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Abstract
English title: The child or society? A study of Malmö's child welfare board in the early 20th century
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The purpose of this thesis  to examine Malmö city's child welfare board between the year 1918-

1938. How did the child welfare boards work change over time and how did Malmö city's child

welfare board praxis correspond to the current legislations of that time? 

Malmö  city's  child  welfare  board  ended  up  handling  cases  that  the  community  considered  as

problems  related  to  home  and  upbringing.  The  cases  varied  from correction  of  the  children's

behavior by reprimand to placement in foster home or juvenile prison. Each subject was unique and

different from the former, the process on the other hand was always the same. In the child welfare

law of 1902 focus was placed on the children, together with their parents', immoral living rather

than their physical well-being. The goal was that the children were raised to become moral and

productive members of society. When the child welfare law of 1924 was put in place, Malmö city's

child welfare board could also address cases of physical neglect and abuse. The child welfare law of

1924 change during the 1930s and the city's child welfare board had the opportunity to influence

this process, especially concerning the age limits of individuals that could  came in qustion for

treatment. 

Malmö city's child welfare board came at numerous occasions to be forward-looking and to strive

for improvements and change of the legislations. In practice they could even side-step the law.

Among  a  number  of  things,  my  studies  displays  a  case  where  the  board  chose  to  take  on

measurements that contradicted their own guiding rules.  
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1. Inledning
Under 1900-talet skedde ett flertal samhälleliga förändringar, vilka ledde fram till ett ökat statligt

inflytande  över  barnens  uppväxtvillkor.  Dessa  dramatiska  förändringar  grundades  i  den  vid

sekelskiftet  växande  oron  över  barns  tillvaro.  Med  oron  kom  intresset  för  bildandet  av

verksamheter  som  riktades  till  samhällets  unga,  samt  den  lagstiftning  som  kom  att  innehålla

åtgärder och insatser för barn som riskerade att fara illa.1 Den offentliga sociala barnavården syftade

till  att  skydda  barn  och  ungdomar  samt  säkerställa  att  dessa  uppfostrades  till  goda

samhällsmedborgare. De första barnavårdslagarna fungerade dels som ett stödsystem för de som

behövde hjälp, och dels som ett kontrollsystem gällande individens rättigheter och skyldigheter. Att

barnavården blev offentlig visar på ett samhälleligt erkännande, att staten hade ett ansvar i att skapa

och tillgodose goda uppväxtvillkor för samhällets  unga.2 Denna uppsats ska beröra några av de

problem som barnavårdsnämnden i Malmö ställdes inför i sitt arbete.  

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med min uppsats är att undersöka Malmö stads barnavårdsnämnd mellan 1918-1938. I syftet

ingår att granska hur arbetet kom att förändras över tid, samt hur Malmö stads barnavårdsnämnds

praxis följde gällande lagstiftning. 

• Vilka ärenden mottogs av Malmö stads barnavårdsnämnd och hur arbetade de med dessa?

• Hur kom Malmö stads barnavårdsnämnds arbete att förändras över tid?

• I vilken mån överensstämde nämndens praxis med den faktiska lagstiftningen?

1.2 Metod och material

För att får svar på min frågeställning kommer jag först använda mig av en kvantitativ ansats för att

kunna ta fram antalet  ärenden Malmö stads barnavårdsnämnd mottog samt vilka åtgärder dessa

mynnade ut i. Den kvantitativa ansatsen använder sig av numeriska mätvärden, alltså siffror, för att

sammanställa ett antal.3 Barnavårdsnämndens arkivmaterial är strukturerad i årsvolymer där varje

volym inleds med ett sammanfattande protokoll över årets alla sammanträden. Efter en närmare

granskning av de sammanfattande protokoll som hör till de valda årtalen har jag kunnat göra en

översiktlig  sammanställning av barnavårdsnämndens mottagna ärenden och deras  utfall.  För  att

sedan finna svar på hur Malmö stads barnavårdsnämnd arbetade med de ärenden de mottog, hur

1 A. Andersen, Barnen och välfärdspolitiken, sid. 11ff. 
2 A. Andersen, Barnen och välfärdspolitiken, sid 138
3 J. Byström m.fl, Grundkurs i statistik, sid. 67
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detta arbete kom att förändras över tid samt i vilken mån de kom att följa lagstiftningen har jag

använt mig av en kvalitativ dokumentanalys. Den kvalitativa ansatsen använder sig av text eller bild

för att tolka och förstå, det handlar om att skapa insikt och att bilda en uppfattning om människors

beteenden  i  olika  förhållanden  och  utmaningar.  För  en  kvalitativ  undersökning  är  det  mer

betydelsefullt att få innehållsrika och nyanserade svar, än att få många svar.4 Med dokumentanalys

avses studier av enskilda dokument vilka ger information om det aktuella problemområdet. I en

dokumentanalys tar man del av ett antal dokument, oftast noga utvalt ur en större samling.5 De

sammanfattande protokollen som inleder varje årsvolym har även använts för att kunna plocka ut ett

antal individer för närmare granskning. Individer som tillsammans visar på ett helhetsperspektiv, en

generalisering, för hur barnavårdsnämnden i Malmö arbetade under de granskade åren. 

Jag har granskat protokoll, bilagor till protokoll samt liggare över omhändertagna barn som samlats

i Malmö stads barnavårdsnämnds arkivmaterial  som idag återfinns på Malmö Stadsarkiv.  Dessa

dokument kan innehålla känsliga uppgifter, därför är det viktigt att reflektera etiskt kring denna

information.  Vad  jag  definierar  som  känslig  information  har  sin  utgångspunkt  i  det  som

Vetenskapsrådets  CODEX  satt  upp  vad  gäller  forskningsetiska  principer.  Det  så  kallade

konfidentialitetskravet talar om att  all  information som av individen eller  dess efterlevande kan

uppfattas som integritetskränkande bör utelämnas. Information av känslig art ska inte komma de

efterlevande  till  skada,  uppgifter  som  rör  enskilda  individer  bör  därför  inte  kunna  härledas.6

Barnavårdsnämndens material innehåller känsliga uppgifter och dramatiska händelser som tidigare

aldrig avslöjats, allt ifrån familjära missförhållanden till myndigheternas bristfälliga arbete. Många

var  också  inblandade  i  processen  när  ett  barnavårdsärende  togs  emot,  konfidentialitetskravet

används i detta fall för att skydda allt ifrån de inblandade barnen, deras biologiska föräldrar, deras

fosterföräldrar och barnavårdsinspektörerna. 

Det material jag valt att granska har en sekretess på 70 år, det är därför möjligt att fokusera på åren

mellan 1918-1938,  såvida  ingen individ finns  med i  anteckningar  senare än  1944.  Förutom att

arkivets personal krävde att jag höll mig till individer som inte fanns protokollförda efter 1944, gav

de mig rådet att avidentifiera mina individer alternativt först kontrollera att individen var avliden.

Jag valde därför att avidentifiera individerna i min studie. 

4 J. Byström m.fl, Grundkurs i statistik, sid. 74
5 J. Byström m.fl, Grundkurs i statistik, sid. 75
6 Vetenskapsrådet  http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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1.3 Avgränsning

Malmö stads barnavårdsnämnd har studerats ytterst lite, det finns ingen studie som granskar samma

frågor eller  använder  samma periodisering som jag gör i  min uppsats.  Jag har  valt  att  göra en

geografisk och kronologisk avgränsning där jag fokuserar på det arbete barnavårdsnämnden bedrev

i Malmö stad under ett antal årtal. Eftersom detta källmaterial har en sekretess som omfattar de

närmaste 70 åren ger  detta  mig möjlighet  att  hålla  mig mellan 1903-1944. Efter  en översiktlig

genomgång av materialet har jag valt ut fem nedslag med fem års intervall att fokusera på: 1918,

1923, 1928, 1933 och 1938. I viss mån har jag fått gå utanför dessa årtal för att kunna följa de

individer jag granskat närmare. 

Valet av att inleda med 1918 grundas på flera faktorer. Barnavårdsnämndens inledande år fokuserar

mycket på organisationens uppbyggnad och inte lika mycket på barnen de mottog, samtidigt såg jag

det som intressant att placera studiens startår i nära anknytning till en nationell utmaning - i detta

fall första världskriget. Valet av årtalen och deras placering i femårsintervaller är baserat på min

ambition av att få så stor spridning som möjligt för att  möjliggöra en analys av hur deras arbete

kom att förändras över tid. Genom en femårsintervall kom studien att beröra barnavårdsnämndens

arbete under två olika lagstiftningar,  nämligen 1902 års  Lag angående uppfostran och i  sedligt

avseende försummade barn och 1924 års Lag om samhällets barnavård.

Inför denna studie har jag gått igenom totalt 60 ärenden, 12 ärenden per årtal. Urvalet av dessa

individer har skett utifrån ett antal premisser. Det ska finnas en variation gällande kön, ålder samt

den åtgärd barnets ärende ledde fram till för att kunna se om nämndens arbete tenderade styras av

dessa. Samtliga av dessa fall har inte kunnat presenteras i följande uppsats, ett urval har därför

gjorts  för  att  visa  på  en  generaliserbar  mångfald  och  variation  av  de  ärenden  som

barnavårdsnämnden mottog under dessa år.
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2. Bakgrund 
När den första svenska fattigvårdslagen kom 1847 blev det allt tydligare att omsorgen av de utsatta

grupperna blev en kommunal angelägenhet.7 Den hundraårsperiod som löpte mellan 1850-1950 var

en avgörande period vad gäller barnens rättigheter. I USA växte det fram en föreställning om det

ekonomiskt värdelösa och emotionellt ovärderliga barnet. Denna tanke kom först att anammas av

medelklassen,  medan arbetarklassen fortfarande förlitade sig på barnens löner  fram till  dess  att

lagstiftningen  gällande  barnarbete  och  skolplikt  bröt  upp  detta  mönster.8 Genom att  stärka  sin

befolknings välmående skulle nationen gå vinnande ur den internationella konkurrensen. Då barnen

sågs som nationens framtid ställdes de i stort fokus i den allt mer betydelsefulla välfärdspolitiken.9

Det sociala yrkesarbetet stammar ur 1800-talets filantropi, så även i Sverige. Centralförbundet för

socialt arbete kom att bildas av de svenska filantroperna. De arbetade nära den svenska staten och

deras arbete hade stor inverkan på det sociala arbetets utveckling. Det var på deras initiativ som de

första socialvårdslagarna kom till i början av 1900-talet.10 

Från  mitten  av  1800-talet  kom  antalet  institutioner  för  barn  att  öka.  De  "välartade"  barnen

placerades i fosterhem eller på barnhem, medan de "vanartiga" barnen placerades på skyddshem

och de unga förbrytarna på uppfostringsanstalt.11 Vid 1900-talets början levde merparten av barnen

på landsbygden. Den snabba urbaniseringen ledde till nya ekonomiska förutsättningar som i sin tur

också kom att  bidra till  barns och ungdomars förändrade roll  och status i  samhället.12  De nya

förhållandena kom också att förändra synen på barnets egna behov.13 Arbetarklassens barn och barn

till  ensamstående  föräldrar  var  de  som  ofta  blev  föremål  i  ärenden  för  den  nya  sociala

barnavården.14 Låg standard vad gällde bostadens skick och barnens uppväxtmiljö gjorde att de blev

eller riskerade att bli vanartade, något som sågs som ett samhällshot.15 Urbaniseringen ansågs därför

vara en bidragande orsak till detta problem. Det var svårt att få ihop familjelivet och arbetslivet när

den organiserade barnavården lyste med sin frånvaro, så när de nordiska välfärdsstaterna Sverige,

Norge och Danmark började organisera barnomsorgen och förbättra hälsovillkoren riktades denna

förändring främst till de ensamma mödrarnas barn.16 

7 A. Östborn, Omsorgens historia, sid. 17
8 C. Heywood, Barndomshistoria, sid. 47f.
9 A. Andersen, Barnen och välfärdspolitiken, sid. 273ff.
10 A. Östborn, Omsorgens historia, sid. 15ff.
11 C. Heywood, Barndomshistoria, sid. 273
12 A. Andersen, Barnen och välfärdspolitiken, sid. 31
13 A. Andersen, Barnen och välfärdspolitiken, sid. 137
14 A. Andersen, Barnen och välfärdspolitiken, sid. 141ff.
15 A. Andersen, Barnen och välfärdspolitiken, sid. 150f.
16 A. Andersen, Barnen och välfärdspolitiken, sid. 51ff.
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1902  är  ett  betydelsefullt  år  för  den  svenska  barnavårdslagstiftningens  historia.  Detta  år  kom

Sverige att  stifta lagar för att tillse att  de vanartade barnen och fosterbarnen fick den vård och

fostran de var i behov av.17 1902 års lag - den så kallade  Lag angående uppfostran och i sedligt

avseende försummade barn (se bilaga)18 trädde i kraft den 1 januari 1903. Snart väcktes kritik mot

att  lagen  lämnade  alltför  många  barn  utanför.  Målet  med  den  nästföljande  1924  års  Lag  om

samhällets barnavård (se bilaga)19 som trädde i kraft den 1 januari 1926 skulle vara att omfatta hela

barnavården, från barnets födelse till dess att det uppnådde vuxen ålder. Lagen kom dock inte att bli

så långt vidsträckt som man hade hoppats på. Den kom att omfatta den redan fallna gruppen som av

kroppslig, andlig eller sedlig mening ansågs vanlottad, men den kom inte att omfatta den normala

och friska gruppen.20 

Genom att studera lagarnas titlar kan man utläsa vad de fokuserade på, uppfostran 1902 och vård

1924. Detta säger mycket om grundtanken bakom lagstiftningen. I 1902 års lag ansågs den sedliga,

men inte den fysiska, vanvården vara skäl nog för  ett ingripande. Barnavårdsnämndens uppgift var

att  skydda samhället  från de vanartade  barnen,  från omoralen,  inte  rädda dem från misär  eller

föräldrarnas misshandel. Detta talar också om för oss att barnavårdsnämnden 1902 hade en hög

tolerans gentemot fysiskt våld. Först 1926 började barnavårdsnämnden även ingripa då föräldrarna

orsakade barnen kroppslig  smärta.21 Lagstiftningen var  löst  skriven och mycket  var  fortfarande

oreglerat, tolkningsmöjligheterna skapade stora variationer inom bland annat institutionsvärlden och

i frågan om var barnen helst skulle placeras efter ett omhändertagande. De allra flesta framhöll

fosterhem som det bästa alternativet för värnlösa barn. Då mycket kritik riktades mot fosterhemmen

kom  institutionsvårdens  förespråkare  emellertid  att  betona  fördelarna  med  den  specialiserade

anstaltsvården. Denna debatt kom att leda fram till att barn nu kom att kategoriseras som en egen

grupp, med sina egna specifika behov.22 

17 R. von Koch, Samhällets barnavård, sid. 15
18 Svensk författningssamling: SFS 1902:67
19 Svensk författningssamling: SFS 1924:361
20 R. von Koch, Samhällets barnavård, sid. 22f.
21 A. Andersen, Barnen och välfärdspolitiken, sid. 159f.
22 A. Andersen, Barnen och välfärdspolitiken, sid. 167ff.
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3. Begreppsförståelse 
Innan vi går in på den tidigare forskningen och min undersökning är det viktigt att ha en förståelse

för  de  begrepp  som  barnavårdsnämnden  använde  sig  av.  Därför  följer  här  först  en  kort

begreppsbeskrivning. 

Då lagarna aldrig förklarade innebörden av begreppen vanvård och försummelse har det i senare tid

gjorts flera försök att definiera dessa. Man har i detta kunnat dela upp begreppet vanvård i flertalet

underkategorier - fysiska övergrepp, sexuella övergrepp, fysisk försummelse, emotionell vanvård

samt moralisk,  juridisk och utbildningsmässig vanvård.  Förutom att  söka finna  en vetenskaplig

definition på begreppen kan man även få en inblick i hur nämnden tolkade lagen genom att granska

de fall där barn blivit omhändertagna. Genom att titta på skälet bakom tvångsomhändertagandet av

barnet kan man också utläsa vad som för tiden klassificerades som vanvård.23 

Till en början sågs den så kallade vanarten som ett problem som lätt kunde definieras och åtgärdas.

Orsaken bakom den söktes i barnets genetiska arv och sociala miljö.24 Oftast har det handlat om att

beskriva ett olämpligt eller negativt beteende, men det har även använts som ett diagnosredskap för

de barn som lämpligast borde placeras på institution.25 Under 1920- och 1930-talen kom man att

intressera sig för de så kallat abnorma barnen, de mentalt sjuka och handikappade, som ofta kom att

diskuteras inom kategorin för institutionsbarn.26 Dessa delades upp i  bildbara och  obildbara, och

kom att placeras på särskilda anstalter eftersom det inte var lämpligt att fostra dem bland andra

barn. Deras avvikelser kom att beskrivas i termer av ärftliga anlag och deras "onormala" egenskap

kopplades ofta samman med abnormiteter i hur de uttryckte sina känslor.27

23 SOU 2009:99, sid. 117ff.
24 M. Sundkvist, De vanartade barnen, sid. 14
25 H. Swärd, Mångenstädes svårt vanartad, sid. 21f.
26 A. Andersen, Barnen och välfärdspolitiken, sid. 101
27 T. Lundström, Tvångsomhändertagande av barn, sid. 104
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4. Tidigare forskning 
Historikern Maria Sundkvists avhandling från 1994 berör barnavårdsnämnden i Norrköping mellan

1903-1925, då 1902 års  Lag angående uppfostran och i  sedligt  avseende försummade barn var

gällande. Syftet med hennes undersökning är att studera barnavårdsnämndens insatser och hur de

berörda familjerna upplevde dessa. Av den anledningen behandlas de strategier som nämnden kom

att använda sig av samt det samspel som uppstod mellan de inblandade aktörerna. Studien fokuserar

därför på de sociala villkoren såväl som på hur idéerna om en idealisk barndom sattes i praktiken. 

Sundkvist hävdar att 1902 års lag vittnade om visionen att barnen skulle uppfostras, inte straffas.

Agan som lagen lät tilldela vissa barn torde enligt henne därför inte vara ett utlopp för den vuxnes

aggression, utan att det utdelades för barnets eget bästa.28 Lagen tillät nämnden att ta till fyra olika

insatser - samtal, hembesök, aga och avskiljning. Det sistnämnda skulle endast ske om de andra

åtgärderna testats och visat sig vara verkningslösa. Sundkvist ser dock tecken på att lagen inte alltid

följdes, då de inte alltid utnyttjade de lindriga åtgärderna innan ett omhändertagande. Hon finner

dessutom endast sju fall där barnen agades, vilket hon menar var en förvånansvärt låg siffra med

tanke  på  hur  många  anmälningar  de  mottog  samt  med  tanke  på  hur  lagen  var  formulerad.29

Sundkvist uppmärksammar även flera fall av barnmisshandel där ytterst få av dessa ledde till ett

omhändertagande, vilket vittnar om att nämnden fokuserade mer på den moraliska försummelsen än

den fysiska misshandeln av barnen. Något som också stämmer överens med 1902 års lag.30 

I sin avhandling beskriver Sundkvist den rebelliska barndomskulturen som kom att växa fram, en

kultur  som  ansågs  både  skadlig  och  upprörande  då  den  innehöll  element  som  tillhörde

vuxenvärlden. Hon lyfter i detta sammanhang fram att pojkar och flickor ofta anmäldes av samma

anledningar,  men att  de omkringliggande omständigheterna kom att  skilja  sig åt  mellan könen.

Barnens hemförhållanden, dåliga uppträdande i  skolan samt oroväckande beteende på gatan var

vanliga gemensamma skäl. Det som skilde könen åt var att pojkar främst anmäldes på grund av

stöld och snatteri medan flickor främst anmäldes för sexuella handlingar.31 Den "sexuella vanarten"

hos pojkar grundade sig ofta i  att  de onanerade,  medan den hos flickor ofta  berodde på att  de

umgicks med pojkar eller att de haft sexuella relationer med män.32 När ett barn anmäldes kom dess

28 M. Sundkvist, De vanartade barnen, sid. 12 
29 M. Sundkvist, De vanartade barnen, sid. 178ff.
30 M. Sundkvist, De vanartade barnen, sid. 118
31 M. Sundkvist, De vanartade barnen, sid. 108
32 M. Sundkvist, De vanartade barnen, sid. 146ff.
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hem att  ställas under granskning,  i  dessa utredningar  beskrevs ofta barnens  mödrar och fäder  i

negativa termer. Sundkvist gör en sammanställning av dessa och kommer fram till att mödrar ofta

framställdes som odugliga, svaga, lustbara, obehärskade, slarviga, otrevliga och ombytliga. Fäder å

andra sidan framställdes ofta i mer vaga ordalag som våldsamma, druckna och i sällsynta fall som

maktlösa gentemot hustrun.33 Sundkvist noterar att  stadens arbetarbarn ofta pekades ut som den

mest utsatta gruppen då staden gav barnen ökad frihet. Det var lätt för dem att komma i kontakt

med de skadliga nöjen som staden hade att erbjuda så som biografer och dansbanor. Det var också

enkelt  för  dem att  komma i  kontakt  med kaffe,  tobak och alkohol  som ansågs  vara  olämpliga

njutningsmedel.34 Sundkvist  kunde  efter  sin  granskning  även  konstatera  att  samhällets

barndomsideal stod i fokus vid anmälningarna. De familjer som inte levde efter normen riskerade

med andra ord att i högre grad bli anmälda. Normen sa bland annat att kvinnan skulle stanna hemma

och ta hand om barnen, inte arbeta utanför hemmet. Många ensamstående mödrar tvingades därför

hemlighålla sitt förvärvsarbete för att kunna försörja sig och barnen.35  

När ett barn omhändertogs hade föräldrarna möjlighet att överklaga detta beslut, den möjligheten

hade  dock  inte  barnen.36 Om  en  förälder  överklagade  ett  omhändertagande  lämnade

barnavårdsnämnden  över  ärendet  till  Länsstyrelsen  för  prövning.  Ett  sådant  system  tycktes

säkerställa någon typ av rättssäkerhet, men Sundkvist visar att Länsstyrelsen aldrig upphävde ett

enda beslut som barnavårdsnämnden i Norrköping tagit och med detta stärktes istället nämndens

maktposition  i  samhället.37 Hon  ser  också  tecken  på  att  den  nya  lagstiftningen  och  det  nya

skolväsendet  kom att  dra  nytta  av  varandras  utveckling  och förändring  i  början  av  1900-talet.

Lagstiftningen kunde utnyttja situationen som uppstod då alla barn nu skulle gå i en och samma

skolform. För att vidmakthålla den sociala kontrollen skilde man de fysiskt, psykiskt och moraliskt

avvikande barnen från de övriga. Den nya obligatoriska skolan - en skola för alla - kom att bli en

exkluderande skola för de barn som inte följde normen.38 Folkskolan var under denna tid ute efter

att bli av med sin fattigstämpel så att även familjer med bättre ekonomi skulle kunna tänka sig att

sätta sina barn hos dem. Vanartade och sedligt försummade barn var därmed ett hinder i folkskolans

strävan och för att förbättra sitt rykte måste de ha möjlighet att avskilja problembarnen. Utifrån

detta menar Sundkvist att skolorna kom att dra nytta av lagstiftningen i den mån de ville avlägsna

33 M. Sundkvist, De vanartade barnen, sid. 127f.
34 M. Sundkvist, De vanartade barnen, sid. 102
35 M. Sundkvist, De vanartade barnen, sid.120ff.
36 M. Sundkvist, De vanartade barnen, sid. 13
37 M. Sundkvist, De vanartade barnen, sid. 225
38 M. Sundkvist, De vanartade barnen, sid. 15f.
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de barn som inte passad in i samhällets norm.39 Statens rätt att flytta barnen från sina hem kom att

bli kontroversiell på många sätt då detta system ifrågasatte föräldrarnas rätt till sina barn, barnens

rätt till sin egen barndom, samhällets rätt att skydda sig mot de asociala och missanpassade barnen

samt samhällets rätt att skydda barnen från den misär som föräldrarnas vanvård och försummelse

satte dem i.40 Sundkvist anser dock inte att tanken med lagen var att spärra in de vanartade barnen

på skyddshem som ett straff, de skulle endast vistas där tills att de var välartade. Lagens syfte var

trots allt att uppfostra barnen till goda samhällsmedborgare, inget annat. 

Historikern  Hans  Swärds  studie  undersöker  Malmö  stads  barnavårdsnämnd  utifrån  ett

sociohistoriskt perspektiv med nedstamp i tre tidsperioder - sekelskiftet 1900, 1930-talet samt 1960-

talet. Syftet med hans studie är att studera de bakomliggande faktorerna till att det uppstod en barn-

och ungdomsproblematik samt hur åtgärder mot dessa problematiska barn kom att motiverades av

barnavårdsnämnden. Studien vilar på en väldokumenterad utredning av de lokala omständigheterna

i Malmö stad.

Enligt Swärd kunde det växande samhällsproblemet härledas ur den nya samhällsstrukturen som

kom med industrialiseringen. Mellan 1870-1910 kom stadens befolkning att fördubblas och andelen

unga växte.  I  arbetarstadsdelarna förekom såväl trångboddhet,  arbetslöshet och alkoholmissbruk

vilket försvårade barnuppfostran.41 Det  rådde en konflikt  mellan socialisterna och borgarna,  där

arbetarklassens  barn  och  ungdomar  sågs  som  ett  samhällshot  och  ett  hot  mot  den  borgerliga

kulturen.42 Med anledning av denna oro, att arbetarklassens barn skulle fördärvas av de socialistiska

lärorna, tillsattes en ligapojkskommitté som skulle undersöka saken. Bästa receptet på detta problem

torde  enligt  kommittén  vara  uppfostran,  kontroll  och  integrering.43 Om  sekelskiftets

ligapojksproblematik knöts till det farliga gatulivet menar Swärd att 1930-talets tyngdpunkt kom att

hamna  på  den  nybildade  ungdomsavdelning.44 Det  fria  sexuallivet,  njutningslystnaden  och

ungdomskriminaliteten var heta ämnen inom ungdomsdebatten, brister som knöts till föräldrarnas

oförmåga  att  uppfostra  sina  barn.45 1935  inrättades  en  ungdomsavdelning  vid  sidan  av

barnavårdsnämnden  som  tog  emot  ungdomar  mellan  18-21  år  vilka  levde  på  ett  oordentligt,

39 M. Sundkvist, De vanartade barnen, sid. 44ff.
40 M. Sundkvist, De vanartade barnen, sid. 13
41 H. Swärd, Mångenstädes svårt vanartad, sid. 43.
42 H. Swärd, Mångenstädes svårt vanartad, sid. 52
43 H. Swärd, Mångenstädes svårt vanartad, sid. 46f.
44 H. Swärd, Mångenstädes svårt vanartad, sid.99f.
45 H. Swärd, Mångenstädes svårt vanartad, sid. 106ff.
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lättjefullt  och  lastbart  sätt.46 Den  nya  ungdomsgruppen,  ungdomar  mellan  15-21  år,  klassades

varken som barn eller  som vuxna. De stod nu mitt  emellan barnavårdsnämndens fostrande och

behandlande system och det vuxna straffsystemet, vilket innebar att de riskerade åtgärder från båda

systemen.47 

Swärd betonar i sin avhandling att problemet med de vanartade barnen inte var något nytt problem.

Det  som  var  nytt  var  den  nationella  enhetlighet  i  lagstiftningen  och  åtgärdssystemet  som

övervakades  av  ett  rikstäckande  nät  av  barnavårdsnämnder  och  uppfostringsanstalter.  Hans

granskning visar att myndigheterna i Malmö under en längre tid försökt finna lokala lösningar på

vanartsproblematiken genom att placera dessa barn på fattiginrättningar och i fängelser.48 Det är lätt

att tänka sig att Malmö stads bildande av en barnavårdsnämnd 1904 var ytterligare ett sätt för staden

att utöka kontrollen över ett större antal av sina invånare. Swärd betonar att barnavårdsnämndens

tillkomst endast kom att ändra karaktären av kontrollen från samhällets sida, inte att fler individer

kom att kontrolleras. Genom det nya kretsombudssystemet som uppstod fick nu staten laglig rätt att

komma familjerna närmare i syfte att undersöka deras hemförhållanden och påverka deras vanor,

beteenden  och  uppfostringsmetoder.  Swärd  drar  slutsatsen  att  statens  behov  av  förändring  i

kontrollsystemet hade att göra med industrialismens förändring på samhällsstrukturen. De växande

klasskillnaderna, mellan borgarna och arbetarklassen, gjorde att de kom att leva allt mer skilt ifrån

varandra.  Något  som  resulterade  i  att  överkassen  miste  sin  kontroll  och  förmåga  att  påverka

arbetarklassen. Av denna anledning fastslår Swärd att kretsombudssystemet svarade mot det behov

av disciplineringssystem samhället behövde för att kontrollera familjer.49 Swärd menar att den nya

lagstiftningen skapades för att upprätthålla den tidigare borgerliga kontrollen över arbetsklassen.50 

Swärds studie granskar hur barn- och ungdomsproblematiken såg ut och vad som gav upphov till

den, samt hur åtgärder gentemot dessa barn motiverades av barnavårdsnämnden. Sundkvists studie

visar å sin tur på hur de berörda familjerna kom att uppleva de åtgärder som barnavårdsnämnden

hade rätt  att  ta  till  vad gäller  de problematiska barnen.  Även om de båda historikerna studerar

barnavårdsnämnder i olika städer kan man ändå tänka sig att där fanns liknande omständigheter

bakom problematiken i  Norrköping som i  Malmö och att  familjerna  i  Malmö reagerade på ett

snarlikt sätt på barnavårdsnämndens insatser så som familjerna i Norrköping. De båda städerna hade

46 H. Swärd, Mångenstädes svårt vanartad, sid. 113ff.
47 H. Swärd, Mångenstädes svårt vanartad, sid. 147ff.
48 H. Swärd, Mångenstädes svårt vanartad, sid. 53
49 H. Swärd, Mångenstädes svårt vanartad, sid. 204ff.
50 H. Swärd, Mångenstädes svårt vanartad, sid. 208f.

13



trots allt sina likheter under 1900-talets början. Industrialismen med urbaniseringen som påföljd

kom att  påverka de båda städerna,  i  Malmö lokaliserades  industrin  kring hamnen medan den i

Norrköpings fokuserade på textilindustrin. Likheterna mellan Swärd och Sundkvist syns också i

deras beskrivning av orsakerna bakom anmälan till barnavårdsnämnden.

 

Sundkvist,  men framförallt Swärd, förhåller sig relativt  distanserat gentemot individerna i deras

avhandlingar. Min studie går ett steg djupare genom att granska individerna på ett mer individuellt

plan. Då Sundkvist studie enbart fokuserar på den tidsperiod då 1902 års barnavårdslag var gällande

möjliggörs ingen möjlighet för henne att se till hur nämndens arbetssätt kom att förändras i och med

lagändringen  1926.  Swärds  studie,  vars  tidsperiod  sträcker  sig  över  längre  tid  har  dock denna

möjlighet, han väljer dock enbart att konstatera att det uppstod en ungdomsavdelning vid sidan av

barnavårdsnämnden. Då min studie berör årtal som sträcker sig från tiden då 1902 års barnavårdslag

var  gällande  över  lagförändringen  med  1924  års  nya  barnavårdslag  samt  omarbetningen  av

densamma under 1930-talet möjliggörs en analys av förändringsprocessen över tid. Inget i Swärds

granskning visar heller på om barnavårdsnämnden i Malmö kom att följa lagen fullt ut, något som

Sundkvist som så hastigast berör vid ett par tillfällen. Detta fick mig att undra om liknande "brott"

mot lagstiftningen även ägde rum i Malmö. 
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5. Undersökning

5.1 Malmö stads barnavårdsnämnd: mottagna ärenden och deras utfall

Vid  barnavårdsnämndens  sammanträden  skrevs  det  ner  en  sammanfattning  av  varje  punkt  i

dagordningen, dessa sammanfattande protokoll finns i början av varje volymnummer och fungerar

som en innehållsförteckning till  de bilagor som därefter följer.  Tabellen nedan bygger på dessa

protokoll  och  tar  upp  barnens  namn,  födelsedatum,  skäl  bakom  anmälan,  vilka  dokument

utredningen innehåller samt vilken åtgärd nämnden beslutade om. 

Tabell: Antal ärenden och deras utfall hos Malmö stads barnavårdsnämnd 1918-1938

Källa: Sammanträdesprotokoll, volym A1AA nr.7, 8,13, 19, 24, 31, 32, Barnavårdsnämndens arkiv, 
Malmö stadsarkiv, Malmö (hädanefter förkortat BA;MS, Malmö)

I tolkningen av tabellen behöver man vara medveten om att flera barn kunde vara inblandade i

samma ärende.  När  nämnden fick  in  en anmälan rörande ett  barns  hemförhållanden kom även

familjens andra barn att ställas under utredarnas ögon. Bland de årtal som jag här har studerat har

det som mest förekommit 19 pojkar i ett och samma ärende. Ett ärende kunde även leda till att flera

åtgärder sattes in mellan de olika berörda individerna, men flera åtgärder kunde även delges en och

samma individ. Anmärkningsvärt med ovanstående siffror är också att det, i likhet med Sundkvists

undersökning ger belägg för, att aga sällan utdelades som en åtgärd av barnavårdsnämnden. Under

dessa fem årtal finns inga fall av aga, dock finns det i flera utredningar beskrivet att  föräldrarna

agat barnet som en uppfostringsåtgärd. Långt ifrån alla punkter på barnavårdsnämndens dagordning

kom att röra ärenden där barn var i fokus. Här diskuterades även behov av personal, lönesättning,

lagförslag, nämndens ekonomi och kostnader för barnavårdsinspektörernas resor och utlägg. Dessa

punkter finns inte med i tabellen som enbart fokuserar på ärenden som rörde barn.  
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5.2 Barnavårdsnämndens arbete med de mottagna ärendena

I barnavårdsnämndens arbete ingick det att  besluta om den bästa behandlingen för det enskilda

barnet. 1902 års lag talade aldrig om ett omhändertagande som en åtgärd för barnets bästa. För att

åtgärder skulle kunna sättas in var barnet tvunget att betraktas som "en fara för samhället". Med

1924 års lag fick emellertid samhället en skyldighet att förebygga att barn och ungdomar inte blev

vanartade. Staten hade nu inte bara en rättighet att skydda sig själv, den hade också en skyldighet i

att hjälpa de föräldrar som hade svårt med att uppfostra sina barn till goda samhällsmedborgare.51 

5.2.1 För samhällets bästa

Barnavårdsnämnden kom ofta i kontakt med barn och ungdomar som riskerade att bli "vanartiga".

Av denna anledning kom flera barn att behandlas för samhällets bästa då man ville undvika att

omoral spred sig bland befolkningen. Enligt lag skulle barnavårdsnämnden vidta ett antal åtgärder

mot barnet innan man valde att omhändertaga det. Ett tydligt exempel på detta är en anmälan som

kom in rörande "den mosaiska trosbekännarens fyra barn", där det framförallt var sonen Simon 9 år

som genom sitt beteende plågade omgivningen. I anmälan informerades nämnden om följande:

Föräldrarna  måste  anses  i  sällsynt  hög  grad  vara  oskickade  att  själfva
omhänderhafva deras uppfostran. Att döma af resultatet åtminstone. De utöfva en
fullkomlig terror öfver alla barn i hela kvarteret. Genom sin fria uppfostran måste
de anses utgöra en verklig fara [...] De låta aldrig andra barn vara i fred, utan äro
oförskämdt påträngande, hvilket de kanske ej kunna hjälpa, då detta troligen är en
rasegenskap, nedärfd sedan sekler. [...] då jag som sagt hvarken vill eller kan låta
mitt barn trakasseras af dessa judiska gaminer.52

Under  sammankomsten  där  ärendet  med  Simon  och  hans  syskon  diskuterades  meddelade

kretsombudet som besökt hemmet att  barnen fick växa upp med föreställningen att  de ostraffat

kunde göra  vad  som helst.  Simon tilldelades  enligt  §7  mom 2 en  varning och förmaning  och

döttrarna i hushållet fick en tillsägelse att för framtiden iaktta ett bättre uppförande.53 Då familjen

var ett av de första ärendena som barnavårdsnämnden diskuterade 1923 och då de inte dyker upp

senare under året tyder detta på att man inte vidtog ytterligare åtgärder mot familjen, eftersom man

vanligtvis följde upp ärendena under årets lopp. Fallet med "den mosaiska trosbekännarens barn" är

intressant av flera anledningar. För det första kan man se till den anmälan som kom in, vilken visar

på grannarnas syn på andra religioner och raser. Anmälaren förklarar där Simons uppförande och

faderns barnuppfostran med argument som fokuseras runt det faktum att de var judar och att det i

sin tur angavs vara orsak till de uppmärksammade missförhållandena i familjen. För det andra visar

51 T. Lundström, Tvångsomhändertagande av barn, sid. 52ff.
52 Bilaga nr.52a, skrivelse till nämnden, 1923-03-27, volym A1AA:13, BA;MS, Malmö
53 Sammanträdesprotokoll nr.52, 1923-04-10, volym A1AA:13, BA;MS, Malmö
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fallet  med  Simon  att  barnavårdsnämnden,  i  detta  fall,  först  valde  att  vidta  mildare  åtgärder.

Nämnden  hoppades  med  andra  ord  på  att  en  varning  och  tillsägelse  skulle  förbättra  barnens

uppförande. Det har tidigare påpekats att 1902 års lagstiftning i första hand syftade till att uppfostra,

något som även Sundkvist betonar i sin avhandling då hon redogör för att barnavårdsnämndens

åtgärder inte skulle ses som ett sätt att straffa barnen och deras vårdnadshavare.54 Vi kommer dock

strax gå in på ett fall där gränsen mellan uppfostran och straff kan ses som tvetydiga.

Barnavårdsnämnden kom att ta emot många ärenden där barnets lärare stod som anmälare. Den

bakomliggande orsaken angavs oftast vara försummelse av skolan, men min undersökning visar

även att det var vanligt att där även låg andra saker i  grunden. Roger blev anmäld av just den

anledningen  1938.  Han  hade  visserligen  försummat  skolan  men  läraren  var  säker  på  att  det

bakomliggande problemet egentligen var pojkens mor, att modern genom sin svaghet för pojken

fördärvat honom.55 Roger genomgick flera undersökningar vid den Psykiska Rådgivningsbyrån och

från läkarens intyg till nämnden framgår:

Psykiskt är han ganska slapp, initiativlös och oreflekterad [...] uppenbart att här
föreligger  den  form  av  psykisk  misshandel,  som  rubriceras  som
uppfostringsbesvär. Flera belägg finns härför. Barnet är ett typiskt "enda barn",
som blivit ompysslad och gödd och bortklemad med en otrolig överdrift.56 

Ett fall som detta oroade nämnden. Ett bortskämt barn riskerade att i hög grad "vanartas" och blev

därmed ett hot mot samhället. Således förstår vi att ett barn som Roger kunde bli ett stort problem

om  åtgärder  inte  vidtogs  då  samhället  värnade  om  dygder  så  som  arbetsvilja,  pålitlighet  och

pliktkänsla. Nämnden beslöt enligt §22b §24 mom 1 att placera Roger på barnhem i avvaktan på

lämpligt fosterhem.57 I kontakt med föräldrarna misskötte han sig på barnhemmet, vilket gjorde att

nämnden utfärdade ett förbud för föräldrarna att besöka sonen enligt §37 mom 2.58 Detta beslut fick

Rogers föräldrar att sända ett krav på hans utskrivning. De kunde inte längre stå bakom sitt tidigare

samtycke rörande sonens omhändertagande, då nämnden inte vidtagit den överenskomna åtgärden

att  placera  honom  i  fosterhem.  Nämnden  beslöt  att  avslå  föräldrarnas  framställan.59 Att  hans

vårdnadshavare reagerade som de gjorde grundades i att Roger inte hade någon bevisad "vanart"

och hans omhändertagande grundades enbart på att han påstods vara bortskämd. Ett tilltag man

skulle kunna tolka som en gråzon mellan att vara en uppfostringsåtgärd och ett straff. Samma gäller

54 M. Sundkvist, De vanartade barnen, sid. 12
55 Bilaga nr.211b, skrivelse till nämnden, 1938-04-13, volym A1AA:31, BA;MS, Malmö
56 Bilaga nr.211c, skrivelse till nämnden, 1938-04-13, volym A1AA:31, BA;MS, Malmö
57 Sammanträdesprotokoll nr.211, 1938-05-04, volym A1AA:31, BA;MS, Malmö
58 Bilaga nr.559b, skrivelse från utredare, 1938-10-24, volym A1AA:32, BA;MS, Malmö 
59 Bilaga nr.633a, skrivelse till nämnden, 1938-11-24, volym A1AA:32, BA;MS, Malmö
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det förbud som utfärdades mot vårdnadshavarna, där de kom att straffas för att i sin kontakt med

sonen påverkade hans uppförande negativt. Det är lätt att tänka sig att nämnden vidtog följande

åtgärder för barnets bästa, genom att skilja honom från hans föräldrar vars uppfostringsmetoder inte

föll inom normen. Det är dock viktigt att inte glömma hur betydelsefullt det var för staten att barnen

kom ut i vuxenlivet som samhällsdugliga medborgare.60 Roger var av den anledningen framför allt

ett odygdigt barn, en samhällsfara, mer än ett barn vars föräldrar inte kunde fostra honom. 

Barns  levnadsförhållande  kom  att  lägga  grunden  för  hur  de  skulle  växa  upp  till  goda

samhällsmedborgare.  Då  föräldrarnas  uppfostran  hade  stor  betydelse  för  barnets  framtida

"duglighet" anmäldes många barn till nämnden vid misstanke om missförhållanden i hemmet eller

där föräldrarna inte sågs som lämpliga vårdare. Ett av dessa barn var Knut som 1918 var tillbaka

hos sina föräldrar efter att han tidigare vårdats av nämnden. Inom kort anlände en nya anmälan

rörande Knut. Barnavårdsnämnden startade en utredning och vid ett sammanträde noterades:

Vid näst sista besöket hade Knut nyligen blivit förd till Barnsjukhuset. [...] Båda
föräldrarna äro förkomna stackare, absolut oförmögna att vårda och fostra barn.
[...] På gossen syntes icke spår av misshandel, men han led av ett fult utslag och
hans utseende tydde på olämplig föda.61

Fysisk vanvård kunde med andra ord sätta  barnet  i  fara  att  anamma ett  dåligt  beteende,  vilket

samhället ville skydda sig från. Knut omhändertogs 1918 enligt §8 mom 1 och placerades i enskilt

hem, då hans föräldrar visat sig vara ur stånd att vårda och fostra barn.62 Många barn kom att bli

återkommande ärenden, så även Knut som tio år senare återigen dyker upp i nämndens handlingar.

De första sju åren hos fosterfamiljen hade fungerat bra, trots att fosterhemmet inte fyllde alla de

krav man normalt ställde på ett sådant. Nu hade Knut byggt upp ett illavarslande beteende som

gjorde att  nämnden beslutade att flytta honom från fosterhemmet för placering på barnhemmet

Katrinelund. Där kom man snart att uppdaga andra problem. Barnhemmets tillsyningsman skriver: 

Enligt  egen  uppgift  har  han  onanerat  sedan  han  var  10½  år  gammal  /sedan
sommaren 1925/. Innan denna last upptäcktes har han åtminstone i ett fall förlett
en kamrat till detsamma och då han nu trots upplysning och förmaningar ej varit i
stånd att frigöra sig från det onda utgör han särskilt för de mindre barnen en stor
moralisk fara.[...] Möjligen kan han i annan miljö, under mera individuell kontroll
än  vad  som  nu  står  till  buds,  fostras  till  en  samhällsnyttig  medlem.  Det
lämpligaste  synes  enligt  undertecknads  mening  vara  att  han  förflyttades  till
Malmö stads skolhem för gossar i Örkelljunga.63

60 A. Andersen, Barnen och välfärdspolitiken, sid. 138
61 Sammanträdesprotokoll nr.15, 1918-01-08, volym A1AA:7, BA;MS, Malmö
62 Sammanträdesprotokoll nr.15, 1918-01-08, volym A1AA:7, BA;MS, Malmö
63 Bilaga nr.60b, skrivelse till nämnden, 1928-02-04, volym A1AA:19, BA;MS, Malmö
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Trots  nämndens  tidigare  åtgärd,  att  placera  Knut  i  ett  fosterhem,  hade  han  blivit  "vanartig".

Sundkvist har i sin avhandling tolkat in onani inom ramen för den sexuella vanarten hos pojkar. 64

Med anledning av att Knut var onanist och narrade kamrater till att göra detsamma var han inte

lämplig för placering på barnhem. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att sex och onani sågs som

mycket olämpligt för barn och ungdomar. Sådant hörde till den vuxna världen och kunde skada

barnen om de beblandade sig med sådant. Alltså var det inte lämpligt för ett barn som bedömts vara

"sexuellt  vanartad"  att  vistas  tillsammans  med  andra  yngre  individer.  Knut  kom  därför  att

omplaceras på nytt, enligt rekommendation från barnhemmets tillsyningsman, till Östra Spång. När

barnen placerades på skyddshem och anstalter kom de att sorteras upp efter kön, ålder, anlag samt

vanartens allvar. Malmö stad använde sig av ett tiotal olika skyddshem och anstalter. Främst kom

de att använda sig av Östra Spång i Örkelljunga, Råby räddningsinstitut utanför Lund och Hall

utanför Södertälje för placering av "vanartiga" pojkar. "Vanartiga" flickor placerades istället främst

på Frälsningsarméns räddningshem Katrineholm i Malmö samt Allarp utanför Laholm.65 

 

Barnavårdsnämnden kom även att arbeta mycket med placering av fosterbarn. Många av dessa barn

kom också att flyttas runt mellan olika hem. Fosterbarn levde i en osäker familjestruktur, lika snabbt

som fosterföräldrarna valt  att  ta emot ett  fosterbarn kunde de besluta sig för att  avsäga sig sitt

fosterföräldraskap. Detta kunde ske om familjen till exempel skulle flytta eller om de var missnöjda

med fosterbarnet.66 Det  var  framför  allt  de fosterbarn med besvärligt  humör  och normbrytande

beteenden som var  svårast  att  finna ett  långvarigt  boende åt.  Ett  typiskt  exempel  på ett  sådant

fosterbarn var flickan Lisa 14 år som 1923 anmäldes av sin barnavårdsman efter att hon visat på så

stora  uppfostringsbesvär  att  åtgärder  från  nämnden  var  behövligt.  Hon  beskrevs  som  olydig,

tjuvaktig, lögnaktig, osympatisk och liknöjd ifråga om ålagda sysslor. Efter verkställd undersökning

inkom kretsombudet med en skrivelse:67

Fröken Lindahl, barnavårdsman för flickan, har två gånger placerat henne i enskilt
hem. I det ena av dem vistades hon i fem år, det uppförande hon där lade i dagen,
vållade att fosterföräldrarna, ett barnlöst par i goda ekonomiska omständigheter, ej
gjorde allvar i sin tanke att adoptera henne, utan istället sände henne tillbaka till
fröken Lindahl. I det andra, vistades hon sedan mars månad, men frun har samma
anmärkningar att rikta mot Lisa som hennes första fosterföräldrar, och vill på den
grund  alldeles  ej  behålla  henne.  Fröken  Lindahl  förklarar  sig  nu  ur  stånd  att
placera Lisa och överlåter härmed denna uppgift till Barnavårdsnämnden.68

64 M. Sundkvist, De vanartade barnen, sid. 151
65 H. Swärd, Mångenstädes svårt vanartad, sid. 117
66 J. Sköld, I. Söderlind & A. Bergman, A. Fosterbarn i tid och rum, sid. 147 
67 Sammanträdesprotokoll nr.99, 1923-09-11, volym A1AA:13. BA;MS, Malmö
68 Bilaga nr.99, skrivelse till nämnden, 1923-09-10, volym A1AA:13, BA;MS, Malmö
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Nämnden beslutade enligt §8 mom 1 att skilja Lisa från hemmet,69 för placering vid skyddshemmet

Allarp mot en kostnad av 225 kronor per år.70 Barn som Lisa, ansågs under den här tiden, utgöra en

verklig fara för sin omgivning och lämpade sig därför inte för placering där hon kunde påverka

andra barn negativt. Lisa var alltså ett fall som därmed kom att behandlas för samhällets bästa. 

Barnavårdsnämndens arbete  kom ofta  att  påverkas  av samhällets  normer,  särskilt  de som rörde

synen på äktenskap. 1933 kom det in en skrivelse där en hemskild hustru anmälde att Gottfrids far

inte var lämplig att vårda pojken. Hon var inte mor till 16-årige Gottfrid, men hon hade varit gift

med hans far med vilken hon också hade en dotter. I utredningen står det att läsa:

[...] att Gottfrid icke kan röna fördelaktig påverkan av sin far. Redan detta, att han
fått vara en iakttagare på nära håll av faderns förhållanden till olika kvinnor, är
naturligtvis allt annat än lämpligt. Särskilt betänkligt framstår detta, då man erfar,
att Gottfrid är mycket fästad vid fadern och håller allt, vad denne företager sig, för
rätt och lämpligt.71

I linje med Swärds slutsats - att föräldrarna riskerade att fördärva barnen för all framtid om de inte

uppfostrades enligt den borgerliga moralen - 72 visade utredningen att det inte var Gottfrid själv som

var problemet, utan hans fars omoraliska levnadssätt. När undersökningen av Gottfrid visade att

hans far var problemet kom utredningen att ändra fokus från barnet till fadern. Blickfånget kom då

att  läggas  på  faderns  tidigare  äktenskap,  hans  åtal  för  hustrumisshandel  och  hans  omoraliska

levnadssätt vilka alla påverkade pojkens rådande hemförhållande negativt. Osämja hade uppstått

tidigt i äktenskapet. Då paret fått en dotter tillsammans och misshandeln fortskridit valde hustrun att

lämna Gottfrids far. Det är nu vi ser hur barnavårdsnämnden kom att ge råd utifrån vad samhället

satt upp i form av normer gällande äktenskap. 

I föräldrahemmet hade hon uppehållit sig en vecka och därefter vidtagit åtgärd för
äktenskapsskillnad, men hade kyrkoherde Isberg påverkat henne att flytta tillbaka
till mannen, vilket hon även gjort.73

Kyrkoherde Isberg satt som ledamot i barnavårdsnämnden. Hans roll i mötet med den misshandlade

hustrun blev i första hand att medla för den äktenskapliga förbindelsens starka betydelse, inte att se

till de båda barnens bästa. Det förtäljs inget om kyrkoherde Isberg kände av det omoraliska i att dels

arbeta  för  att  rädda barn från dåliga hemförhållanden och dels att  som kyrkans man helga det

69 Sammanträdesprotokoll nr.99, 1923-09-11, volym A1AA:13, BA;MS, Malmö
70 Liggare över barn omhändertagna för skyddsuppfostran och samhällsvård, nr.908s, volym D2A:2, BA;MS, Malmö
71 Bilaga nr.187a, skrivelse från utredare, 1933-06-28, volym A1AA:24, BA;MS, Malmö
72 H. Swärd, Mångenstädes svårt vanartad, sid. 46
73 Bilaga nr.187b, polisrapport rörande hustrumisshandel, 1933-04-29, volym A1AA:24, BA;MS, Malmö
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äktenskapliga löftet. Nämndens beslut att Gottfrid enligt §22b §24 mom 1 skulle omhändertagas

kom att bestridas av fadern då ingen "vanart" kunnat konstaterats hos sonen. Då nämnden grundade

sitt beslut på vad den såg som olämpliga moraliska förhållandena i hemmet stod de dock fast vid

beslutet.74 Gottfrids fara att växa upp likt sin far sågs som ett hot mot samhället, något som måste

korrigeras för att han skulle bli den moraliska och samhällsdugliga invånaren som staten behövde.

Min studie visar att barnavårdsnämnden ofta kom att ta hand om barn som inte hade någon tillsyn.

Detta var ett stort problem bland arbetarklassen där de ekonomiska förhållandena inte var de bästa,

där föräldrarna antingen tvingades arbeta för att försörja familjen eller där de sökte sig till brottsliga

gärningar för att dra in mer pengar till hushållet. Så var det i fallet med familjen Hansens fyra barn.

1928 hade  barnens  mor  blivit  intagen  på  sjukhuset  och  deras  far  i  fängelset,  nämnden var  då

tvungen att vidtaga hastiga åtgärder. I polisrapporten stod det följande:

Det har kommit till kriminalpolisens kännedom, att fru Hansen sedan en längre tid
tillbaka mot betalning låtit bruka sig till otukt här i staden samt att hennes make,
herr Hansen till gränsande sannolikhet förlett henne därtill samt för egen vinning
utnyttjat hennes otuktiga levnadssätt.75

Herr Hansen åtalades för koppleri då han under en längre tid sett till att hustrun bedrev prostitution i

staden. Av ekonomiska skäl var familjen i behov av mer pengar än vad maken kunde få in genom

sitt  arbete.  Swärd  studerar  i  sin  avhandling  de  ökade  problemen  som  uppstod  när  stadens

invånarantal växte, han nämner där särskilt trångboddhet, arbetslöshet och alkoholism som negativa

följder.76 Man kan här även placera in prostitutionen under denna kategori, då otukt mot betalning

och prostitution som yrke ökade, vilket syns i flera av de fall jag granskat inför denna studie. 

Familjen Hansens fyra barn kom enligt §29 mom 3 att placeras på barnhem.77 Tio år senare sökte

föräldrarna få hem sina barn igen varpå nämnden startade en undersökning av deras situation. 

Makarna Hansen sade sig inse,  att  svåra förseelser legat till  grund för barnens
omhändertagande för samhällsvård, men att förhållandena nu vore goda, varför de
anhöllo att få taga hand om barnen. Mannen uppgav att han f.n. hade arbete [...]
vilket  arbete  antagligen  endast  komma att  räcka  till  jul.  [...]  Därom tillfrågad,
uppgav hustru Hansen, att hon f.n. icke kunde åtaga sig något arbete enär hon
hade ont i ryggen, samt att hon fördenskull saknade egen inkomst.78

74 Bilaga nr.205, nämndens motivering av beslut till Länsstyrelsen, 1933-08-04, volym A1AA:24, BA;MS, Malmö
75 Bilaga nr.220b, polisrapport rörande koppleri, 1928-04-25, volym A1AA:31, BA;MS, Malmö
76 H. Swärd, Mångenstädes svårt vanartad, sid. 43
77 Sammanträdesprotokoll nr.220, 1938-05-04, volym A1AA:31, BA;MS, Malmö
78 Sammanträdesprotokoll nr.431, 1938-08-31, volym A1AA:32, BA;MS, Malmö
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Då föräldrarna inte visade på goda förutsättningar att vårda barnen avslogs deras ansökan. De vända

sig  då  till  Länsstyrelsen  för  prövning  i  ärendet,  men  utloppet  blev  där  detsamma79.  Sundkvist

påpekar  att  Länsstyrelsen  i  Norrköping  aldrig  upphävde  ett  beslut  som  tidigare  fattats  av

barnavårdsnämnden, och att detta stärkte nämndens position i samhället. Även om Länsstyrelsen i

fallet med familjen Hansens barn valde att gå på nämndens tidigare fattade beslut var det inte alltid

så att ärenden som prövades i Malmö stad alltid biföll nämndens utlåtande. I flera fall kom även

Länsstyrelsen att avslå barnavårdsnämndens tidigare beslut. När nämnden tog sig an Hansens barn

1928 var detta i första hand inte för barnens eget bästa, nämnden hade inget annat val på grund av

de rådande omständigheterna. Utan tillsyn skulle de fyra barnen, i åldrarna 4 månader till 6 år, inte

klara sig. Barnavårdsnämnden val att tio år senare avslå makarnas anhållan om att få hem barnen

var dock en handling för barnens bästa då förhållandena inte vore sådana att hemmet var lämpligt. 

5.2.2 För barnets bästa

Nämndens uppgift var inte bara att skydda samhället från omoral och problematiska barn, de skulle

även se till att barn växte upp till att bli samhällsdugliga medlemmar. Därför kom vissa ärenden att

grunda sig i vad som faktiskt också var bäst för barnet ifråga. 1928 anmäldes änkan Almas fyra barn

och deras levnadsförhållanden. Fallet visar inte bara på att barnavårdsnämnden tog till åtgärder för

barnets  bästa,  det  visar  även  på  att  deras  utredningar  inte  alltid  kom att  mynna  ut  i  det  som

anmälningen först syntes röra. I anmälan angavs den äldste sonen vara det största problemet och

därefter kom problemet med att de mindre barnen saknade tillsyn, i anmälan står det att läsa:

särskilt en pojke i hemmet som är ungefär mellan 10-12 år är mycket oförskämd
och buktalig emot sin moder. Och dom har så ingen passning från morgon till
kväll, enär modern är ute och handlar [...] Den mansperson hon bo tillsammans
med är mycket ordentlig [...] hur ska dessa barn bliva om dom skall stanna hemma
när inte modern sjelf kan sitta hemma och passa de små. Va därför snäll och ställ
om så att hennes barn får bättre passning och lära något som är bättre än den
påkaste baktalige fortast möjligt.80

Utredningen visade att vissa anmälningspunkter var missvisande. Alma levde nu med en man som

dömts vid tolv tillfällen för stöld och misshandel. För detta hade han fått 20 år och 5 månaders

fängelse samt 11 års vanfrejd, en minskning av medborgerliga rättigheter och förmåner. Han hade

tillbringat större delen av de senaste 30 åren i fängelse. Änkan Almas äldste son hade känt skam

över moderns förbindelse med denne man vilket skapat bråk mellan honom och modern. Utredaren

menade på att ett omhändertagandet av barnen kunde utebli om Alma separerar från mannen, hon

79 Sammanträdesprotokoll nr.528, 1938-10-12, volym A1AA:32, BA;MS, Malmö
80 Bilaga nr.84a, skrivelse till nämnden, 1928-02-28, volym A1AA:19, BA;MS, Malmö 
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fick en förmaning enligt §23 mom 1a och hemmet ställdes under övervakning.81 Vid ett förnyat

besök visade  sig  förhållandena  vara  oförändrade,  att  välja  mellan  barnen  eller  mannen  var  en

ekonomisk fråga.82 Nämnden beslöt att enligt §22b §24 mom 1 att omhändertaga Almas barn om

hon inte brutit all förbindelse med honom inom en vecka. Hemmet sattes under övervakning enligt

§23 mom 2, denne övervakare meddelade efter en veckan att mannen fortfarande bodde kvar, varpå

nämnden placerade barnen på barnhem.83 Fallet  med änkan Almas fyra  barn visar  inte  bara på

nämndens  arbetsprocess,  där  det  gav  möjlighet  till  bättring  innan  påföljd.  Det  visar  också  på

betydelsen av att de startade en egen utredningen av ärendet istället för att enbart gå på anmälans

innehåll. I detta fall var grannens förhoppning att anmälan skulle leda fram till att den äldste sonen

omhändertogs,  istället  uppdagades de moraliskt  olämpliga levnadsförhållanden som Alma utsatt

barnen för genom att sammanleva med denne man. Samtidigt visar fallet på det stora problem som

en änkemor kunde drabbas av och vad hon var villig att göra för att få behålla sina barn. 

Ibland kom andra barnavårdsnämnder att placera barn inom Malmö, dessa ärendet togs då över av

Malmö stads barnavårdsnämnd. Så var det i fallet med Gerd som utackorderats redan vid födseln

efter moderns bortgång. 1925 var hon placerad hos en förmögen fosterfamilj där fosterfadern hastigt

avled. Trots att änkefrun där ville adoptera henne beslutade nämnden att placera den nu 8-årige

Gerd hos en ny fosterfamilj i Malmö.84 Kretsombudet skrev till nämnden:

Gerd är ett av dessa stackars barn, som på grund av samverkande ogynnsamma
omständigheter kastats från hem till hem och aldrig få något säkert rotfäste [...]
utackorderades hon till en förmögen och barnlös änkefru ej utan förhoppning, att
flickans framtid därigenom skulle vara tryggad. Men det visade sig genast, att de
två  ej  passade  för  varandra,  Gerd  blev  uppsagd  och  efter  endast  4  månaders
vistelse där flyttade hon till sina nuvarande fosterföräldrar.85

Att rycka Gerd ifrån en nybliven änkefru där det tidigare fungerat bra, för att placera henne hos en

annan änkefru utan hopp om en säkrad framtid kan knappast ses som en lösning för barnets bästa.

Däremot trivdes barnet mycket bra i sitt nästa fosterhem. Samtidigt kom Gerds biologiska far att

söka återta vårdnaden om henne. Barnavårdsmannen som haft Gerd under uppsikt sedan hon kom

till Malmö motsade sig flickans biologiska faders önskan då en ny flytt skulle bringa stor sorg för

henne.86 Gerds nuvarande fosterfamilj skrev i ett brev till nämnden:

81 Bilaga nr.84b, skrivelse från utredare, 1928-02-29, volym A1AA:19, BA;MS, Malmö 
82 Bilaga nr.117, skrivelse från utredare, 1928-03-09, volym A1AA:19, BA;MS, Malmö  
83 Sammanträdesprotokoll nr.117 och  nr.150, 1928-03-14 och 1928-04-11, volym A1AA:19, BA;MS, Malmö  
84 Sammanträdesprotokoll nr.88, 1928-02-13, volym A1AA:19, BA;MS, Malmö 
85 Bilaga nr.88b, skrivelse från utredare, 1928-02-28, volym A1AA:19, BA;MS, Malmö 
86 Bilaga nr.88b, skrivelse från utredare, 1928-02-28, volym A1AA:19, BA;MS, Malmö 

23



Jag erhöll brev från Eder idag, vari jag såg att ni ämnar taga lilla Gerd från oss. Vi
tycker det var riktigt tråkigt att vi inte får behålla henne längre, vi som äro så
mycket fästade vid henne o hon i oss så blir det inte lätt att flytta henne. [...] Jag
kan ju taga henne som min egen utan ersättning om det gör någon nytta, annars vet
jag inte vad jag skall göra. Vi vill göra så mycket som möjligt för att lilla Gerd
skall få stanna där hon är.87

Fallet med Gerd visar att nämnden i vissa ärenden tog beslutet att det bästa för barnet inte alltid

innebar att få komma hem till sin biologiska familj. Gerd, som under många år kastats fram och

tillbaka, hade nu landat i ett hem där hon trivdes och blev behandlad som en äkta familjemedlem.

Barnavårdsnämndens rättigheter att omhändertaga och omplacera barn kom, precis som Sundkvist

påpekar,  att  bli  en  kontroversiell  fråga.88 Lagstiftningen  gav  samhället  rätt  att  bestämma  över

familjernas rätt till sina barn. I fallet med Gerd beslutade de sig för att flickan hade det bäst där hon

befann sig, trots att barnavårdsnämnden i Borås som haft hand om ärendet då hon först blev ett

fosterbarn nu lovordat den biologiska fadern.    

Alla ärenden kom inledningsvis att se väldigt lika ut, först när utredningen lades fram skildras dess

olikheter. Då nämnden fattade beslut för barnets bästa var det i många fall så att hemförhållandena

inte var tillfredsställande, precis som i fallet med 12-åriga Annie som anmäldes 1923. Utredningen

visade att fadern var en före detta köpman och modern var en bildad kvinna av god härkomst.

Tidigare hade de levt under mycket goda förhållanden och alla barnen hade fått undervisning vid

privatskola. Nu hade fadern mist sin förmögenhet och deras tidigare vackra hem hade upplösts.

Dessa olyckor hade gjort fadern slö och modern övernervös.89 Kretsombudet rapporterade att: 

det  i  hemmet  rådde  sorgliga  förhållanden.  Fadern  hade  en  tid  vårdats  å
sinnessjukanstalt efter att hava försökt taga sitt liv genom att hoppa i kanalen;
modern hade begått upprepade självmordsförsök, senast för några veckor sedan,
genom att skära sig i handleden och talade om dylikt inför flickans närvaro.90

I  fallet  med  Annie  var  det  alltså  inte  flickan  som  var  problemet,  utan  föräldrarnas  trassliga

levnadsförhållanden som gjorde att nämnden för flickans bästa fattade beslutet om omplacering till

fosterhem enligt §8 mom 1. Sundkvist belyser i sin avhandling att föräldrar ofta beskrevs i negativa

termer,91 det är väldigt uppenbart även i granskningen av de ärenden som jag gått igenom. Fallet

med Annie kom dock att skilja sig åt, hon kom inte från en arbetarfamilj. Att fadern beskrevs som

slö och modern  som övernervös kan tyckas  hårt  nog,  men inte  i  jämförelse med adjektiv som
87 Bilaga nr.88d, skrivelse till nämnden, 1928-09-15, volym A1AA:19, BA;MS, Malmö 
88 M. Sundkvist, De vanartade barnen, sid. 13
89 Bilaga nr.152, skrivelse från utredare, 1923-11-13, volym A1AA:13, BA;MS, Malmö  
90 Sammanträdesprotokoll nr.152, 1923-11-13, volym A1AA:13, BA;MS, Malmö 
91 M. Sundkvist, De vanartade barnen, sid. 127f.
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förslappad, hysterisk, oduglig och obehärskad. Man ser även ett tydligt exempel på detta i utdraget

ovan där man beskriver att det rådde sorgliga förhållanden i  hemmet. Att leva i ett hem var något

helt  annat  än att  leva i  en bostad,  ett  kyffe  eller  ett  förråd.  Kretsombudet  som besökt  hemmet

förhåller sig i sin skrivelse till nämnden rak och behärskad i sitt tal om föräldrarna och lägger inte in

så mycket värderingar i familjens situation, mer än att det är ohållbart för flickan. Annies ärende

visar  oss  därför  att  nämnden gjorde  en  skillnad  på  klass,  där  arbetarfamiljerna  beskrevs  i  mer

negativa och dömande uttryck än de mer välbärgade familjerna.  

Det var inte alltid barnet som var boven i dramat. 1936 förhördes 14-åriga Maja av polisen efter att

hennes far gripits. I den nio sidor långa polisrapporten redogör hon i minsta detalj över hur fadern

under flera månaders tid antastat och våldtagit henne.92 I polisförhöret står att läsa:

Han hade vid samtliga dessa tillfällen fört  in  sina fingrar  i  hennes könsorgan.
[...]Under det han vidrört hennes könsorgan, hade han alltid tryckt sig mot henne,
därvid  hans  manslem,  som vid  sådana  tillfällen  alltid  varit  styv,  kommit  mot
hennes rygg, men hade han icke fört in densamma mellan hennes klinkor.93

Fadern hade till  en början varit försiktig med sitt tilltag, två månader efter att flickan sport om

ovanstående övergick antastandet till våldtäkt. Nämnden beslutade enligt §22b §24 mom 1 att det

bästa för barnen i hushållet var att omgående placeras i enskilt  hem, fallet  var så avskyvärt  att

mildare  åtgärder  inte  var  lämpliga.94 1938  begärde  modern  om  dotterns  utskrivning.  Efter

undersökning i ärendet beslutar nämnden enligt §45 att skriva ut Maja samt förordna en övervakare

över henne.95 Om fadern straffades för sitt brott lämnas i rapporten osagt, men fallet med Maja visar

att nämnden efter 1924 hade möjlighet att ingripa även då inte barnet var själva problemet. Efter att

hon återlämnades till familjen 1938 har det inte gått att lokalisera henne i senare protokoll, vilket

tyder på att övervakaren inte rapporterade om några oangelägenheter efter hennes hemkomst.

5.3 Barnavårdsnämndens förändrade arbete över tid

Barnavårdsnämndens arbete styrdes av lagstiftningen, denne var dock inte oföränderlig. Nya lagar

stiftas och gamla lagar omarbetades. En förändring som kom när 1924 års barnavårdslag ersatte den

tidigare barnavårdslagen från 1902 var att nämnden fick ökade möjligheter att begära in pengar från

barnens vårdnadshavare för att täcka omkostnaderna för de barn nämnden tog i sin vård. Anna, mor

till fem barn, hade 1928 tre omhändertagna barn. Hon kom att använda alla sina pengar till  att

92 Bilaga nr.569, polisrapport rörande sedlighetsbrott, 1936-09-23, volym A1AA:28, BA;MS, Malmö  
93 Bilaga nr.569, polisrapport rörande sedlighetsbrott, 1936-09-23, volym A1AA:28, BA;MS, Malmö  
94 Bilaga nr.569, polisrapport rörande sedlighetsbrott, 1936-09-23, volym A1AA:28, BA;MS, Malmö  
95 Sammanträdesprotokoll nr.474, 1938-09-14, volym A1AA:32, BA;MS, Malmö   
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bestrida utackorderingskostnaderna som krävdes för hennes omhändertagna barn.96 I utredningen av

ärendet står att: 

Det bör i detta sammanhang antecknas, att Anna inför undertecknad medgivit, att
hon mycket väl icke blott kunnat lägga de belopp, Kungl. Hovrätten utdömt [...]
att  hon  under  de  senaste  åren  vid  upprepade  tillfällen  haft  synnerligen  väl
avlönade anställningar med i genomsnitt 150-200 kr. i månaden [...] På grund av
det ovan sagda och då såväl jag som barnavårdsmannen äro av den uppfattningen,
att  Anna  på  grund  av  uppenbar  liknöjdhet  underlåter  att  fullgöra  sin
försörjningsplikt,  får  jag  hemställa,  att  Nämnden  behagade  meddela
arbetsföreläggande.97

Då  Anna  på  grund  av  liknöjdhet  underlåtit  sin  underhållsskyldighet  beslutade  nämnden  om

arbetsförläggande  enligt  §72a,  hon  placerades  därefter  på  arbetarhemmet  för  kvinnor  i  Arrie.98

Liknande  kunde  även  ske  mot  fäder  som  på  grund  av  lättja,  liknöjdhet  eller  lastbart  leverne

underlåtit  sin  underhållsskyldighet,  dessa  placerades  då  oftast  vid  Malmö  stads  Arbetshem  i

Limhamn. 

Ett annat ärende som visar på barnavårdsnämndens förändrade arbete är fallet med 13-årige Arvid. I

utredningen framkom att han var ett mycket nervöst barn, antagligen då han föddes in i ett hem där

fadern ofta drack.99 Barnavårdsnämnden beslutade att  omhändertaga Arvid för skyddsuppfostran

enligt  §22c §24 mom 1,  men innan verkställandet  av denna begärdes  att  han ska genomgå en

läkarundersökning.100 Vid det första läkarbesöket misstänker man en psykisk defekt, dels med tanke

på hans nervositet och dels med tanke på att Arvid flera gånger setts ta av sig naken inför sina

kamrater. I läkarutlåtandet står: 

Vid undersökningen på min mottagning visade han inga typiska tecken på någon
speciell form av psykisk rubbning: emellertid framkommer ju i sjukhistorien ett
flertal  drag,  som  pekar  på  någon  nervös  process,  och  det  förefaller  mig
egendomligt, att någon medicinsk utredning icke alls företagits innan beslut om
hans omhändertagande på skyddshem fattats av bvn.101

Läkaren  valde  att  remittera  Arvid  till  en  annan  mottagning  för  ytterligare  utredning  där  hans

"vanart" konstaterades som organiskt-nervöst betingat. Nämnden varnades för att placera pojken vid

sinnessjukavdelning, då det ansågs förödande att placera barn bland vuxna nervösa och sinnessjuka.

96  Bilaga nr.453, PM angående ifrågasatt arbetsförläggande, 1928-12-11, A1AA:19, BA;MS, Malmö 
97  Bilaga nr.453, PM angående ifrågasatt arbetsförläggande, 1928-12-11, A1AA:19, BA;MS, Malmö 
98  Sammanträdesprotokoll nr.453, 1928-12-12, volym A1AA:19,  BA;MS, Malmö 
99 Bilaga nr.573d, skrivelse till nämnden, 1938-10-20, volym A1AA:32, BA;MS, Malmö    
100Bilaga nr.610a, skrivelse till nämnden, 1938-11-04, volym A1AA:32, BA;MS, Malmö    
101Bilaga nr.610b, läkarutlåtande för intagande av elev i skyddshem, 1938-10-29, volym A1AA:32, BA;MS, Malmö
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Arvid placerades istället på Råby skolhem efter läkarens rekommendation.102 Råby räddningsinstitut

räknas som en av Sveriges första uppfostringsanstalter. 1840 tog de emot sina första pojkar som

tidigare varit  placerade på fästningsfängelset i  Malmö. Det unika med Råby räddningsinstitut,  i

jämförelse med andra korrektionsanstalter, var att de tog emot vanartade barn och brottslingar i

syfte att uppfostra dem och förbättra deras beteende. Man motiverade det nya arbetssättet med att

alla barn hade rätt till en god uppfostran, och att det var statens plikt att gå in i föräldrarnas ställe

om de inte kunde ge barnet detta.103 Swärd framhåller att de vanartiga barnen inte var något nytt

problem och att  man under  en  längre  tid  haft  lokala  lösningar  i  Malmö där  barn  placerades  i

fängelseanstalter tillsammans med vuxna förbrytare.104 I flera av de fall som granskats inför denna

undersökning kan man se hur barnavårdsnämnden berör deras tidigare användning av framför allt

fängelsevård,  men  även  vård  av  "själsligt  nedsatta  barn"  som  då  placerades  vid

sinnessjukavdelningar. 

Staten kom att skapa mer specialiserade myndigheter i syfte att ta hand om och bemöta individer i

olika  problematiska  förhållanden.  Fallet  med  Arvid  visar  oss  att  den  nya,  mer  enhetliga,

barnavårdslagstiftningen,  genom  det  ökade  statliga  ansvaret  för  den  sociala  omsorgen,  gavs

möjlighet att samarbeta med fler myndigheter.  I och med det kom barnavårdsnämnden att kunna ta

till utlåtanden från andra för att vara säkra på beteendets karaktär hos barnet innan placering. Då

barn  nu  kategoriserades  som  en  egen  grupp,  med  sina  egna  specifika  behov,105 blev  det

betydelsefullt att placera rätt barn på rätt plats. I fallet med Arvid var det två läkare som kom att

arbeta för att han skulle hamna på lämplig plats efter omhändertagandet. Den ena läkaren kom även

att hänvisa till vad den senaste forskningen redovisat, nämligen att barn inte borde placeras och

vårdas tillsammans med vuxna. Vi kan därför också dra slutsatsen att barnavårdsnämnden kom att

lyssna till de råd som gavs av specialisera, med tanke på att Arvid kom att placeras enligt deras

rekommendation.  

1924 års barnavårdslag kom under 1930-talet att omarbetas, vilket gjorde att lagen ändrade namn då

man nu också  kom att  behandlade ungdomar.  1933 lämnades  tillfälle  för  barnavårdsnämnden i

Malmö  att  ge  sitt  utlåtande  över  ett  upprättat  förslag  till  förändring  av  Lag  om  samhällets

barnavård  och  ungdomsvård.106 Deras  remissvar  kom  att  fokusera  på  två  saker.  En  tidigare

102 Bilaga nr.634b, läkarutlåtande för intagande av elev i skyddshem, 1938-11-24, volym A1AA:32, BA;MS, Malmö 
103 C. Levin, Uppfostringsanstalten: om tvång i föräldrars ställe, sid. 68ff.
104 H. Swärd, Mångenstädes svårt vanartad, sid. 53 
105 A. Andersen, Barnen och välfärdspolitiken, sid. 168 
106 Sammanträdesprotokoll nr.328, 1933-10-25, volym A1AA:24, BA;MS, Malmö 
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revidering av lagen gjorde att de kunde arbeta med ungdomar upp till  18 år, denna åldersgräns

önskade de nu höja till 21 år. För det andra hade de en invändning mot inrättandet av dyra anstalter.

De motiverade dessa förslag med att det rådde svår arbetslöshet i hela landet som kom att påverka

ungdomarnas moral negativt. Av denna anledning behövdes den höjda åldersgränsen och istället för

anstalter  såg  de  ett  större  behov  av  att  upprätta  arbetskolonier  där  ungdomarna  kunde  utföra

samhällsnyttigt  arbete  under  en  mer  försvarbar  ekonomisk  form -  en  förvaringsform som inte

tyngde  landets  redan  tuffa  ekonomiska  ställning.  För  denna  lags  utformning  krävdes  dock  en

omformulering av lösdriverilagen så att denna inte längre inbegrep ungdomar upp till 21 år. Istället

skulle Lag om samhällets barnavård och ungdomsvård omhändertaga de som gjort sig skyldiga till

ett oordentligt och lastbart leverne. Dock förstod barnavårdsnämnden i Malmö att en höjning av

åldersgränsen skulle bli svår att bemästra, speciellt i de större städerna där det redan var svårt att

hinna behandla ärendena efter åldersgränsens höjning till 18 år.107  

Swärd påvisar att man under 1930-talet kom att fokusera på den växande ungdomsproblematiken.108

I och med att de fick möjlighet att vara med vid utvecklandet av den omformulerade lagstiftningen

faller det sig ganska naturligt att deras fokus även hamnade på detta område. Swärd skildrar även

industrialiseringen  och  den  förändrade  samhällsstrukturen  som  det  största  problemet  bakom

ungdomskriminaliteten, den höga arbetslösheten och den växande "omoralen".109 Således kan man

dra slutsatsen att barnavårdsnämnden såg en lösning på problemet. Att genom att höja åldersgränsen

för vilka ungdomar de fick behandla och genom att  bygga upp en institutionaliseringsform där

ungdomarna fick känna sig behövda, så som en arbetskoloni, kunde man få en lösning på problemet

med ungdomsarbetslösheten samtidigt som man inte tyngde ner landets redan ansträngda ekonomi.

Om  en  sådan  lösning  av  barnavårdslagstiftningen  var  möjlig  önskade  de  även  förändra

åldersgränsen inom lösdriverilagen. Då Swärd noterar i sin avhandling att ungdomar riskerade att

hamna mellan barnavårdsnämndens fostrande roll och samhällets straffsystem110 så synes det vara så

att  den  höjda  åldersgränsen  till  21  år  inom  barnavårdslagstiftningen  slog  igenom  utan  att

åldersgränsen  inom  lösdriverilagen  förändrades.  Det  kom alltså  att  bli  en  avvägning  gällande

problematikens art om ungdomar mellan 18-21 år kom att behandlas av barnavårdsnämnden eller

straffas enligt det vuxna straffsystemet. 

107 Bilaga nr.374a, skrivelse till konungen, volym A1AA:24, BA;MS, Malmö 
108 H. Swärd, Mångenstädes svårt vanartad, sid. 114
109 H. Swärd, Mångenstädes svårt vanartad, sid. 109
110 H. Swärd, Mångenstädes svårt vanartad, sid. 148
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5.4 Följde barnavårdsnämnden den faktiska lagstiftningen

Det fanns fall  där barnavårdsnämnden indirekt gick utanför lagstiftningen i hanteringen av sina

ärenden. Ett av dessa är fallet med Elsa 11 år som 1932 anmäldes av sin egen mor då hon hade

blivit svår att uppfostra efter att hon umgåtts mycket med en äldre man.111 Nämnden beslöt enligt

§22c §24 mom 1 att omhändertaga henne för placering på barnhem.112 Sex år senare, 1938, lämnar

Elsas mor in en anhållan om att dottern tillsvidare skulle utskrivas. I utredningen står att läsa:

Modern  hade  nu förklarat  sig  vilja  själv  taga  hand om Elsa,  som nu är  i  det
närmaste 18 år. Det är då avsikten att flickan först skall steriliseras och sedermera
anskaffas  lämpligt  hemarbete  i  Malmö.  Moderns  hem  står  under
barnavårdsinspektrisens  övervakning sedan 1933.  Hemförhållandena säges  icke
giva  anledning  till  klagomål.  Ekonomin  förefaller  att  vara  ordnad,  varför  en
vistelse i Malmö, särskilt under förutsättning av att flickan steriliseras, ej torde
innebära större vådor för henne än annorstädes. Jag förordnar sålunda, att Elsa
måtte villkorligt utskrivas.113

Nämnden tog därefter beslutet att Elsa skulle utskrivas efter sin sterilisering.114 Historikern Maija

Runcis redogör i sin avhandling för att aktörer inom barnavården kom att anamma rashygien som

vetenskap och praktik. Genom sterilisering kunde man förebygga sociala problem i samhället och

hindra olämpliga individer från att bli föräldrar.115 Sterilisering var inget som stod inskrivet som

åtgärd eller insats i barnavårdslagstiftningen. Trots det kom barnavårdsnämnden att ställa upp på det

krav som utredaren, en förespråkare för rashygien, ställde på hennes utskrivning. Därmed valde de

även att frångå sitt eget reglemente. 

Under  1918  kom det  in  ett  ärende  till  barnavårdsnämnden  som fick  nämndens  ordförande  att

reagera. Hans uttalande citeras i nämndens sammanträdesprotokoll: 

Det råder en brist  i  vår lagstiftning rörande åtgärder mot kroppslig vanvård af
barn. Blott i ringa mån omfattade ett fåtal barn av denna avhjälp [...] I vår dagliga
gärning träffa vi ofta barn, utsatta för svår vanvård, t.ex. skolbarn förgångna af
ohyra och dess följder, utmärglade och klädda i trasor. Då andra åtgärder visat sig
fruktlösa, har stundom barnavårdsnämnden i dylika fall inskridit. Den har därvid
ledts af den uppfattningen, att vederbörande föräldrar eller målsmän, hvilka visat
sin  oförmåga  eller  bristande  vilja  att  giva  barnen  ens  den  nödtorftligaste
kroppsliga ans, äfven sakna förutsättningarna för en sedlig god uppfostran. Äfven
torde det ligga närmast till hands för just barnavårdsnämnden att ingripa, och att
det är väl sannolikt, att i en blifvande barnavårdslagstiftning äfven den kroppsliga

111 Bilaga nr.148a, skrivelse från utredare, 1932-07-05, volym A1AA:23, BA;MS, Malmö 
112 Sammanträdesprotokoll nr.148, 1932-07-06, volym A1AA:23, BA;MS, Malmö 
113 Bilaga nr.609, skrivelse från utredare, 1938-11-08, volym A1AA:32, BA;MS, Malmö
114 Sammanträdesprotokoll nr.609, 1938-11-09, volym A1AA:32, BA;MS, Malmö
115 M. Runcis, Makten över barnen, sid. 141
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varnvården  av  barn  kommer  att  inrymmas  inom  barnavårdsnämndens
verksamhetssfer.  Det  finnes  ett  visst  slag  av  kroppslig  vanvård,  hvilka  är
upprörande,  det  är  när  barn  drabbas  af  allvarliga  lifsfarliga  eller  vanskapande
sjukdomar och vederbörande underlåter bringa den hjälp,  som kan rädda lifvet
eller hindra vanförhet.116

Ärendet rörde en 6-årig flicka vid namn Irma. Irma hade kommit till  sjukhuset där de fann en

utbuktning på hennes ländrygg, något som måste behandlas av sakkunnig läkare. Trots att läkaren

sänt brev till modern om detta hade flickan inte kommit in för behandling, utan istället hade modern

på grund av oförstånd och vidskepelse sökt sig till en kvacksalvare som ordinerat flickan påsar med

gryn. Läkaren hade då valt att anmäla detta till nämnden i hopp om att flickan skulle få den vård

hon behövde, obehandlad skulle hon nämligen bli krympling för livet om hon ens skulle överleva

utan behandling.117 Senast  föregående år,  1917,  hade det  inkommit  ett  liknande ärende rörande

flickan Rosa som bar på en åkomma som krävde sakkunnig behandling. Även hennes mor hade sökt

sig till en klok gubbe, med anledning av att hon mist förtroendet för läkare efter att hennes son

tidigare vårdats för liknande åkomma utan att bli botad. I det ärendet beslutade nämnden att inte

vidtaga någon åtgärd118, precis som de även kom att besluta sig om i fallet med Irma. 

En av nämndens ledamöter ogillande ordförandens uttalande då han ansåg att denne överskridit sina

befogenheter när han upptagit ärendet med Irma för behandling, trots att de formellt var obehöriga

därtill. Ledamoten förstod bristen inom lagen, att lagen lämnade allt för många barn utanför, men

ansåg att ett ingripande i detta ärende skulle vara att gå lagstiftningen i förväg. Ordföranden ville

dock inte låta händelsen bara gå förbi, han ville sända en skrivelse till "Konungen" med bifogat

protokollutdrag  av  fallet  med  Irma  och  andra  lämpliga  exempel  för  att  peka  på  luckan  i

lagstiftningen.119 Fallet med Irma visar oss att de som arbetade inom barnavårdsnämnden i Malmö

hade en vilja att förändra lagen till det bättre, de ville mer än vad de hade befogenhet att göra. Att

ordföranden ens valde att uppta ärendet för diskussion tyder på att han var trött på att möta ärenden

med vanvårdade barn med bakbundna händer. Det är därför också troligt att han var villig att frångå

lagstiftningen och vidta åtgärder i fallet med Irma. Då ordföranden inte hade medhåll från alla sina

ledamot beslutade han sig för att de åtminstone skulle sända regeringen en skrivelse för att visa på

problemet. 

116 Sammanträdesprotokoll nr.290, 1918-05-28, volym A1AA:7, BA;MS, Malmö
117 Bilaga nr.290a, skrivelse till nämnden, 1918-05-05, volym A1AA:7, BA;MS, Malmö
118 Sammanträdesprotokoll nr.322, 1917-10-16, volym A1AA:6, BA;MS, Malmö
119 Sammanträdesprotokoll nr.290, 1918-05-28, volym A1AA:7, BA;MS, Malmö
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6. Avslutande sammanfattning
Syftet med min uppsats är att undersöka Malmö stads barnavårdsnämnd mellan 1918-1938. I syftet

ingår att granska hur arbetet kom att förändras över tid, samt hur Malmö stads barnavårdsnämnds

praxis följde gällande lagstiftning. 

Malmö stads barnavårdsnämnd kom att hantera ärenden som rörde sådant som samhället kom att

klassificera som hem- och uppfostringsproblem. Det kunde röra sig om allt ifrån att söka korrigera

barnens uppförande genom tillsägelse eller förmaning, till att inför framtiden taga bättre vara på sig,

till att placera barnen i fosterhem, barnhem eller vid anstalt. Barnavårdsnämnden ställde även upp i

adoptionsfrågor samt om andra myndigheter sökte deras expertis rörande levnadsförhållandena hos

de familjer som sökt äktenskapsskillnad där det fanns barn inom äktenskapet. Detta visar på den

enorma mångfald och variation av ärenden som barnavårdsnämnden fick ta emot. 

 

Då ett  ärende kom in till  barnavårdsnämnden beslutade ordföranden om det  skulle  tillsättas  en

utredning  i  ärendet.  Utredaren,  som  oftast  var  ett  kretsombud,  undersökte  då  först  barnets

levnadsförhållande genom hembesök samt genom att söka uppgifter hos familjens grannar, barnets

lärare och läkare. I de fall där barnet blivit ett ärende genom att det begått ett brott kom man även

att gå igenom polisrapporter. När utredaren gjort sin undersökning sände denne en skrivelse till

nämnden tillsammans med alla insamlade dokument och intyg som bilagor. Utredaren gav där oftast

även  ett  utlåtande  om lämplig  åtgärd  i  ärendet.  Då  utredningen  i  ärendet  var  genomförd  och

nämnden hade mottagit allt material från denna kom de att sända en kallelse till de individer de ville

höra i ärendet. I vissa fall kom barnavårdsnämnden att besluta om åtgärd i direkt anknytning till

hörande och i andra fall kom de att bordlägga ärendet för vidare undersökning eller då alla inkallade

inte inkommit. Varje ärende kom att se väldigt olika ut, däremot var processen därförinnan sig lik.

Då 1902 års  Lag angående uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade barn var

gällande  kom  barnavårdsnämndens  fokus  att  främst  ligga  på  barn  och  ungdomar  samt  deras

föräldrars omoraliska leverne mer än den kroppsliga vanvården. Att föräldrarna uppfostrade sina

barn till moraliska och samhällsnyttiga medborgare var viktigare än att barnen fick den vård de var i

behov av. Av den anledningen var det främst dessa barn som togs upp av barnavårdsnämnden för

vidare utredning. Lagstiftning är dock inget bestående, den är i ständig förändring, och när 1924 års

31



Lag om samhällets barnavård blev gällande kunde barnavårdsnämnden även ta upp ärenden där den

fysiska  vanvården  och  misshandeln  var  grunden  till  anmälan.  I  och  med  den  nya

barnavårdslagstiftningen kunde alltså nämnden ingripa även då barnet inte var själva problemet, ett

barn var inte längre tvunget att visa på vanart eller fara att vanartas för att tas upp för utredning.

Även  1924  års  lagstiftning  kom  att  förändras  genom  tillägg  under  1930-talet  och

barnavårdsnämnden i Malmö kom att få möjligheten att vara med och styra förändringsprocessen

som kom att mynna ut i Lag om samhällets barnavård och ungdomsvård där åldersgränsen för vilka

individer de kunde ta upp för behandling kom att stiga. En annan förändring som kom med den

förändrade lagstiftningen var barnavårdsnämndens ökade möjligheter att täcka de kostnader som

kom med att ett barn omhändertogs, detta genom att besluta om och sända barnets vårdnadshavare

till  en  arbetsförläggning  där  de  kunde  arbeta  ihop  den  summa  som  barnets  vård  eller

omhändertagande kostat nämnden. Studien skildrar även ett fall där man ser att barnavårdsnämnden

kom att  utvecklas vid sidan om samhället.  Med det ökade statliga ansvarstagandet  rörande den

sociala omsorgen kom staten att skapade mer specialiserade myndigheter. Barnavårdsnämnden fick

då möjlighet att ta till andras utlåtanden i syfte att placera rätt barn på rätt plats. Tidigare har Malmö

stads barnavårdsnämnd placerat barn tillsammans med vuxna, men den nya forskningen visade att

barn borde klassificeras som en egen grupp, med sina egna specifika behov. Av den anledningen

borde de inte heller vårdas tillsammans med andra än sina jämnåriga. 

Barnavårdsnämnden i Malmö kom vid flera tillfällen att visa sig framåtsyftande. Ledamöterna i

nämnden  kom  att  sträva  efter  förbättring  och  förändring  av  lagstiftningen  redan  1918  då  de

diskuterade  luckan  som gjorde  att  de  inte  kunde  ingripa  då  barn  riskerade  att  fara  illa  genom

föräldrarnas vanvård och misshandel. I praktiken kom de även att frångå den faktiska lagstiftningen

enbart  genom  att  ta  upp  fallet  med  det  ärende  som  de  enligt  lag  inte  ens  fick  ingripa  i.  I

undersökningen möter vi även ett fall där nämnden valde att ta till en åtgärd som inte var inskriven i

deras reglemente. Men i  det stora hela kan man ändå säga att  nämnden praktiserade enligt den

gällande lagstiftningen.  

Malmö stads barnavårdsnämnd har studerats ytterst lite. Historikern Maria Sundkvist visar i sin

avhandling på handlingsgången och de begrepp som barnavårdsnämnden använde sig av i  sina

utredningar,  medan  historikern  Hans  Swärd  granskar  vad  som  låg  bakom  barn-  och

ungdomsproblematiken i Malmö samt hur nämnden motiverade sina åtgärder gentemot dessa barn.

Min studie går ett steg djupare genom att i detalj granska individerna på ett mer individuellt plan.

32



Studien visar på mångfalden och variationen i de ärenden barnavårdsnämndens mottog samt hur de

arbetade med dessa.  Den visar  också på den förändringsprocess  som kom med den förändrade

lagstiftningen där jag även ställer mig frågande till huruvida barnavårdsnämnden faktiskt kom att

följa den gällande lagstiftningen. 

De ärenden som tas upp i undersökningen ska betraktas som typfall för den enorma variation som

barnavårdsnämnden i Malmö kom att möta i sitt arbete. Samtidigt som de kan ses som individuella

ärenden och därmed iakttas var för sig är de också att betraktas som generella. 
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Bilaga 1: 1902 års barnavårdslag 
§7

1 mom. Finner barnavårdsnämnd anmäldt barn vara i sedligt afseende försummadt, skall nämnden
inför sig eller  genom särskildt  utsedt ombud tilldela dem, hvilka det åligger att  hafva vård om
barnet, en allvarlig förmaning att bättre uppfylla sina uppfostringspligter.

2 mom. Visar barnet vanart, skall nämnden, på sätt nu är sagt, tilldela det en allvarlig varning och
om sådant anses gagneligt, jemväl föreskrifva, att barnet skall inom viss tid och i ojäfviga vittnens
närvaro tilldelas lämplig aga; skolande nämnden draga försorg därom, att aga varder genom dertill
af nämnden utsedd lämplig person behörigen verkstäld.

3 mom. Har nämnden beslutit åtgärd, hvarom i 1 eller 2 mom. sägs, bör nämnden uppdraga åt
någon  af  sina  ledamöter  eller  åt  kretsombud  eller  annan  lämplig  person  att  med  särskild
uppmärksamhet följa barnets lefnadsförhållanden och öfvervaka dess uppförande samt lemna råd
och bistånd vid dess uppfostran.

4 mom. Då åtgärd enligt 1 eller  2 mom. vidtages,  skola barnets föräldrar  eller  målsman tillika
erinras om den påföljd, som, der rättelse ej vinnes, skall enligt 8§ inträda.

5 mom. I afseende å barnavårdsnämnds rätt att kalla till inställelse och påföljd för underlåtenhet att
hörsamma kallelsen gäller i motsvarande tillämpning hvad som finnes stadgadt för kyrkoråd. 

§8

1 mom. Pröfvar barnavårdsnämnd i särskildt fall de i 7§ anvisade åtgärderna vara gagnlösa eller
hafva sådana åtgärder vidtagits, men icke medfört åsyftad verkan, eger nämnden skilja barnet från
hemmet att för vård och uppfostran till annan öfverlemnas. Skälen för barnavårdsnämndens beslut
härom skola i beslutet angifvas och antecknas i protokollet. 

2  mom.  Beslut  om barns  skiljande  från  hemmet  skall  skriftligen  delgifvas  dess  föräldrar  eller
målsman,  och  skall  dervid  tillika  affordras  dem förklaring,  huruvida  de  samtycka  till  beslutets
verkställande; skolande behöriga intyg om såväl delgifning av den afgifna förklaringen förvaras
bland  nämndens  handlingar  samt  vid  dess  nästa  sammanträde  föredragas  och  i  protokollet
antecknas. 

3  mom.  Om föräldrar  eller  målsman  icke  lemna  sådant  samtycke,  som  i  2  mom.  sägs,  skall
nämnden, med redogörelse för hvad i ärendet förekommit, senast fjorton dagar efter den, då beslutet
bevisligen delgafs, underställa detsamma Konungens Befallningshafvandes pröfning. 

4  mom.  Hafva  barnets  föräldrar  eller  målsman icke  inom fjorton dagar  efter  beslutets  fattande
kunnat anträffas, skall beslutet underställas Konungens Befallningshafvandes pröfning inom fjorton
dagar efter utgången af sagda tid. 

5 mom. Utan hinder af underställning må barnavårdsnämnds beslut bringas till verkställighet. 

36



Bilaga 2: 1924 års barnavårdslag
Omhändertagande för skyddsuppfostran och vissa förebyggande åtgärder

§22

Barnavårdsnämnden har att i enlighet med 23-25§§ vidtaga åtgärder beträffande

a) barn under sexton år, som i föräldrahemmet misshandlas eller utsätts för allvarlig vanvård eller
annan fara till liv och hälsa; 

b) barn i sagda ålder, som på grund av föräldrarnas lastbarhet, vårdslöshet eller oförmåga att fostra
barnet är i fara att bliva vanartat; samt

c) barn under aderton år, som befinnes vara så vanartat att särskilda uppfostringsåtgärder krävas för
dess tillrättaförande.

  

§23

1 mom. Finner barnavårdsnämnden sådana förhållanden föreligga, som i 22§ sägs, må nämnden, i
den mån omständigheterna därtill föranleda, vidtaga en eller flera av följande åtgärder, nämligen

a)  tilldela  föräldrarna,  antingen  inför  nämnden  eller  genom särskilt  utsett  ombud,  en  allvarlig
förmaning att bättre uppfylla sina plikter mot barnet samt erinra dem om de påföljder, vilka, där
rättelse ej vinnes, kunna inträda enligt denna lag;

b) giva vanartat barn en allvarlig varning och, där så anses lämpligt, erinra det om de påföljder,
vilka nyss nämnts;

c) då fråga är om vanartad gosse under femton år eller vanartad flicka under tolv år och övriga i
denna  paragraf  omförmälda  åtgärder  icke  kunna  antagas  hava  åsyftad  verkan  samt  det  anses
gagneligt med hänsyn till vad om barnet blivit upplyst, föreskriva, att barnet skall genom någon av
nämndens ledamöter eller annan av nämnden utsedd lämplig person tilldela aga och

d) föreskriva anlitande av lämplig,  till  stöd för hemuppfostran inrättad anstalt  eller  ock barnets
hållande till av nämnden bestämd, lämplig sysselsättning. 

2 mom. Har barnavårdsnämnden beslutit åtgärd, som i 1 mom. omförmäles bör nämnden uppdraga
åt någon av sina ledamöter, åt biträde eller tjänsteman hos nämnden eller hos annan lämplig person
eller åt förening eller stiftelse att med särskild uppmärksamhet följa barnets levnadsförhållanden
och övervaka dess uppförande samt lämna råd och bistånd vid dess uppfostran. Om övervakning,
som här sägs, må nämnden förordna även utan att åtgärd vidtagits enligt 1 mom.    

§24

1 mom. Prövar barnavårdsnämnden de i 23§ anvisade åtgärderna vara gagnlösa, eller hava sådana
åtgärder  vidtagits  utan  att  rättelse  vunnits,  bör  nämnden omhändertaga  barnet  för  beredande åt
detsamma av en efter dess egenskaper och utveckling lämpad behandling (skyddsuppfostran) enligt
i 4 kap meddelade bestämmelser. 

2  mom.  Innan  barnavårdsnämnden  beslutar  barns  omhändertagande  för  skyddsuppfostran,  skall
tillfälle beredas dess föräldrar, såvida de vistas på känd ort inom riket, samt barnet, därest det fyllt
femton år, att muntligen eller skriftligen yttra sig i ärendet. Där så prövas nödigt, må nämnden kalla
föräldrarna och barnet att personligen inställa sig för att höras inför nämnden eller särskilt utsett
ombud. Vistas föräldrarna på annan ort, må förhör utsättas att äga rum inför ombud därstädes. 
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Omhändertagande för samhällsvård

§29

1 mom. Är barn under sexton år, som vistas hos föräldrarna, på grund av deras sjukdom, liknöjdhet
eller oförmåga eller eljest i hemmet rådande förhållanden utsatt för nöd, utan att likväl sådant fall
föreligger,  som  i  22§  avses,  och  varder  nödtillståndet  icke  annorledes  avhjälpt,  skall
barnavårdsnämnden, då föräldrarna det medgiva, omhändertaga barnet. 

2  mom.  Befinnes,  i  annat  fall  än  i  22§ avses,  barn  under  sexton år  till  följd  av  kropps-  eller
sinnessjukdom, vanförhet  eller  annan kroppslig  eller  andlig  brist  eller  svaghet  vara i  behov av
särskild  vård  utom hemmet,  som ej  kan  beredas  av  föräldrarna,  och  varder  detta  behov  icke
annorledes avhjälpt, skall barnavårdsnämnden, då föräldrarna det medgiva, omhändertaga barnet.

3 mom. Finnes barn under sexton år vara i behov av vård på grund därav att föräldrarna övergivit
barnet eller avlidit, skall barnavårdsnämnden, där behovet icke annorledes avhjälpes, omhändertaga
barnet. 

4 mom. Barn, som omhändertages enligt denna § skall erhålla vård  (samhällsvård)  enligt i 4 kap
meddelade bestämmelser.

Vissa uppfostringsåtgärder m.m  

§37

1 mom. Om uppsikt över skyddshemselev, om disciplinära åtgärder för tillrättavisande av sådan
elev samt om den rätt till umgänge med elev, som tillkommer elevens föräldrar, gäller vad därom
stadgas i det jämlikt 44§ för skyddshemmet utfärdade reglementet. 

2  mom.  Beträffande  omhändertaget  barn,  som  ej  är  skyddshemselev,  tillkommer
barnavårdsnämnden eller den, åt vilken nämnden sådant överlåtit, den rätt att hava uppsikt över
barnet och att tukta det, vilken eljest tillkommer föräldrarna. Föräldrarna äro i avseende å rätten till
umgänge  med  barnet  underkastade  de  bestämmelser,  som  nämnden  med  hänsyn  till  barnets
uppfostran finner skäligt meddela; dock må föräldrar till barn som omhändertagits för samhällsvård,
ej betagas tillfälle till umgänge med barnet, med mindre särskilda omständigheter därtill föranleda.  

Om utskrivning m.m

§45

För  skyddsuppfostran  omhändertaget  barn  må,  där  så  prövas  lämpligt,  tills  vidare  utskrivning
(villkorlig utskrivning).  Beslut härom meddelas, beträffande skyddshemselev av hemmets styrelse
eller eljest av barnavårdsnämnden. i beslutet bör uppställas villkor med hänsyn till barnets bostad
och  sysselsättning  samt  förordnas  om övervakning  av  barnet.  Beslut  om villkorlig  utskrivning
innefattar rätt till  för styrelsen eller nämnden att när som helst återtaga barnet; och skall barnet
återtagas, där dess uppförande eller annat förhållande föranleder därtill. Villkorlig utskrivning av
skyddshemselev bör ej, utan att särskilda omständigheter därtill föranleda, äga rum, förr än ett år
förflutit, sedan eleven blivit intagen i skyddshemmet, eller senare än att eleven får tillfälle att vistas
utom skyddshemmet minst sex månader, innan han slutligt utskrives. 
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Om enskildas ersättnings- och arbetsskyldighet

§72

Skyldig att efter föreläggande av barnavårdsnämnden inställa sig till och efter sin förmåga fullgöra
honom å fattigvårdsanstalt eller eljest anvisat arbete är

a) den som av lastbarhet, vårdslöshet, lättja eller liknöjdhet så försummar sina skyldigheter mot sitt
barn, som ej fyllt sexton år, att skyddsuppfostran eller samhällsvård måste beredas detta, och tillika
undandrager sig fullgörandet av den honom härför åliggande ersättningsskyldighet, samt

b) den, som enligt av domstol meddelat slutligt utslag eller av två personer bevittnat avtal är pliktig
att till fullgörandet av lagstadgad underhållsskyldighet utgiva underhållsbidrag till sitt barn, som ej
fyllt  sexton år,  men av lättja  eller  liknöjdhet  underlåter  att  fullgöra denna plikt  och härigenom
föranleder sådan försämring av det uppehälle och den uppfostran, som lagligen tillkommer barnet,
att särskild åtgärd mot den försumlige prövas påkallad för att framtvinga underhållsskyldighetens
fullgörande. 

Den arbetsvillige må kvarhållas  å  anstalten  eller  i  arbetet,  intill  dess  grundad anledning
föreligger till antagande, att han ska söka efter förmåga fullgöra sina skyldigheter mot barnet; dock
må han ej kvarhållas i oavbruten följd under längre tid än ett år.  

1933 års tillägg till 1924 års barnavårdslag 

§22

d) underårig över åderton år, som befinnes vara hemfallen åt ett oordentligt, lättjefullt eller lastbart
levnadssätt  och  beträffande  vilken  särskilda  åtgärder  från  samhällets  sida  krävas  för  hans
tillrättaförande. 
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