmedlemmar är en 

förutsättning för att samhället ska fungera. Han poängterar dock att det är dessa regler som 

skapar avvikelse och stigmatiseringen. Utan förväntningar på en människa skulle hon inte 

kunna vara avvikande (s 15). Samhällets regler kan alltså dels ses som ett sätt att hålla ordning 

i vårt samhälle och få samhället att fungera på ett bra sätt, men också ett sätt att definiera 

sociala aspekter så som hur man bör klä sig, prata, vilka man bör umgås med och så vidare. 

 

Ifall denna typ av ”sociala” handlingar blir avvikande eller inte beror enligt Becker på hur 

andra reagerar på den (Becker 2006:23). Att komma till skolan naken lär till exempel anses 

som avvikande, just eftersom det inte passar de sociala regler som finns i vårt samhälle. 

Därför skulle man bli avvikande av den typen av handling. Enligt Becker finns det olika 

”grader” på hur starkt omgivningen reagerar på en avvikelse. Han beskriver bland annat hur 

avvikandets grad påverkas av vem som utfört handlingen och vem som lidit skada av den, och 

menar att vissa regler appliceras mer på vissa personer än andra. Studier visar till exempel att 

kriminella medelklasspojkar klarar sig bättre i rättsprocessen än pojkar från slumområden. 

Det är mindre risk att de tas med till stationen, registreras eller bli fällda och dömda för brott 

trots att ungdomarna begår samma brott. Becker förklarar också hur vissa regler bara 

tillämpas när de får vissa konsekvenser. Man betecknas i regel inte som kriminell av 

samhället förrän ens brott har upptäckts till exempel (Becker 2006:25-26). 

 

Becker poängterar hur invånarna i vårt samhälle inte alltid är överrens över vilka regler som 

ska gälla, och hur till exempel klass, etnicitet, yrke och kultur kan påverka vilka regler man 
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anser att ens medmänniskor ska följa. Det kan därför finnas oenighet över vilket slags 

beteende man bör ha och vilka som ska klassas som avvikande (Becker 2006:27). Ett exempel 

på när människor blir ”påtvingade” regler de inte nödvändigtvis accepterar är hur regler för 

unga angående till exempel skolgång och sexuellt beteende nästan alltid skrivs av äldre 

personer. I detta fall illustreras hur makt (rättslig eller utomrättslig) gör det möjligt för 

grupper att skapa regler och påtvinga dem på andra grupper. Eftersom ungdomar anses vara 

oförståndiga och ansvarslösa jämfört med de (äldre) personer som stiftar lagar anses detta 

vara legitimt. Becker säger att gruppers sociala ställning kan ge dem makt att genomdriva sina 

regler över grupper som har lägre social ställning. Han tar upp skillnader i ålder, kön, etnicitet 

och klass som faktorer som kan påverka möjligheten att instifta och tillämpa regler (Becker 

2006:28-29). 

 

Becker (2006) menar att regler är produkter av någons initiativ, nämligen 

moralentreprenörers. Dessa delar han upp i regelskapare och regelövervakare. Vi ska nu 

behandla den första kategorin, regelskaparen. Det är en person som beskrivs med ord som 

reformator och kampanjdrivare. Han/hon har hittat saker i samhället som han inte är nöjd 

med, och anser sig ha som uppgift att förändra detta. Detta kan bland annat handla om när en 

klass vill införa regler för en lägre klass, då de finner någon problematiskt i deras levnadssätt. 

Detta går att koppla till det vi tidigare tog upp, kring hur ens sociala ställning gör det möjligt 

att införliva regler och påtvinga dessa på personer. Sättet man försöker skapa dessa nya regler 

kan vara lagförslag. Man kan också använda sig av professioner som till exempel psykiatriker 

för att stärka sina argument (Becker 2006:125-127). En annan form av moralentreprenör är 

regelövervakaren. När ett nytt regelkomplex skapats kan man nämligen behöva en institution 

som övervakar detta, till exempel barnavårdsnämnder (Becker 2006:130).   

 

7.3 Varför avviker man? 

Enligt Becker finns det en drivkraft bakom den avvikande handlingen, medveten eller 

omedveten. Varför vill då vissa avvika? Becker säger att vi alla har impulser till avvikelse, 

och istället för att fråga varför avvikare följer sina impulser kan man undra varför andra inte 

gör det? Han menar att människor genomgår en engageringsprocess där man involveras i 

konventionella institutioner och beteenden. Man håller sig till vissa beteenden fast man inte 

vill, då avvikande beteenden skulle påverka en negativt. Exempel är hur skoltrötta elever inte 
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hoppar av skolan trots att de vill, för de vet att man kommer få svårt att få jobb utan 

utbildning. En person som socialiserats på detta sätt hejdar alltså sig själv ifrån avvikande 

beteenden som har negativa konsekvenser (Becker 2006:35-36). Personer som avviker 

avsiktligt kan på två sätt”komma undan” den här socialiseringsprocessen som skapar vår 

normalitet och vår olust att bryta regler. Antingen har man under uppväxten inte blivit utsatt 

för denna process, om man till exempel levt utanför samhällets konventionella ramar. Becker 

talar även om ”neutralisering” av sina impulser att faktiskt lyda lagar och regler. Han tar upp 

ungdomsbrottslighet som exempel, där man börjar se på sig själv som ett offer som blir 

intvingad i nya situationer där man måste begå brottsliga handlingar. En annan form av 

neutralisering är att man inte anser att någon tagit skada av det man gjort, och därför tycker att 

det är okej. Man försvarar helt enkelt sitt beteende på olika sätt och neutraliserar 

impulsen/viljan att vara laglydig (Becker 2006:36-37). 

 

Becker tar också upp begreppet avvikarkarriärer, alltså människor som inte bara gör någon 

avvikelse då och då, utan som lever på ett avvikande sätt. Exempel är missbrukare eller 

kriminella. Han menar att ett av de mest avgörande stegen i att bygga ett ”avvikandemönster” 

är att bli upptäckt och betecknad som avvikare. Som vi tidigare talat om är det i förhållande 

till samhällets regler som avvikelsen definieras, inte utifrån den handling man utfört. När 

personer definieras som avvikande av samhället förändras deras offentliga identitet. En 

kriminell person kommer först och främst vara kriminell och behandlas därefter, och i andra 

hand definieras utifrån till exempel sitt yrke eller sin civilstatus (Becker 2006:38-40). Att 

behandla en person som avvikande skapar en självuppfyllande profetia enligt Becker. 

Personen skapar en bild av sig själv utifrån hur människor ser på honom. Om andra anser 

honom vara kriminell, så är han väl det? (s 41). Även Goffman talar om vad vi tolkar in i 

vissa begrepp, och de ”socialt standardiserade förväntningar” vi har på andra människor. 

Genom att använda vissa begrepp för avvikarna, till exempel kriminell, så skapas vissa 

förväntningar hos dem vi pratar med angående den här personens uppträdande och karaktär 

(Goffman 2009:61). 

 

Mot bakgrund av dessa teorier kan vi förstå hur barnavårdsnämndens protokoll beskriver 

människor. När de poängterar beteenden och egenskaper i samband med vanvård och 

vanartärenden, kan vi anta att det är beteenden som bryter mot samhällets formella eller 

informella regler. Teorierna kan hjälpa oss förstå hur dessa regelbrott skapar avvikelser. 
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8. Empiri och analys 

I vår empiri syftar vi till att redogöra för hur avvikelser definieras och omnämns i sociala 

dokument samt visa på hur man hanterar dessa. I vår genomgång fann vi många olika typer av 

ärenden, allt från fäder som inte betalar underhåll till så kallade ”sinnesslöa” barn som ansågs 

behöva bo på anstalt. Vi har valt att utgå ifrån två typer av ärenden; vanvård och vanart. 

Utifrån dessa två kategorier har vi sedan gjort en övergripande indelning av föräldrar och 

barn. I fall det varit av vikt, har vi delat dessa kategorier i mödrar/fäder respektive 

pojke/flicka. Den sistnämnda uppdelningen är baserad på att det funnits olika förväntningar 

beroende på kön. I vår empiriframställning har vi valt att väva in vår analys, som grundar sig 

på Becker och Goffmans teorier om avvikelse. Avvikelse är ett fenomen som går att studera 

både på individ och samhällsnivå och det finns därför analyser på båda dessa nivåer.  

I texten hänvisas barnavårdsnämndens protokoll (bvnp), barnavårdsakter (bv-akt) och 

socialakter (soc-akt), för att spara plats och göra materialet mer lättläst. 

        

     

 

 

 

 

 

 

 Upplägg av empiri 

 

8.1 Vanvård 

Vi ska börja med att presentera våra fynd rörande vanvårdsärenden. I dessa ärenden omskrivs 

hur föräldrarna inte har förmågan att ta hand om sina barn, försummar dem eller att 

föräldrarollen kan vara behäftad med brister (bvnp 25/10 1929 §6). Vi ska vidare göra en 

beskrivning av hur mödrar och fäder omskrivs i dessa dokument samt hur barnen beskrivs. 

Detta för att ge en bild av vad man fyller definitionen vanvård med.  
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8.1.1 Fäder 

Informationen kring fäder är mer sparsam i vanvårdsärenden än informationen om mödrarna. 

Vi har dock hittat vissa uttalanden om fäder i dessa ärenden och det omskrivs bland annat hur 

de missbrukar sitt ansvar att betala underhåll för sina barn (bvnp 25/10 1929 §10). Detta kan 

till exempel illustreras genom ett exempel där en fosterfar ”icke ville draga försorg om gossen 

samt tillade att han antingen skulle begära äktenskapsskillnad eller rymma från alltsammans” 

(bvnp 18/3 1930 §5). Det finns ärenden då fysiska tillgrepp eller hot av olika slag blir 

beskrivningen av faderns vanvård. I ett protokoll finns det till exempel beskrivet hur barnet 

”för omkring två veckor sedan hade /../ blivit sparkad i magen av fadern med en toffel och 

därefter känt buksmärtor” (bvnp 20/4 1931 §5). Maten tas också upp som en aspekt i 

vanvårdsärenden, då samma flicka beskrivs i föräldrahemmet har utsatts för misshandel och 

vanvård då hon får så ”dålig mat att den skulle vara fullkomligt oätbar” (bvnp 20/4 1931 §5). 

Något annat som framställs som problematiskt hos fäder är bristande tillsyn och omsorg. Ett 

exempel är hur en fader är ”ute på resor om dagarna och att de båda gossarna äro under 

faderns bortavaro överlämnade åt sig själva utan tillsyn. Vid dessa förhållanden, då barnen 

löpa fritt i staden och söka sällskap med olika gatpojkar, äro de i saknad av erforderlig 

föräldravård och uppfostran och utsatta för sedligt avseende förvärvsbringade sådan, varav 

man med sannolikhet kan förutse att se båda gossarna äro i fara att bliva vanartade” (bvnp 

20/10 1930 §10). Slutligen vill vi visa på ett exempel där man diskuterar föräldrars lämplighet 

att ta hand om sitt barn. En barnavårdsnämnd i närliggande kommun hade begärt in utlåtanden 

angående moderns och faderns lämplighet att ta hand om sitt barn, då de begärt 

äktenskapsskillnad och barnet endast ska bo hos en av föräldrarna. När det gäller fadern är 

informationen knapphändig, ”Angående huruvida mannen Karlsson är lämplig att handhava 

vårdnaden om makarnas barn, kan barnavårdsnämnden ej yttra sig, då Karlsson är boende i 

Emmaboda och blott helst hastigt vid tvänne tillfällen besökt barnavårdsnämnden här” (bvnp 

20/3 1933 §14). I kommande avsnitt kommer vi att beskriva hur modern i samma ärende 

definieras i fråga om hennes lämplighet. 

 

8.1.2 Mödrar 

Vi inleder avsnittet med att följa upp föregående ärende angående föräldrars lämplighet att ta 

hand om sitt barn. Moders lämplighet framställdes ”att fru Karlsson är en stillsam, ordentlig, 

arbetssam och präktig kvinna som är varmt fästad vid sina barn, vilka hon vårdar på allra 
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bästa sätt. Barnen som äro väluppfostrade, välklädda och på alla vis välvårdade, äro varmt 

fästade vid modern och vilja inte komma ifrån henne” (bvnp 20/3 1933 §14). Vi kan anta att 

detta utgör beskrivningen för hur en god mor ska vara. Vi ska vidare beskriva vad som 

omnämnts som problematiskt med mödrarnas föräldraroll. I vanvårdsärenden är det mer 

förekommande att mödrar anklagas för att brista i omsorgen om sina barn. I flera fall talar 

man om hur moder i hög grad försummar sina barn, att barnen inte sköts på ett 

tillfredsställande och så vidare (bvnp 16/7 1936 §21, bvnp 22/1 1935 §1, bvnp 21/1 1935 

§19). Denna oförmåga och försummelse beskrivs genom olika faktorer. Likt som hos fäderna 

talar man om bristande tillsyn om barnen, då modern beskrivs ha lämnat barnen utan tillsyn 

under stora delar av dagen (bvnp 21/1 1935 §19). En annan faktor är moderns beteende 

gentemot barnen. I ett fall beskriver man hur modern samtidigt som hon agat barnen ”utfarit i 

de grövsta svordomar och uppträtt brutalt och fräckt mot barnen” (bvnp 22/1 1935 §1). 

Hemmets skick är ett område där man ofta har synpunkter på modern. Vad som lyfts fram i 

dessa fall är då hemmen är vanskötta och vanvårdade (bvnp 18/3 1930 §5, bvnp 25/10 1929 

§6). Man har förklarat dessa i termer av att de är ”ovårdat och mycket fattigt” (bvnp 25/10 

1929 §6). För att åtgärda problemen, vilket också kan visa oss vad som anses vara ”ett 

normalt” hem, råder man till att ”snarast vidtaga nödig tapetsering och målning” (bvnp 20/10 

1930 §9). 

 

En intressant iakttagelse är att man i ärenden där mödrar anklagas för vanvård inkluderar, 

ibland väldigt omfattande, beskrivningar om mödrarnas levnadssätt och andra problem som är 

relaterade till personen. Något som ofta omnämns är huruvida modern är gift eller inte och det 

finns skillnader i hur man omskriver mödrar som är gifta respektive ogifta. Är modern ogift 

anses det vara problematisk om hon har besök av ”manspersoner”, och allra helst om dessa 

besök förekommer under kvällstid. Ett tydligt exempel på detta är när den hemskilda hustruns 

levnadssätt förklarades med att ”män lär sålunda skola besöka henne vid olika tider på dygnet 

och tidvis skulle även andra kvinnor vistats i lägenheten och deltaga i det sedeslösa 

levnadssättet” (bvnp 16/7 1936 §21). Då besöken förekommit under nätterna har det också 

varit vanligt att det finns redogjort för hur länge de har vistats där, att de minsann ”uppehållit 

sig i lägenheten till både kl 11 och 1 på nätterna” (bvnp 22/1 1935 §1). Man har också 

beskrivit hur det förekommer ”livligt stoj och glam och dans till musik av grammofon” (bvnp 

22/1 1935 §1). Dokumenten innehåller uttalanden om händelser som förstärker och framhäver 

det ”dåliga beteendet”. Följande exempel får illustrera detta: ”Då besökarna anlänt har de bara 
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behövt knacka på dörren och kalla henne i namn så har de blivit insläppta” (bvnp 16/7 1936 

§21). Utöver umgänget med män är alkohol en faktor som omnämns i samband med dessa 

ärenden (bvnp 22/1 1935 §1). I vissa fall behöver inte modern själv bruka alkohol utan det 

räcker med att hon har haft berusade personer på besök (bvnp 16/7 1936 §21). Avslutningsvis 

används moderns psykiska tillstånd för att beskriva att vanvård föreligger. I ett ärende 

beskriver barnavårdsnämnden hur en moder, i samband med omhändertagande av dottern, 

uttalat sig mycket hysteriskt och underligt. Man uttalar också att hon är nervklen och anses 

inte tillräknelig för sina handlingar (bvnp 21/1 1935 §19).   

 

8.1.3 Barnet 

I vanvårdsärenden har vi inte upplevt någon distinktion hos barnen mellan pojkar och flickor, 

vilket förklarar att vi här diskuterar barnens behov av omsorg i mer allmänna ordalag. 

Informationen kring hur barnens omsorg ser ut är relativt begränsad då fokus ligger på 

föräldrarnas beteende. Maten är en omdiskuterad faktor gällande barnens omsorg. Följande 

exempel kan illustrera detta: ”flickan erhåller sällan lagad mat, mjölk har helt saknats under 

en längre tid” (bvnp 21/5 1935 §19). För att påvisa att maten inte är bra lämnar man gärna 

beskrivningar på det som serveras. Ett exempel är ”skolmat som består av surt groft rågbröd 

med lite smör, nästan oätbart”(bvnp 5/5 1931 §10). Vidare beskrivning ges också för att visa 

på att maten inte är tillräcklig; ”inte fått tillräckligt med mat, denna dag till lunch 2 smörgåsar 

med stekt fläsk som pålägg ”(bvnp 5/5 1931 §10). För att kunna utreda huruvida barnen får en 

god omsorg har barnens utseende, fysik och kläder blivit en måttstock. I flera ärende 

motiveras att vanvård kan föreligga eftersom barnen är magra och bleka samt att de är 

smutsiga och dåligt klädda (bvnp 22/1 1935 §1, bvnp 21/1 1935 §19). Som kontrast till detta 

beskrivs i ett ärende att barnen är vid gott hull och att de är försvarligt klädda (bvnp 25/10 

1929 §6). Barns omsorg relateras också i vissa fall till hemmiljön, till exempel att hemmet är 

ostädat. Det uttrycks också i ett fall att barnen inte får tillräckligt med sömn på grund av att 

föräldern spelar för hög musik om kvällarna (bvnp 22/1 1935 §1). 

 

8.1.4 Insatser 

I de fall man ansett att vanvård föreligger, tillämpas omhändertagning som insats. Dessa barn 

placeras i samhällsvård, i form av fosterhem eller barnhem. I de fall där omhändertagning inte 
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är aktuellt så ger barnavårdsnämnden ofta i uppdrag till barnavårdsmannen att övervaka 

familjen nogare.  

 

Fäder Mödrar Barn 

Brist på tillsyn Brist på tillsyn Utseende & fysik 

Misshandel/aga Misshandel/aga Kläder 

Dålig mat Hemmets skick Mat 

Betalar inte underhåll Ogift och träffar 

manspersoner 

Hemmets skick 

 Dricker alkohol Renlighet 

 Psykiskt tillstånd  

 Sammanställning av de faktorer som kännetecknar vanvård 

 

8.1.5 Analys 

Vanvård som fenomen kan förstås utifrån teorier om avvikelse. Goffman menar att det är av 

vikt att det finns gemensamma föreställningar i samhället som ger uttryck för vad som 

förväntas av en samhällsmedlem. I bedömningen av dessa ärenden utgår man ifrån en 

föreställning om vad en normal barndom innebär, det gällande mat, kläder och så vidare och 

en avvikelse från detta innebär vanvård. När vanvårdsärenden aktualiseras hos 

barnavårdsnämnden är det ofta genom anmälningar från grannar, skola eller andra personer 

runt barnet. Anmälningarna kan ses som en del i skapandet av avvikelser. Genom att lyfta 

fram avvikelser i ljuset kan man också åtgärda dem (Becker 2006:107). Becker (2006) ger en 

förklaring på att det är just moralentreprenörer som upprätthåller den rådanden ordningen i 

samhället (s 130). Barnavårdsnämnden kan ses som både regelskapare och regelövervakare, 

då de skapar och ser till att reglerna efterföljs och tilldelar sanktioner till de som inte lyckas. 

Skola och grannar kan också ses som regelövervakare som försöker upprätthålla normerna i 

samhället genom anmälningar. Detta kan kopplas till Börjesson och Palmblad (1997) som tar 

upp hur lärare genom historien fått larma om och vittna om barnets sätt att vara (s 41). Det är 

också ofta myndighetspersoner eller professioner, så som lärare, som får rätten att avgöra vad 

som är problematiskt eller inte, till exempel vad som är att anse som vanvård (s 32-34). Vi ska 

nedan redogöra hur man kan förstå vissa aspekter av det vi behandlar i vår empiri, utifrån 

avvikelse. 
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Under vår kategori om mödrarna redogör vi för hur det omskrivs huruvida de är gifta eller 

inte. Att vara ogifta kan ses som avvikande, att det finns en förutbestämd ordning i samhället 

som säger att en familj ska bestå av en mamma, en pappa och barn. Att ogifta mödrar 

definieras som avvikande kan också förstås utifrån vad Becker (2006) talar om när han menar 

att avvikare kan skapas då man bryter mot informella regler. Även om det inte är ett lagbrott 

att föda barn utom äktenskapet så finns det moraliska föreställningar i samhället om ämnet (s 

25). Avvikelsen blir också framträdande, då det finns insatser för de ogifta mödrarna. 

Sanktionen består av barnavårdsmän vars uppgift är att stötta men också övervaka modern i 

sina föräldraroll. Att barnavårdsmän tilldelas kan ha en bakomliggande tanke om att ogifta 

mödrar inte kan ta hand om sina barn lika bra som de gifta. I diskussionen kan tillföras att det 

är skillnad på ogifta män och kvinnor. Som ovan nämnt titulerar man gärna moder som ogift, 

om så är fallet, medan å andra sidan fadern tituleras som målare, snickare, det vill genom sitt 

yrke, som ibland följs av meningen att han är ”far till utom äktenskap födda gossebarnet”. 

Detta kan antas vara ett uttryck för att, vad Becker (2006) menar när han säger att vissa regler 

appliceras hårdare på vissa personer än andra, som i detta fall att kvinnor bedöms hårdare på 

grund av sin civilstatus (s 25). En annan beskrivning av detta fenomen ges av Goffman (2009) 

som menar att det i samhället finns föreställningar om hur vissa grupper ska bete sig samt att 

det finns vissa egenskaper som man förknippar med en viss grupp människor (s 61,145). Vi 

kan i vårt exempel då anta att det finns en förutbestämd norm om mannen som den 

försörjande och kvinnan den som ansvara för barnet och hemmet. Att informationen om 

fäderna är mer sparsam i jämförelse med den information som finns om mödrarna lämnar 

utrymme för frågan om den uteslutande informationen också kan vara talande? Ett exempel är 

fallet angående föräldrars lämplighet att ta hand om sina barn. Här lade barnavårdsnämnden 

inte ner någon energi på att insamla information om fadern, medan man gav en väldigt 

utförlig bild av moderns föräldraförmåga. Att fadern förväntas vara den försörjande och 

modern omsorgspersonen kan alltså utgöra ett antagande om att man inte finner anledning att 

göra omfattande utredningar kring fädernas levnadsförhållanden, då deras roll som fäder inte 

innebär att de har det fulla ansvaret för barnet. I många av ärenden är det i första hand 

underhållet som omnämns som ansvaret vilket förstärker föreställning om fadern som 

försörjande snarare än omsorgsgivande. 
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Vanvårdsbegreppet utifrån avvikelse kan förstås utifrån att förväntningarna som finns på 

föräldern avgör om denna vanvårdar sitt barn eller ej. Att förväntningarna är olika för fäder 

och mödrar, samt att många olika sorters aspekter kan innefattas i vanvård, ger förståelse för 

att begreppet vanvård är tämligen svårdefinierat. Vi ser i empiriframställningen hur begreppet 

kan användas för allt från aga till att modern lyssnar på för hög musik.  

 

8.2 Vanart 

Vi ska nu övergå till vanartsbegreppet och titta närmare på de aktuella barnen och deras 

föräldrar. Vad gäller föräldrarna vill vi belysa deras inverkan på barnen. Kring barnen har vi 

fokuserat på definitionen av vanart, alltså vilka beteenden som samhället vill korrigera hos 

barnen. 

 

8.2.1 Fäder 

Fäder lyser med sin frånvaro när det gäller de vanartade barnen. Endast en av de vanartade 

barnen i vårt urval, har en fastställd, biologisk fader (bvnp 19/12 1933 § 5). I ett annat fall är 

fadern okänd, men en styvfader kommer in i bilden under flickans ungdomsår (bvnp 15/5 

1933 §11). Detta är de förekommande fadersfigurerna och i de övriga fallen är papporna 

okända, icke fastställda eller döda. En intressant iakttagelse är att ingen skuld läggs på fadern, 

i det fall där en ensam man uppfostrar en vanartig flicka. Här nämns inget om anlag för 

vanart, hemmets dåliga inflytande eller faderns egna sätt som förklaringar till flickans vanart, 

medan som vi ser nedan, alla ensamma mödrar mer eller mindre beskylls för sina barns 

vanart. 

 

8.2.2 Mödrar 

Kvinnorna beskylls alltså betydligt hårdare för sina barns vanart och något som ofta nämns är 

de anlag för vanart som mödrarna fört vidare till sina barn. Beteenden som omnämns i 

samband med anlag för vanart är att modern är ogift, att barnet är fött utom äktenskap samt att 

modern har beteenden som inte följer samhällets normer när det gäller alkoholvanor och 

umgänge med manspersoner. En ogift kvinna som för ett ”lösaktigt leverene” samt ”på natten 

påträffats drucken av polisen” är ett exempel på en moder som anses fört vidare anlag för 
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vanart till sin dotter (bvnp 1934 20/8 §3). Ett annat exempel är en moder som var ogift och 

”icke varit alldeles så säker i fråga om förbindelser med män”. Man är därför mycket orolig 

för de anlag hon kan ha fört vidare till sin son, samt den miljö han fostrades i. Samma pojke 

ansågs sakna insikt i sitt egna dåliga beteende, just på grund av den dåliga miljö han fostrats i 

som barn (bv-akt nr 332).  

 

8.2.3 Flickor 

Precis som de ogifta mödrarna definieras utifrån sitt civilstånd definieras vanartiga flickor 

ofta som just utomäktenskapliga (bv-akt nr 358). Vidare är latheten en återkommande 

egenskap hos flickor som anses vara vanartade. Flickor beskrivs med termer som lat, slarvig, 

ohågad och hållningslös, och det berättas om flickorna som inte vill arbeta i hemmet som 

något problematiskt (bvnp 20/11 1933 §19, bvnp 25/6 1935 §11, bv-akt nr 358). Exempel på 

en av dessa ”lata” flickor måste på faderns initiativ flyttas från sitt hem, med motiveringen att 

”flickan fört ett oordentligt, lättjefullt och lastbart levnadssätt och ansett henne omöjlig att ha i 

familjen” (bvnp 19/12 1933 §5). Förutom att arbeta i hemmet verkar det också vara viktigt att 

flickorna stannar i hemmet. Flickor som vill vara ute på kvällar och nätter är nämligen ett 

annat problem. Det talas om flickor som vid upprepade tillfällen ”skaffar sig tillfälle att gå ut” 

eller rentav smiter ut på kvällarna (bvnp 25/6 1935 §11, bvnp 9/8 1929 14§, bv-akt nr 358). 

Det man oroar sig för är att flickorna vistas ute på nätterna utan tillsyn, samt att de besöker 

dansbanor och nöjestillställningar. I oktober 1937 inför Kalmar barnavårdsnämnden en regel, 

som innebär att minderåriga inte får uppehålla sig på festplatser, antagligen som ett sätt att 

komma ifrån detta problem. Det visar sig dock att ungdomarna börjar vara ute i Gårdslösa 

istället, varpå Kalmar uppmanar även Gårdslösa att införa denna regel, vilket de gör (bvnp 

18/10 1937 §264). Bristen på tillsyn är ett problem i förhållande till flickornas utgång, men 

risken att flickorna umgås med pojkar är ett annat. Två flickor som vistas på dansbanor och 

nöjestillställning uppges ha haft sällskap av äldre, manliga personer (bvnp 9/8 1929 14§). En 

flicka som brukar smita på ut nätterna, beskrivs vilja ”söka sällskap” med pojkar. Angående 

denna flicka antecknas också att hon har ett hämningslöst lynne, samt att hon är tidigt 

utvecklad och ordet ”erotik” står också skrivet i hennes akt under ”Lynne och karaktärsdrag” 

(bv-akt nr 358).  
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Förutom lathet är opålitlighet ett ofta förekommande begrepp angående dessa flickor. Det som 

innefattas i begreppet verkar bland annat vara stöld av halsband och klockor och förfalskning 

av betyg (bv-akt nr 358, bvnp 15/10 1934 §18). Ett annat exempel på hur en flicka visat sin 

opålitlighet och vanart är genom att kasta sten på en bil som ”gick förbi”, kastat en pojkes sko 

i vattnet, samt smitit in i husets skafferi och hällt ut salt och mjöl på golvet (bvnp  20/8 1934 

§3). 

 

8.2.4 Pojkar 

Två likheter finner vi mellan de vanartiga pojkarna och de vanartiga flickorna. Även i 

pojkarnas fall påpekas om barnet fött utomäktenskapligt (bv-akt nr 332). En annan likhet är 

opålitligheten, eller brist på förtroende som det också kallas gällande pojkarna. När det gäller 

pojkar som utfört brott finns ofta flera vittnesmål som handlar om pojkens beteende och 

pålitlighet, de flesta negativa. Pojkarna beskrivs som olydiga, besvärliga, svåruppfostrande 

samt att man inte bör ha förtroende för dem (bv-akt nr 332, bvnp 20/11 1933 §11, bvnp 19/1 

1933 §24,  bvnp 16/7 1936 §21). En pojke beskrivs i ett utlåtande med så starka termer som 

”själsligt abnorm” och ”hållningslös psykopat” (bv-akt nr 332). En pojke beskrivs så 

svåruppfostrad och besvärlig att fosterföräldrarna kräver höjd fosterlega (ersättning). Detta 

motiveras med att pojken är vårdslös med kläder och skodon samt att han är sängvätare, ”med 

allt vad detta medför av arbete och obehag” (bvnp 20/11 1933 §11).  

 

Praktiskt taget alla vanartade pojkar i vårt urval har varit föremål för en polisutredning och 

har en polisrapport skriven om sig. Detta är ganska omfattande historier där man i detalj 

beskriver hur pojkar leker med tändstickor, orsakar mindre eldsvådor, tar sönder hänglås, 

förstör fruktträd, stjäl veckotidningar eller snattar godis. Påföljder har ofta blivit varning till 

både barn och föräldrar, hot om aga och i vissa fall samhällsvård för pojken (bvnp 4/2 1929 

§8, bvnp 17/6 1929 §13, bvnp 16/7 1936 §21). Förutom kriminaliteten har vi i vårt urval 

funnit två pojkar, som ansetts ha problem med sedligheten4. En pojke uppges ha pratat med 

flickor på ett osedligt sätt, försökt få med sig flickor ut på skogspromenader och pratat om 

erotiska ting med sina kamrater. Denna pojke tas sedan in på skyddshem, och anledningen till 

intag rubriceras ”sexuell vanart, uteliv om kvällarna, snatteri mm” (bvnp 1935 3/6 §3). En 

annan pojke har utfört sexuella handlingar med en sjöman. En polisutredning sker och pojken 

                                                
4 Moral och anständighet (Malmström S, Györki I  & Sjögren P A 2007:507) 
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får en allvarlig varning och föräldrarna uppmanas att inte släppa tillsynen över gossen (bvnp 

15/6 1931 §4). 

 

8.2.5 Insatser 

När det gäller vanartade pojkar och flickor är varning eller omhändertagande de aktuella 

insatserna. Varningar innebär att ungdomarna uppmanas att förbättra sitt beteende eftersom de 

annars kan omhändertas för skyddsuppfostran5. Även föräldrarna varnas och uppmanas se till 

att barnen uppför sig. Omhändertagning sker när barn har visat återkommande vanartighet 

eller när tecknen på vanart har varit starka. Dessa omhändertas för skyddsuppfostran, i form 

av skyddshem eller uppfostringsanstalt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Faktorer som tyder på vanart 

 

8.2.6 Analys 

Börjesson och Palmblad (2009) beskriver hur vi under 1900-talet definierat det normala 

barnet, men genom detta även definierat det onormala med utgångspunk i både fysisk, psykisk 

hälsa och inlärning (s 7). Utifrån differentieringen från det normala kan vi förstå vanarten. 

Vad som innefattas i begreppet vanart kan ses som ett uttryck för de sociala regler och normer 

som fanns under åren 1929-1937. Avvikelse från dessa var självklart inte önskvärt, och extra 

oroande när det gällde barn. Vissa av dessa sociala regler verkar också gälla både för barn och 

                                                
5 En vanartat barn som omhändertagits för skyddsuppfostran ska placeras i ett skyddshem (SFS 1924:361 §35). 
På skyddshemmet bör man ägna extra uppmärksamhet åt skyddshemselevernas uppfostran till arbetsduglighet 
och yrkesskicklighet (SFS 1924:361 § 44). 
 

Fäder Mödrar Flickor Pojkar 

Frånvarande Ogifta Utomäktenskapliga Utomäktenskapliga 

Ingen info om att 

fäder skulle 

påverkat barnen 

negativt 

För vidare anlag för 

vanart till sina barn 

Opålitliga, lata, 

slarviga 

Opålitliga, 

svåruppfostrande 

 Träffar män Umgås med pojkar Osedliga 

 Dricker alkohol Smiter hemifrån  Kriminella 

  Hjälper inte till 

hemma 
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vuxna. Normer kring att barn bör födas inom äktenskapet påverkar både de vanartiga barnen 

och deras mödrar. När det gäller vanartiga pojkar och flickor betecknas de ofta som just 

utomäktenskapliga. När det gäller mödrarna påpekas det faktum att de är ogifta och att de fött 

sina barn utom äktenskapet, och detta kopplas till dåligt anlag och ett dåligt inflytande på 

barnen. Att ha opassande kontakter med eller föra ett opassande tal med motsatt (eller i ett av 

fallen samma) kön verkar också vara en avvikelse som sker både för mödrar, flickor och 

pojkar. Detta är liknande beteenden som betecknas som problematiska hos mödrarna i 

vanvårdsärenden men i vanartsärenden handlar det snarare om inflytandet på barnet än 

omsorgen av det. 

 

Varför drabbas då inte fadern av dessa normer? Angående mödrarna till de vanartiga barnen 

beskrivs hur de är ogifta, dricker alkohol och träffar män, något som man anser påverkar 

barnet negativt. Men angående fadern finner vi inga liknande beskrivningar eller 

beskyllningar för att orsaka vanart. En enkel förklaring är att pappan inte är närvarande i 

många fall, och finns han inte kan man självklart inte bedöma hans föräldraförmåga. Men 

även i fall där fadern fanns, belastades han inte för barnets vanart. Ett sätt att förstå detta är att 

man hade annorlunda förväntningar på män och kvinnor, förväntningar som sedan blir 

underlag för ”vanartsanlagen”. Som vi nämnt i tidigare analys poängteras kvinnornas 

utomäktenskaplighet mycket starkare än mäns, den verkar vara mer avvikande och 

problematiskt. Det kan på samma sätt anses vara mer problematiskt när en kvinna inte får 

fason på sitt barn än när en man inte kan det, samt hur sexuella kontakter och 

alkoholanvändning kan anses vara mer avvikande hos just en kvinna. Här man kan dra 

paralleller till Frykmans avhandling om ogifta kvinnor på 1800-talet, där han berättar att den 

ogifta kvinnan ansågs vara ett samhällsproblem men inte den ogifta mannen (Frykman 

1977:36), samt att ett utomäktenskapligt barn var kvinnans skam, då det var hon som ”begått 

brottet” genom att föda barnet (Frykman 1977:173). Detta visar starkt på hur man särskiljer på 

förväntningar mellan mannen och kvinnan, och det är inte helt främmande att ett liknande 

tankesätt fanns även på 1920-30 talet. 

 

Finns det då någon grund för tankarna om anlag till vanart? Många av de vanartiga barnen har 

nämligen föräldrar som inte följer samhällets normer. Utifrån vår grundtanke om att avvikelse 

skapas av samhället anser vi inte att vanartigheten är ärftlig. Men kan den på något annat sätt 

föras vidare från moder till barn? Ett sätt att förstå det är utifrån Beckers tankar om 
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engageringsprocessen, där man involveras i konventionella institutioner och beteenden 

(Becker 2006:36). Han menar att personer som levt utanför konventionella ramar kan ha 

undvikit att ”lära sig” vilka beteenden som är avvikande och vilka avvikarimpulser man bör 

förtrycka (Becker 2006:36-37). Detta kan vara en förklaringsmodell, att familjen växt upp 

isolerat och sedan flyttat in till en stad där andra sociala regler sker, regler man inte har 

socialiserats in i. En annan förklaring är att barn till ”problematiska” mödrar anses vara 

vanartiga redan vid födsel, på grund av sina ”anlag”. Goffman och Becker menar att det 

skapas förväntningar på en persons uppträdande och karaktär genom att använda ett begrepp, 

till exempel vanart. Detta kommer således påverka barnet och hans/hennes syn på sig själv. 

Om samhället förväntar sig att barnet kommer bli vanartigt, så är risken alltså stor att han/hon 

tar in dessa förväntningar och börjar bete sig därefter (Goffman 2009:61 & Becker 2006:41). 

 

Som vi nämnde tidigare finns vissa likheter mellan de sociala regler som verkar funnits för 

mödrar, pojkar och flickor. Men det finns också skillnader. När det gäller flickor är det ett 

stort problem att de vistas ute om kvällar och nätter. I vår empiri ser vi hur pojkar också vistas 

ute om kvällar och nätter, men detta definieras inte som vanartigt i sig. Alltså verkar flickorna 

förväntas vara hemma medan pojkar hade mer frihet att vistas ute i samhället ensamma, eller 

att det i alla fall inte ansågs vara avvikande när de gjorde det. Det vi ser angående pojken är 

dock att han blir definierad som vanartig när han, på sina tillsynslösa utflykter, begår brott 

eller osedliga handlingar. Detta kan man förstå utifrån Beckers teorier om att vissa regler inte 

tillämpas förrän de får konsekvenser (Becker 2006:25-26). Om man tänker sig att det finns en 

social regel som säger att barn och ungdomar inte bör vistas utan tillsyn, verkar denna inte 

appliceras på pojkar särskilt hårt. Men när hans drivande på stan får konsekvenser, så som 

vandalisering av fruktträd eller andra ”brott”, då blir det ett problem som kräver insatser. Ett 

annat exempel där flickorna verkar regleras hårdare är förväntningarna på att de ska hjälpa till 

i hemmet. Detta omnämns ofta angående vanartiga flickor, att de inte hjälper till hemma. Men 

vi har inte läst en enda gång att man varit missnöjd med en pojke för att de inte hjälper till. 

Det kan ju vara så att alla vanartiga pojkar inte gör något annat än att baka och städa i 

hemmet. Eller så gör de inte det, och förväntas inte heller göra det varpå barnavårdsnämnden 

inte reagerar på pojkarnas bristande intresse för hushållssysslor. Vi ser också en skillnad 

könsmässigt när det gäller ”kriminella” beteenden och deras anmälningsfrekvens. I vår 

genomgång av protokollen fann vi mångaa polisrapporter om pojkar, men endast några få 

gällande flickor. Trots det har vi genom materialet sett att flickor till exempel stjäl. När flickor 
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stjäl nämns detta ofta i samband med opålitlighet. Alltså verkar det ses som en yttring av 

opålitlighet, snarare än ett brott, när det begås av en flicka.  

 

Det finns alltså skillnader i vad som betecknas som vanart för pojkar och flickor, och 

”graderna” av vanart mellan de olika barnen varierar kraftigt. Sallnäs (2009) menar att termen 

vanart står för att barnet har ett provocerande beteende, eller visar tecken på att vara onormalt 

eller psykiskt sjukt (s 94). Det som presenteras i vår empiri är dock att begreppet kan 

användas på vitt skilda beteenden och karaktärsdrag. Vi ser det användas för allt ifrån att vara 

slarvig, begå brott, vara psykopat till att vara sängvätare. Vad händer då med ett barn som till 

exempel är slarvigt, något som vi inte anser vara varken provocerande, onormalt eller tyder på 

en psykisk sjukdom, när man använder ett begrepp som vanart? En klassificering som 

vanartig kan göra att man börjar leva upp till detta begrepp, som vi tidigare berättat om. 

Risken är att en slarvig flicka som blir kallad vanartig lever inte bara upp till sin slarvighet. 

Enligt Goffman (2009) skapas nya förväntningar när en person väl stigmatiserats (s 116). 

Genom att omnämna barnen som vanartiga finns det alltså risk att barnet i fråga tillskrivs 

andra egenskaper och beteenden kopplade till vanart än de barnet själv uppvisat. Detta kan 

leda till att den slarviga flickan genom samhället förväntningar även börjar stanna ute sent om 

nätterna och umgås med pojkar.  

 

8.3 Fallbeskrivningar 

Vi ska nu genom två fallbeskrivningar titta på vad som händer med barn och föräldrar som 

aktualiseras inom barnavården och som på något sätt anses avvikande. En fallbeskrivning 

fokuserar på vanart och den andra på vanvård. Detta för att ge förståelse för hanteringen av 

båda ärendeformerna. 

 

8.3.1 Valdemar Arne Jönsson 

Vi ska nu följa en pojke vid namn Valdemar Arne Jönsson, som anses ha anlag vanart och 

som kategoriseras som vanartig redan som 13-åring. Valdemar föds i juni 1921, av mamma 

Gudrun. Han föds utom äktenskapet och hans far tituleras som okänd i hans barnavårdsakt. 

Men det dröjer inte länge förrän Gudrun träffar en man, och Valdemar får en styvfader vid 

namn Karl Fritjof. Dessa gifter sig och få en gemensam son, Einar. Valdemar växer upp 
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tillsammans med modern, Karl Fritjof och Einar, på Fabriksgatan här i Kalmar (bv-akt nr 

332). Familjen var fattig, och någon gång under sin barndom bestämmer sig Valdemars 

föräldrar för att utackordera Valdemar till ett hem i Berga, tillsammans med sin halvbror 

(bvnp 15/12 1932 §4). Då denna utackordering verkar ha skett på föräldrarnas initiativ, utan 

inbladning från barnavårdsnämnden, finns inga dokument angående utackorderingen. En 

vanlig anledning till att familjer utackorderade sina söner, var att man inte hade råd att ha dem 

hemma. Men i detta fall har vi som sagt inga dokument eller motiveringar. 

  

1932 finner vi Valdemar i barnavårdsnämndens protokoll för första gången. Han är nu 11 år 

gammal, och aktualiseras eftersom hans styvfar ansöker om samhällsvård för honom och 

halvbrodern. Mamma Gudrun har insjuknat i tuberkulos och vistats på sanatorium i 

Falköping. Karl Fritjof förklarar i ett brev till barnavårdsnämnden att han själv har små 

förtjänster och varken har råd eller kan vårda gossarna. I ansökan antecknas att Valdemar är 

utomäktenskaplig och att hans faderskap ej fastställts. När ansökan väl tas upp i nämnden, i 

december 1932, har mamma Gudrun gått bort. Barnavårdsnämnden beslutar att barnen ska in 

på barnhemmet i Grönkulla, och sedan utackorderas (bvnp 15/12 1932 §4). Men Valdemar får 

ingen plats på barnhemmet, utan utackorderas direkt (bvnp 19/1 1933 §24). Valdemar bor 

under 1,5 år i ett hem i Kalmar hos en man vid namn Erik Harald Unosson (bv-akt nr 332) . 

Sommaren 1934, flyttar han därifrån av okänd anledning, till ett utackorderingshem i 

Emmaboda där problemen börjar. Valdemar är nu 13 år gammal. Hans fosterföräldrar berättar 

hur Valdemar hållit sig borta från hemmet, samt fört ett ”osedligt tal med småflickor”. Efter 

fyra månader anser föräldrarna att de inte kan låta pojken bo kvar, och Valdemar blir ännu en 

gång ett ärende för barnavårdsnämnden. Valdemar inackorderas nu hos sin mormor på Öland, 

men det dröjer inte länge förrän klagomålen börjar droppa in och Valdemar anmäls till 

nämnden igen. Skolan har inga större anmärkningar på Valdemar, men de poängterar att 

”hans begåvning är klen och intresset för skolarbetet svalt”. När det gäller Valdemars 

beteende utanför skolan finns desto mer att anmärka på. Valdemar har erbjudit flickor att gå 

skogspromenader med honom, något som anses vara mindre lämpligt. Han har även haft ett 

”rått och ohyffsat” språkbruk och talat med sina vänner om erotiska ting. Valdemar bedöms 

sakna insikt i sitt olämpliga beteende. Bristen på insikt förklaras med att Valdemar fostrats i 

en dålig miljö. Mormodern som Valdemar huserar hos beskrivs i en bilaga till ansökan som 

”en äldre, försynt kvinna, som tyvärr alldeles saknade nödigt handlag med pojken”. Anmälan 

till nämnden mynnar ut i ett beslut om att flytta Valdemar, till ännu ett utackorderingshem 
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(bvnp 1935 3/6 §3). 

 

Valdemar får stanna på Öland, men hamnar hos en annan familj. Men det dröjer inte länge 

förrän han ännu en gång anmäls han för vanartiga beteenden. Valdemars folkskolelärarinna 

menar att Valdemar har anlag för sin vanart, samt att han visat så tydliga tecken på vanart att 

han inte bör vara tillsammans med de andra barnen. Förutom att han ljuger och svär, berättar 

lärarinnan hur Valdemar lär sina skolkamrater ”osedliga verser”, så osedliga att de inte kan 

återges i barnavårdsnämndens protokoll. Det beskrivs också hur Valdemar hade haft en ask 

”preventiva medel” med sig till skolan. Valdemars har sagt att han ”haft” en flicka, och när 

han visade de preventiva medlen, sa han att han skulle ”pröva gummit” på den aktuella 

flickan. Valdemars nuvarande fosterfader uppger att det är egendomligt att gossen inte bryr 

sig om att gå ut en vacker söndagseftermiddag för att uppsöka jämnåriga (bvnp 1935 3/6 §3). 

Efter fyra misslyckade insatser i form av utackordering, bestämmer sig barnavårdsnämnden 

för att Valdemar ska omhändertas för skyddsuppfostran, en insats man använde för vanartade 

barn (bvnp 1935 3/6 §3, bvnp 25/6 1935 §18). 

 

I augusti 1935 flyttar till Valdemar till skyddshemmet Hall. Orsaken till 14-åringens intagning 

var ”sexuell vanart, uteliv om kvällarna, snatteri mm”. Efter en kort tid kontaktar de 

barnavårdsnämnden i Kalmar, och vill ha information om Valdemars tidigare 

levnadsomständigheter. Hall har börjat märka hur tidigare levnadsförhållanden påverkar 

ungdomarna, och önskar information om hans uppväxt för att lättare kunna förstå Valdemar. 

Hall tror nämligen att Valdemar kan ha fått dåliga inflytanden från sina fosterhem samt sin 

ogifta mor. Efter detta brev fortlöper 2 år utan någon vidare kontakt med barnavårdsnämnden.  

Men 1937 kommer ett utlåtande angående Valdemar och vi kan få viss en bild av hans tid på 

Hall. Angående Valdemars mentala status beskrivs han som ”intellektuellt normal men är i 

andra avseenden själsligt abnorm. Han är en hållningslös psykopat, som nog i mångt och 

mycket övervärderar sig själv”. Han beskrivs också som en pojke som lätt hamnar i konflikt, 

han anses vara opålitlig och kan inte erkänna sina fel. Det har varit svårt att få Valdemar att 

arbeta på Hall. Valdemar beskrivs ha en olust inför grövre arbete, och han har dessutom en för 

vek kroppsbyggnad för det. Själv har han endast visat intresse för ett arbete, måleri. Detta fick 

han prova på, men han fick inga vidare vitsord från målaren, så den potentiella karriären blev 

det inget av. Hall har även lite att berätta om och anmärka på Valdemars inköp och vanor; 

”Men han är också sådan, att han gärna vill gå mycket fin. Då han skall göra några hemköp, 
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gäller det oftast hudkrämer o dyl och det mesta han vill göra är enligt en förman att kamma 

sig och putsa sig”. Hall har inga speciella anmärkningar på hans ”sedliga liv”. De poängterar 

att han har ett ovanligt stort intresse för flickor, men intresset anses inte vara osunt, och de har 

inte iakttagit någon ”perversitet” hos Valdemar (bv-akt nr 332). 

 

Trots beskrivningar som ”hållningslös psykopat” föreslår Hall en villkorlig utskrivning av 

Valdemar. De anser att han har utvecklats, och de är rädda att han kommer stanna i utveckling 

om han inte får komma ut i samhället. De poängterar också att inget riskeras med en villkorlig 

utskrivning, då man bara kan ta in honom på Hall igen om det inte fungerar (bv-akt nr 332). 

Nu börjar en period av många in och utskrivningar från Hall. Mellan oktober 1937 och 

augusti 1939 skrivs Valdemar ut fyra gånger. De flesta gångerna är han dock tillbaka på Hall 

inom några månader, och i något fall, efter bara några dagar. Men efter utskrivningen 1939 

verkar han bli kvar ute i samhället. Valdemar är nu 18 år gammal och skrivs ut för att arbeta 

till sjöss. I november året efter slutar spåren efter Valdemar. Ett brev från Hall förklarar vissa 

organisatoriska förändringar för anstalten och gör det dessutom klart för att Valdemar inte 

vistas där. Han är dock fortfarande bara villkorligt utskriven (bv-akt nr 332, 18/10 1937 § 

237). 

 

8.3.2 Analys  

I fallet om Valdemar ser vi exempel på hur uppväxten kan se ut för en vanartig pojke. En 

fråga man kan ställa sig, är varför han avviker? Vi har tidigare talat om engageringsprocessen 

i förhållande till detta, och även om de förväntningar som sätts på ett barn när det redan som 

nyfödd klassificeras ha vanartiga anlag. Båda dessa förklaringsmodeller kan appliceras på 

Valdemar. Men varför fortsätter Valdemar avvika, trots insatser och förmaningar? Becker 

talar om begreppet neutralisering, vilket kan hjälpa oss förstå detta. Ett exempel på 

neutralisering är hur man inte anser att någon tagit skada av det man gjort och därför tycker 

att det är okej (Becker 2006:36-37). Ungdomar är också en grupp som lätt blir påtvingade 

regler de inte nödvändigtvis godtar, då man inte själv har mandat att skapa sina regler och få 

dem befästa i samhället (Becker 2006:28-29). Utifrån detta skulle man kunna förstå 

Valdemar. Han har inte skapat de här reglerna, och vem tar egentligen skada av att han tar 

med sig preventiva medel till skolan? Eller att han tar en liten skogspromenad med en söt 

flicka? Förutom att han måste följa regler han inte själv skapat så blir han intvingad i en 
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kategori han inte själv valt, som vanartig. Börjesson och Palmblad (2008) resonerar kring 

tvingande och valbara kategorier och menar att människoexperter tillskriver människor 

kategorier (s 33-34). I Valdemars fall kan vi se hur barnavårdsnämnden, med bakgrund av 

hans beteende, tillskriver honom kategorin vanartig. 

 

När man pratar om personer som återkommande gör avvikelser använder Becker begreppet 

avvikarkarriärer. Detta är också ett sätt att förstå Valdemar och hans situation. Det som 

inleder en avvikarkarriär är att man definieras som avvikare. Då Valdemars moder var ogift 

och fattig kan man argumentera för att Valdemar egentligen föddes som avvikande. Men ska 

man utgå ifrån dokumentation betecknas Valdemar som avvikande för första gången som 13-

åring. Detta sker i Valdemars andra fosterhem, där han bland annat talar på ett olämpligt sätt 

med flickor. Becker pratar om hur endast en avvikande handling kan skapa en avvikare, och 

förändra ens egna identitet såväl som omgivningens syn på en (Becker 2006: 38-40). Det 

olämpliga talet blir något som Valdemar fortsätter med, kanske eftersom han definieras 

utifrån denna avvikelse? Vi ser hur Valdemar går vidare till att berätta ”osedliga” ramsor och 

tala om flickor och preventivmedel på ett sätt som anses vara väldigt opassande, och hans 

opassande tal kan ses som ett avvikelsemönster enligt Beckers termer (Becker 2006:38-40). I 

förhållande till avvikarkarriärer talar Becker om det faktum att man först och främst blir 

definierad utifrån sin avvikelse, och i andra hand utifrån till exempel civilstatus eller yrke, 

något som ytterligare stärker den självuppfyllande profetian som en avvikarkarriär kan anses 

vara (Becker 2006:41). Detta blir extra intressant utifrån en pojke som Valdemar, som faktiskt 

inte har så mycket annat än sin avvikelse att definiera sig utifrån. Han har inget yrke och 

ingen civilstatus så som Becker talar om och han har heller inget fast hem, ingen familj och 

inga framgångar i skolan. Därför kan man tänka sig att samhällets och hans eget behov av att 

definiera honom som just avvikare blir extra starkt då man inte har något annat att definiera 

honom som.  

 

8.3.3 Alva Lisa Holgersson 

Vi ska nu stifta bekantskap med ogifta Alva Lisa Holgersson. Hon aktualiseras för 

barnavårdsnämnden i januari 1935 i samband med en anmälan rörande vanvård av sina två 

hemmavarande barn (bvnp 22/1 1935 §1). I anmälan som görs av Alvas grannar framförs en 

oro över Alvas två, utomäktenskapligt födda barn. Det påpekas att modern ”för ett oordentligt 
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levnadssätt i det hon super och svär, är ofta drucken och mottager besök av manliga personer 

om nätterna. Barnen förefalla få olämplig vård, äro bleka och magra med renligheten är det 

både si och så” (bvnp 22/1 1935 §1).”Angående uppgifterna i förenämnda anmälan förnekade 

emellertid Alva Lisa Holgersson bestämt, att hon varit drucken eller att hon använder 

spritdrycker. Hon förnekade ävenledes, att hon brukade hava manspersoner hos sig om 

nätterna” (bvnp 22/1 1935 §1). Eftersom Alva förnekade den inkomna anmälans anklagelser 

inleddes en polisutredning (bvnp  22/1 1935 §1). I utredningen förhörs grannar till Alva för att 

bringa klarhet i hur förhållandena ser ut. Flera av de personer som förhörs påpekar att Alva 

har haft både manliga och kvinnliga besöker som uppehållit sig i lägenhet till sent på kvällen. 

Vid dessa tillfällen har varitt ”livligt stoj och glam” och det har spelats musik på grammofon 

vilket inneburit att barnen inte kunnat erhålla någon sömn. De har också uppgivit att hon agat 

sina barn hårt och brutalt och i samband med detta tilldelat dem grova svordomar och uppträtt 

fräckt mot barnen. Vid dessa tillfällen har modern varit vid hårt och uppbrusande sinnelag. En 

förhörsperson ger följande exempel, att Alva ”råkat i raseri och därunder fattat gossen i ena 

armen samt under ryckningar vårdslöst slängt honom än hit än dit först inne i rummet sen i 

köket” (bvnp 22/1 1935 §1). Samtliga förhörspersoner avslutar sitt förhör med att de inte 

anser Alva som lämplig att ha vårdnaden om sina barn. En av förhörspersonerna uttrycker att 

barnen ”vilka om de fortfarande skola vistas hos modern, måste taga skada såväl kroppsligt 

som andligt” (bvnp 22/1 1935 §1). Alva själv nekar till dessa anklagelser, hon uttrycker dock 

att det kan ha förekommit svordomar men att barnen inte har tagit efter dessa. Nämnden 

beslutade mot Alvas nekande att omhänderta barnen för skyddsuppfostran (bvnp 22/1 1935 

§1).  

 

Eftersom Alva Lisa Holgersson själv är ung, 20 år gammal, och då det genom utredningen 

framkommit information om hennes levnadssituation blir hon själv ärende för 

barnavårdsnämnden som vill omhänderta henne för skyddsuppfostran (bvnp 22/1 1935 §2). 

Genom ett brev till barnavårdsnämndens ordförande som skrivs i januari 1935 kan man anta 

att detta ärende är svårhanterligt då Alva snart fyller 21 år och då inte längre kan omhändertas 

enligt lag. I brevet framkommer rekommendationer om hur man kan använda vissa lagar och 

kringgå andra för att kunna agera skyndsamt i ärendet och på så sätt hinna fatta beslut innan 

hon fyller 21 år. Brevet avslutas ”Snarast bör ju flickan föras till Drottning Sofias skyddshem, 

det enda för närvarande. Är hon ej placerad där innan hon fyller 21 år, förefaller allt” (soc-akt 

nr 2158). Barnavårdsnämnden kom sedan att besluta om att för skyddsuppfostran omhänderta 
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Alva Lisa Holgersson (bvnp 22/1 1935 §2). Ärendet avslutas genom ett brev som Kalmar 

barnavårdnämnd skickar till länsstyrelsen. Man uttalar att Alva efter den 22/1 hållit sig undan 

och ej genom efterspaningar kunnat uppspåras av polisen. Hon har nu fyllt 21 år och 

barnavårdsnämnden återkallar ärendet då de inte kan omhänderta henne enligt lagen (bvnp 

18/3 1935 §11, soc-akt nr 2158). 

 

8.3.4 Analys  

Vi ska i denna analys titta på hur vissa grupper har mandat att bestämma över andra, i detta 

fall hur barnavårdsnämnden bestämmer över Alva. Becker (2006) beskriver detta som att 

invånarna i ett samhälle alla gånger inte är överens om vilka regler som ska gälla samt hur 

olika grupper kan genomdriva sina regler i olika utsträckning beroende på bland annat social 

ställning (s 27-29). Vi kan se barnavårdsnämnden som en profession som, med ”högre 

ställning”, har rätt att tillämpa och skapa regler över vad som är avvikande. Becker talar just 

om hur professioner kan användas för att stärka sina argument, man förlitar sig på vad 

professioner har att säga (Becker 2006:125-127). Barnavårdsnämnden har en viss syn på ett 

gott moderskap och försöker applicera dessa regler på Alva, som i sin tur inte ser något 

problematiskt med sitt beteende. Vi kan dock tydligt se hur just barnavårdsnämndens regler 

blir gällande genom sanktioner som omhändertagande av både Alva och barnen. Detta kan 

förstås utifrån hennes sociala ställning, som ogift, ung moder.  

 

Den sociala ställningen aktualiseras också i den polisutredning som görs, där man väljer att 

intervjua ”ordentliga” människor utifrån samhällets normer, det vill säga gifta, arbetande 

personer. Man intervjuar inga ogifta unga, tjejkompisar till Alva som vi kan anta känner 

henne bättre. Detta kan ses som ett sätt för barnavårdsnämnden att få sina regler tillämpade, 

att man väljer att intervjua personer som man tror har en negativ bild av familjen. Vi kan 

också se att barnavårdsnämnden låter sina åsikter vara styrande då Alvas talan inte verkar 

spela någon roll. Alva tycker själv att det inte finns något problem med sitt levnadssätt eller 

sin omsorg om barnet, men trots detta omhändertas de. Becker (2006) talar om att det finns 

olika syn på vilka regler som ska gälla i olika situationer samt hur det ofta är äldre personerna 

som instiftar regler för de yngre, då unga anses vara oförståndiga och ansvarslösa (s 27-29). 

Då Alva är yngre än de övriga som uttalar sig i ärendet kan vi anta att de har skilda 

upplevelser av vilka regler som ska gälla. Vad en tjugoåring anser är ett ”normalt” levnadssätt 
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stämmer troligen inte överrens med vad en barnavårdledamot anser men trots detta gäller 

barnavårdens regler. Genom fallbeskrivningen blir det tydligt hur man letar efter faktorer som 

gör att Alvas avvikelse bekräftas och på så sätt kan åtgärdas, samt hur hennes sociala status 

gör det svårt för Alva att få sin röst hörd (Becker 2006:107). Detta kan också relateras till vad 

Nilsson Ranta beskriver hur vissa personer innehar en rätt att skapa en sanning. Han talade då 

om hur olika legitimeringsleverantörer hade rätten att skapa en bild över rådande 

förhållanden. I och med att man inte tar till sig vad Alva har att säga utan i ställer låter 

barnavårdsnämndens talan vara vägledande för beslutsfattande kan vi se barnavårdsnämnden 

som en legitimeringsleverantör. Hur man väljer att skapa denna sanningen blir tydligt när 

barnavårdsnämnden lyfter fram vissa beteenden mer än andra. Detta såg man även gällande 

de norrbottniska arbetsstugorna i Nilsson Rantas avhandling. 

 

Vad som dock inte får glömmas i ärendet är barnavårdsnämndens uppdrag att skydda barnen 

och att barnen mycket väl kan ha lidit av sin mammas negativa beteenden. Börjesson och 

Palmblad (1997) talar om hur avvikelsen blir en ”biljett” till insatser (s 32-34). I förhållanden 

till det kan vi se hur barnavårdsnämnden använder avvikelser för att motivera och hantera 

ärendet. Om baren far illa behöver barnavårdsnämnden bekräfta detta. Vi kan i fallet se att 

detta görs genom att hitta avvikelser i moderns beteende vilket blir ett kvitto på att hon 

missköter sin föräldraroll. Man bör dock vara medveten om att definitionerna inte skapas i 

ondo utan för att kunna hjälpa barnen. Trots att syftet inte är att definiera modern som 

avvikande kan det bli en konsekvens som man bör vara medveten om. 
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9. Slutdiskussion  

9.1 Diskussion av resultat 

Vår förhoppning är att vår uppsats kan visa på det sociala arbetets rötter samt ge kontraster 

och perspektiv till det arbete som utförs idag. Vi vill börja med att återknyta till våra 

frågeställningar och sammanfatta vad som framkommit i uppsatsen. Efter vår 

dokumentgenomgång fann vi problem rörande allt från fäder som inte betalade underhåll till 

sinnesslöa barn. De mest förekommande och väldokumenterade problemen var vanvård och 

vanart varpå vår empiri fokuserade på detta. Vanvårdade barn hanterades genom insatser som 

barnavårdsmän och omhändertagande. Gällande vanartade barn så kunde både barnet och 

föräldrarna få varningar samt att barnen kunde omhändertas på grund av sin vanart. När det 

gäller fäders vanvård beskrivs ofta brist på tillsyn och underhållsfrågor som motiveringar. 

Mödrarnas vanvård tog också upp aspekter som bristande tillsyn, men hade också en stor 

fokusering på mödrarnas levnadssätt. När det gäller barnen beskrivs bland annat utseende, 

fysik, renlighet och hemmets skick som grund för vanvård. Fäder till vanartiga barn var 

relativt frånvarande i vår empiri och det finns ingen information om att dessa skulle ha 

påverkat sina barn negativt. Mödrarna beskrivs däremot föra vidare anlag för vanart och ha ett 

negativt levnadssätt. Både kring vanartiga flickor och pojkar beskrivs utomäktenskaplighet 

som ett problem. Flickorna ansågs också vara vanartiga om de smiter hemifrån och pojkarna 

om de utförde kriminella handlingar. Samtliga dessa faktorer kan man se som avvikelser 

utifrån Becker och Goffmans teorier om att samhället skapar avvikelse. 

 

Vi vill nu avsluta med en diskussion som visar på att dåtidens och nutidens arbete inte är så 

radikalt annorlunda. I vår problemformulering nämnde vi tanken om kontinuitet i de 

konfliktanledningar som återfinns i historia och vi ställer oss frågan ifall de problem rörande 

barn och föräldrar som fanns under 1920 och 1930-talen även finns idag (Zander 2001:43). Vi 

har upptäckt att så är fallet. Idag reagerar man på de uttalanden man gjorde och den politik 

som skedde förr. Många tittar till exempel tillbaka på differentieringen som gjordes mellan 

vanartade och icke vanartade barn på 1920 och 1940-talen med förskräckelse. Begreppet 

vanart skaver i öronen och kategoriseringen mellan vanartade och icke vanartade barn låter 

grym. Frågan är om det är så mycket bättre idag? Sallnäs (2000) menar att denna 
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differentiering fortfarande används, men med andra begrepp. Hon syftar då till LVU-lagen6 

och dess uppdelning av miljöfall7 (icke vanartade barn) och beteendefall8 (vanartade barn) (s 

97). Hon menar också att det som kallades för ”uppfostringsanstalt” fortfarande finns, men nu 

benämns som §12-hem9 (Sallnäs 2000:85).  

 

Efter några generella exempel ska vi nu vi titta lite mer konkret på vår empiri och hur den kan 

relateras till nutiden. Vi har tittat på vår empiri förhållande till BBIC:s fördjupningsteman. 

BBIC, Barns behov i centrum, är ett underlag för utredning av barnavårdsärenden. Det ger 

exempel på vad socialsekreteraren kan titta på gällande barnets situation (Socialstyrelsen 

2006:43). Kommer ni ihåg de unga, vanartade flickorna på 30-talet som vistades ute på 

dansbanor och sökte kontakt med pojkar? BBIC anser att man ska undersöka ifall barnet 

lämnar hemmet under längre tider, har kläder, utseende eller beteende som är provocerande 

eller utmanade samt huruvida barnet kan förhålla sig till kända eller okända personer på ett 

lämpligt sätt (Socialstyrelsen 2009:119-122). Ser vi vissa likheter? Man tar även upp begrepp 

som barnets temperament och sinnesstämning samt bråkighet och stökighet i skolan, som 

också kan kopplas till det gamla vanartsbegreppet (Socialstyrelsen 2009:117-118). Även när 

det gäller vanvårdsärenden ser vi kopplingar mellan då och nu. Man pratar fortfarande om att 

barnet ska ha en god kost, en ren och bekväm säng, att barnet är under uppsikt, att barnet 

kommer ut och är med i fysiska aktiviteter och att barnet inte utsätts för 

misshandel/övergrepp, aspekter som stämmer väl överens med de kategorier vi fann för 1930-

talets barnavård (Socialstyrelsen 2009:116-118).  

 

Hur kan då dessa aspekter kopplas till avvikande? Genom lagtext och den här typen av 

utredningsmaterial skapar vi förväntningar på barn, hur det bör och inte bör vara. Även om 

man inte skriver rakt ut hur ett avvikande barn är, så skapar man avvikelse genom att 

benämna vissa egenskaper eller handlingar som önskvärda hos barnet. Ett exempel på detta är 

hur man genom lagtext beskriver hur socialnämnden ska sträva efter en gynnsam fysik för 

barn och ungdomar (SFS 2001:453 5:1§). Att vara en ungdom med en dålig fysik blir då icke 
                                                
6 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, en lag som reglerar tvångsomhändertagande av 
barn. 
7 Miljöfall innebär att vårdnadshavaren underlåter att ge barnet vård och skydd eller utsätter barnet för olämplig 
behandling (Ewelöf, G, Sverne T & Singer A 2007:98) 
8 Beteendefall innebär att den unges hälsa eller utveckling riskerar skadas på grund av den unges eget beteende 
(Ewelöf, G, Sverne T & Singer A 2007:100) 
9 §12 hem är ett särskilt ungdomshem för de unga som behöver stå under särskilt noggrann tillsyn (Ewelöf, G, 
Sverne T & Singer A 2007:230) 
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önskvärt och avvikande från de regler som satts upp. I BBIC frågar man sig om barnet ofta är 

på glatt humör, har förmåga att hantera stress, kan dela med sig och vänta på sig tur och 

förstår vad ägande innebär. Man frågar sig även om barnet skadar sig självt avsiktligt, visar 

stort intresse för våld, ger sig iväg från hemmet eller tillbringar långa stunder ensamt 

(Socialstyrelsen 2009:118-119). Påståendena kommer i denna ordning, och kan ses som fyra 

önskade samt fyra oönskade beteenden. Det kan anses vara problematiskt när normalitet och 

icke normalitet, eller för den delen avvikelse och icke avvikelse, definieras såhär strikt. Måste 

barn vara på glatt humör? Är ett barn avvikande om det har ett lite tjurigare sinneslag? 

 

Ett sätt att se på saken, är alltså att vi undersöker samma fenomen nu som de gjorde på 30-

talet, och att vi fortfarande starkt skapar önskade och oönskade beteenden genom lagar, 

normer och utredningsmaterial. Skillnaden är att vi har systematiserat in dem i nya mallar och 

begrepp. BBIC kan idag berätta för oss vad vi bör anse vara avvikande, medan dåtidens 

barnavårdsnämnd fick utgå från vissa vägledande lagtexter men främst vad de själva ansåg. 

Frågan är om denna systematisering och enhetlighet egentligen är bättre. Reproduceras inte 

avvikelser ännu starkare på det här sättet, när avvikelser definieras i allmänna dokument så 

som BBIC? 

 

Vi vill inte framhålla att det arbete som utförs i dag på något sätt är dåligt, och inte heller det 

arbete som utfördes under 1930-talet. Vi vill inte heller uppmana till att sluta använda begrepp 

eller definitioner, vilket för den delen skulle vara en helt omöjlig begäran. Vi vill istället bidra 

till en ökad förståelse för vad användandet av begrepp innebär. Begreppen kan innebära ett 

stort tolkningsutrymme som vi anser är viktigt att ha i beaktande. Vi vill också skapa en 

medvetenhet om att begreppen kan skapa avvikelse. Ett exempel på detta kan vara ”fjortisen” 

som Kalmar kommun söker familjehem för. Genom att benämna henne som fjortis, och 

nämna henne i samband med sociala insatser, har vi redan skapat en avvikelse kring henne. 

Men vi kan också fråga oss vad som innefattas i det begreppet fjortis? Vi har i vår empiri sett 

hur det historiska begreppet vanart kan förklara ungdomar med vitt skilda ”egenskaper”. Det 

handlar om allt från sängväteri till slarvighet till kriminalitet. Samma sak kan vara aktuellt 

med ett ord som fjortis. Det är ett ord som kan ha vitt skilda betydelser. Det handlar endast 

om en åldergrupp för vissa, men som något starkt nedsättande för andra. Om man utgår ifrån 

att folk har en negativ bild av begreppet fjortis, menar vi att det finns en risk att detta kan 

påverka både de flickor som är aktuella för familjehemsplacering, men också de potentiella 



 

 

 

50 
 

familjehemmen. Folk ställer upp förväntningar på hur flickan ska bete sig utifrån förutfattade 

meningar och har därmed skapat sig en bild av henne. Innefattar man vissa negativa attribut 

till begreppet fjortis så lär flickan i frågan också börja visa detta, eftersom det är utifrån detta 

hon själv, Kalmar kommun och familjehemmet ser på henne…  

 

9.2 Metoddiskussion 

Avslutningsvis vill vi beskriva vår upplevelse av att arbeta med dokumentanalys som metod. 

Vad vi har upplevt som en utmaning är vårt förhållningssätt till det historiska materialet. När 

man undersöker historiska källor är det av vikt att man sätter in händelserna i sin kontext, det 

vill säga i sin samtid. Problem och händelser som uppkommer i dokumenten måste förstås 

mot bakgrund av de normer och regler som var rådande i samhället. För att försöka hantera 

detta har vi försökt skaffa oss information genom litteratur, dels om hur samhället såg ut men 

också vilka lagar som styrande. Genomgången av materialet har också varit en stor hjälp i att 

försöka förstå rådande samhällsförhållanden. Genom att studera vilka beteenden och 

händelser som var problematiska och dess motiveringar har bidragit till att skapa en bild av 

vilka normer och föreställningar som präglade dåtidens samhälle. Att skaffa en viss 

förkunskap om hur samhället var uppbyggt och så vidare har varit en hjälp att förhålla sig till 

materialet. Utan kunskapen blir det lätt att man fördömer problem och hantering av dessa och 

ställer sig frågande till hur det fick gå till på det viset. Vi har själva upplevt detta då vi till en 

början inte hade samma förkunskap som vi under uppsatsarbetets gång samlat på oss. I början 

var det lätt att fördöma, kritisera och ställa sig frågande till arbetssätt och metoder. Men allt 

eftersom man skapade en förståelse för hela kontexten blev det också mer begripligt hur 

problemen ansågs vara problematiska och varför man valde att hantera ärenden som man 

gjorde.  

 

Vi har upplevt både fördelar och nackdelar med dokumentanalys som metod. Metoden har 

varit bra på så sätt att den har kunnat ge oss den information som vi eftersökte. Som vi 

nämnde redan i början av vår uppsats kan historiskt material bidra till att man skapar 

perspektiv på det arbete som utfördes då, men också på det arbete som utförs i dag. Detta är 

något som vi har upplevt och som vi finner mycket positivt. Vi tror att detta arbete gjort oss 

lite mer kritiska till hur man dokumenterar kring människor och hur detta kan påverka dem.  
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Det som dock kan ses som en svårighet med metoden är att vi har haft den information vi haft 

och har inte kunnat fråga berörda personer om vidare information. Detta har alltså inneburit 

att det varit vår uppgift att tolka materialet och förstå vad det innebär. Vi har inte kunnat fråga 

berörda personer om vad som faktiskt hände utan har själv fått, mot bakgrund av den 

information som funnits, försökt skapa en bild av vad som förekommit. Här blir partsinlagan 

relevant, alltså att endast barnavårdsnämnden styrt över vilken information som finns 

angående dessa människor. Vi kan inte få till exempel Valdemar och Alvas bild av 

situationerna i fallbeskrivningarna. Vi anser ändå att metoden har varit bra och har besvarat 

det syfte och de frågeställningar vi hade med uppsatsen. Alternativa metoder för att få tag i 

samma information har vi svårt att finna då vi undersöker historiskt material och har fokus på 

dokumentation. En intervju eller enkät skulle inte vara möjlig då personerna gått bort, och 

skulle inte ge oss insikt i dokumentation. Andra metoder skulle dock kunna bidra till att öka 

kunskapen kring andra aspekter av ämnet dokumentation och avvikelse än det historiska. 

Nedan följer vidare tankar och reflektioner kring detta.  

 

9.3 Förslag till vidare forskning 

Det som vi ovan nämnde som svårigheter med metoden, att inte kunna få ytterligare 

information än den som redan fanns, kan dock generera i nya forskningsfrågor och till vidare 

forskning. Vårt material skulle kunna utgöra ett diskussionsmaterial för att utforska vad 

dagens socialsekreterare tänker kring hur begrepp och dokumentation ser ut i dagens 

samhälle. Mot bakgrund av vad som framkommer i vår studie kan man förslagsvis intervjua 

dagens socialsekreterareför att få reda på hur man reflekterar och funderar kring 

dokumentationens betydelse för deras klienter. Ytterligare skulle det vara intressant att göra 

en liknande studie, det vill säga en dokumentanalys, men att då använda sig av aktuellt 

material. Det vill säga att man studerar hur begreppsanvändning och hur sociala problem 

definieras idag. Även detta skulle vara intressant att studera utifrån ett avvikelseperspektiv 

och då studera hur dagens dokumentation skapar, reducerar eller vidmakthåller avvikelser i 

samhället. 
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