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1. Inledning 

För cirka 2400 år sedan yttrade sig den legendariske grekiske filosofen Sokrates på följande 

vis: ”Ungdomar nu för tiden älskar lyx. De uppför sig illa och föraktar auktoriteter. De visar 

ingen respekt för äldre människor och älskar tomt pladder istället för arbete”.
1
  

Orden skulle lika gärna kunna vara samtida med oss människor på 2010-talet. Ungdomar har i 

flera tusen år blivit utsatta för samhällets oro, kontroll och åsikter. Jag själv kverulerar ibland 

över personer som är yngre än jag, och säkerligen faller min egen person emellanåt offer i 

denna korseld som utkämpas mellan generations och klassgränser. Nya innovationer spär på 

den eviga kampen. Ta internet, smarta telefoner och TV som exempel. Dessa tekniska 

framsteg på respektive fält är dagens vatten på en gammal kvarn – orsaker till omgivningens 

oro och klagan över ungdomarna och deras sätt att vara.  

Med dessa tankegångar går jag in i föreliggande arbete. Intresset riktar sig mot tiden då mina 

mor och farföräldrar samt deras egna föräldrar var i sin ungdoms dagar, det vill säga de första 

decennierna på 1900-talet – närmare bestämt 1930 och 1940. Oron och kverulansen låg då 

inte i problemen internet förde med sig, utan oron låg över underklassens och arbetarklassens 

barn och ungdomar sätt att bete sig, fram för allt, utanför hemmet ramar. Ungdomarnas 

nöjeslystnad hade ”inga” gränser och de skydde inga medel för att tillförskaffa sig pengar till 

dessa nöjen, antingen stals det eller så såldes det sexuella tjänster. Oron för den urbana 

platsens omoraliska inflytelse över ungdomarna var stor och åtgärder krävdes.  

Barnavårdnämnder inrättades för att ta itu med de växande problemen, och deras mål var att 

rädda, skydda och vårda barn och ungdomar för just barnens och ungdomarnas egen skull. 

Denna ambition har det dock tvistats om och frågan är om åtgärderna var för barnens och 

ungdomarnas skull, eller egentligen för samhällets skull?  

Rum och platsers inverkan på människors handlande är inte att ta för något betydelselöst, 

istället anser jag att det ska tillmätas stor betydelse. Därför kommer jag angripa problemen 

om ungdomars normavvikande och barnavårdsnämndens åtgärder mot dessa ungdomar med 

tematik från den rumsliga vändningen. Den geografiska platsen för undersökningen är 

Helsingborg - min hemstad. Genom att tillämpa ett lokalt perspektiv på undersökningen 

hoppas jag fånga upp saker som inte går att skåda ur ett fågelperspektiv.  

Låt historien om dåtidens kverulans ta sin början. 

                                                           
1
 Hämtat ur: Olson, Hans-Erik, Staten och ungdomens fritid: kontroll eller autonomi, Lund 1992, s. 26. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att genom ett makt och kontrollperspektiv med tematik från den rumsliga 

vändningen, samt med en lokal anknytning med material från Helsingborgs barnavårdsnämnd 

som undersökningsobjekt, försöka bidra med något nytt till forskningen om ungdomar och 

barn/ungdomsvård. Detta genom att undersöka hur normavvikande ungdomar och dessa 

ungdomars hemförhållanden samt därtill hur deras relation till yttervärlden (världen utanför 

hemmet) kunde beskrivas i skriftliga föredraganden - såsom promemorior och 

undersökningsrapporter från år 1930 respektive 1940. Ovanstående dokument spelade en 

väsentlig roll i barnavårdsnämndens beslutsprocesser angående åtgärder för ungdomarna. 

Därför är det också av vikt att rikta ljus mot nämndens användande av dessa promemorior och 

rapporter i beslutsprocessen som går att finna i nämndens mötesprotokoll. Jag ämnar också 

undersöka skillnader och likheter ur ett tidsperspektiv, 1930 – då barnavårdslagen från 1924, 

som trädde i kraft 1926, fortfarande var relativt ny, samt 1940 då barnavårdslagen praktiserats 

ett tag. Föregående komparativa ansats kommer också vara betydande då skillnader och 

likheter mellan pojkar och flickor analyseras. Frågeställningarna är följande: 

1. Hur beskrivs normavvikande ungdomars karaktärsdrag, hemförhållanden och 

förhållande till yttervärlden i promemoriorna och undersökningsrapporterna som 

barnavårdsnämnden använde i beslutsprocesserna?  

2. Vilka typer av åtgärder tillgriper barnavårdsnämnden?  

3. Går det att urskilja skillnader och likheter mellan åren 1930 och 1940, samt mellan 

pojkar och flickor? Hur såg dessa i så fall ut?  

I analysen kommer förutom ovanstående frågeställningar också en direkt fortsättning på 

bakgrundsförteckningen att presenteras. Det i form av en statistisk redogörelse, dels över 

vilka nämndepersoner som var mest frekvent närvarande under mötena 1930 respektive 1940, 

och dels över vilka personer som 1940 var kvarvarande från 1930. En statistik redogörelse 

över vilken typ av ungdomar som blev anmälda kommer också vara en del i detta avsnitt.  

 

1.2 Källmaterial, urval och avgränsningar 

Mitt källmaterial utgörs av Helsingborgs barnavårdsnämnds protokoll med bilagor från år 

1930 respektive 1940. Bilagorna jag kommer använda i undersökningen är promemorior och 

undersökningsrapporter. Promemoriorna går att beskriva som undersökningsrapportens 
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föregångare och fanns således endast under år 1930, även om då också undersöknings- 

rapporter förekom. Undersökningsrapporten är utformad som en blankett med informations- 

formalia om barnet och föräldrarna. Bland annat tas ålder, född inom eller utom äktenskap, 

föräldrarnas civilstånd och föräldrarnas yrkesstatus upp. Rapporten avslutas med en 

redogörelse i form av en löpande text med till exempel barnavårdsinspektörers, föräldrars, 

lärare och läkares yttrande angående ungdomen. Promemoriorna liknar denna redogörelse, om 

än ofta något mer kortfattade. Handlingarna är författade av barnavårdsbyrån, ofta av 

byråföreståndarinnan själv, för att upplysa barnavårdsnämnden i ärendena.  

1930 nedtecknades 251 paragrafer fördelade på 13 protokoll och 1940 var det 424 paragrafer 

som nedtecknades fördelade på 22 stycken protokoll.
2
 Jag har således gått igenom totalt 675 

stycken paragrafers innehåll och ärenden. Innehållet är spretigt och mångfasetterat. Det var 

inte endast anmälningar mot barn och ungdomar som behandlades utan också mer triviala ting 

såsom barnhem som sökte pengar för en tvättmaskin, sjukledigheter med mera.
3
 Självfallet 

var inte alla 675 paragrafer aktuella för min undersökning.  

Till undersökningen har jag valt att fokusera på de skriftliga föredraganden i de så kallade 

beteendefallen – där nämndens beslut och ingripanden underbyggdes av barnen och 

ungdomars eget handlade såsom bland annat tillgrepp/stöld, oordentlighet, sedeslöshet med 

mera. Fallen/ärenden jag väljer att inte analysera i min undersökning är miljöfallen – där 

nämndens beslut och ingripanden underbyggdes av föräldrarnas och hemmets brister. Denna 

avgränsning är för att utmana min teoretiska utgångspunkt med platsen och rummets 

betydelse, som i miljöfallen känns som ett självklart inslag men som i beteendefallen inte 

känns lika givet. Hur vet man om det är beteendefall eller miljöfall? I inledningen av 

paragrafen i protokollen presenteras en kort ärendebeskrivning där rubricering oftast finns. I 

vissa fall finns ingen sådan, då får man titta i bilagorna för att få denna. Rubriceringarna i 

beteendefallen är likt exemplen ovan. Påpekas ska att gränserna mellan beteendefall och 

miljöfall inte är definitiva vilket kan ställa till problem i en urvalsprocess.
4
 Åldern har också 

spelat roll i urvalsprocessen, jag har endast tittat på ärenden där personerna varit 13 år eller 

äldre. Detta på grund av att ungdomsgruppen av flera skäl är intressant vilket jag återkommer 

till senare i undersökningen.  

                                                           
2
 Protokollen med bilagor finns att tillgå i Barnavårdsnämndens arkiv på Helsingborgs stadsarkiv (HSA).  

3
 Se t.ex. Helsingborgs barnavårdsnämndsprotokoll och bilagor (HBPB) 1940, § 365, 306, 109.  

4
 Beteendefall och miljöfall, se; Lundström, Tommy, Tvångsomhändertagande av barn: En studie av lagarna, 

professionerna och praktiken under 1900-talet, Stockholm 1993, s. 59-61. 
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Ärenden/fall utan promemorior eller undersökningsrapporter har inte valts ut. Det vill säga att 

där endast polisrapporter eller andra typer av bilagor varit bifogade (till exempel 

läkarutlåtanden) har dessa fall inte varit aktuella för undersökningen. Polisrapporterna har 

dock i fallen där promemorior eller undersökningsrapporter ej funnits, använts för att 

fastställa ungdomens socioekonomiska ursprung. Detta ger mig 16 fall år 1930 samt 28 fall år 

1940 att välja mellan. Urvalsprocessen är också gjord av representationsmässiga skäl, då jag 

av arbetsekonomiska skäl inte haft möjlighet att analysera mer än 16 ungdomar och deras 

ärende, av sammanlagt 44 fall med 67 ungdomar representerade. Huvuddelen av min analys 

rör således åtta stycken (fyra pojkar och fyra flickor) 1930 och åtta (fyra pojkar och fyra 

flickor) 1940. Jag har dock gjort ett undantag och det gäller i fastställandet av ungdomarnas 

socioekonomiska ursprung – där använder jag mig av samtliga 44 fall och 67 ungdomar. 

1930 gällde 12 fall pojkar och 4 fall rörde flickor. Till skillnad från flickorna som enskilt är 

anmälda för sina handlingar tenderar pojkarna att utföra sina handlingar tillsammans vilket 

betyder att i dessa 12 pojkfall finns sammanlagt 22 stycken pojkar representerade. 1940 

handlar 10 fall om flickor medan 17 fall gäller pojkar. Dessutom rör ett fall både pojkar och 

flickor vilket leder till uppdelningen: 11 stycken flickor och 30 stycken pojkar.
5
 

De 16 ungdomar jag valt ut har delvis gjorts slumpmässigt, dock har textmängden i de 

skriftliga föredragningarna varit betydande. Det skulle till exempel inte vara möjligt att göra 

en analys på dem ibland tre raderna som är nedtecknade. Jag har även försökt få en spridning i 

vad ungdomarna är anmälda för, samt en åldersmässig spridning. De yngsta i mitt källmaterial 

är 13 år gamla och den äldsta är 19 år gammal och sju fall av 16 är olika tillgreppsbrott, tre 

fall sedeslöshet, tre fall oärlig/svår/stygg, ett fall av lösdriveri samt två fall med den något 

diffusa rubriceringen ”vanartad”. Tilläggas ska att 16 av dessa fall är fyra fall helt eller delvis 

handskrivna. Protokollen är alltid maskinskrivna, förutom de två första år 1930. 

Mitt material anser jag vara representativt gällande generella beskrivningar i föredragningarna 

då dessa ofta var nedtecknade av en och samma person. Även är min ambition inte att få fram 

en absolut sanning om ungdomarnas reella levnadsförhållanden eller för den delen göra en 

fullständig redogörelse, utan endast att undersöka hur ungdomar kunde beskrivas i skriftliga 

föredraganden och det ur ett lokalt perspektiv. 

 

                                                           
5
 Se också Tabell 1och 2 i bilagor, i föreliggande arbete. 
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1.3 Teoretiska överväganden   

Att studera beskrivningar av ungdomars hemförhållanden och deras förhållande till 

yttervärlden utanför hemmet är en väsentlig del av undersökningen. Vad är då intressant med 

rum och platser? Här krävs en teoretisk diskussion med tematisk inspiration från den 

rumsliga vändningen.
6
 Historikern Magnus Rodell har skrivit en artikel om ämnet och menar 

att begreppen rum och plats blivit av central betydelse som analysverktyg. Vidare menar han 

att rum är generellt medan plats är desto mer konkret och mer kopplat till en fysisk 

belägenhet.
7
 En plats är inte statisk, utan föränderlig och omges av kulturella, historiska, 

sociala, fysiska och ekonomiska betydelser, dessutom kan en plats utgöras av ett landskap, ett 

monument, en byggnad, en park och i min tanke också ett hem. Platsen är också mer än sin 

fysiska belägenhet, en plats är också förknippat med föreställningar kring den specifika 

belägenheten ifråga, samt vilka praktiker som förknippas med den.
 8

  

I det etnologiska verket Den kultiverade människan av Jonas Frykman och Orvar Löfgren 

beskrivs bland annat hemmet som en plats för oss människor där vi kan vara hela och äkta – 

en sfär där man kan vila från de annorlunda lagarna som gäller ute i produktionssfären och 

yttervärlden. För barnet spelade hemmet en viktig roll i lärandet om samhället. I min 

undersökning är det arbetarklassens barn vi får möta och Frykman och Löfgren visar att för 

arbetarklassen ”blev hemmet en hävstång mot ett bättre”
9
 och mer civiliserat liv, delvis 

påtvingat av borgerligheten. Dels genom nya hygienföreställningar – renlighet blev viktigt i 

formandet av ett tryggt hem. För barnens vidkommande var också klädsel, föräldrars 

uppträdande, kostvanor och heminredning viktiga i föreställningarna om hemmet.
10

 

Hemmet är som ett platsbegrepp således essentiellt ifråga om en god barndom, medan 

yttervärlden förknippas med en dålig barndom. Det blir en fråga om privat och offentligt där 

barnet knyts till det privata – den skyddade hemmasfären, medan den offentliga yttervärlden 

ses som något unga människor i största mån borde undvika.
11

 I min analys studeras dock 

ungdomarna, inte de minsta barnen. Ungdomsbegreppet är komplicerat. De förväntas utföra 

en hundraprocentig balansakt mellan barndomen och vuxenvärlden – ungdomarna är bärarna 

                                                           
6
 Fullständig presentation av den rumsliga vändningen se; Rodell, Magnus, ”Monument på gränsen – Om den 

rumsliga vändningen och ett fredsdokument”: Scandia 2008:2; Jo Guldis presentation på hemsidan: 

http://spatial.scholarslab.org/spatial-turn/  
7
 Rodell, ”Monument på gränsen”, s. 19f. 

8
 Rodell, ”Monument på gränsen”, s. 20.  

9
 Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar, Den kultiverade människan, Lund 1979, s. 125. 

10
 Frykman & Löfgren, Den kultiverade människan, s. 65f, 113, 125, 138-140, 184. 

11
 Sandin, Bengt, ”En essä om rätt barndom: barnets århundrade”, Rätten/Lars M Andersson (red.)., 2000, s. 46. 
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av framtidens samhälle. Balansakten är emellanåt svår och ibland krävs det korrigering från 

samhällets krafter för att upprätthålla ett acceptabelt leverne inom samhällets normer.
12

 

Baserat på tidigare forsknings resonemang skriver Maria Sundkvist i sin forsknings och 

teoretiska överblick följande: ”barnavårdsnämnden hade makt i betydelsen att den hade 

möjlighet att påtvinga andras handlande sin egen vilja” samt ”barnavårdsnämnderna skulle 

bidraga till kontrollen över arbetarklassens barn”. Det senare av dessa citat hämtar inspiration 

från Jaques Donzelots teori om att de nya barnavårdlagarna sattes i kraft runt om i västvärlden 

runt år 1900 på grund av att borgerligheten ville försöka att kontrollera och föra över sina 

familjeideal på i detta fall - arbetarklassen.
13

  

Personerna inom barnavårdsnämnden hade makt över barn, ungdomar och hela familjer. Sten 

O. Karlsson utvecklar i sin avhandling Michel Foucaults resonemang om makt och förklarar 

att den så kallade maktvetanderegimen
14

 har i sin tjänst en rad olika platser, bland annat 

fängelset, skolan och fabriken. Dessa plaster eller ”sociala teknologier” syftar till att 

strukturera och modellera så kallade ”vilda och oordnade till fogliga celler och funktionella 

kuggar i ett socialt maskineri eller en samhällskropp”.
15

 En del i en självdisciplinerings- 

strategi. Foucault menar att maktens mål inte är för maktens egen skull. Det är istället för att 

”göra de sociala krafterna starkare, öka produktionen, utveckla ekonomin […] [och] höja den 

offentliga moralen, på det att allt månde växa och föröka sig”.
16

 Min hypotetiska ambition är 

att föra samman dessa teoretiska tankegångar – att beskrivningen av rum och platser, med 

hemmet som lokomotiv, användes i barnavårdsnämndens beslutsprocesser som ett 

maktredskap i de skriftliga föredragningarna rörande beteendefallen. Denna ambition sker 

givetvis med förbehållna insikter om att de strukturella maktutövningarna eventuellt kan ha 

sett olika ut tidmässigt samt sett olika ut ur ett geografiskt perspektiv - med olika 

personer/aktörer i landets olika nämnder. Jag är medveten om att nämndens makt och röst inte 

behövde vara den i slutänden avgörande i beslutsprocesserna. Dock tar denna undersökning 

                                                           
12

 Nilsson, Roddy, Sanningen om ungdomen: normer, värderingar och föreställningar kring 1900-talets 

ungdom: en pilotstudie, Växjö 2001, s. 3f, 7.  
13

 Sundkvist, Maria, De vanartade barnen: mötet mellan barn, föräldrar och Norrköpings barnavårdsnämnd 

1903-1925, Linköping 1994, s. 21, 23 och 25; Karlsson, Sten O., Arbetarfamiljen och det nya hemmet: om 

bostadshygienism och klasskultur i mellankrigstidens Göteborg, Linköping 1993, s. 21.  
14

 Karlsson kopplar ihop Foucaults begreppsallians mellan makten och vetandet. Enligt Foucault utgör denna 

allians en modern regim. Makten behöver vetandet som legitimitet för ett fungerande samhälle. Vetandet har 

själv tilldelat sig rätten att dela upp samhällets subjekt i olika klassifikationer, definitioner och så vidare. Makten 

är i sig själv inrotat i människors mentalitet och är hela tiden reproducerande. ”Vetandets agenter” äger också 

rätten att korrigera eventuella diskrepanser i det som betraktas som normaliteter. Se Karlsson, Arbetarfamiljen, s. 

17. 
15

 Karlsson, Arbetarfamiljen, s. 17; Jfr Foucault, Michel, Övervakning och straff: fängelsets födelse, 3., 

översedda uppl., Lund 2001, s. 234-245. 
16

 Foucault, Övervakning och straff, s. 242; Citat hämtat ur: Karlsson, Arbetarfamiljen, s. 17.  
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fasta på nämndens makt och tendenser i skriftliga föredraganden. Undersökningen utgår 

således från ett ovanifrånperspektiv vilket gör att underifrånperspektivet (ungdomens egen 

röst) i så fall endast speglas i perspektivet från ovan.  

 

1.4 Tidigare forskning 

Barn, barnavård, ungdomar och ungdomsvård har och är ett populärt ämne bland forskare, 

inte minst i Linköping som i många år haft ett projekt kallat ”Tema Barn” där utbildningen 

och forskningen är inriktad på unga människor, både historiskt och mer nutidsorienterat. 

Eftersom ämnet är brett och svårtgreppbart kommer en fullständig forskningsredogörelse ej 

vara möjlig. Istället fokuserar jag på forskning som använt sig av källmaterial likt mitt eget, 

under eller nära min tidperiod, men en del komplement till dessa kommer också att användas. 

Barndomshistorikern Maria Sundkvist behandlar i sin avhandling De vanartade barnen mötet 

mellan barn, deras föräldrar och Norrköpings barnavårdsnämnd åren 1903-1925. Trots att 

hennes undersökningsperiod ligger före min egen är den av vikt eftersom källmaterialet är 

väldigt likt mitt eget, samt kan det visa på kontinuitet mellan barnavårdslagen från 1902 och 

lagen 1924 som är gällande under min period. Sundkvist presenterar resonemang och reslutat 

av vikt för min undersökning. Bland annat anmälda barn och ungdomars sociala härkomst 

samt hur föräldrarnas uppträdande i hemmet påverkade barnen och ungdomarna. 

Ungdomarnas erövring av vuxenvärlden på stadens gator och torg är också viktigt ur ett rent 

rumsligt perspektiv samt landsbygdens fördelar mot urbanitetens nackdelar.
17

 Jag skulle vilja 

påstå att De vanartade barnen är huvudverket vilka många av mina reslutat utgår och ställs 

emot. Socionomen Hans Swärd studerar i sin avhandling Mångenstädes svårt vanartad 

barnavårdspraktiken i Malmö under perioderna 1903-1911, 1935-1940 samt 1958-1965 och 

hur myndigheterna och samhället agerat mot vanartiga barn. Främst är det perioden 1935-

1940 som ur min synvinkel är av vikt. Swärd undersöker Malmös nyinrättade ungdomsnämnd 

och vilka ungdomar som blev aktualiserade för nämnden. Bland annat visar han hur nämnden 

försökte stoppa nöjestillställningar som ansågs inverka negativt på ungdomars 

moraluppfattningar. Swärds resonemang om nämndens makt och för vem åtgärderna syftade 

till är också av vikt för undersökningen.
18

  

                                                           
17

 Sundkvist, De vanartade barnen, s. 237-243. 
18

 Hans Swärd, Mångenstädes svårt vanartad: Om problemen med det uppväxande släktet, Lund 1993, s. 148f, 

204-213. 
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Professorn i socialt arbete: Tommy Lundström, behandlar lagarna och barnavårdspraktiken i 

Stockholmsområdet under en stor del av 1900-talet (från 1924 till början av 1990-talet) i 

avhandlingen Tvångsomhändertagande av barn. Främst tvångsomhändertagande i 

miljöfallen. Han tittar på förändringar i det sociala arbetet och vilka detta gagnat; barnen, 

socialarbetarna och/eller samhället i stort. Framför allt är hans argumentation kring åtgärder 

väsenligt i föreliggande arbete.
19

 Historikern Maija Runcis forskar likt Lundström om 

tvångsomhändertaganden, i hennes fall under perioden 1928-1968 i Makten över barnen. Ur 

ett makt och genusperspektiv undersöker hon bland annat maktstrategierna föräldrarna till 

tvångsomhändertagna barn använde mot myndigheterna. Det var nämligen vanligt med både 

fall där omhändertagandet accepterades och sanktionerades av föräldrarna och i andra fall 

blev myndigheterna deras värsta fiende. Hennes forskning kommer i min undersökning främst 

användas för att belysa mödrarnas utsatthet och ansvar i hemmen.
20

  

Ovanstående forskare använder källmaterial liknande mitt eget, samt tillämpar de på något 

sätt ett makt/kotrollperspektiv och alla berör någon gång rum och platsens betydelse, men de 

utgår inte ifrån den rumsliga tematik som jag gör. Som jag nämnde berörs både rum och 

platsers betydelse, både i hemmet och utanför hemmet men då jag använder mig av så kallade 

beteendefall får jag ta det varsamt när jag kommunicerar med Lundströms text då han studerar 

miljöfall. Forskning som utgår från ett mer rumsligt perspektiv gällande barn och ungdom är 

till exempel professorn vid Tema Barn i Linköping Gunilla Halldéns verk Barndomens skogar 

där skogen och den rurala miljön beskrivs som tonsättande i barn och ungdomars uppväxt.
21

 

Den kultiverade människan av etnologerna Jonas Frykman och Orvar Löfgren är inte bara en 

viktig del i mitt teoretiska övervägande utan spelar även roll i ett forskningssyfte då de 

undersöker människans syn på tiden och naturen, hygien och renlighet och 

familjesammansättningar. Rummet är inte uttalat ett undersökningsobjekt, men både direkt 

och indirekt berörs hemmet och yttervärlden med jämna mellanrum.
22

 

Övrig forskning som behandlar ungdomar och deras normavvikande handlingar, samt 

relationer till hem och yttervärld, men utifrån ett annat källmaterial är Fil dr. i fritidsvetenskap 

Hans-Erik Olsons Staten och ungdomens fritid, etnologen Eva Lis Bjurmans Barnen på gatan, 

historikern Bengt Sandins Hemmet, gatan, fabriken eller skolan samt historikern Per Bolins 

                                                           
19

 Lundström, Tvångsomhändertagande, s. 59-62, 164-167. 
20

 Maija Runcis, Makten över barnen: Tvångsomhändertagande av barn i Sverige 1928-1968, Stockholm 2007, 

s. 241-245. 
21

 Gunilla Halldén, Barndomens skogar: om barn i natur och barns natur, Stockholm 2011, s. 170f. 
22

 Frykman & Löfgren, Den kultiverade människan, s. 221-223. 
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En tråkig historia. Sistnämnda behandlar inte de normavvikande barnen i vidare utsträckning, 

istället undersöker han ogifta mödrar och deras barns situation i Simrishamn 1870-1917.
23

 

Om barnavården i Helsingborg har det inte nämnvärt forskats om tidigare. Den forskning som 

finns är i lexikonform eller lokalhistoriska jubileumsverk som passar bra i 

bakgrundsförteckningen men inte i en vetenskaplig kommunikation. Forskningen som finns 

behandlar vår samtid eller tiden strax innan. Tonåringar i socialvård författad av 

socialsekreterarna Tina och Mikael Hallgren är ett exempel på detta, möjligtvis kan verket 

användas för att visa kontinuitet mellan min undersökningsperiod och samtiden.
24 

 

1.5 Metod och disposition 

Jag vill i min analys använda mig av så stor del av mitt källmaterial som möjligt. Det gäller 

också att ta tillvara fördelarna med att studera samma typ av material men från två olika år 

och jämväl belysa den eventuella diskrepansen mellan flickor och pojkar. För att 

undersökningen och resultaten ej ska verka ostrukturerade och förvirrande krävs det en tydlig 

disposition och ett tydligt metodiskt tillvägagångssätt. Undersökningens analysavsnitt är 

uppdelat i tre delar.  

Första delen Nämnden och ungdomarna syftar till att ge en fingervisning om vilka nämnde- 

männen var och hur frekvent deras mötesdeltagande var, samt vilken typ av ungdomar som 

blev anmälda. Andra delen Ungdomens person, hem och förhållande till yttervärlden är 

huvuddelen i min analys och kommer vara undersökningens kärna. I denna del analyseras 

fråga ett, den gällande beskrivningen om ungdomens person, hemförhållande och relation till 

yttervärlden. I tredje delen, Åtgärder, analyseras just åtgärderna nämnden beslutade om.  

Första och tredje delen utgår från en kvantitativ redogörelse som diskuteras med tidigare 

forskning och ställs mot teoretiska utgångspunkter. Här kommer komparationer mellan år och 

kön göras löpande i texten. Andra delen i analysen kommer jag använda mig av kvalitativ 

textanalys. För att inte fastna i någon perplex ostrukturerad textframställning i denna del 

kommer jag först och främst använda åren, 1930 och 1940, som överrubriker och sedan 

                                                           
23

Olson, Staten och ungdomens fritid; Bjurman, Eva Lis, Barnen på gatan, Stockholm 1995; Bengt Sandin, 

Hemmet, gatan, fabriken eller skolan: folkundervisning och barnuppfostran i svenska städer 1600-1850, Lund 

1986; Per Bolin, En tråkig historia: ogifta mödrar, deras barn och fattigvården i Simrishamn, 1870-1917, 

Linköping 1998. 
24

 Tina & Mikael Hallgren, Tonåringar i socialvård, Helsingborg 1999. 
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kommer jag göra en uppdelning mellan pojkar och flickor, och för att göra analyseringen så 

okomplicerad som möjligt använder jag mig av tre variabler: 

1. Karakterisering av ungdomen: Berör de skriftliga föredragningarnas beskrivningar 

av ungdomen såsom om hon är sinnesslö, stygg, oärlig med mera.  

2. Hemmet: Berör de skriftliga föredragningarnas beskrivning av hemmet som innefattar 

bland annat renlighet, klädsel, föräldrars/syskons uppträdande, kostvanor och 

heminredning.  

3. Yttervärlden: Berör de skriftliga föredragningarnas beskrivning om ungdomens 

relation till yttervärlden: stadsmiljön såsom bland annat gator, hamnar men också 

ungdomens relationer till andra människor.  

Jag kommer inte använda mig av några tydliga gränsdragningar mellan variablerna, dock 

kommer jag försöka använda dem kronologiskt från fall till fall. Kronologin mellan 

variablerna kommer sannolikt vara vaga. Karakteriseringen kan säkerligen emellanåt också 

ses som en förlängning av hemmet. Ett visst överlappande kommer troligen ske, men viktigast 

är att variablerna är grundpelarna i analysens andra del.  

 

1.6 Begreppsdefinitioner 

Jag har i teoridelen definierat vad ungdomsbegreppet innebär, men någon närmare 

diskussion om mitt urval angående åldern 13 år och äldre har inte presenterats. Hur länge 

tillhör man barndomen? Och när blir man ungdom? Den, inom ämnet, legendariske 

historikern Philippe Ariés menar att barndomen och ungdomen är skapade av omgivningens 

politiska, sociala och kulturella förhållanden.
25

 År 1935 inrättade Malmös barnavårdsnämnd 

en ungdomsnämnd som behandlade ärenden gällande personer som var 15-21 år gamla, men i 

vissa fall också ungdomar som var yngre.
26

 Det sista tog jag sikte på och valde att sätta 13 

som undre gräns för undersökningen. Ett annat begrepp är vanartsbegreppet som under stor 

del av 1900-talet och under min undersökningsperiod i Sverige användes om barn som strök 

runt på gatorna, stal, skolvägrade, var lögnaktiga och levde på ett förkastligt vis – det vill säga 

dåligt uppförande.
27

 Jag kan tycka att vanart har en negativ klang, därför kommer jag ibland 

                                                           
25

 Sandin, ”En essä om rätt barndom”, s. 41f; Berggren, Henrik, Seklets ungdom: retorik, politik och modernitet 

1900-1939, Stockholm 1995, s. 27f.  
26

 Swärd, Mångenstädes, s. 113f; Helsingborg hade ej en sådan särskild nämnd. Dock i § 234 i HBPB 1940, står 

det att barnavårdsnämnden agerade i egenskap av ungdomsnämnd. 
27

 Swärd, Mångenstädes, s. 21-23.  
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använda mig av begreppet normavvikande istället. Dock i ärenden där ungdomarna beskrivs 

som vanartade, kommer det begreppet att användas. De båda begreppen kommer således att 

användas både parallellt och synonymt i undersökningen. 

 

2. Historisk bakgrund  

Redan för 3000 år sedan konstaterades det i Babylon att ”ungdomen inte var som den var 

förr”, och som jag visat tidigare yttrade sig den grekiske filosofen Sokrates några hundra år 

senare på ett liknande sätt.
28

 Från flodkulturer och antikens grekland förflyttar vi nu oss till 

1800-talets Sverige där riksdagen 1896 uttalade en oro för ”den allvarsamma fara, som hotade 

vår samhällsordning genom den sedliga förvildningen hos en del af det uppväxande slägtet”.
29

 

1800-talet och början av 1900-talet var tiden då diskussionen om barnuppfostran och 

disciplinering av samhällets unga människor verkligen tog fart och som slutligen ledde till 

förändringarna som präglat stora delar av 1900-talets barnavård.
30

 Sverige började de sista 

decennierna på 1800-talet industrialiseras i en allt högre takt, vilket ledde till fler industri- 

arbetare och arbetena fanns inne i städerna – urbaniseringen var ett faktum. Detta ledde till att 

arbetarklassens barn blev synliga på ett sätt de inte varit tidigare, några av dessa var kring- 

drivande, tiggande och kriminella. Ju mer föräldrarna var borta från hemmen, desto mindre 

respekt kände barnen för sitt hem och sina föräldrar. Borgerskapet hävdade att arbetarna var 

oförmögna att fostra sina unga. Trångboddheten och hemförhållandena bland arbetarklassen 

bidrog till att barn och ungdomars vistades ute. Arbetarklassens barn och ungdomar utgjorde 

ett växande hot mot borgerskapet, enligt borgerskapet, och detta uppfattades som ett problem 

som behövde åtgärdas.
31

 Under slutet av 1800-talet minskade barnarbetet, och efterfrågan på 

unga arbetare minskade vilket ledde till att mellanrummet mellan avslutad skolgång och 

arbete ibland var större än det varit tidigare. Ungdomarna fick således mer fritid än vad de 

tidigare haft. Samtidigt som detta skedde såg folkskoleläraren och liberalen Fridtjuv Berg att 

ungdomsförbrytarna blev fler och fler vilket han framlade i en motion 1896.
32

 Det var också i 

den gemensamma folkskolan som arbetarbarnen började uppmärksammas på ett annorlunda 

                                                           
28

 Hämtat ur: Olson, Staten och ungdomens fritid, s. 26. 
29

 Lundström, Tvångsomhändertagande, s. 47. 
30

 Swärd, Mångenstädes, s. 49. 
31

 Lundström, Tvångsomhändertagande, s. 47-49; Swärd, Mångenstädes, s. 52; Olson, Staten och ungdomens 

fritid, s. 33. 
32

 Hans-Erik Olson, Staten och ungdomens fritid, s. 30f.  



12 
 

sätt än tidigare, då de gick med barn från andra samhälls- klasser.
33

 Det är viktigt att påpeka 

att uppfostringsproblemet inte sågs som ett allmänt problem, det var ett problem bland 

arbetarklassens barn och ungdomar.
34

 Fridtjuv Berg var en ledande aktör inom området vars 

motion som nämnts ovan ledde till att en tvångsuppfostringskommitté inrättades. Denna 

kommitté kom snabbt fram till att sedligt försummade och vanartade barn i samhället ökade 

och var dåliga förebilder för sina medkamrater både i och utanför skolan. Kommittén ville 

skapa obligatoriska kommunala barnavårdsnämnder, vilket dock Fridtjuv Berg och många 

inom skolväsendet vände sig emot. Efter många ansträngningar fick kommittén och Berg 

igenom lagen 1902 angående uppfostran åt vanartade och i sedligt försummade barn, vilket 

gav kommunerna valmöjligheten att införa en särskild kommunal barnavårdsnämnd, det var 

alltså frivilligt för kommunerna att inrätta någon eller inte. Alla parter var överens om att 

nämndens uppgift var att barnen och ungdomarna skulle vårdas, inte straffas.
35

  

Kritiken mot denna lagen 1902 blev snabbt intensiv. Därför började man på 1910-talet arbetet 

med att förnya lagen. Föreställningarna om barnavården var homogen, dessa föreställningar 

menade att fängelsestraff inte var lämpligt för barn och ungdomar, möjligheten att arbeta 

förebyggande finns och att samhället har rätt att ingripa vid eventuell misstanke om vanart 

eller framtida sådan. Barnavårdslagen 1924 (Lag om samhällets barnavård
36

) ansåg också att 

nämnden skulle äga rätt till ingripande vid vanvård eller misshandel. Det var just lagen 1924 

som kom att ersätta lagen från 1902. Kritik hade kommit om att lagen från 1902 ej var 

tillräckligt effektiv, därför blev det i lagen 1924 ett krav på kommunerna att inrätta en särskild 

barnavårdsnämnd. På så sätt fick kommunala myndigheter bättre medel att kontrollera och 

ingripa i barn och ungdomars fritid. Lagen trädde i kraft 1926.
37

 På 1920-talet skulle 

ingripanden ske mot moraliska avvikelser. Även åldersgränsen höjdes så att nämnden kunde 

ingripa mot barn och ungdomar under 16 år som hade misshandlats eller hade lastbara 

föräldrar och i övrigt dåliga hemförhållanden – de så kallade miljöfallen. Nämnden kunde 

också tillgripa åtgärder mot barn under 18 år som ansågs vanartade – de så kallade 

beteendefallen. I lagen 1902 kunde nämnden bara ingripa mot barn som var upp till 15 år. 

1935 tillkom en ny åldergrupp för barnavårdsnämnden att besluta om, 18–21-åringar som 

innan behandlat enligt lösdriveri- lagstiftningen. Nämnden kunde bland annat vidta följade 

åtgärder mot ett vanartat barn: allvarlig varning, aga (fram till 1942), utse övervakare och om 

                                                           
33

 Lundström, Tvångsomhändertagande, s. 47; Sundkvist, De vanartade barnen, s. 44f. 
34

 Olson, Staten och ungdomens fritid, s. 34. 
35

 Sundkvist, De vanartade barnen, s. 39, 42f, 48f, 51. 
36

 Sundkvist, De vanartade barnen, s. 51f. 
37

 Olson, Staten och ungdomens fritid, s. 77-83; Lundström, Tvångsomhändertagande, s. 56-58. 
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dessa åtgärder var verkningslösa åberopades i sista hand skyddsuppfostran (tvångs- 

omhändertagande).
38

 Även om över/medelklass fortfarande på 20-talet var oroade över 

arbetarklassens barn pekar inte barnavårdslagen från år 1924 ut arbetarklassens barn så som 

tidigare lag gjorde, dock är det tydligt att den vänder sig till de fattigas barn och ungdomar. 

Nämndeledamöterna skulle utgöras av en ledamot från fattigvårdstyrelsen, en präst, en lärare 

eller folkskoleinspektör, två lekmannaledamöter, läkare (enbart i vissa kommuner) samt att 

minst en av ledamöterna skulle vara kvinna. 1924 års barnavårdslag överlevde till 1960 då en 

ny lag inrättades.
39

 

2.1 Helsingborg 

Helsingborg var 1930 och 1940 en av Sveriges större städer, med ett befolkningsantal på 

55 889 personer år 1930 och 62 176 personer år 1940. År 1930 fanns det i Helsingborg minst 

6 566 fabriksarbetare fördelade på 158 olika fabriker. 1940 såg siffran annorlunda ut, då hade 

antalet fabriksarbetare ökat till 7 812 stycken och dessa var fördelade på 208 olika fabriker. 

En av dessa fabriker var den omtalade gummifabriken under ledning av Henry Dunker. 

Fabriken växte och blev stadens i särklass största industri. Fabriken var också en del i stadens 

förvandling från en småstadsidyll till en av Sveriges största.
40

 År 1923 inrättades en barna- 

vårdsbyrå
41

 med den socialdemokratiska Lily Månsson
42

 som föreståndarinna samt ett antal 

avlönade barnavårdsmän - tjänstemän. Byrån arbetade nära familjer med problem och 

vanartade barn med bland annat rådgivning, det var också byrån som fick till uppgift att förse 

barnavårdsnämnden med information i de anmälda fallen som kom in till barnavårdsnämnden. 

En särskild kommunal barnavårdsnämnd inrättades 1926, då lagen från 1924 trädde i kraft. 

Tidigare hade kyrkan och skolrådet hand om barnavårdsnämnden som inrättades 1903 med 

anledning av lagen 1902. Helsingborgs första kommunala barnavårdsnämnd bestod av 

ordförande Edwin Berling, målarmästare samt socialdemokratisk riksdagsman. Övriga 

ledamöter var polismästare Palm, folkskoleinspektör Gierow, frisörmästare samt fattig- 

vårdsstyrelseledamot Egon Bruhn, stadskomminister Löfgren, skolföreståndarinnan 

Wennberg, fru Årman och stadsläkare Hallengren samt därtill ett antal suppleanter.
43

 

                                                           
38

 Lundström, Tvångsomhändertagande, s. 59-62; Swärd, Mångenstädes, s. 113. 
39

 Lundström, Tvångsomhändertagande, s. 58f, 66; Olson, Staten och ungdomens fritid, s. 78; Swärd, 

Mångenstädes, s. 115. 
40

 Gierow, Krister (red.), De hundra åren: Stadsfullmäktige i Hälsingborg 1862-1962, s. 351, 356, 122-124.  
41

 Swärd, Mångenstädes, s. 116f. 
42

 Ulfsparre, (red.), Helsingborgs historia. D. 7:1, Befolkning, förvaltning, kommunal service 1863-1970, s. 110. 
43

 Ulfsparre, (red.), Helsingborgs historia, s. 367-369; Gierow (red.), De hundra åren, s. 146f; Helsingborgs 

stadslexikon, 2006, s. 33.  
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Wennberg, Bruhn, Årman och Löfgren satt också i nämnden 1940.
44

 Ordförande 1940 var 

rektor Karl Salomonsson som också han var socialdemokratisk politiker.
45

 

 

3. Analys 

Analysens första del kommer beröra nämnden och ungdomarna - vilka personer utgjorde 

styrelsen i barnavårdsnämnden och vilken socioekonomisk grupp härstammade ungdomarna 

ifrån? Analysens andra del är undersökningens kärna och kommer belysa undersökningens 

huvudproblem: Hur ungdomars karaktärsdrag, hemförhållanden samt förhållande till 

yttervärlden beskrevs i skriftliga föredraganden. Tredje delen av analysen behandlar 

åtgärderna nämnden beslutade om, samt frågorna ifall barnavårdslagarna var skyddande för 

barnens skull eller skyddande för samhällets skull. 

 

3.1 Nämnden och ungdomarna 

Nämndeledamöterna 1930 var närmast identiska med dem som satt i nämndens begynnelse 

några år tidigare. Endast Hallengren var ersatt, av herr Sivardsson.
46

 Som jag tidigare sagt var 

det åtta ledamöter. 1940 hade det lagts till en och då blivit, enligt mitt material, nio stycken 

ledamöter. Fyra stycken av dessa ledamöter var personer som även varit ledamöter i 1930 års 

barnavårdsnämnd, dessa var fröken Wennberg, herr Bruhn, fru Årman och herr Löfgren. De 

nytillkomna var ordförande Salomonsson, herr Dahlberg, herr Levin, fru Hansson och herr 

Lindquist. Dahlberg hade 1930 varit suppleant men nu blivit ordinarie ledamot av nämnden.
47

 

I föredragande syfte var det alltid någon från barnavårdsbyrån representerad, oftast 

föreståndarinnan. Denna föreståndarinna var densamma både 1930 och 1940 som vid byråns 

uppförande 1923 – Lily Månsson.
48

 Värt att notera med tanke på hur barnavårdsnämndens 

sammansättning skulle se ut med i alla fall en kvinna på ämbetet var att i Helsingborg var två 

av ledamöterna kvinnor år 1930, och tre stycken 1940. Ifall detta var unikt för Helsingborg 

med fler än en kvinnlig ledamot går ej att sia om utifrån mitt källmaterial. Maria Sundkvist 

visar dock att det var skralt om kvinnor i Norrköpings barnavårdsnämnd mellan åren 1903-
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 HBPB 1940, se protokoll från alla mötestillfällen. 
45

 Gierow (red.), De hundra åren, s. 149; Ulfsparre, (red.), Helsingborgs historia, s. 319, 327. 
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 Se t.ex. HBPB 1930, 20/2, 15/5. 
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1925 och att kvinnorna som satt i nämnden ofta var ogifta.
49

 Så var inte var fallet i 

Helsingborg där två av tre kvinnor var gifta.  

Personerna som intresserar mig är de bägge ordförandena, samt ledamöterna som satt i 

nämnden både 1930 och 1940. Utöver dessa är byråföreståndarinnan också intressant 

eftersom det var hon som tjänsteman som arbetade nära familjer med problem och vanartade 

barn, och som dessutom skulle förse barnavårdsnämnden med information i de anmälda fallen 

som kom in till barnavårdsnämnden. Ledamöternas yrkestillhörigheter har redan nämnts så 

det behöver inte repeteras. Personerna är uppenbarligen väsentliga, ordföranden för att han är 

ordförande och fröken Wennberg, herr Bruhn, fru Årman och herr Löfgren måste varit 

nämndemän utöver det vanliga då genomsnittet på ett nämndeämbete som detta var på drygt 

sex år.
50

 De fyra hade suttit sedan den kommunala barnavårdsnämnden inrättades år 1926. 

År 1930 sammanträdde Helsingborgs barnavårdsnämnd 13 gånger. Ordförande Berling 

närvarade på 10 av dessa 13 sammanträden. Fröken Wennberg på 10, herr Bruhn på 10, fru 

Årman på 11, herr Löfgren på alla 13 samt byråföreståndarinnan Lily Månsson som också 

närvarade på samtliga möten. Dessa sex personer var de som överlägset närvarade flest av 

dessa 13 gånger.
51

 År 1940 sammanträdde nämnden hela 22 gånger. Ordförande Salomonsson 

närvarade på 17 av dessa 22 sammanträden. Fröken Wennberg på 19, herr Bruhn på 12, fru 

Årman på 13, herr Löfgren på 16 samt Lily Månsson som närvarande vid 21 av 22 tillfällen. 

Ordföranden, fröken Wennberg och Lily Månsson var fortfarande personerna som närvarade 

flest gånger. De andra låg i linje med vad dem andra ledamöternas närvaro, förutom fru 

Hansson som närvarade 19 gånger.
52

 Slutsatsen kan ändå dras att ordföranden, 

byråföreståndarinnan och ledamöterna som satt både 1930 och 1940 spelade en stor roll i 

nämndens arbete och säkerligen också i beslutsprocesserna.  

Nu över till barnen. Vilka var dessa? Med det menas främst vilken socioekonomisk grupp 

ungdomarna var sprungna ur och uppfostrade i. Jag har till min undersökning valt ut 16 

anmälda ungdomar från 16 olika fall, åtta 1930 och åtta 1940 av sammanlagt 44 fall (16 fall 

1930 och 28 fall 1940) med 67 ungdomar (26 ungdomar 1930 och 41 ungdomar 1940) 

representerade. De 16 ungdomar jag valt ut för kvalitativ analys är icke tillräckligt för att 

kunna pröva Donzelots teori, här krävs det att jag även betraktar resterande 28 fall (51 
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ungdomar), åtta fall (18 ungdomar) från 1930 och 20 fall (33 ungdomar) från 1940. Min 

sammanställning är baserad på ungdomarnas föräldrars arbeten och/eller sysselsättning, och 

är uppdelad i: Traditionella arbetare, övriga och okänt.
53

 Med traditionella arbetare menar jag 

främst fabriks och/eller andra grovarbeten samt sjömän men också andra lågstatusyrken som 

till exempel gårdfarihandlare. Först presenteras det sammanlagda resultatet av samtliga 67 

ungdomar och slutligen fördjupar jag mig i de 16 ungdomars ärenden jag valt ut för närmare 

undersökning.
54

 

År 1930 var det 20 ungdomar vars föräldrar var traditionella arbetare, fem som hade föräldrar 

som arbetade med något annat och en som jag inte kunnat ta reda på. Här är arbetar- 

dominansen tydlig, men vad jobbade föräldrarna med i fallen som jag betecknar som övrigt? 

Bland annat två nattvakter, en möbelhandlare, en kaféinnehavare och en bagare. 1940 var det 

34 stycken ungdomar vars föräldrar var arbetare, tre stycken vars föräldrar arbetade med 

något annat och fyra stycken vars föräldrars yrken jag ej kunnat finna. Bland de tre övriga 

fanns till exempel en brandman och en tulltjänsteman.
55

 

Av de 16 ungdomar jag valt ut är föräldrarna i 15 fall traditionella arbetare och i ett fall 

okänt. 1930 är samtliga 8 ungdomar uppväxta i arbetarhem, i tre av fallen arbetar antingen 

föräldrar eller syskon vid gummifabriken. År 1940 är föräldrarna i sju fall traditionella 

arbetare och i ett fall är det inte säkert. Dock är nog sistnämnda säkerligen ett arbetarhem då 

pojken själv jobbar på ett plåtslageri.
56

 En slutsats man kan dra av denna statistiska 

redogörelse är att merparten av ungdomarna som anmäldes kom från arbetarhem. Något som 

stämmer överens med Sundkvists undersökning om Norrköping 1903-1925, är när hon menar 

att ”familjerna som fick sina barn anmälda tillhörde (med några få undantag) arbetar- 

klassen”.
57

 Lundström är också inne på samma spår och visar på en kontinuitet mellan dåtid 

och nutid med att visa att det är samhällets utsatta grupper – ”familjer i svaga sociala 

                                                           
53

 En mer vedertagen socioekonomisk indelning hade varit att föredra, men av arbetsekonomiska skäl var denna 

egenformulerade och förenklade indelning nödvändig.  
54

 Se också Tabell 1och 2 i bilagor, i föreliggande arbete. 
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 HBPB 1930, § 19, 20, 22, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 68, 111, 113, 115, 152, 215 med bilagor; HBPB 1940, § 

3, 38, 56, 77, 112, 113, 114, 133, 147, 172, 174, 210, 231, 232, 233, 234, 277, 278, 279, 301, 321, 350, 351, 352, 

377, 378, 410, 412. Fet – övriga; Understruken – Både arbetare och övriga; Kursiv – okänd; Kursiv och 

understruken – Både arbetare och okänd. 
56

 HBPB 1930, § 20, 39, 42, 45*, 46*, 111, 115*, 152; HBPB 1940, § 3, 147, 172, 234, 278, 351, 352, 377. * - 
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positioner” som varit strålkastarbeklädda av barnavårdsnämnden. Kring sekelskiftet och några 

decennier framåt var det främst arbetarklassen som var i nämndens blickfång.
58

 

Donzelots teori om att borgerligheten ville försöka kontrollera och föra över sina familjeideal 

på arbetarklassen går att överföra på Helsingborgs barnavårdnämnd 1930 och 1940. Jag skulle 

dock inte vilja kalla nämndeledamöterna för enbart borgerliga, vi får inte glömma att de bägge 

ordförandena samt byråföreståndarinnan var/hade varit socialdemokratiska förtroendevalda 

och att socialdemokraterna styrde Helsingborg från 1920-talet till 70-talet.
59

 Men genom att 

titta på hur den lagstiftade nämndsammansättningen skulle se ut, kan man konstatera att bättre 

ekonomiskt och socialt bemedlade människor hade till uppgift att uppfostra och/eller 

korrigera sämre bemedlades handlingar eller situation. 

 

3.2 Ungdomens person, hem och förhållande till yttervärlden 

Här kommer undersökningens syfte och huvudproblem att undersökas och analyseras. Fallen 

1930 kommer att presenteras först, uppdelat i rubrikerna pojkar och flickor, därefter kommer 

1940 års fall presenteras på samma sätt. Presentationen sker kronologiskt i den ordning 

paragraferna dök upp i årens kompletta protokollsamlingar.  

 

3.2.1 1930 

Pojkar: Nedan kommer berättelserna och beskrivningarna som går att finna i före- 

dragningarna angående pojkarna Erik, Jon, Tommy och Hjalmar att presenteras. Av respekt 

för personerna och deras anhöriga kommer jag i alla ärenden använda mig av figurerade 

namn. Ungdomarna heter eller hette således egentligen något annat i verkligheten. 

14-årige Erik anmäldes av poliskammaren till barnavårdsnämnden för att ha ”förövat 

inbrottsstölder”. I promemorian står det att hans förre lärare meddelat ”att han i skolan icke 

märkt något oärligt eller brottsligt hos gossen” även om han ”kunde […] ljuga någon gång”. 

Enligt läraren var Erik inte ”bland de svårare pojkarna”.
60

 Om hemmet och familjen skrivs det 

att den är känd av nämnden sedan tidigare. Modern i familjen har varit hos barnavårdsbyrån 
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för att få hjälp med underhållsbidrag av mannen som övergivit henne och barnen, och hon har 

enligt promemorian ”av bekymmer och förargelse blivit rätt bitter och i hemmet är hon 

säkerligen icke alltid så trevlig”. Vidare beskrivs hon som ”klen” och av den anledningen var 

hon tvungen att sluta arbeta på gummifabriken.
61

 Något om Eriks förhållande till yttervärlden 

beskrivs inte och det är tydligt att hemmet får större plats än karakteriseringen av Eriks 

person, hemmet används här nästan som orsak till varför Erik agerat som han gjort.  

Fallet om 13-årige Jon påminner om Eriks. Han blev anmäld av poliskammaren till nämnden 

för att ha stulit en cykel. Om hans person sägs inte mycket mer än av hans mor och lärare som 

bara har goda ord att säga om honom. Modern var upprörd över sonens tilltag, för enligt 

henne själv hade hon alltid försökt uppmuntra till ärlighet hos sina barn. Om förra fallet mer 

fokuserade på moderns moraliska karaktär görs i Jons fall istället beskrivningar om hemmets 

renlighet som dock ”på sistone blivit bättre”. Bättringen kan förklaras med en ekonomisk 

tillökning då en av döttrarna nu kan bidra till hushållsekonomin.
62

 Nämnden visar en viss 

förståelse i fallet. Maija Runcis visar att mödrarna hade ett stort moraliskt ansvar i familjen
63

, 

vilket tyder på att upphovsmannen till promemorian och barnavårdsinspektörerna i Jons fall 

tror på modern att hon alltid försökt uppmuntra till ärlighet.  

Om beskrivningarna varit milda i föregående fall hårdnar de en aning i det tredje fallet 

angående Tommy, som tillsammans med tre andra pojkar ”förövat tillgrepp”. Varken Tommy 

eller fadern gjorde något gott intryck på barnavårdsbyrån men fadern medgav att ”Tommy 

inte alltid vore ärlig”.
64

 Anledningen till oärligheten är Tommys benägenhet att stjäla, både 

hemma och på andra ställen utanför hemmet. I promemorian läggs också vikt på att systern 

fått sluta på gummifabriken då hon stulit skor därifrån. Om Tommys person skrivs det att han 

är ”sluten och opålitlig”.
65

 Hemmet och yttervärlden beskrivs ej mer än att fadern är förbittrad 

på fortsättningskolan då Tommy inte kan arbeta ordenligt, och att på grund av ovissheten ifall 

han skulle gå i skolan eller nästa dag arbeta blev Tommy ”omöjlig för föräldrarna att 

kontrollera, var pojken höll till”.
66

  

Sista pojkfallet 1930 är en aning speciellt, fallet i stort handlar om hela åtta personer, tre 

flickor och en pojke under 13 år samt fyra pojkar som är över 13 år. Dessa personer 
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uppmärksammades av barnavårdsbyrån för ”förövad osedlighet”. Att pojkar blev anmälda för 

osedlighet hörde inte till vanligheten. Maria Sundkvist visar att det framförallt var flickor som 

anmäldes på grund av osedlighet och med hjälp av dansk forskning av Anne Løkke förstärker 

hon sitt resonemang då situationen i Köpenhamn var att 8 % av flickorna blev anmälda för 

osedlighet medan bara 1 % var pojkar. Antagligen tyder detta på att nämnden hade olika 

normer för pojkar och flickor.
67

 I mitt fall hade pojkarna och speciellt en 11-årig flicka utfört 

osedliga handlingar.
68

 Utan att moralisera i allt för hög grad kan man fråga sig ifall 11-åringen 

hade lika mycket delaktighet och skuld som pojkarna över 13 år hade. Det är dock en fråga 

som passar bättre för en annan typ av undersökning, med en närmare genomgång av 

brottsofferdiskurs som teoretiskt ramverk. En av dessa pojkar – Hjalmar beskrevs ”vara 

sluten, [och med] inåtvänd natur”.
69

 Vidare framhålls det att han var ”svårare att få sanningen 

ur” än de andra pojkarna, dock erkänner han sina brottsliga handlingar med den 11-åriga 

flickan. I rapporten går också att läsa ”gossen tycktes inte vara någon i svårare mening 

vanartad pojke”. Hemförhållandebeskrivningarna är i Hjalmars fall väldigt knapphändiga, 

endast fadern beskrivs kort i ordalag som ”arbetslös, till synes klen”.
70

 Till skillnad från fallet 

om Erik tycks det, enligt rapporten, vara Hjalmars person som är främsta anledningen till 

handlandet, istället för hemmet och det hemmet innefattar. Om hans förhållande till 

yttervärlden står inte heller mycket, endast att han haft förbindelse med en flicka. Denna 

information användes säkerligen som en referens till händelsen som orsakade anmälan till 

barnavårdsnämnden – att något liknande har hänt innan, fast det inte går att belägga vad 

sanningen är.  

Ungdomens person och hem beskrivs ofta någorlunda utförligt. I fallen där modern nämns, 

ses hon med mer kritiska glasögon än när fadern nämns, det stämmer väl ihop med Runcis 

resonemang om kvinnornas moraliska ansvar i hemmet. Jag ser dock inte den rädsla för 

yttervärlden och dess faror som lockar ungdomar med fritid som bland annat Sundkvist, 

Swärd och Olson talar om.
71

 Om barnen och ungdomarna, ur samhällets perspektiv, helst 

skulle vistas i hemmet med familjen, i skolan (eller arbete om ungdomen gått ut skolan) eller 
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kyrkan som Olson menar
72

, borde yttervärldens (bland annat kaféer, gator och torgs) faror 

beskrivits utförligare i de skriftliga föredragandena. Vad resten av fallen visar återstår att se.  

 

Flickor: Hur beskrevs flickorna, deras hem och deras förhållande till yttervärlden i 

undersökningsrapporterna? Går det att se någon skillnad gentemot hur pojkarna beskrevs? 

Nedan kommer berättelserna och beskrivningarna som går att finna i föredragningarna 

angående flickorna Margit, Anita, Signe och Kristina att presenteras och analyseras. 

Margit och Anitas fall förenas i den mån att flickorna delvis har utfört sina handlingar när den 

ena varit i sällskap med den andra. Även om deras handlingar är nära sammanlänkade har de 

fått varsin paragraf och därför kommer jag först presentera beskrivningarna om 14-åriga 

Margit och sedan 16-åriga Anitas. Barnavårdsnämnden uppmärksammade flickorna på grund 

av att Anitas mor anmält sin dotter för ”sedeslöst leverne” och när byrån samtalat med Anita 

fick nämnden upp ögonen för Margits handlingar.
73

 Om Margits yngre år meddelar Margits 

före detta lärarinna att Margit var både ”begåvad”, ”duktig” och ”snäll” samt ”foglig”. Hon 

var i och för sig ofta oärlig vilket uppdagas mer i högre ålder då en som haft Margit i sin 

tjänst menar att ”hon var mycket lögnaktig. Hon ljög och hittade på historier för att bli fri 

[…]”. Om hennes hemförhållanden berättades det inte mer än att hennes föräldrar ”äro 

mycket olyckliga över sin enda dotter”.
 74

 Citatet och bristen på närmare beskrivningar om 

hemmet tyder på att nämnden känner sympati med föräldrarna. Om bristen på beskrivningar 

om ungdomens förhållande till yttervärlden var bristfälliga i pojkfallen är den typ av 

beskrivningar snarare i klar majoritet i Margits fall. Även om det är baserat på flickans 

bekännelser är det väsentligt att påpeka att Lily Månsson, som skrivit rapporten, gjort ett 

säkerligen tendentiöst urval som inte talar till ungdomens fördel (inte bara i Margits fall utan 

också i de övriga ungdomarnas fall). Sommaren innan hon blev anmäld hade hon uppehållit 

sig i folkets park där hon egentligen ej fick vistats utan föräldrarnas sällskap. Anledningen till 

att barn och ungdomar ej skulle vistats på sådana offentliga platser var, för att som vistats 

tidigare med hjälp av Maria Sundkvists beskrivning, att dessa platser ej var moraliskt 

lämpliga för unga människor att vistas på utan sällskap av sina föräldrar.
75

 Efter besöket i 

folkets park hade Margit haft samlag med en man. Mycket av rapporten kretsar kring Margits 
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relationer till män och sexuella erfarenheter. Bland annat beskrivs det att hon och Anita gjort 

sällskap med två män och innan sällskapet bröt upp på kvällen ”hade det bestämts, att 

flickorna skulle mot en ersättning av tio kr. ha samlag med männen”. Anita hade dock vägrat 

men Margit hade då istället haft samlag med båda männen och tjänat 20 kronor vilka hon 

använde för att åka till Helsingör tillsammans med Anita.
76

 Detta passar väl in på Sundkvists 

tes om att ungdomarna inte skydde några medel för att tjäna ihop pengar till diverse 

förströelser. I Malmö som Swärd har undersökt arbetade ungdomsnämnden där för att 

motverka nöjestillställningar, dansbanor med mera för att dessa ansågs vara bristfälliga för 

flickors moraliska uppfattningar.
77

 Margits frånvaro från hemmet nattetid tas också upp i 

rapporten som något negativt.
78

 

Om Anita beskrivs det i liknande ordalag såsom i Margits fall. Att hon varit ute på kvällarna 

och nätterna i ”herrsällskap” men även varit oärlig och stulit pengar för att ha råd med kaffe 

och kakor samt andra förströelser. Anitas mor som var den som anmälde dottern till nämnden 

beskrev för barnavårdsbyrån att ”hon inte kunnat hålla Anita hemma, varken med övertalning 

eller med aga”. Anitas lärarinna beskrev henne som ”mycket klent begåvad”. Det skulle vara 

intressant att följa upp vad innebörden i ”mycket klent begåvad” är, men det är tyvärr inte 

möjligt med mitt källmaterial. Beskrivningarna om hemmet var obefintliga i Margits fall, 

vilket kan tyckas en aning märkligt då ärendet är av allvarlig art och med allvarliga påföljder 

vilket tas upp närmare i åtgärdsdelen men i Anitas fall ser det annorlunda ut. Samma lärarinna 

som beskrivit henne som ”mycket klent begåvad” menar också att Anitas hem ”icke var det 

bästa”.
79

 Vidare nämns det att familjen är känd hos nämnden sedan tidigare. En bror till Anita 

hade varit omhändertagen för skyddsuppfostran och att hennes äldre systrar, som också 

befann sig i hemmet, hade vardera ett barn utom äktenskap. En annan bror hade blivit straffad 

för stöld, och om den ensamstående moderns leverne hade ”anmärkningar gjort av grannar” 

vilket gjorde att hon ”äger icke tillräckligt med auktoritet för att tillrättaföra henne [Anita]”.
80

  

Efter dessa bägge fall angående flickor som begått ”osedliga” handlingar berör fallet om 15-

åriga Signe någonting annat. Hon blev anmäld till nämnden för att ha stulit en ”briljantring”, 

men enligt hennes lärarinna hade hon endast tillgripit ringen för att hon kände sig utanför i 

konfirmationsgruppen där alla andra flickor fick smycke vid konfirmationen. Lärarinnan har 
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endast gott att säga om Signe, till exempel skrivs det att hon är ”rar och trevlig samt mycket 

begåvad, och att hon icke i skolan beträtts med ohederlighet”. Från stället där Signe varit 

hjälpreda beskrivs hon som ”villig, snäll och duktig, och har fast tillfälle därtill funnits, aldrig 

visat sig oärlig”.
81

 Här är det tydligt att Signes person inte är problemet och då måste det vara 

hemmet. Hemmet består av fadern som även är änkeman samt Signes syster. Om fadern sägs 

det att han ”hyser säkerligen icke heller mycket intresse för flickan [Signe]”, Signe själv var 

inte heller nöjd med hur hemmet sköttes. Hemmet sköttes av en änkefru, men hon hade annat 

arbete och kunde inte ägna mycket tid åt hushållssysslor och detta beskrivs i ordalag som 

”Signe och [lillasystern] fingo icke blott sköta sig själva utan även göra det mesta arbetet i 

hemmet”.
82

 Mellan raderna tycker jag mig kunna utläsa att hemmets renlighet samt kostvanor 

blev lidande på grund av detta. Några beskrivningar om Signes förhållanden till yttervärlden 

finns ej mer än att hon i hemmet varit utan tillsyn och därutav fått vanan att göra som hon 

själv tyckte. I alla föregående fall har någonting negativt skrivits om ungdomens person, men 

inte här och det tycker jag är anmärkningsvärt. Istället får fadern mycket kritik för att han inte 

visar tillräckligt intresse för sina barn.  

I det sista flickfallet från 1930 ska vi titta på hur 17-åriga Kristinas person, hem och 

förhållande till yttervärlden beskrevs i undersökningsrapporten. Kristina blir anmäld till 

nämnden av sin mor och Kristina beskrivs som oärlig och ”hon är hård och uppstudsig”. Hon 

stjäl både i och utanför hemmet och inga förmaningar hjälper varken från modern eller från 

barnavårdinspektörer. Åt förmaningarna beter hon sig ”sturskt och skrattar åt saken”. Vad hon 

använder pengarna till framgår ej av rapporten men att det är till nöje kan man anta då hon 

enligt beskrivningarna ”visat benägenhet att vara ute sent om kvällarna”.
83

 Om hemmet skrivs 

ingenting, men anses troligen vara bra då sammanlagt nio barn bor i hemmet varav sex 

stycken är Kristinas biologiska syskon. Modern är ensamstående och istället för att som det 

brukar vara, att hemmet bidrar till ungdomens bristfälliga moraliska värderingar är det här 

istället tvärtom - dottern Kristina som bidrar till hemmets moraliska förfall. Kristina ångrar 

dock sina handlingar med tårar och ord som att ”önska dem vara ogjorda”.
84

  

Gentemot pojkarna framställs och beskrivs flickornas förhållande till yttervärlden på ett 

differentierat sätt. I några av fallen lyfts hemmet upp, men det är aldrig i utförliga 

beskrivningar utan är mer i korta meningar likt ”hemmet är icke det bästa”. Utförliga 
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beskrivningar om renlighet, ungdomarnas och föräldrarnas klädsel, kostvanor och 

heminredning lyfts ej upp. Gällande hemmet lyfts främst föräldrarnas beteende och 

uppträdande upp. I fallet om Anita beskrivs också hennes syskon, bland annat att en bror har 

varit tvångsomhändertagen, en straffad för stöld, och de äldre systrarna hade båda barn utom 

äktenskap – och alla bodde hemma. Maria Sundkvist visar att inneboende inte var önskvärda i 

hemmen då detta kunde föra med sig att omoraliska influenser spred sig i hemmet. Detta 

kunde även gälla släktingar.
85

 Nu var ej Anitas syskon inneboende i ordets egentliga 

bemärkelse, men möjligen kunde de sprida sin ”omoral” till sin syster. Att ha två systrar med 

barn utanför äktenskap sågs säkerligen inte heller med blida ögon.
86

 

 

3.2.2 1940 

Här kommer fallen från 1940 analyseras på samma sätt som fallen 1930 och i slutet kommer 

en sammanfattande sammanställning med alla 16 fall presenteras. 

Pojkar: Nedan kommer berättelserna och beskrivningarna som går att finna i 

föredragningarna angående pojkarna Gösta, Bertil, Sture och Uno att presenteras. 

Den 14-årige Gösta blev av poliskammaren anmäld till barnavårdsnämnden för att stulit en 

cykel vilket dock både fadern och Gösta bestred och kallade stölden ett ”ärligt lån”. Fallet är 

speciellt eftersom det verkligen är en hybrid mellan beteendefall och miljöfall, några av 

Göstas syskon både under och över 13 år var av barnavårdsnämnden omhändertagna för 

skyddsuppfostran. Familjen och föräldrarna var således redan kända av barnavårdsnämnden, 

och ifall det var till fördel eller nackdel för Gösta kan man bara sia om, men sannolikt var det 

en nackdel. Göstas föräldrar var gårdfarihandlare, vilket enligt Tommy Lundström var 

betraktat som ett yrke med mycket låg social status – ett yrke som stod bortom den 

”skötsamma” arbetsklass som barnavårdsnämnden varit del i att bygga upp.
87

 Denna 

argumentation leder tankegångarna till att både barnavårdsbyrån och barnavårdsnämnden 

redan hade förutfattade meningar gentemot familjen. Göstas person beskrevs som att han 

”icke varit stygg”, dock skrivs det att han varit ”ytterst försumlig med skolgången” och även 

att han är ”mycket ovårdad”.
88

 Detta är första fallet där den personliga hygienen tas upp.  
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Klädsel involveras troligen också i begreppet ”ovårdad”. Ifall detta beror på hybriden mellan 

miljö och beteendefall går ej att säga, men det är viktigt att belysa att ”vanvårdad” ej nämns. 

Föräldrarna anklagas dock hårt, för att ha varit delaktiga i sina barns skol- försummelser och 

uppmuntrat till att stjäla och om familjen som helhet skrivs det att de ”på alla sätt kringgår, 

vad som fordras av samhällsmedborgarna”.
89

 Här är det inte endast barnen som ska uppfostras 

av nämnden, utan hela familjen. Om Gösta står det att om han ”skall kunna bli en nyttig 

samhällsmedlem, måste han vänjas vid arbete och ordnade vanor”.
90

 Med ”nyttig 

samhällsmedlem” är det tydligt att det innefattar vad Foucault beskiver maktens redskap till: 

”göra de sociala krafterna starkare, öka produktionen, utveckla ekonomin […] [och] höja den 

offentliga moralen, på det att allt månde växa och föröka sig”.
91

  

Om förra fallet till stor del handlade om fördomar mot föräldrarnas och deras sociala status 

kommer nästa fall angående 14-årige Bertil handla om fördomarna mot staden som en bra 

uppväxtplats för en ung ungdom. Bertil blev anmäld till barnavårdsnämnden av 

poliskammaren på grund av stöld. Enligt läraren är Bertil ”obetänksam och barnslig, men har 

icke varit oärlig”, dessutom har han ”skött sig illa i skolköket” och är ”andligen ett gelé”.
92

 

Det vill säga att Bertil beskrevs som instabil. Enligt läraren är denna instabilitet orsakad av 

staden och stadslivet, och av modern som är ”förtvivlad” framkommer det att Bertil ”varit 

arbetslös en tid och hade kommit i dåligt sällskap”.
93

 Tidigare har mödrarnas moraliska 

ansvar belysts i rapporterna och det görs även här då det berättas att modern inte kommer hem 

förrän på eftermiddagen. Faderns betydelse är dock mer genomgående i Bertils fall. Fadern 

som är sjöman är inte hemma, och modern menar att Bertil ej skulle betett sig som han gjort 

om fadern varit hemma. Läraren åberopar också faderns betydelse då han menar att Bertil 

”bör komma bort från staden, därest icke fadern kommer hem”.
94

 Här lever gamla genusideal 

vidare, där mannen är garant för hushållets ”väloljade” maskineri. Motsatsen till staden, som 

Bertil ansågs behöva komma bort ifrån, är landsbygden. Lantidyllen och barn och ungdomar 

har ofta gått hand i hand. Staden som plats var inte en rekommenderad plats för barn och 

ungdomar, det har många forskare visat.
95

 Sundkvist menar att landsbygden sågs som ett 

bättre alternativ till att forma ett barn eller en ungdom än vad industristäderna gjorde.
96

 I 
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Bertils fall ställs verkligen platsbegreppet och den rumsliga betydelsen på sin spets. Staden 

anses dålig för honom, och så anses också hemmet utan en fadersgestalt. Hemmet blir inte 

den skyddssfär som den enligt Frykman och Löfgren borde vara.
97

 Därför ämnar Bertils mor 

”skicka honom till släktingar i Småland, då skolan är slut”.
98

 Gunilla Halldén tar i 

Barndomens skogar upp, nästan på ett filosofiskt sätt, upp naturen och det lantliga och 

symbolerna som omgärdar dessa och pekar på hur dessa interagerat i skapandet av en god 

barndom som särskiljer sig från ”den vilda” barndom som urbana plaster representerar.
99

 

Hans Swärd visar att ungdomsnämnden i Malmö emellanåt fick ta emot fall där manliga 

ungdomar varit besvärliga, svårhanterliga och stygga i hemmet. Vidare menar Swärd att 

manliga ungdomar i en del fall uppträdde på ett förkastligt vis genom att slå sina mödrar och 

andra familjemedlemmar och tvingar av dem pengar - ungdomar som beter sig som 

auktoritära ledare i en tyranns kropp.
100

 Av denna anledning blev 18-årige Sture anmäld av 

fattigvårdsinspektören till barnavårdsnämnden, som i detta fall agerade ungdomsnämnd. Sture 

uppträder ”mycket sturskt” i hemmet och han tillbringar mycket tid åt att supa på 

Helsingborgs krogar och sköter inte sina anställningar samt ”har ingen respekt för modern”.
101

 

Enligt rapporten bestred han att han varit ”stygg” hemma. Sture menade själv att han på alla 

sätt var ”skötsam och bra”. Enligt rapportens upphovsman – sannolikt Lily Månsson då 

hennes handstil är igenkännbar, föreföll Sture ”mycket inskränkt”.
102

 Om hans person och 

hans förhållande till yttervärlden står en del, som visats ovan men om förhållandena i hemmet 

står dock ingenting. Platserna han varit anställd på har inga goda vitsord att ge honom, bland 

annat beskrivs Sture som ”arbetsovillig”, ”slarvig”, ”uppstudsig” och ett ”dåligt exempel”.
103

 

Samhällsnyttoaspekten lyser igenom när rapporten väljer att lyfta fram dessa negativa epitet, 

och framställer honom nästan som (samhälls)oduglig. Tillfällena där hans egna ord får 

komma fram möts han av skepsis. Att hans far gått bort samma år nämns inte i 

beskrivningarna som anledning till hans beteende, anledningen är istället han själv. Den enda 

som tar honom i försvar är hans moder som ”icke velat vidgå, att Sture var stygg hemma”.
104

 

Sista pojkfallet 1940 behandlar 13-årige Uno som på grund av stöld blivit anmäld av 

poliskammaren till barnavårdsnämnden. När man läser rapporten kastas en uppsjö av 
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information emot en. För att följa variablernas kronologi, börjar jag med beskrivningen av 

hans person. Han benämns som ”skolkare” och ”kvarsittare”, och fadern meddelar att han ”i 

alla tider snattat hemma”.
105

 Men det är inte Uno i sig själv som får de värsta negativa 

beskrivningarna emot sig. Det är istället hans mor som av fadern anklagas för att föregå med 

dåligt exempel genom att svära, hota, uppmuntra till att ljuga. På grund av detta hade Uno i 

perioder bott hos sin farmor, men även på barnhem där han under perioden med kamrater stal 

värre än förr, bland annat hade han ”stulit gotter” och cigaretter i en konfektyraffär på Råå.
106

 

I fallet ser vi en tydlig moralpredikning om att stadslivet för med sig en dålig moral och är 

inte ett ställe för unga pojkar. Maria Sundkvists tes om en speciell barn och ungdomskultur 

passar bra in i Unos fall, en kultur där just cigaretten blev en symbol och ett attribut för 

normavvikande eller vanartade barn. Skolkandet sågs också som ett stort problem - steg för 

steg blev ungdomen ”mer” vanartad.
107

 

Ovanstående fyra fall har visat en kontinuitet av rapporternas sätt att karakterisera ungdomens 

person. Om hemmet beskrivs nästan i alla fall föräldrarnas uppträdande, angående renlighet 

och klädsel är beskrivningarna knapphändiga och det är endast fallet om Gösta som sticker ut 

angående det. Förhållandet till yttervärlden får plats och staden som sämre uppväxtmiljö än 

landsbygden visas explicit i Bertils fall. Att rapportens beskrivningar är en del i raden verktyg 

som tjänar till att fostra dugliga samhällsmedborgare kommer tydligt fram.  

 

Flickor: Nedan kommer berättelserna och beskrivningarna som går att finna i 

föredragningarna angående flickorna Dagny, Matilda, Elisabeth och Britta att presenteras.  

19-åriga Dagny kom till Helsingborgs barnavårdsnämnds kännedom genom kollegorna från 

Karlskrona där hon av polisen blivit anmäld för lösdriveri och ”lösaktigt leverne”. ”Såväl 

föräldrarna och grannarna ha klagat på, att hon alltid syntes stå utanför porten med manfolk”. 

Dagny sprang ofta också ute sent på kvällarna och nätterna och vidare beskrivs hon som 

”tokig i manfolk”, ”förefaller mycket efterbliven”, ”opålitlig och lögnaktig” och av sin gamla 

lärare benämns hon som ”skygg och efterbliven”.
108

 Hans Swärd visar att 

ungdomsavdelningen i Malmö ansåg kvinnliga ungdomars problem vara en rad olika 

betingelser, bland annat utespring, dagdriveri och lättjefullt leverne. Innebörden av dessa 
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betingelser är näst in till identiska med Dagnys fall. Bland annat beskriver Swärd att i 

utredningarna skrivs det om flickor som sprungit omkring i staden på nätterna, och att 

flickorna istället för att arbeta ägnade sig åt nöjen. Nämnden ansåg detta oroväckande att 

ungdomarna inte ville arbeta. Rädslan för att ungdomarna skulle förstöras av sitt dagdriveri - 

att de inte skulle plats i arbetslivet, men även rädslan för att det i längden skulle driva 

ungdomen in i prostitution.
109

 Av dessa beskrivningar låter det som om nämnden och 

samhället i stort inte hade någon tillit till ungdomen över huvud taget. Detta visas också i 

Dagnys fall. Modern tycker att ett hem där Dagny kunde ”lära sig arbeta och lyda” vore 

nyttigt. Att Dagny även hade ett barn utom äktenskap gagnade henne säkerligen icke. 
110

  

Hemmet är känt av nämnden sedan tidigare och enligt beskrivningarna har ”mannen alltid 

haft svårt att försörja familjen”, vilket inte ansågs manligt enligt dåtidens uppfattningar.
111

 

Om hemmets renlighet och heminredning sägs ingenting medan modern beskrivs som 

”nervös”, dels på grund av att Dagny är ute om nätterna. Modern har också enligt sig själv, 

epilepsi och har vårdats på sjukhus för detta. En av Dagnys systrar har varit intagen på 

sinnesslöanstalt, men kom efter ett tag hem igen på önskan av fadern. Stämningen i hemmet 

verkar heller inte varit vidare god, då grannar hört ”väsen i lägenheten”.
112

 

Andra världskriget bröt som bekant ut i september 1939 och anledningen till att jag tar upp 

detta är att Helsingborg med sitt extremt utsatta läge var närmare kriget än många andra 

svenska städer. 9 april 1940 ockuperades Helsingborgs syskonstad Helsingör av tyskarna, 

vilket innebar att kriget enbart var cirka 4 kilometer bort. Den svenska mobiliseringen tog fart 

och beredskapen var ordentligt höjd vid hela Öresundskusten, inte minst i Helsingborg där 

militärer inkvarterades på ställen över hela staden.
113

 Detta kom till att bli ett problem för 

barnavårdsnämnden, där flickor inte bara sprang efter pojkarna som redan fanns i staden utan 

också efter militärerna. Nästa fall angående 17-åriga Matilda som av byråföreståndarinnan 

anmäldes till nämnden för vanart är ett exempel på det. Enligt modern lämnar Matilda 

”hemmet och är borta flera dagar. Har sällskap med många militärer”.
114

 Hennes förhållande 

till yttervärlden beskrivs ingående att hon är borta flera dagar och syntes ”ute på gatorna om 

kvällarna i sällskap med dels militärer […]” men även hennes umgänge med andra män 
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beskrivs och fixeringen vid om hon haft samlag eller inte upptar en stor del av rapporten.
115

 

Av oklar anledning blev hon en tid intagen på ett ålderdomshem där hennes person beskrivs i 

ordalag som ”företedde […] en bedrövlig anblick. Hon var smutsig, håret så smutsigt som 

tjära, underkläder hade hon inga, men väl puderdoser och läppstift”.
116

 Den beskrivningen är 

både en del av karakteriseringen samt hemmet, som i övrigt ej beskrivs. Istället är det 

karakterisering av Matildas person som förekommer samt hennes relationer till yttervärlden 

som passar väl in på Swärds beskrivningar som jag nämnt ovan.  

Byråföreståndarinnan Lily Månsson anmälde även 14-åriga Elisabeth till nämnden för vanart. 

Likt Matilda beskrivs det om Elisabeth att ”hon ständigt höll till vid militärförläggningen”.
117

 

Hennes person karakteriseras av beskrivningar om könsumgänge trots hennes minderårighet. 

Enligt Elisabeths egen berättelse som får en liten del i rapporten framkommer det att hon 

blivit våldtagen av en dräng när hon varit på något som liknar ett sommarläger. Att hon blivit 

våldtagen bestrider dock kvinnan som var ansvarig på lägret (evakueringen). Istället menar 

hon att Elisabeth uppträdde utmanande och ”man märke tydligt att hon intresserade sig för 

manfolk”. Det framkommer också att hon haft könsumgänge med en granne och på grund av 

detta ansåg en läkare att det ”torde… icke vara bra för hennes kamrater i skolan, vilka veta 

om, att hon redan börjat med umgänge med pojkar”.
118

 Detta passar in på Swärds resonemang 

om att samhället såg sig nödgat att skydda sig mot dessa ”omoraliska” ungdomar så att 

omoralen inte spred sig i ungdomens omgivning.
119

 Här ser vi tydligt att beskrivningar om 

ungdomens person och hennes förhållande till yttervärlden spelar stor roll i rapporten och den 

rumsliga inverkan i Elisabeths handlande beskrivs som att det är ”smuts och oordning i 

hemmet” och att det hör till ”de fattigare och smutsigare” samt har klagomål på ”moderns 

tråkiga uppträdande” kommit in. Av föräldrarna, i detta fall modern och styvfadern är det här 

modern, som det ofta är, som står under rapportens kritiska beskrivningar. Styvfadern 

benämns som ”arbetssam, men… ofta arbetslös” och samlivet mellan modern och styvfadern 

har ”inte alltid varit det bästa”.
 120

  

Elisabeth beskrivs också som ”smutsig, och från henne utströmmade dålig lukt” och denna 

typ av beskrivningar är återkommande i rapporten, men trots detta tycker jag mig se tendenser 

till att hon var populär hos pojkar efter som det står att ”det samlades pojkar omkring 
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henne”.
121

 Smuts och lukt var kring sekelskiftet 1900 och decennierna runt omkring väldigt 

tabubelagt enligt Frykman och Löfgren. Att lukta var någonting som tillhörde underklassen 

och någonting som av samhället sågs som odisciplinerat.
122

 Detta visar att föredraganden 

kunde använda skäl som dessa ur ett maktperspektiv. Sundkvist visar att barndomen, och då 

säkerligen även den unga ungdomen, skulle skyddas och försörjas av föräldrarna och det 

skulle vara lärandets tid, inte arbetets.
123

 På den sista punkten visar dock rapporten en viss 

förståelse för Elisabeths ”vanart” då spekulationer likt att hon ”säkerligen fick passa 

småsyskonen i stor utsträckning. Hon hade också haft plats på en tvättinrättning, där hon fick 

arbeta mycket.”
124

 Elisabeths fall är ett typexempel där undersökningsrapporten beskriver 

ungdomens person, hemförhållanden samt ungdomens relation till yttervärlden på utförligt 

vis. Rummet och platsens betydelse beskrivs i termer som förstärker bilden av Elisabeths 

vanart. Här används alltså rummets och platsens betydelse som en del i en maktstrategi från 

föredragandets sida. 

Sista flickfallet 1940, och sista i hela undersökningen gäller 13-åriga Britta som av 

byråföreståndarinnan anmäldes till nämnden angående vanart. Karakteriseringen av Brittas 

person sker i ordalag som ”klen och spröd”, ”oärlig i hemmet” samt ”trotsig, stursk och rå”. 

Men efter förmaningar från barnavårdbyrån ”synes hon bättrat sig en tid”.
125

 Britta bor hos 

sina farföräldrar på grund av att modern ej skötte hemmet såsom hon skulle, hon var också ute 

med andra män och ”hemmet var ett tillhåll för löst folk” och om fadern står det att ”mannen 

hade även stora fel, han berusade sig så fort tillfälle gavs”.
126

 Jag har tidigare visat Sundkvists 

argumentation om inneboendes omoraliska effekt i hemmet, och det stämmer bra överens 

med Brittas fall. Sundkvist visar också att i fallen fadern beskrevs var det just angående hans 

drickande och våldsamma vredesutbrott.
127

 Nu är det dock hos sina farföräldrar Britta hade 

sitt uppehälle och om deras hem sägs det ”att det nog kan göras anmärkningar, farfadern är 

ganska brutal och farmodern är nervös och svag”. Problemen anses vara att Britta tar saker 

utan att be om lov – hon stjäl i hemmet och det som jag reagerar över i hemmet är meningen 

”Så länge hennes farbroder […] bodde i hemmet gick det någorlunda an. Hon var nämligen 

mera rädd för honom än för de äldre farföräldrarna”.
128

 Föredraganden får detta att låta som 
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någonting bra. Med tanke på att lagen 1924 främst skulle handla om att ”skydda barn” klingar 

inte ovanstående mening väl. I fallet står det både om ungdomens person och om hemmet, 

men inget om yttervärlden. Men då Britta ville ha ”silkesstrumpor” istället för rejäla kläder 

gör jag tolkningen att det är influenser ifrån yttervärlden som ”uppmuntrat” denna 

”trotsighet”. På så sätt formuleras en indirekt kritik mot yttervärldens platser. 

* 

1930 års undersökta pojkar kunde beskrivas som slutna och opålitliga men främst var det 

beskrivningen av oärlighet som var dominerande. Beskrivningen av oärlighet var också 

dominerande bland flickfallen, men här kunde också beskrivningar som ”klent begåvad”, 

”hård och uppstudsig” och ”stursk” förekomma. Det var emellertid inte enbart negativa 

beskrivningar som kom fram, ungdomarnas positiva egenskaper nämndes också, såsom att de 

var ”begåvade”, ”snäll och foglig”, samt att ”gossen tycktes inte vara någon i svårare mån 

vanartad”. I pojkfallen 1940 hade inte mycket förändrats, oärligheten var fortfarande 

dominant men övriga beskrivningar hade blivit fler såsom ”obetänksam och barnslig”, 

”stygg”, ”mycket stursk”, ”ingen respekt för modern”, ”mycket inskränkt” samt i vissa fall 

slarvet med skolan. Likaså var det i flickfallen – oärligheten var frekvent förekommande. 

Beskrivningar som ”mycket efterbliven”, ”klen och spröd” och dessutom ”lösaktig” förekom 

också. Sistnämnda beskrevs troligen bara flickor som. Beskrivningen hör ofta samman med 

osedlighet vilket ej var den vanligaste anledningen för pojkar att bli anklagade och anmälda 

för, enligt Swärd.
129

 Frykman och Löfgren visar i Den kultiverade människan att smuts och 

lukter starkt är förknippat med underklass, och något som det skulle rådas bot på. Främst har 

jag använt detta i en rumslig aspekt, något som beskrivningarna om hemmet berörde. I vissa 

fall år 1940 har dock karakteriseringen handlat om smuts och lukter, vilket jag ser som både 

beskrivningar av ungdomens person och om hemmet, eftersom det var där ungdomen utgick 

ifrån. Beskrivningarna kunde te sig i uttryck som ”ovårdad” och ”smutsig, och från henne 

utströmmade dålig lukt”. Detta var säkerligen en indirekt kritik mot hemmet. 

Hemmet som variabel hade i sig själv en rad olika undervariabler såsom renlighet, klädsel, 

föräldrars uppträdande, kostvanor och heminredning. Främst var det föräldrarnas uppträdande 

som beskrevs i promemoriorna och undersökningsrapporterna och vanligtvis benämndes 

modern mer frekvent och negativt än fadern. 1930 beskrevs mödrarna som ”bitter”, ”icke 

tillräcklig auktoritet”, ”anmärkningar gjorts av grannar” och ”inte alls så trevlig”, även ”klen” 
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var en beskrivning som förekom. 1940 visar på en viss kontinuitet med beskrivningar som ”ej 

i stånd att fostra själv”, ”tråkigt uppträdande” ”dåligt föredöme ”med svordomar hot med 

mera, skildringar som ”nervös och svag” förekom också. Ovanstående går i linje med vad 

Sundkvist presenterar i sin avhandling som bland annat menar att tidens beslutsfattare tyckte 

sig se en ungdom som ej hade någon respekt för auktoriteter. När fäderna nämns är det oftast 

angående deras försörjningsduglighet eller att deras intresse för barnen ej är så stort, men även 

beskrivningar om dryckenskap och brutalitet förekommer i materialet. Ovanstående stämmer 

bra in i Sundkvists undersökning som menar att det fanns större misstro till mödrar än till 

fäder, samt att auktoritetsaspekten var viktig och fallen där fäderna nämns rör det 

försörjningsdugligheten, superi och brutalitet.
130

 

Angående hemmet i övrigt kunde följande beskrivas år 1930: hemmets renlighet hade 

betydelse i barnets normavvikande, det kan man se på beskrivningar som ”hemmets renlighet 

på sistone bättre”, ”icke det bästa” och mellan raderna i Signes fall kan man se kritik mot 

hemmets renlighet och kostvanor då hon och sin lillasyster fick sköta sig själva. 

Beskrivningarna är inte utförliga och oftast vaga. 1940 såg det likadant ut om än något 

utförligare som ”smuts och oordning i hemmet”, att hemmet tillhörde de ”fattigare och 

smutsigare” samt att ”väsen i lägenheten” förekom. Skildringen och beskrivningarna av 

hemförhållandena var ej så framträdande som det verkar ha varit i sekelskiftets Norrköping
131

 

eller i 30-talets Malmö där Swärd visar att just hemförhållandena var betydande för 

ungdomens beteende.
132

 Lundström visar att intresset för både föräldrars moral och hemmets 

skötsel i utredningarna på 1930 och 40-talet var utbrett,
133

 men hans vinkling blir annorlunda 

då han endast undersöker miljöfall och tvångsomhändertaganden.  

Förhållandet till yttervärlden framkommer nästan inte alls i pojkfallen 1930, på så sätt som de 

gör i flickfallen. Här beskrivs utespring, bland annat i folkets park, ”ute sent om kvällarna”. 

Mycket kretsar om bortavaron från hemmen om kvällar och nätter, intresset för pojkar och 

män, samt fixerar rapporten ofta intresset vid flickornas sexuella erfarenheter vilket inte 

beskrivs i pojkfallen, förutom i Hjalmars fall där dock beskrivningen inte är lika 

moraliserande som i flickfallen. Beskrivningarna 1940 såg likadana ut, på grund av tidsläget 

beskrevs ofta flickornas umgänge med militärer. Pojkfallens förhållande till yttervärlden 

beskrivs en aning mer ingående 1940, då beskrivningar om stadens omoraliska inverkningar, 
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samt beskrivningar om ”superi på krogarna” förekom. Stadens inverkningar var överlag 

överhängande och precis som Sundkvists visar, verkade nämnden och byråns föredragande 

ängsliga angående ungdomars utbredning i den ”vuxna sfären”.
134

 

Två citat som tillsammans med ovan nämnda beskrivningar utgör nämndens mål ur ett 

maktperspektiv, är följande: I Göstas fall står det om han ”skall kunna bli en nyttig 

samhällsmedlem, måste han vänjas vid arbete och ordnade vanor” samt i Elisabeths fall där 

hennes könsumgänge bringar upprörda känslor i ordalag att det ”torde… icke vara bra för 

hennes kamrater i skolan, vilka veta om, att hon redan börjat med umgänge med pojkar”.  

 

3.3 Åtgärder 

Efter analysen om beskrivandet av ungdomar, deras hem samt förhållande till yttervärlden 

återstår frågan: Vad hände med ungdomarna? Vilka åtgärder beslutade nämnden om? Dessa 

frågor ska tas upp i denna sista del i analysen.  

Barnavårdsnämnden kunde välja mellan att vidta följade åtgärder: allvarlig 

varning/förmaning, aga (fram till 1942), utse övervakare och om dessa åtgärder var 

verkningslösa åberopades i sista hand skyddsuppfostran (tvångsomhändertagande).
135

 Bland 

ungdomarna jag undersökt tillämpades tre av dessa fyra åtgärdsmöjligheter. Den åtgärd som 

inte tillämpades någon gång var aga, vilket kan tyda på att den vårdande och skyddande 

tanken var rådande istället för den straffande. Övervakning tilldelades inte heller enskilt i 

fallen jag undersökt, utan var alltid kombinerat med varning. Uppdelningen var bland mina 

fall väldigt jämn. Av 16 ungdomar tilldelades sex stycken varning, sex stycken varning och 

övervakning och slutligen tvångsomhändertogs fyra stycken för skyddsuppfostran. En 

närmare uppdelning ser ut som följer: Av pojkarna 1930 varnades Erik, Jon och Tommy och 

Hjalmar fick varning och övervakning. Flickornas fördelning såg annorlunda ut, Signe och 

Kristina fick varning och övervakning och Margit och Anita omhändertogs för 

skyddsuppfostran.
136

 Att generalisera utifrån dessa åtta fall är inte möjligt men ändå är det 

intressant att uppmärksamma det att den strängare typen av åtgärder tilldelades flickorna. 

Sundkvist visar i sin avhandling att åtgärderna för flickor och pojkar såg annorlunda ut. 

Procentuellt tvångsomhändertogs fler flickor än pojkar perioden 1903-1925. Någon vidare 
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förklaring framställs ej.
137

 Men med hjälp av Maija Runcis resonemang om att det oftast var 

mödrarna som ifrågasattes av samhället, för enligt det traditionella genusmönstret skulle 

kvinnan agera överhuvud för familjens moraliska uppfostran och leverne. En ensamstående 

moder var speciellt utsatt.
138

 Detta resonemang kan säga någonting om varför just kvinnliga 

ungdomarnas straff var strängare – flickorna var personerna som skulle uppfostra framtidens 

barn till dugliga samhällsmedborgare och om de visade tecken på sådan normavvikelse som 

stod över föräldrarnas förmåga att korrigera, stod det på samhällets ansvar att gå in och 

skyddsuppfostra för samhällets bästa. Åtgärdsuppdelningen 1940 var mer jämnt fördelad 

mellan könen. Av pojkarna 1940 varnades Bertil och Uno, Sture blev varnad och övervakad 

och Gösta blev omhändertagen för skyddsuppfostran. Av flickorna varnades Britta, Matilda 

och Elisabeth fick varning och övervakning och Dagny blev omhändertagen för 

skyddsuppfostran.
139

   

Bland ungdomarna min undersökning kretsat kring var det Margit och Anita från 1930 som 

blev tvångsomhändertagna och Gösta och Dagny 1940. Varför blev barn och ungdomar 

tvångsomhändertagna? Tommy Lundström visar med lagen från 1924 som referenspunkt att 

tvångsomhändertagande kunde ske då barnen och ungdomarna behövde ”skyddas mot 

skadligt inflytande i deras omgivning eller mot utvecklandet av deras egna dåliga böjelser”.
140

 

Skadligt inflytande i omgivningen är säkerligen fallen som betraktas som miljöfall och ”egna 

dåliga böjelser” beteendefallen. Genom att titta på mina fall kan man konstatera att det ibland 

var en hybrid mellan omgivningens inverkan samt ungdomens egna beteende även då mina 

fall enligt rubriceringarna var beteendefall. Detta leder oss till många forskares tvistefråga, 

var barnavårdslagarna vårdande och skyddande för barnens skull eller straffande, repressiva 

åtgärder för samhällets skull? Lundström menar att en förändring sker under 1900-talet, där i 

början av seklet tillämpades åtgärder för samhällets skull - för att skydda samhälls- 

medborgarna mot potentiella kriminella personer, för att sedan mer och mer gå över till 

åtgärder för barnens egen skull.
141

 Hans Swärd menar att om barnavårdnämndens intentioner 

var att skydda och vårda barn och ungdomar med sina åtgärder verkade de i själva verket som 

disciplinerings och kontrollmateriell som är likvärdigt vid olika straffåtgärder.
142

 Sundkvist 

menar att många forskare tidigare kommit fram till att istället för att barnen och ungdomarna 
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skulle straffas för sina handlingar skulle de istället uppfostras.
143

 Vad uppfostring innebär är 

öppet för ambivalenta tolkningar som Swärd ovan är inne på. Överlag bekräftar min 

undersökning ovanstående. Beskrivningarna i promemoriorna och undersökningsrapporterna 

samt att nämnden är ambivalent i sin maktutövning – i en del fall verkar de för barnens skull 

och i vissa för samhällets skull, eller möjligtvis en hybrid dessa emellan. I ärendet om 

Elisabeth 1940 säger hon sig blivit våldtagen, något som ordförande Salomonsson förnekar 

genom att påstå ”att Elisabeths påstående i berörda ärende vore sanningslöst” dessutom utöver 

varningen och övervakningen fick hon byta klassavdelning för att hon annars skulle föregå 

med dåligt exempel för sina kamrater.
144

 Här ser jag inte den skyddande aspekten, här ser jag 

bara den straffande och fördömande. Maija Runcis menar likt ovanstående forskare att 

skillnaden mellan synsättet vård och straff var hårfin.
145

 Tina Hallgren skriver i Tonåring i 

socialvård att då hon började sitt arbete som socialsekreterare i Helsingborg 1982, det vill 

säga 42 år efter 1940 och 52 år efter 1930, kände hon att synen på normavvikande ungdomar 

var att Helsingborg och övriga samhället skulle skyddas från dessa och att ungdomarna i sig 

skulle straffas för sitt beteende.
146
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4. Avslutande diskussion 

Syftet med föreliggande arbete var att ur ett makt och kontrollperspektiv med tematik från den 

rumsliga vändningen försöka bidra med något nytt till forskningen om ungdomar och barn/ 

ungdomsvård. Jag har använt mig av material från Helsingborgs barnavårdsnämnd år 1930 

och 1940. Materialet är skriftliga föredraganden - promemorior och undersökningsrapporter 

angående normavvikande ungdomar. Dessa tjänade som beslutsunderlag för nämnden. 

Huvuddelen av min undersökning handlar om 16 ungdomar, åtta från 1930 och åtta från 1940 

med jämn uppdelning mellan pojkar och flickor. Forskare som använt källmaterial likande 

mitt eget har tidigare behandlat barn och ungdomsfrågor ur någon typ av 

makt/kontrollperspektiv, men inte med tematik från den rumsliga vändingen. Magnus Rodell 

argumenterar i sin artikel om platsers och rummets betydelse och att föreställningarna om 

specifika platser är skiftande beroende på samtidens rådande ideal och värderingar. Frykman 

och Löfgren menar att hemmet skulle vara den läkande platsen och motsatsen till hemmet var 

produktionssfären – yttervärlden. Yttervärlden består enligt Maria Sundkvist av gator, torg, 

hamnar, caféer med mera där normavvikande barn och ungdomar befann sig. Tanken väcktes 

hos mig att nämndens maktutövande och platsers och rummets betydelse var starkt knutna till 

varandra – att nämnden kunde använda ungdomars rum och platser i ett långgående 

maktutövande som tjänade till att skydda samhället från ”farliga” och ”omoraliska” 

ungdomar.  

Analysen kring rum och platsers inverkan presenterades först i analysens andra del. Först 

behandlade jag ungdomarnas socioekonomiska tillhörighet. Jaques Donzelots teori om att 

västvärldens nya barnavårdlagar runt sekelskiftet trädde i kraft på grund av att borgerligheten 

ville försöka att kontrollera och föra över sina familjeideal på arbetarklassen gick inte heller 

att bortse ifrån ur ett maktperspektiv. Bland annat Lundström visar att socialt utsatta grupper 

alltid varit måltavla för barnavårdsnämnderna, och kring sekelskiftet var det främst 

arbetarklassens barn och ungdomar som stod i blickfånget. Min undersökning ger ett reslutat i 

samma linje, hela 54 av 67 fall rörde ungdomar från sämre bemedlade hem. Fem ungdomars 

socioekonomiska tillhörighet gick ej att få fram och endast åtta fall behandlade ungdomar 

vars föräldrar inte var typiska arbetare, vilket inte är en garant för att deras tillvaro egentligen 

tillhörde bottenskiktet av samhället. Av ”mina” 16 ungdomar var deras föräldrar i 15 fall 

arbetare och i ett fall är det osäkert. Men istället för borgarklassens uppfostran av 

arbetarklassen skulle jag i mitt fall vilja beskriva det som att bättre ekonomiskt och socialt 
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bemedlade människor uppfostrade och/eller korrigerade sämre bemedlades handlingar eller 

situation. Analysens andra del byggdes upp av variablerna: Karakterisering av ungdomen, 

Hemmet och Yttervärlden. Här ställde jag sporadiskt reslutat mot tidigare forskning och kom 

bland annat fram till att beskrivningarna av ungdomens person, det vill säga 

karakteriseringarna såg ungefär likadana ut mellan pojkar och flickor samt mellan åren 1930 

och 1940. Beskrivningarna kunde vara ”klent begåvad”, ”hård och uppstudsig”, ”stursk”, 

”obetänksam och barnslig”, ”stygg”, ”mycket stursk”, ”ingen respekt för modern”, ”mycket 

inskränkt”, men framförallt var det ungdomens oärlighet som beskrevs. Swärd visar att 

olikheterna i anledning till anmälan hos nämnden, mellan könen kunde föra med sig olika 

beskrivningar. Han visar att flickor oftare än pojkar blev anmälda för osedlighet. Denna 

olikhet visar sig i ett av mina fall där en flicka beskrivs som ”lösaktig”. Det tidigare forskning 

ej tagit upp är att ungdomarna i nästan alla fall också beskrevs i positiva ordalag, dock var de 

negativa dominerande. När hemmet beskrevs var det ofta föräldrarnas uppträdande som togs 

upp. Sundkvist diskuterar föräldrarnas betydelse för barnets uppväxt och menar att nämnden 

misstrodde mödrarna i högre grad än fäderna, vilket mina reslutat också visar på. Moderns 

auktoritet ifrågasattes genom beskrivningar som ”klen”, ”tråkigt uppträdande”, ”nervös och 

svag”.  Hemmets övriga innebörder som Frykman och Löfgren visade, var inte lika frekvent 

förekommande som föräldrarnas uppträdande, vilket för mig var överraskande då samtliga 

forskare som använt samma typ av material som jag verkar hävda motsatsen. Jag får dock 

ställa mig försiktig till Lundströms undersökning då han behandlar miljöfallen, och jag 

beteendefallen.  I fallen där fram för allt renlighet beskrevs var det i ordalag som ”icke det 

bästa”, ”smuts och oordning i hemmet”, ”fattigare och smutsigare” samt att ”väsen i 

lägenheten” förekom. Beskrivningar av ungdomarnas hygien förekom också, och detta ska ses 

som en förlängning av hemförhållandena. Swärd, Sundkvist, Sandin, Bjurman med flera visar 

att yttervärlden överlag inte var något ställe för ungdomar att vistas på. Pojkarnas förhållande 

till yttervärlden beskrivs i mina fall i princip inte alls 1930, vilket dock görs 1940 med att 

superi på krogarna förekom. I flickornas fall beskrevs det mer, och det handlade om deras 

spring med pojkar och män, besök i folkets park samt utespring på nätterna. Här ser vi en 

tydlig skillnad som också är i linje med vad forskning tidigare kommit fram till. Ungdomarna 

sökte nöje, och pengar tillförskaffades genom tjuveri eller prostitution. Swärd visar att 

ungdomsnämnden i Malmö aktivt försökte förhindra en del nöjestillställningar.   

Ungdomarnas förhållande till rum och platser – hemmet och yttervärlden, beskrevs av 

Helsingborgs barnavårdsnämnd på likande sätt som i vissa övriga delar av Sverige, dessutom 
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visar mina fall en kontinuitet mellan åren jag undersökt. Att generalisera skulle vara möjligt 

då upphovsmannen till promemoriorna och rapporterna var densamma 1930 och 1940 – Lily 

Månsson och ungefär 50% av ledamöterna från 1930 var kvar år 1940. Men att generalisera 

utan belägg är riskfyllt, därför skulle en fortsatt undersökning av materialet vara berikande – 

inte bara om Helsingborg utan även om övriga städer för att för en gång skull komma till rätta 

med vuxnas rädsla för ungdomars handlingar – både historiskt såväl som i vår samtid.  

Lundström argumenterar för att nämndens resonerande och agerande är främmande ur dagens 

föreställningar men att intentionerna säkerligen ibland var högst humanistiska.
147

 Ett 

argument jag ställer mig bakom, men frågan kvarstår ifall åtgärderna var för ungdomarnas 

skull eller för samhällets skull? Forskarna är överens om att det finns en viss ambivalens, 

något som gagnade båda parter var troligen något att sträva efter. Om man tittar på mina fall 

där sex stycken blev varnade, sex stycken varnade och övervakade samt att fyra stycken blev 

tvångsomhändertagna, och där flickorna oftast fick strängare åtgärder än pojkarna - skulle 

man kunna bli övertygad om att det var enbart för ungdomarnas skull. Beskrivningarna och 

stämningen dessa för med sig i utredningarna tyder dock på något annat. Främst genom två 

citat: För att Gösta ”skall kunna bli en nyttig samhällsmedlem, måste han vänjas vid arbete 

och ordnade vanor” samt i Elisabeths fall där henne könsumgänge bringar upprörda känslor i 

ordalag som att det ”torde… icke vara bra för hennes kamrater i skolan, vilka veta om, att hon 

redan börjat med umgänge med pojkar”. Oron för framtidens samhällsmaskineri samt åsikten 

om att omgivningen behövde skyddas från ”omoral” var i alla protokoll och utredningar 

framträdande, och jag tycker mig se att rum och platser, i interaktion med denna typ av 

kontrollutlåtanden användes av Helsingborgs barnavårdsnämnd likt ett verktyg i en längre och 

djupare maktkedja - på liknade sätt som Michel Foucault beskriver maktens intentioner: 

makten är till för att ”göra de sociala krafterna starkare, öka produktionen, utveckla ekonomin 

[…] [och] höja den offentliga moralen, på det att allt månde växa och föröka sig”.  

Barn och ungdomar brukar beskrivas som samhällets och världens framtid, och människan 

har ett inneboende kontrollbehov som ständigt behöver stillas. Framtiden är allt som oftast 

något ovisst, dit vår kontroll aldrig kommer nå. Kverulansen och viljan att kontrollera 

ungdomar tror jag till stor del är kompensatoriskt för människans i övrigt bristande förmåga 

att styra framtiden. Därför kommer Sokrates klagovisa sjungas i ytterligare tusentals år, och 

följderna blir säkerligen av både godo och ondo. 
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Bilagor 

Tabell 1. Antal flickor och pojkar år 1930 och 1940 

År Pojkar Flickor Totalt 
Beteendefallsärenden 

1930 

12 4 16 

Sammanlagda antalet 

ungdomar i 

beteendefallsärenden 

1930 

 

22 

 

4 
 

26 

Beteendefallsärenden 

1940 

17 10 28* 

Sammanlagda antalet 

ungdomar i 

beteendefallsärenden 

1940 

 

30 

 

11 
 

41 

 

* Ett fall tillkommer då ett, utöver de 27, rör både flickor och pojkar. 

 

 

Tabell 2. Antal fall och ungdomar samt deras socioekonomiska ursprung år 1930 och 1940 

Fall och ungdomar 1930 1940 Totalt 
Ungdomar för analysens 

huvuddel 

8 8 16 

Sammanlagda 

beteendefallsärenden i 

källmaterialet 

 

16 

 

28 
 

44 

Sammanlagda antalet 

ungdomar i 

beteendefallärendena 

 

26 

 

41 
 

67 

Traditionellt arbetarursprung 20 (8)* 34 (7) 54 (15) 

Övrigt ursprung 5 (0) 3 (0) 8 (0) 

Okänt ursprung 1 (0) 4 (1) 5 (1) 

 

* Inom parantes = ungdomar för analysens huvuddel. 

 

 

 


