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Abstract 

This master’s thesis examines the motives behind the establishment of  the child and adolescent 

psychiatry in Sweden as a public health institution during the 1940’s and 1950’s. Children’s welfare   

was an ongoing question during this period of  time and a political matter often discussed. The 

political perspective used in the thesis has managed to illuminate results of  a more political 

nature in relation to previous research which has been focusing more on the medical reasons 

behind the institution’s development. The results from my analysis show that the development of  

the child and adolescent psychiatry can be explained through Kathleen Thelen’s models of  

explanations including an utilitarian-funcionalistic explanation and a cultural-sociological one, 

explaining that an institution develops both due to more specific problems with the goal to 

benefit as many as possible. An institution also develops due to a cultural surrounding where it 

exists commonly known believes about which solutions are the most moral, legitimate or even 

the only ways to act. My results show that the establishment was founded on a basis of  the 

Swedish welfare society where certain political goals demanded certain political solutions, the 

establishment of  the Swedish child and adolescent psychiatry being one of  the solutions. A range 

of  motives that has been uncovered  in the study can all be related to features of  the Swedish 

welfare state, such as universalism, social order, centralisation, state control and state tending. In 

this political landscape the institution child and adolescent psychiatry became a tool for investing 

in the future, aiming at sustaining certain achievements and to reach certain goals.       

Key words: Child and adolescent psychiatry, welfare state, barn- och ungdomspsykiatri, 

välfärdsstat, institutions.  
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Inledning 

Syfte 

Tacksamt skall det erkännas, att samhället i vår tid — barnets århundrade — gör mycket och gör 
mer än någonsin förr för att ge barnen, det uppväxande släktet, vård och fostran. Att mycket mer 
behövde göras, synes oss emellertid uppenbart […].  1

Citatet är hämtat ur en motion framlagd år 1943 i riksdagens andra kammare av socialdemokraten 

Carl Hoppe med flera och illustrerar vad som i mångt och mycket skulle bli ett nytt fokus för 

politiken under denna tid, nämligen barnen och deras vård. Motionen var också, tillsammans med 

ett flertal utredningar, motioner och propositioner, en del i det politiska arbete under 1940- och 

1950-talet som behandlade framväxten av en barn- och ungdomspsykiatri i Sverige. Det är 

framväxten av denna institution som utgör ämnet för föreliggande undersökning. Att studera 

framväxten av barn- och ungdomspsykiatrin är också att studera institutionsskapande. Det har 

hävdats att institutioner är omöjliga att förbise i politiska studier.  Medicinen har sedan länge haft 2

en viktig plats i politiken och därför har institutionsskapande i ett politiskt perspektiv en viktig 

roll även i medicinhistoriska studier. Institutioner är ett uttryck för problemlösning och kan också 

illustrera ett verktyg för politiska mål. Barnens roll i politiken blev allt mer framträdande under 

den aktuella perioden och där blev då också barn- och ungdomspsykiatrin ett uttryck för denna 

politik.  

 Det är mycket som hinner hända på det barnpolitiska området under 1900-talet, 

århundradet som enligt Ellen Key skulle tillägnas barnen.  Nya lagar gällande omhändertagandet 3

av barn stiftades i flera nordiska länder, Sverige inkluderat. Den kanske mest betydande var 

barnavårdslagen från 1924 som innefattade bland annat kravet på att varje kommun skulle inrätta 

en barnavårdsnämnd med syfte att ansvara för de barn som av någon anledning missköttes.  På 4

det medicinska planet hade barnpsykiatriska kliniker börjat växa fram på flera ställen i Europa 

under tidigt 1900-tal. Redan före 1905 hade Tyskland inrättat kliniker specialiserade på barnets 

psyke, då ofta efter lokala initiativ. År 1937 hade England lyckats grunda hela 46 stycken så 

kallade ”child guidance clinics” varav de flesta offentliga och statligt finansierade.  I 5

mellankrigstidens Sverige kom en del privata initiativ för psykisk vård av barn, då främst 

rådgivningsbyråer.  De rådgivningsbyråer som grundades under 1930-talet kan sägas ha haft en 6

viktig del i välfärdssveriges framväxt som bland annat ett kontrollmedel för barnuppfostran.  7

 MAK, nr: 146, 1943, s. 1.1

 Galvin, Shapiro, Skowronek, 2006, s. 1.2

 Key, 1900, s. 44.3

 Qvarsell, 1993, s. 84.4

 Karlén, 1985, s. 18f; SOU 1944:30, s. 85, 88.5

 Qvarsell, 1985, s. 168ff  & 185.6

 Jönson, 1997, s. 2.7
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Dock växer det under mellankrigstiden aldrig fram någon renodlad medicinsk specialitet eller 

organisation inom barnpsykiatri.  8

 Historiska studier kring psykisk sjukdom har ofta präglats av idébaserade 

perspektiv om till exempel sjukdomsskapande, bemötande och behandling i relation till kön. 

Undersökningar rörande vårdinstitutioners skapande har blivit allt färre och således ett fenomen 

som allt mer sällan problematiseras.  Det blir viktigt att ställa de mer konkreta frågorna om vad 9

idéer och diskussioner faktiskt bidrar till. Det är nämligen inte givet varför och när en institution 

grundas. Ofta finns en plattform på vilken institutionen vilar som bygger på diskussioner, 

motiveringar och överväganden. Vårdinstitutioners etablerande i historien kan sägas ha grundat 

sig i en rad olika förklaringar och motiv. Det kunde vara ett sätt att särskilja sjuka från friska, för 

att de sjuka inte skulle ”störa” de friska. Den sjukes egna familj ville eller kunde inte ta hand om 

den sjuka. Det kunde också handla om ekonomiska aspekter, med rätt hjälp kunde potentiell 

arbetskraft vinnas.  Vilka ideologiska grunder som ligger bakom hur en institution ska se ut är 10

förstås också av betydelse. Att barn- och ungdomspsykiatrin som offentlig vårdinstitution 

skapades och utvecklades måste förstås mot bakgrund av de politiska diskussionerna av ämnet. 

 Varför är det då viktigt att undersöka barn- och ungdomspsykiatrins framväxt i 

Sverige? Att förstå framväxten av vårdinstitutioner i synnerhet kan bidra till förståelse för 

medicinens plats i politiken och därmed ge en bild av samhälleliga lösningar på 

sjukdomsrelaterade problem och vice versa. Helt enkelt till vilka problem blev offentliga 

vårdinstitutioner inom barn- och ungdomspsykiatrin ett svar? Forskning av denna typ blir ett 

viktigt komplement till ett medicinhistoriskt forskningsläge som för närvarande är starkt baserat 

på frågor rörande idéer. Syftet med denna uppsats blir därför att förklara varför det i Sverige 

grundades och utvecklades en offentlig barn- och ungdomspsykiatri i institutionell form. 

Det medicinhistoriska fältet 

Denna undersökning positionerar sig mellan två forskningslägen. Det första som här presenteras 

är det medicinhistoriska med inriktning på psykologiska sjukdomar, institutionsbygge och 

politiken i medicinen. Det andra forskningsläget berör historisk forskning på barn och barndom. 

Medicinhistorisk forskning med fokus på psykologi är ett utbrett fält såväl internationellt som i 

Sverige. Forskningen har till stor del kommit ifrån den idéhistoriska disciplinen där gärna idéer 

och diskurser kring psykologiska sjukdomar undersöks.  

 En vanlig infallsvinkel vad gäller just den medicinhistoriska forskningen med fokus 

på psykisk sjukdom har varit de könade sjukdomarna, genusanalys, kultursjukdom, och som sagt 

diskurs. I dessa studier undersöks ofta hur psykiska sjukdomar definierades i termer av klass och 

 Qvarsell, 1985, s. 168ff  & 185.8

 Se bland annat Michel Foucault, 1973; Johannisson, 1994; Björk, 2011; Engwall, 2000.9

 Qvarsell, 1993, s. 11.10
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kön. Det är tydligt att den medicinska historieskrivningen med inriktning på psykisk sjukdom ofta 

fokuserat på idéernas historia och det socialkonstruktivistiska, diskursiva och genusteoretiska. 

Man har delat upp studieobjektet genom att ofta fokusera på den kvinnliga sjukdomen och de 

kvinnliga patienterna. Man väljer alltså i dessa undersökningar att ta en del av befolkningen och 

studera denna del i relation eller motsats till den andra delen, det andra könet.  Anna-Karin Frih 11

skrev sin avhandling i ämnet flicksjuklighet. Även denna studie genomförs med hjälp av 

diskursanalys och genusteori. Frih menar att (den medicinska) vetenskapen skapar föreställningar 

om verkligheten, till exempel då könet. Genom detta perspektiv studeras alltså uppfattningar och 

beskrivningar av flickan och vad det inom medicinen inneburit att definieras som flicka.  Frih 12

har således valt att studera barnet istället för de vuxna kvinnorna eller männen, men håller sig 

som sagt kvar vid det genusteoretiska. 

 Där barn studeras i relation till psykologi är vanligare i psykologisk och pedagogisk 

forskning än i historisk.  Bland annat har psykiatrikern Karl-Henrik Karlén studerat framväxten 13

av barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige. Karlén skildrar denna psykiatris framväxt i andra 

länder såväl som i Sverige, hur vården utvecklats, vad den stått för och vilka patienterna varit. 

Karlén problematiserar inte barn- och ungdomspsykiatrins framväxt nämnvärt utan menar att 

utvecklingen direkt berodde på ny kunskap inom området. Närmare bestämt härleder Karlén 

utvecklingen till den mentalhygieniska rörelsens framfart. Här saknas en nyanserad bild av 

orsakerna och motiven bakom institutionens framväxt, men även kopplingar till den politiska 

kontexten är bristande eftersom undersökningen fungerar mer beskrivande än analyserande. 

Sammanfattande är boken en redogörelse av barn- och ungdomspsykiatrins förändringar mellan 

1920- och 1980-talet.   14

 Även Roger Qvarsell ägnar barnets psyke fokus i flera verk. Han diskuterar till 

största del hur barnet gick ifrån att karaktäriseras som vanartat till psykopatiskt under 

mellankrigstiden, vilket flyttade dessa barn till en medicinsk diskurs där de blev föremål för vård 

och behandling. Qvarsell visar hur barn- och ungdomsbrotten som ökade vid sekelskiftet 1900 

bidrog till krav på statens ingripande. Qvarsell redogör för det påbörjade intresset för barnets 

psyke, men han påpekar att barnpsykiatrin inte kunde bli någon renodlad medicinsk specialitet 

under denna period utan utgjorde ”ett gränsområde mellan medicin, pedagogik och socialvård”.  15

Qvarsell förklarar intresset för barnen och deras psyke med att, precis som Karlén, hänvisa till 

mentalhälsorörelsens framväxt. Idén om förebyggande vård som blev allt vanligare hos 

psykiatriker under det tidiga 1900-talet var en anledning till intresset för barnen, deras psyke och 

ofta deras uppfostran och miljö. Han menar vidare att det var just mentalhälsorörelsens idéer, om 

bland annat förebyggande vård, som fick störst betydelse för framväxten av barn- och 

 Se bland annat Michel Foucault, 1973; Johannisson, 1994; Björk, 2011; Engwall, 2000.11

 Frih, 2007, s. 34, 37.12

 Jönson, 1997, s. 3.13

 Karlén, 1985, s. 61f.14

 Qvarsell, 1985, s. 170, 185.15
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ungdomspsykiatrin.  Jag vill i denna undersökning studera huruvida detta är en förenklad bild 16

och om rent politiska ideologiska motiv kopplade till välfärdssverige är avgörande för förståelsen 

för framväxten av en offentlig barn- och ungdomspsykiatrisk institution. Qvarsell redogör endast 

för barn- och ungdomspsykiatrin fram till 1930-talet, 1940-talet nämns några gånger i 

förbigående. Han argumenterar, med viss likhet som Karlén, för hur olika vårdideologier påverkat 

synen på barnet och med det barnpsykiatrin. Qvarsell hävdar i slutsatserna att denna psykiatris 

utveckling under 1940-talen och efterkrigstiden bör relateras till välfärdsutvecklingen men 

konkretiserar inte påståendet vidare.  Det saknas forskning på detta ämne under denna 17

tidsperiod, vidare saknas rent teoretiska förklaringar för hur och varför en vårdinstitution faktiskt 

grundades från politiskt håll. 

 Psykologen Karin Zetterqvist-Nelson har i en del studier undersökt den 

barnpsykiatriska vården och då ofta behandlingsideologier. I en av hennes artiklar studeras ämnet 

från 1945–1985. Hon undersöker hur behandlingsformer i den barn- och ungdomspsykiatriska 

vården motiverades i offentligt material som bland annat statliga offentliga utredningar. Trots 

fokuset på behandlingsideologier och medicinska aspekter av ämnet lyfter Zetterqvist-Nelson i 

förbigående en del viktiga resultat gällande det rent politiska. Bland annat beskriver hon hur en 

utredning från 1944 och en proposition från 1945 till stor del låg till grund för beslutet om en 

delvis statligt finansierad, men i landstingets regi, psykisk barnavård. Vidare beskrivs något om 

det nya fokuset från politiskt håll på barnen. Barnens hälsa började allt mer att ses som 

samhällets ansvar, där den goda barndomen korresponderade med det goda samhället. Dessa 

idéer levde kvar under 1950-talet och det var också då som de psykiskt sjuka barnen hamnade i 

en psykiatrisk diskurs i och med benämningen om dem som ”sinnessjuka”.  Dock är det 18

politiska perspektivet i hennes artikel inte i huvudfokus och problematiseras därför inte. 

 De medicinska institutionernas utveckling är också ett vanligt studieobjekt inom 

medicinhistoria som delvis anammat ett mer politiskt perspektiv. Dock har denna typ av 

forskning tenderat att fokusera på den förändrade behandlingen av de psykiskt sjuka i och med 

institutionsutveckling snarare än motiven bakom utvecklingen som sådan. Bengt Erik Eriksson 

undersöker behandlingshospitalen och hur det praktiska omhändertagandet av sinnessjuka 

faktiskt såg ut innan centralhospitalets utveckling. Likväl fokuserar studien inte nämnvärt på 

motiven bakom behandlingshospitalets framväxt. Qvarsell som undersöker en del av psykiatrin 

och sinnessjukvårdens utveckling under 1800-talets första hälft visar även han på relationen 

mellan politik och medicin. Han talar om att en del av humanismen var att se till varje människas 

utvecklingsmönster och således anpassa sjuka människor till samhället. Det var 1823 års riksdag 

som beslutade att inrätta ett flertal sinnessjukhus i landet. Bakom motiven för beslutet låg främst 

ekonomiska skäl som grund för att anpassa dessa människor till samhället, politikerna ansåg att 

 Qvarsell, 1993, s. 101ff, 120.16

 Qvarsell, 1993, s. 123.17

 Zetterqvist-Nelson, 2012, s. 43, 45, 47f.18

 4



det offentliga omhändertagandet annars skulle bli för dyrt. Qvarsell lyfter fram en viktig aspekt 

då han visar hur initiativet till förändring och utveckling inom sinnessjukvården kom från 

myndigheterna och riksdagen och inte ifrån läkarna.  19

 Kari Ludvigsen och Åsmund Arup Seip har i en artikel studerat etablerandet av 

barn- och ungdomspsykiatrin i Norge. De fokuserar på idéer, behandling, pionjärer och i viss 

mån på institutioner. Studien fokuserar främst på de medicinska och psykiatriska experterna samt 

olika typer av behandlingsmetoder. Dock lyfter de fram några, för denna uppsats, intressanta 

aspekter angående psykiatrins utveckling som sådan. Intresset för barnens psyke ökade under 

1920- och 1930-talet, anledningen var att man då ville förebygga sociala och mentala problem. 

Ludvigsen och Seip visar vidare hur psykoanalysen spelade en viktig roll i samband med 

grundandet av den norska barnpsykiatrin, där den första rent medicinska rådgivningsbyrån 

grundades 1947. Barnens vård hade under 1950-talet blivit en del av en ny och vidare hälsopolitik 

och var enligt författarna framförd av en stark socialdemokratisk stat. De visar bland annat hur 

en omfattande mentalhälsovårdsförvaltning utvecklades 1961 där riktlinjerna kom att handla om 

integrering istället för segregering. Idén om integrering blev stark efter andra världskriget och 

detta menar Ludvigsen och Seip skapade en önskan om att faktiskt bota dessa barn. Detta 

innebar enligt dem i praktiken att vården blev helt medicinsk. Samtidigt ansågs barnens miljö vara 

en huvudfaktor för deras hälsa och utveckling. Artikeln lyfter vidare ett viktigt resultat, nämligen 

att det i Norge var tre omständigheter som påverkade planen för en statlig institution. Dessa 

omständigheter var brist på professionella inom det barnpsykiatriska fältet så som psykiatriker 

och psykologer, ungdomsbrottsligheten och en önskan om att omvandla uppfostringshemmen till 

moderna hälsoinstitutioner. Den sista punkten hänvisar till hur det i och med ett tappat 

förtroende för de metoder som tidigare använts i uppfostringshemmen gjorde det lättare att få 

statligt ekonomiskt stöd för en barn- och ungdomspsykiatri.  Artikeln lyfter fram en rad viktiga 20

aspekter vad gäller utvecklingen av den norska barn- och ungdomspsykiatrin. Dock nämns 

motiven bakom utvecklingen något i förbifarten och det är främst medicinska aspekter som 

diskuteras. 

 Den forskning som ligger närmast min egen rent ämnesmässigt är Ulf  Jönsons 

avhandling som behandlar framväxten och arbetet vid en rådgivningsbyrå för uppfostringsfrågor i 

Stockholm. Undersökningen syftar till att utreda hur synen på barn och barndom kom att 

förändras i och med denna rådgivningsbyrås skapande 1933 och dess utveckling fram till 1950. 

Han menar nämligen att föreställningar om det normala och avvikande påverkas av politiska 

beslut. Avhandlingen lyfter fram en del resultat rörande argumentation och motiv bakom den 

generella framväxten av barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige. Jönson menar att 

rådgivningsbyråns verksamhet var en viktig komponent i välfärdsstatens framväxt, men 

återkommer inte till detta nämnvärt i undersökningen. Vidare beskriver han hur oron för 

 Qvarsell, 1982, s. 23ff, 174.19

 Ludvigsen, Seip, 2009, s. 5ff, 8, 10, 12, 17ff, 22.20
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missanpassade och vanartade ungdomar blev ett huvudskäl för framväxten. Även 

mentalhygieniska frågor så som miljö blev vanliga motiv. Jönson menar att det i olika politiska 

debatter snarare handlade om barnens konsekvenser på samhället än om barnens egna välmående 

och sjukdom. Avhandlingens huvudfokus ligger dock på hur skapandet av institutionen påverkat 

synen på barn och normalitet. Bland annat studeras vilka barnen var som sökte vård vid 

rådgivningsbyrån, diagnoser, och behandling.  Studien ger en grundläggande illustration över 21

den tidiga barnpsykiatrins verksamhet i Sverige, men fokuserar endast på rådgivningsbyrån i 

Stockholm. Den berör som sagt motiv bakom grundandet i viss mån, dock problematiseras dessa 

resultat snarare i relation till synen på barndomen än på varför grundandet och utvecklingen 

faktiskt skedde. Avhandlingen bygger på ett varierat material där bland annat statliga offentliga 

utredningar undersökts, dock saknas några utredningar från 1940- och 1950-talen där viktiga 

motiv bakom och tankar kring barn- och ungdomspsykiatrin uppdagas.   

 Det är tydligt att medicinhistorisk forskning med ett fokus på barn i relation till 

psykisk sjukdom, institutionsskapande och politik till stor del saknas i svensk historieskrivning. 

Karléns bok är en kartläggning av den svenska barna- och ungdomsvården i historien och 

Qvarsells artikel bidrar till en förståelse för förändringen av barnets psyke i mellankrigstiden. Han 

visar också förändring inom bland annat behandlingen av psykiskt sjuka barn. Dock saknas 

forskning  med ett tydligt politiskt perspektiv som skulle möjliggöra en mer nyanserad bild av vad 

som motiverade särskild vård av psykiskt sjuka barn och unga, och vad som påverkade 

grundandet av denna särskilda vårdinstitution. Även forskning på barnets psyke efter 

mellankrigstiden och hur en renodlad barnpsykiatrisk klinik kunde växa fram är nödvändig för 

förståelse av barndomens medicinhistoria men säger samtidigt någonting om varför medicinska 

institutioner från början grundas. Denna undersökning kommer till skillnad från tidigare 

forskning att anamma ett mer politiskt perspektiv om institutionsskapande för att på så sätt söka 

ge en mer nyanserad bild av denna psykiatris framväxt. 

 Den sociala medicinhistorien har ofta ett starkt perspektiv på samhället i medicinen 

och medicinen i samhället. Forskare talar här ofta om medikalisering vilket benämner den 

utveckling där samhälleliga problem som till grunden inte är medicinska börjar att diskuteras och 

bedömas som just medicinska. Jenny Björkman exemplifierar detta, i sin studie om tvångsvård, 

med förskjutningen i uppfattningen om dårar som sinnessjuka och drinkare som alkoholister. 

Vidare visar hon tydligt på att läkarna under välfärdsstatens utveckling skulle verka för samhällets 

förbättring. De var en del i många offentliga utredningar och en rad politiska frågor 

medikaliserades vilket innebar att medicinska experter blev deltagande i vidare politiska frågor. 

Trots att hennes studie handlar om tvångsvård berör Björkman barnen i förbigående. Hon 

beskriver bland annat hur barndomen blev extra viktig från och med 1930-talet, de var framtiden 

och fokus på deras uppfostran och hemmiljö ansågs nu väsentlig för barnens utveckling. Det var 

också under denna tid som fler människor ansåg att staten hade ett ansvar att ta hand om 

 Jönson, 1997, s. 2, 22, 67f.21
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personer med avvikande beteenden men också bidra med förebyggande åtgärder. Björkman 

diskuterar hur tidigare forskning ofta anammat ett perspektiv på vården i historien som antingen 

disciplinerande eller humaniserande. Hon väljer i sin studie att varken se tvångsvården som 

disciplinerande eller humaniserande. Istället menar hon att det ena nödvändigtvis inte utesluter 

det andra. Således kan hon visa genom undersökningens resultat hur tvångsvården motiverades 

dels genom att vara ett verktyg för social kontroll (disciplinering) men också en chans till god 

vård för de sjuka. Humaniseringen kan också ligga i tvångsvård som en åtgärd för allmänhetens 

bästa.  22

 Mattias Tydén som också studerat den politiska medicinen, närmare bestämt 

steriliseringslagarna under välfärdsåren, visar även han hur idén om att experter bör lösa 

samtidens socialpolitiska problem var stark bland några nyckelpersoner under perioden, här kan 

nämnas Gustav Möller och paret Myrdal. Steriliseringslagarna blev bland annat ett medel för att 

inte belasta befolkningen.  Medicinens roll i politiken blir här tydlig, där dels åtgärder för att 23

förebygga medicinska problem stiftades i lagen och dels där målet för åtgärderna var 

samhällsutveckling och välstånd. 

Barndomsforskningen 

Det andra fältet där min uppsats positionerar sig är forskningen rörande barn och barndom i 

historien. Barndomsforskningen har fått ett uppsving speciellt under 1990-talet och framåt.  24

Denna forskning har ofta visat hur samhällelig utveckling påverkat hur barn kommit att 

uppfattats genom historien. Philippe Ariés skrev redan 1960 om barnens och familjens nya plats i 

det industriella samhället. Här beskriver Ariés hur bland annat skolan kom att fostra barn under 

slutet av 1600-talet, istället för lärlingskapet som tidigare fungerat fostrande. Detta var ett första 

steg i barnens särskiljande från de vuxna.  Författaren diskuterar alltså bland annat 25

välfärdsinstitutionen skolan som en del i barnets avskiljande från de vuxna. 

 Även Roger Cooter visar, tillsammans med andra forskare, synen på barn och dess 

förändring i relation till framväxten av olika välfärdsreformer i Berlins, Londons och Paris 

samhälle. Cooter diskuterar olika teorier om synen på barnet. Bland annat nämns sociologen 

Viviana Zelizers teori om hur synen på barnet förändrades i och med införandet av obligatorisk 

skola, liknande Ariés tankar. Zelizer hävdar att detta bidrog till att barnet gick ifrån att vara det 

lönearbetande ”icke-barnet” till den ”ekonomiskt värdelösa barnstudenten” (the economically 

worthless child-scholar). Denna förskjutning som sker under mitten av 1800-talet hänvisar till den 

amerikanska urbana medelklassen. Zelizer drar här en koppling mellan dagens barn beroende av 

sina föräldrar, de ekonomiskt och sexuellt inaktiva och deras frånvaro av rättsliga och politiska 

 Björkman, 2001, s. 25f, 83, 140, 201, 217f.22

 Tydén, 2002, s. 78, 84.23

 Cooter, 1992, s. 1. 24

 Ariés, 1982, s. 7.25
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rättigheter till den förändring av barnet som kom i och med inrättandet av obligatorisk skola 

under slutet av 1800-talet. Självklart finns en klassaspekt vad gäller barns möjligheter att gå i skola 

och så vidare, men Zelizer hävdar att införandet av just obligatorisk skola samt lagar rörande 

barnarbete successivt minskade arbetarklassbarnens närvaro på arbetsmarknaden. Det ska 

poängteras att barnarbetet i och med detta inte helt försvann och att det under 1920- och 1930-

talet fortfarande fanns barn under 14 år på arbetsmarknaden. Dock hävdar hon att detta i sin tur 

bidrog till att barn under 1900-talet förlorade sitt ekonomiska värde men höjde det mentala eller 

emotionella värdet.  Denna teori ställer sig Cooter bakom men utvidgar den genom att, som 26

sagt, även undersöka andra reformer i välfärdssamhället och hur dessa påverkat synen på barn. 

Boken platsar delvis i det medicinhistoriska fältet på grund av att många av de reformer som 

undersöks härrör i medicinen som till exempel ”open air”-skolan som grundades som ett resultat 

av tuberkulosens spridning.   27

 Ekonomihistorikern Harry Hendrick studerar barndom från 1880- till 1990-tal. 

Hendrick menar att eftersom barn inte är politiska på samma sätt som vuxna så har deras historia 

ofta lämnats ute. Barnen har betraktats som att bli snarare än att vara. Vidare diskuterar Hendrick 

hur barnens historia måste undersökas på samma sätt som genushistoriska undersökningar. Där 

man i dessa undersökningar ställer könen i relation till varandra för att utröna skillnader och 

likheter bör man alltså då enligt Hendrick inom barndomshistorisk forskning ställa barnet i 

relation till den vuxna. Vidare redogör boken för hur synen på barn i historieskrivning inte utgörs 

av en enhetlig enkelspårig bild. Det finns istället en rad metodologiska perspektiv från bland 

annat feminismen, liberalismen, marxismen och Foucault. Trots att de olika perspektiven har 

skilda meningar om synen på barn i historien överlappar de ofta varandra, och de flesta relaterar 

barn och barndomen till välfärdens utveckling på något sätt. Där till exempel Foucault menar att 

barn blev ”övervakade” och ”beräknade” genom välfärd, hälsa och utbildning, ofta i relation till 

deras familjer. Enligt detta perspektiv ingår barnets hälsa i en bredare politisk hälsa, det vill säga 

nationens.  Här kan en parallell dras till Zelizers teori om hur synen på barnet förändrades 28

genom välfärdsreformer närmare bestämt den obligatoriska skolan. Alltså ett enat perspektiv om 

att det omkringliggande samhället är en avgörande faktor för förståelsen av barn och barndomen 

i historien. 

 Även sociologen André Turmel sällar sig till forskningen rörande barndom och 

välfärd. I sin forskning undersöker han barn och barndom i Storbritannien, USA och Frankrike. 

Vad var ett normalt barn och hur påverkades denna syn av välfärd, hälsopolitik, utbildning, 

psykologi och obligatorisk skola? Turmel menar att processen kring barndom och synen på barn 

har resulterat ifrån samspel, konflikter och motstånd mellan en rad sociala aktörer.  Likt den 29

 Zelizer, 1985, s. 5f, 210: Cooter, 1992, s. 4.26

 Cooter, 1992, s. 4.27

 Hendrick, 1997, s. 3ff.28

 Turmel, 2008 , s. 6.29
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medicinhistoriska genusforskningen undersöker Turmel alltså synen på och vad denna syn ifrån 

samhället egentligen hade för innebörd. 

 Den del av befolkningen som ofta saknats i svenska undersökningar är barnen och 

relationen mellan barn och medicin, psykologi eller hälsa är fortfarande ett tämligen outforskat 

område i svensk medicinhistoria. Åsa Bergenheim har i sin avhandling valt att fokusera på 

barnen. I hennes studie står synen på barnets sexualitet och uppfostran i fokus. Även Bergenheim 

utgår ifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet där hon beskriver barndomen som en 

socialkonstruktion och dels i fokus på det diskursanalytiska. Bergenheim menar vidare på att 

psykoanalysen som kom under 1900-talets första tre decennier till stor del förde med sig teorierna 

kring barns sexualitet och att barndomen så som vi uppfattar den idag är en produkt av det 

borgerliga familjemönstret härrörande från sent 1800-tal.  Bergenheim skiljer sig alltså ifrån 30

många medicinhistoriska forskare, inte genom teori och perspektiv, utan genom att studera 

barnen. Bergenheims forskning fokuserar dock inte på de psykologiska sjukdomarna, som 

tidigare nämnts, utan hon väljer istället att studera synen på sexualitet. 

 Vi kan se att den barnhistoriska forskningen ofta inriktat sig på frågor som synen 

på och idéer om barn eller barndom, inte alltför långt ifrån den ofta förekommande 

medicinhistoriska genusforskningen. De ovan nämnda forskarna sällar sig alla till någon slags 

förståelse för att förändringen i synen på barn och barndom bör relateras till utveckling av olika 

slag i välfärdssamhället, barnet som sådant ses alltså som en socialkonstruktion. Fokuset på 

välfärdssamhället och barndom återfinns ju också i Qvarsells artikel där han som sagt diskuterar 

kravet på staten som hjälpande hand gällande vanartiga barn. Förutom välfärdssamhället som 

viktig faktor i förändringen av synen på barn har även en del medicinhistoriska forskare, som vi 

sett, relaterat utvecklingen av barnpsykiatri till förändringar i behandling och diagnos. En aspekt 

som saknats i den tidigare forskningen är alltså de rent politiska motivens betydelse för barn- och 

ungdomspsykiatrins framväxt som offentlig vårdinstitution. Avsnittet har också visat att en 

fördjupad förklaring till bakgrunden av barn- och ungdomspsykiatrins grundande fattas 

forskningen både inom det medicinhistoriska fältet såväl som barndomsforskningen. Den här 

undersökningen ämnar därför fördjupa denna kunskap. 

Teori – skapandet av en institution 

Barn- och ungdomspsykiatrin så som den ser ut i Sverige idag och så som den började att 

diskuteras på politisk nivå under undersökningsperioden kan ses som en institution. Uppkomsten 

av institutioner kan bero på olika orsaker, där frågor som vad, var, när, och varför är viktiga att 

uppmärksamma. Institutioner kan uppdelas i formella och informella, där den förstnämnda syftar 

till institutioner som är formellt reglerade i lagen till exempel vård och utbildning. Informella 

institutioner syftar till de som är utgjorda av bland annat traditioner och vanor. Många forskare 

 Bergenheim, 1994, s. 12, 16.30
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menar att för att förstå politik måste man även förstå samhällets institutioner, ”They give it shape, 

articulate its relationships, and express its legitimacy”.  Sociologen och statsvetaren Claus Offe 31

visar hur en institution skiljer sig från en organisation därför att institutionen inte har specifika 

grundare. Den har skapats genom argument, erfarenheter, behov, rörelser, diskurser och teorier i 

en kollektiv process. Aktörerna i denna kollektiva process blir då likväl naturligtvis viktiga. 

Institutioner är ofta förklarade i termer om problemlösning eller de värden de vill uppnå, Offe 

menar att detta kan ge en missvisande bild av institutionen därför att den ofta förändras eller går 

ifrån ursprungstanken under tidens gång. Institutioner kan bidra till stabilitet, disciplin, 

integrering och samarbete.  32

 Statsvetaren Kathleen Thelen går närmare in på olika förklaringssätt rörande 

institutioners skapande. Hon visar, precis som Offe, på hur vissa förklaringsaspekter kan bli 

otillräckliga när man ämnar förklara institutionens utveckling och inte bara dess grundande. 

Denna uppsats intresserar sig dock för motiven, skapandeprocessen och grundandet av barn-och 

ungdomspsykiatrin och därför lämpar sig förklaringar som kanske skulle varit bristfälliga vid 

frågor om institutionens överlevnad i denna undersökning. Dock ska tilläggas att det under 1950-

talet sker omfattande utveckling inom barn- och ungdomspsykiatrin som måste ses som en viktig 

del i just grundandet och skapandeprocessen eftersom psykiatrin i och med denna utveckling 

börjar anta ny och slutgiltig form. Jag ser alltså denna utveckling som en del i skapandeprocessen 

varför 1950-talet också undersöks i studien. En sådan förklaringsaspekt Thelen diskuterar är den 

hon kallar den utilitaristiska-funktionalistiska som ser på politiska institutioner i termer av de 

funktioner de ger eller kommer att ge. Här är lösningen av kollektiva problem och aktörers 

samarbete och utbyte för gemensamma vinster viktiga faktorer. Institutioner skapas alltså enligt 

denna förklaring genom rationella val och problemlösning. Thelen beskriver det också som att 

man kan se på skapandet i relation till vilken nytta institutionen givit för industrin. Framväxten av 

institutionen kan genom denna modell till exempel visa hur önskade funktioner och 

gemensamma vinster som uppdagas i argumentation och diskussion är en aspekt till varför 

institutionen sedan tillkommer. Den andra förklaringsmodellen Thelen beskriver rörande 

institutioners skapande är den kulturella-sociologiska som innebär att institutioner omfattar 

kollektivt definierade kulturella uppfattningar av hur världen fungerar. Här skapas en institution 

på grund av en viss social definition av verkligheten som innebär att vissa typer av handlingssätt 

är tagna för givna som ”rätta” eller anses till och med vara de enda sätten att handla på. Till 

skillnad från den utilitaristiska-funktionalistiska modellen som ser skapandet genom rationella 

aktörers gemensamma intressen ses här skapandet som ett resultat av en gemensam kulturell 

förståelse för vad som är effektivt, moraliskt, legitimt och (eller) modernt. Denna modell kan 

anses fungera som kontext över eller förståelse för de utilitaristiska-funktionalistiska aspekterna i 

argumentation och diskussion. Modellen visar hur dessa aspekter bör förstås mot bakgrund av 

 Galvin, Shapiro, Skowronek, 2006, s. 1.31

 Galvin, Shapiro, Skowronek, 2006, s. 10, 13.32
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den kultur de uppstår. När begreppet politisk kultur, politisk ideologi eller kultur används i 

uppsatsen hänvisar det alltid till denna förklaringsmodell. Jag menar att dessa två begreppspar är 

användbara verktyg för att förklara institutionen barn- och ungdomspsykiatrins framväxt. Dock 

menar jag vidare att förklaringsmodellerna måste förstås mot bakgrund av den kontext i vilken 

institutionen växer fram. Det vill säga att problemen som nedan kommer att diskuteras mycket 

väl kan ha varit problem långt tidigare i Sveriges historia. Dock är det just under välfärdsåren som 

denna lösning får bäring. Förklaringsmodellerna är alltså möjliga verktyg i relation till denna 

kontext, varför välfärdsstaten blir ett verktyg som ger förståelse för de två modellerna, detta ska 

förklaras vidare nedan. Thelen beskriver även en tredje förklaringsmodell, makt-fördelning, denna 

kommer dock inte att beröras i uppsatsen därför att den fokuserar på institutionens skapande i 

termer av politisk konflikt och strategiskt förhandlande, vilket är aspekter som inte går i linje med 

uppsatsens perspektiv.   33

 Uppsatsen följer alltså de två förra förklaringsmodellerna, och utgår ifrån att 

motiven och orsakerna bakom skapandet av barn- och ungdomspsykiatrin, sedd som institution, 

kan förklaras genom den utilitaristiska-funktionalistiska och kulturella-sociologiska modellen. 

Vilket alltså i det stora hela innebär att institutionens skapande ses som en problemlösning på ett 

eller flera problem. Problemen som uppdagas i uppsatsen var mycket troligt problem även i andra 

länder, dock förklarar de två begreppsparen varför lösningen i välfärdssverige blev just 

grundandet av en ny vårdinstitution. Förklaringen bakom lösningen måste alltså ses i ljuset av 

utilitarism-funktionalism och kultur-sociologi. Här bör nämnas att en del forskare använder 

begreppen för att visa hur institutionens effekter kan förklara dess skapande. Här anses alltså 

institutionens resultat och påverkan kunna besvara grundandet av den. Man studerar således det 

andra steget för att få svar på det första. Denna uppsats kommer dock, som nämnts, att studera 

steget före skapandet. 

 I denna undersökning ses aktörernas roll som betydande för institutionens 

grundande, dock menar jag ändå att den kulturella aspekten är av vikt. Aktörerna figurerar i en 

viss kultur som jag menar påverkar deras idéer och beslut. Detta innebär alltså att de två 

förklaringsmodeller jag arbetar med i denna uppsats dels följer ett perspektiv om aktörernas bild 

av institutionens kommande funktioner men samtidigt ett perspektiv om hur den politiska 

kulturen påverkar dessa aktörer. De två förklaringsmodellerna kan vidare starkt kopplas ihop med 

den svenska välfärdsstatens ideologi vilket blir undersökningens andra teoretiska utgångspunkt. 

Välfärdssamhället som mål och plattform 

En stor del av tidigare forskning är, som nämnt, överens om att synen på barnen mångt och 

mycket förändrades i och med olika utvecklingar i välfärdssamhället. Där till exempel obligatorisk 

skola för barn fick stor påverkan för hur barnen kom att bli sedda och hanterade. Sociologen 

 Thelen, 2003, s. 214ff, 217, 223.33
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Gøsta Esping-Andersen menar att välfärdsstaten består utav olika samhälleliga institutioner vars 

uppgift är att fördela samhällets resurser till alla medborgare.  Välfärdsstaten förknippas ofta 34

med begrepp som rättvisa, jämlikhet och frihet. Esping-Andersen diskuterar tre olika typer av 

välfärdsregimer och menar att Sverige ingår i den skandinaviska (eller den socialdemokratiska 

som han också kallar den) vilken kännetecknas av en vilja att värna om alla grupper i samhället, 

universalism (idén om att alla ska få ta del av förmåner och bidrag, med minsta möjliga differens 

människor emellan), egalitarism och centralisering (lösningar som ska se likadana ut runt om i 

landet). Välfärd och arbete går hand i hand i denna modell, där rätten till arbete likställs med 

rätten till inkomst. Statlig kontroll över vård och omsorg är typiskt för denna stat och ofta finns 

ett högt utvecklat socialt skyddsnät för barn.  Andra kännetecken för den svenska välfärdsstaten 35

är effektivitet, hög produktion och en aktiv arbetsmarknad (som går i linje med en relativt hög 

skatt). Den svenska arbetsmarknaden följde principer som ”jobb för alla” och ”alla måste jobba”. 

I en aktiv arbetsmarknad som denna skapas krav på befolkningen och resulterar samtidigt i 

människor som inte passar in och hamnar utanför marknaden.  Det fanns också en tanke hos en 36

del ledande socialdemokrater om att välfärden inte bara skulle riktas mot de äldre eller de fattiga, 

som varit fall i andra länder. Istället skulle hela den yngre generationen få ta del av välfärden 

eftersom de ansågs symbolisera en nationell tillgång.  Detta kan också kopplas samman med den 37

utilitaristiska-funktionalistiska aspekten Thelen diskuterar, där rationella lösningar på 

samhällsproblem kan förklara institutioners grundande. Vidare kan den kulturella-sociologiska 

förklaringsmodellen kopplas samman med en ideologisk kultur hos makthavare och beslutsfattare 

där man värderar problem efter kriterier relaterade till ett utvecklat välfärdssamhälle. Alltså kunde 

det finnas en samstämmighet hos dessa beslutsfattare, på grund av en gemensam ideologisk eller 

politisk kultur, som gjorde att vad som ansågs effektivt, moraliskt, legitimt och modernt var en 

befäst och förhållandevis gemensam verklighet eller föreställning.   

 Jag menar vidare att i ett växande välfärdssamhälle skapas en medvetenhet hos 

medborgarna som innebär att de anser sig ha möjlighet och rätt till att ställa krav på staten. I och 

med detta ökar också kravet på staten att bibehålla samhällelig ordning och att värna om dess 

medborgare. Det är rimligt att anta att sådana tankar och krav var med och påverkade 

beslutsfattare i denna fråga. Vad vi också sett är hur viktig social ordning verkade vara inom 

vården under det tidiga 1900-talet. Att till exempel brottslighet och svårigheter till avklarad 

skolgång hos barn ledde till ökade krav på ett omhändertagande av dessa barn visar hur social 

ordning spelade en stor roll för agerande.  Mot denna bakgrund är det också rimligt att anta att 38

samhällelig ordning blev ett motiv för grundandet av den offentliga barn- och 

 Esping-Andersens olika regimer har ofta fått kritik för att vara något förenklade. Detta är inte av betydelse för 34

uppsatsen eftersom den skandinaviska välfärdsregimen i uppsatsen fungerar som verktyg för att förstå olika motiv 
bakom institutionens grundande.

 Esping- Andersen, 1990, s. 3, 12, 27f, 69; Esping-Andersen, 2002, se t. ex. s. 52, 185.35

 Lundberg, Åmark, 2001, s. 175f.36
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ungdomspsykiatrin. Alla dessa faktorer av problemlösning och orsaksförklaringar rörande denna 

institutions grundande kommer alltså i denna uppsats att förklaras och förstås mot bakgrund av 

den skandinaviska välfärdsregimen men också utav utilitaristiska-funktionalistiska och kulturella-

sociologiska aspekter. Varför vissa saker sågs som problem, varför lösningen blev den den blev, 

varför framväxt skedde där och då och hur de två tidigare nämnda förklaringsmodellerna blir 

befogade i samband med institutionens framväxt bör allt förstås i kontexten av den skandinaviska 

välfärdsregimen. Denna teoretiska grund blir viktig framförallt vad gäller förståelsen för motiven 

samt för förståelsen för varför diskussion, grundande och framväxt sker under just denna period. 

Som tidigare nämnts kan problemen som diskuteras i materialet mycket väl ha varit problem även 

i äldre tider, det är också högst troligt att problemen existerade även i andra länder. Det är just 

därför det i undersökningen blir viktigt att förstå framväxten av barn- och ungdomspsykiatrin 

som en lösning, inte unik för, men definierad av den skandinaviska välfärdsregimen. 

Politiskt material, idéanalys och avgränsning 

Denna uppsats bygger på ett politiskt material. Närmare bestämt så är det statliga offentliga 

utredningar, motioner och propositioner som ligger till grund för undersökningen. Offentliga 

utredningar ska på lång sikt planera inför samhällsförändring, i Sverige grundar sig ofta 

utredningarna på kompromisser och expertutlåtanden.  Här utses också speciella utredare som 39

inte sitter med i regeringen för utförandet av en offentlig utredning. Denna ligger sedan till grund 

för de beslut som riksdagen ska fatta. Detta betyder alltså att en utredning inte nödvändigtvis 

behöver utföras av endast politiker utan experter från en rad olika men relevanta områden är ofta 

delaktiga i processen. Björkman påpekar dock att detta inte innebär att regeringen inte har något 

inflytande över utredningen eftersom det är därifrån utredarna utses.  En utredning har 40

dessutom alltid direktiv som är framförhandlade av departementet i fråga. Departementen som 

ansvarar för denna uppsats utredningar är olika, där socialdepartementet ansvarar för två 

utredningar under 1940-talet. Justitiedepartementet ansvarar för en av utredningarna från 1940-

talet och inrikesdepartementet ansvarar för samtliga utredningar under 1950-talet. Direktiven 

begränsar utredningen och formar dess riktlinjer, vilket alltså innebär att en utredning inte kan ta 

vilken riktning som helst. Det är viktigt att notera att en utredning inte representerar statens syn, 

den är snarare ett underlag där utredarnas slutsatser uppdagas. Alla utredningar i denna uppsats är 

så kallade parlamentariska utredningar, vilket innebär att utredningen består av en tillkallad 

kommitté bestående av flera personer. Varje utredning skickas till olika remissinstanser för 

utlåtande. Dessa instanser kan avfärda eller instämma med utredningen och utlåtanden härifrån 

ger en bild över det offentliga Sveriges mottagande av utredningen. Remissinstansernas mening 

 Edenheim, 2005, s. 14–27.39

 Björkman, 2001, s. 32.40
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behöver dock inte påverka beslutsprocessen utan politikerna kan välja att ignorera dessa och 

genomföra eventuella förslag trots motsättningar. 

  Resterande delen av materialet utgår ofta ifrån utredningarna, där propositionerna 

är lagförslag från regering till riksdag och motioner är riksdagsledamöters förslag till riksdagen, 

dessa är ofta, men inte nödvändigtvis, motförslag till propositionerna. Många gånger kan dessa 

bygga på tidigare utredningar. Materialet i uppsatsen bör ses som tendentiöst i den mening att det 

är präglat av åsikter och politisk ideologi. Dock är det just det som är materialets styrka i denna 

uppsats eftersom den ämnar finna motiveringar och argumentation rörande psykisk barn- och 

ungdomsvård. För denna undersökning är det här materialet det mest lämpade att använda. För 

det första ligger det i undersökningens syfte att ta reda på motiven för grundandet från statligt 

håll. Att då studera material från riksdagen och regeringen är givet. För det andra kan vi se i 

tidigare studier hur till exempel initiativet för inrättandet av sinnessjukhus i Sverige kom från 

myndigheter och riksdagen och inte från läkarnas sida. För det tredje utvecklades den sociala 

ingenjörskonsten under 1930- och 1940-talen vilken hade en idé om att kunskap och ansvar 

måste samverka, av den anledningen skulle samhället styras av bland annat vetenskapliga 

utredningar.  Utredningarna blir således ett huvudmaterial där politiker och experters argument 41

samlas. Mot denna bakgrund är det rimligt att undersöka barn- och ungdomspsykiatrins framväxt 

genom ett politiskt material. Det skulle kunna hävdas att detta material endast är ett uttryck för 

idéer. Dock menar jag att materialet bör ses som betydande vad gäller beslut som faktiskt sker i 

praktiken. Alltså att materialet även är ett uttryck för handling. Denna typ av material har 

nämligen många gånger legat till grund för lagstiftning och dylikt och bör därför ses som högst 

betydelsefullt i studier av olika politiska utvecklingar som sker i praktiken.  

 Karléns bok har varit till stor hjälp i sökandet av statliga offentliga utredningar som 

berör barnpsykiatrin och dess framväxt. De flesta utredningar i denna undersökning har hittats 

genom hans bok, och några har kunnat härledas ifrån andra utredningar. Sammanlagt har åtta 

stycken utredningar studerats och de ligger inom perioden 1942–1958. Av dessa åtta är det sex 

stycken som varit relevanta för undersökningen. Av dessa sex är det långt ifrån alla som direkt 

syftar till att diskutera barn- och ungdomspsykiatrins grundande som sådant. Syftemålet med 

utredningarna framgår av dess titlar. Här redogörs de för i kronologisk ordning: Barnhemmen, 

Psykisk barna- och ungdomsvård, Revision av lagstiftningen om barnavårdsanstalter och fosterbarnsvård, 

Betänkande angående psykopatvård m. m., Psykisk barna- och ungdomsvård, Behandlingshem och 

mentalsjukhem för barn och ungdomar.  Dock ser jag inte detta som ett problem dels eftersom att de 42

alla diskuterar ”problemet” barnen på något sätt (svåruppfostrade, fosterfamiljer, barnavård) och 

dels eftersom att de på ett eller annat sätt, trots det ursprungliga syftet, berör psykiskt sjuka barn 

och barnpsykiatrin. Mattias Tydén menar i sin avhandling om Sveriges steriliseringspolitik att om 

steriliseringarna var kopplade till välfärdsstaten skulle de nämnas i mer generella välfärdsstatliga 

 Qvarsell, 1982, s. 174; Qvarsell, 1993, s. 68.41
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diskussioner. Detta leder honom till att undersöka utredningar om socialpolitiska reformer över 

lag.  Precis som Tydén menar jag att viktig information, i mitt fall om barn- och 43

ungdomspsykiatrins framväxt, kan vara synbar i mer generella diskussioner om barnen i 

samhället. Av den anledningen har jag alltså valt att även studera de utredningar som diskuterar 

diverse frågor rörande barnet, ofta i relation till medicin eller uppfostran, för att söka utsagor om 

barnpsykiatrin och motiven bakom grundandet av den. Propositionerna som använts i denna 

undersökning har hittats genom utredningarna. Jag har i utredningarna, som finns att tillgå 

digitalt, sökt efter ordet ”prop” för att se vilka propositioner utredningarna nämner, alltså vilka 

som är relevanta. Detta resulterade i 38 stycken propositioner. Av dessa 38 var det endast sex 

stycken som behandlade barn och medicin, barnpsykiatri eller barn och uppfostran på något sätt. 

De sex propositionerna är utspridda på åren 1944, 1945 och 1954. Motionerna har hittats på 

samma sätt som propositionerna, men genom sökordet ”mot”. Sammanlagt var 52 motioner 

synliga i utredningarna men endast två ifrån 1940-talet har varit användbara för uppsatsen. Precis 

som urvalsprocessen för utredningarna har de propositioner och motioner som blivit synliga i 

materialet undersökts även om det är mer generella barnpolitiska frågor som varit syftemålet för 

dem. Dock ska tilläggas att endast det material som kan kopplas till barn- och 

ungdomspsykiatrins framväxt på något vis använts i denna uppsats. 

 Vad gäller metod tar denna undersökning stor hjälp av idéanalys, som innebär att 

man skapar idealtypiska drag och föreställningar om olika ideologiska företeelser. I praktiken går 

det ut på att utifrån kunskap om det specifika ämnet, formulera idealtyper som starkt kan kopplas 

till ideologin ifråga. I detta fall den svenska välfärdspolitiken. När materialet sedan analyseras är 

det möjligt att sortera relevanta utsagor under dessa idealtyper samt förkasta, för frågan, 

irrelevanta passager. Idéanalysen underlättar på så sätt kategoriseringen av och förståelsen för 

motiveringarna och argumenten i materialet samt deras potentiella koppling till den skandinaviska 

välfärdsregimen. Jag har valt ut idealtyper för den svenska välfärdsregimen med hjälp av tidigare 

forskning. Dessa är: universalism, effektivitet, social ordning, centralisering, statligt 

omhändertagande och statlig kontroll. Kristina Boréus och Göran Bergström menar att 

idealtyperna fungerar som ett raster över texten för att kunna sortera olika formuleringar i den.   44

 Utöver detta hjälper undersökningens teori inte bara till genom att ge förståelse för 

undersökningens resultat utan specificerar också metoden för att nå dessa resultat. I och med att 

teorin bygger på två olika förklaringsmodeller får uppsatsen riktlinjer att sortera motiv och 

argument under. Detta innebär att en del av metoden för denna uppsats är att i materialet söka 

reda på motiv som kan kopplas till den utilitaristiska-funktionalistiska och (eller) den kulturella-

sociologiska förklaringsmodellen. Ofta kan ett argument eller motiv gå in i de båda modellerna. 

Efter detta har argumenten och motiven kategoriserats under de mest vanligt förekommande 

temana. Närmare bestämt undersöks speciellt de passager där värderingar och argumentation är 

 Tydén, 2002, s. 75.43

 Bergström & Boréus, 2012, s. 150.44
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synbara, men också passager där rent organisationsmässiga frågor rörande vården diskuteras. 

Vidare kommer jag också söka reda på i vilka kategorier man diskuterar frågan. Talades det om 

medborgarna, svenskarna, barnen, de stökiga, sjuka och så vidare? Genom att söka reda på 

sådana kategorier i texten blir det också möjligt att till exempel utröna ifall detta var en fråga 

viktig för det svenska samhället i stort eller om det handlade om någonting annat. Jag ser dessa 

kategorier som hjälpmedel för att härröra motivationen till grundandet. Märk väl att både 

idéanalysen och den nu senast diskuterade textanalysen används i undersökningen. Den förra 

hjälper till att se motivens koppling till välfärdsstaten medan den senare snarare ger förståelse för 

motiven och argumenten på en mer grundläggande nivå. Vad sades, hur värderades det, och vilka 

motiveringar verkar ha varit viktigast? 

 Denna uppsats kommer att ta sin utgångspunkt år 1940. Det finns en rad 

anledningar till att börja undersökningen under just det året. Att börja undersökningen vid detta 

år motiveras av det faktum att Qvarsell påpekar hur en renodlad barnpsykiatri aldrig kunde växa 

fram i mellankrigstiden, han undersöker heller inte åren efter. Det blir därför intressant att 

undersöka vad som egentligen händer efter mellankrigstiden. År 1939 tillsattes en statlig 

ungdomsvårdskommitté som hade i uppgift att utreda ungdomsbrottsligheten samt de 

missförhållanden man ansåg finnas inom det offentliga nöjeslivet. På grund av andra världskriget 

kommer detta arbete inte igång på allvar förrän 1941 och resulterade slutligen bland annat i en 

utredning år 1944.  Det är alltså under 1940-talet som frågan starkt hamnar under statligt 45

intresse. Ett ytterligare motiv till att börja undersökningen vid 1940 är att de flesta forskare 

menar att välfärdsstaten som politisk och samhällsekonomisk realitet uppstår under 1940-talet 

och framför allt efter 1945.  Således markerar 1940-talet en viktig period i både barnpsykiatrins 46

och välfärdsstatens utveckling. Vidare är decennierna kring mitten av 1900-talet tämligen 

outforskade inom medicinhistoria och framför allt vad gäller medicinska institutioners 

grundande.  Undersökningen avslutas efter 1950-talet. Under detta årtionde sker en del 47

utveckling och omorganisering inom institutionen vilket varit viktigt för framväxten av 

institutionens slutgiltiga form, vidare färdigställs ett flertal utredningar på ämnet som haft 

betydelse för institutionens framväxt.  48

Disposition 

Undersökningen inleds med ett avsnitt om materialets utredare. Detta för att ge läsaren en blick 

över varifrån argumentation och påståenden kommer. Undersökningen är sedan uppdelad i två 

delar där 1940-talet inleder kapitlet för att sedan ta vid i 1950-talet. Uppdelningen grundar sig på 

de samhälleliga förändringar som sker i Sverige efter 1940-talet. Indelningen bygger även på den 

 Jönson, 1997, s. 36.45

 Tydén, 2002, s. 81.46

 Se bland annat, Eriksson, 1989, och Qvarsell, 1982.47

 Jönson, 1997, s. 23.48
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utveckling och de förändringar som sker i skapandeprocessen av barn- och ungdomspsykiatrin 

mellan 1940- och 1950-talen, där 1940-talet symboliserar ett startskede för diskussion om 

institutionens grundande, medan 1950-talet utgör en period då barn- och ungdomspsykiatrin står 

inför omfattande utveckling.  Dessa två periodavsnitt har därefter delats in tematiskt efter de 49

olika motiveringarna bakom grundandet av barn- och ungdomspsykiatrin. Vissa motiv kan 

härledas till de i inledningen nämnda motiven bakom vårdinstitutioners grundande, de 

ekonomiska, att familjen ej vill eller kan ta hand om barnet samt särskiljande mellan sjuka och 

friska, medan en del av motiven inte passar inom dessa falanger. Studien avslutas med en 

slutdiskussion där uppsatsens övergripande resultat sammanfattas och presenteras. 

 Jönson, 1997, s. 23.49
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Aktörerna i materialet 

Propositionerna och motionernas undertecknare kommer att behandlas nedan i löpande text, 

men någonting bör nämnas om de personer som arbetat med utredningarna. Dessa personer är 

alltså aktörerna bakom institutionens grundande och del i den kollektiva skapandeprocess Offe 

diskuterar. Det blir därför viktigt att förstå aktörernas bakgrund. Thelen menar dessutom, enligt 

den utilitaristiska-funktionalistiska modellen, att rationella aktörer genom institutionen bedriver 

deras delade materiella intressen.  En översikt av aktörerna ger då också förståelse för dessa 50

intressen och de motiv som i undersökningen ska ådagaläggas.  

 Vissa av utredarna har någon slags relation till välfärdsstaten och är historiskt 

välkända. En sådan är professorn och sexologen Gunnar Inghe som förutom sin forskning 

ägnade sig åt bokskrivande ofta rörande socialpolitik. Bland annat skrev han Den ofärdiga välfärden  

1969 tillsammans med sociologen Maj-Britt Inghe, i vilken de kritiserade brister i det svenska 

välfärdssystemet. Många gånger är det personer med koppling till socialdemokratin som figurerar 

utredare, här kan nämnas bland annat Inga Thorsson diplomat, Otto Wangson advokat och 

Olivia Nordgren riksdagspolitiker. Dock återfinns då och då även högerpolitiker och medlemmar 

ur bondeförbundet.  

 Björkman talar om en medikalisering i de utredningar hon undersöker där den 

medicinska professionen finns representerade. Utredningarna som undersökts i denna studie 

vittnar delvis även den om medikalisering och tilltro till expertisen. Tabell 1 (s. 20) illustrerar hur 

det under 1950-talet sker en omfattande ökning av medicinsk expertis i utredningarna. Denna 

ökning kommer att diskuteras vidare i undersökningen. Den medicinska professionen tycks alltså 

haft en, åtminstone under 1950-talet, betydande plats i utredningsarbetet angående barn- och 

ungdomspsykiatrin. I övrigt utgörs utredarna av annan expertis så som jurister, en 

fattigvårdskonsulent och direktören för fattigvårds- och barnavårdsförbundet. 

 Som tidigare nämnts är olika departement ansvariga för olika utredningar. Under 

1940-talet är Gustav Möller, en av frontfigurerna inom socialdemokrati och svenskt 

välfärdsbygge, departementschef  eller socialminister över socialdepartementet vilket gör honom 

ansvarig för två av de sex utredningarna. Ansvaret för den tredje utredningen från 1940-talet var 

justitiedepartementet och chefen under denna tid är juristen Axel Gösta Walin. Under de 

utredningar från 1950-talet har inrikesdepartementet, som är huvudansvar för dessa utredningar, 

tre olika departementschefer, i kronologisk ordning är de ämbetsmännen och socialdemokraterna 

Folke Thunborg och Sven af  Geijerstam samt juristen Carl Persson. 

 Thelen, 2003, s. 216.50
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Källa (SOU 1942:45; SOU 1944:30; SOU 1944:34; SOU 1952:46; SOU 1957:40; SOU 1958:20). 
Anm: Vissa utredare platsar under mer än en kategori, därför har jag försökt utröna ifall de varit utredare i egenskap 
av expert eller politiker. Ett urval har således gjorts. 

Tabell 1. Representation i utredningarna

Tillhörigh

-et

SOU 

1942:45

SOU 

1944:30

SOU 

1944:34

SOU 

1952:46

SOU 

1957:40

SOU 

1958:20

Socialdemo

-krater

1 2 4 1 2 1

Högerparti/

moderater

0 0 1 0 0 0

Bondeförbun

-d/Center

0 0 1 0 1 1

Medicinsk 

expertis

0 1 1 4 9 8

Annan 

expertis

0 1 

(folkskoleinsp

ektör)

2 (jurist samt 

direktören för 

fattigvårds- 

och 

barnavårdsför

bundet)

0 0 1 

(förbundsdire

ktör)

Övrigt/Vet ej 1 5 1 2 0 1

Totalt antal 2 9 10 7 12 12
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1940-talet 

1940-talet kantades av krig och fred, politikerna ville bort från det gamla och blickade framåt. 

Socialdemokraterna som redan då suttit tio år vid makten hade stort väljarstöd. Från 1939 och 

fram till 1945 är de i koalitionsregering för att sedan övergå i egen regering fram till 1976. De la i 

mitten av 1940-talet fram en efterkrigsplanering innehållande hög levnadsstandard, full 

sysselsättning och rättvis fördelning mellan medborgarna. Välfärdssverige såg dagens ljus, bidrag 

och stöd för de behövande blev mål och vad gäller vården kom nya idéer på riktlinjer och 

förbättringar.  Hälsan ansågs beroende av hemmiljön vilken till och med kunde bidra till 51

asocialitet hos barn och ungdomar som figurerade huvudpersoner i hälsodebatten.  52

Socialpolitiska satsningar på barnen blev allt vanligare där barnens hälsa började ses som 

samhällets ansvar.  Gustav Möller, menade bland annat att samhällets mest värdefulla tillgång var 53

barnen varför deras omsorg blev extra viktig. Detta skulle enligt honom vara en central 

komponent i ett välfungerande socialförsäkringssystem.  54

 Vad gäller barn- och ungdomspsykiatrin tillsattes som sagt 1939 en kommitté som 

hade i uppgift att utreda den under de senaste åren ökade ungdomsbrottsligheten och de problem 

politikerna såg i det offentliga nöjeslivet. Utredningen blev färdigställd 1944 och resulterade 1945 

i en bestämmelse om statsbidrag till psykisk barn- och ungdomsvård i landsting och landstingsfria 

städer. Utredningen låg också till grund för beslutet om barn- och ungdomspsykiatri som en egen 

medicinsk specialitet. Jönson beskriver att utredningen från 1944 markerade en viktig förändring 

inom denna psykiatri. Statsbidragsbestämmelserna kommer nämligen att styra och homogenisera 

verksamheten över hela landet. Trots detta gick utvecklingen långsamt och endast ett fåtal 

landsting inrättade statsunderstödda barn- och ungdomspsykiatrier.  En rad andra förändringar 55

kopplade till framväxten av barn- och ungdomspsykiatrin sker också under detta årtionde. 1947 

skapas ett PBU (psykisk barn- och ungdomsvård) i Stockholmslän, närmare bestämt Solna, under 

ledning av läkaren Eric Reinius, även detta som ett resultat av 1944 års utredning. Året därpå blir 

Inga Sylvander den första psykoterapeuten inom PBU.  56

Hur ska vården se ut och varför? 

Hur den psykiatriska vården för barn och ungdom skulle se ut rent organisationsmässigt kan säga 

någonting om synen på institutionsbygge, det kan samtidigt vittna om en ideologisk kultur som 

 Björkman, Hirdman, Lundberg, 2012, s. 277, 397f, 406, 409.51

 Björkman, 2001, s. 201.52

 Jönson, 1997, s. 1; Zetterqvist-Nelson, 2012, s. 45.53

 Tilton, 1991, s. 114f.54

 Jönson, 1997, s. 33, 41 [Här avser Jönson SOU 1944:30]; Karlén, 1985, s. 49; Rydelius, 2004.55

 Brofalk, 2004, s. 47.56
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låg bakom beslutet i fråga. Under 1940-talet diskuterades denna vård bland annat i termer av 

centralisering och statligt ansvar.  

Föreningen [Barnpsykiatriska föreningen] vill därför föreslå, att för dessa kategorier 
inrättas centralt belägna observations- och vårdanstalter. […] De böra utrustas med 
barnpsykiatrisk, psykologisk och pedagogisk expertis och böra innefatta möjligheter till 
observation och behandling i samma utsträckning som ett modernt rustat sinnessjukhus. 
Därjämte böra de även ha möjlighet till undervisning och yrkesutbilning. [- - -] De 
nämnda anstalterna böra enligt föreningens mening bedrivas i statlig regi och 
underordnas medicinalstyrelsen.”  57

Utredningen förespråkar alltså centrala anstalter i statlig regi. Expertis blir också viktigt, det är 

professionen som ska stå i fokus för behandling. Det skulle dessutom vara modernt, nya tider ny 

modern utrustning. Vården skulle förutom det innefatta undervisning och yrkesutbildning vilket 

vittnar om vikten av sysselsättning. Även i en motion undertecknad bland annat socialdemokraten 

Carl Hoppe från 1943 poängteras vikten av expertis.  Det är psykiatriskt utbildade barnläkare 58

som har de bästa förutsättningarna för att förstå dessa barns problem. Här föreslås att 

barnläkarna ska anställas länsvis och deras uppgift bör vara att hjälpa samtliga skoldistrikt och 

barnavårdssamhällen. Återigen poängterades statens betydelse för vården: ”Skola de 

svåruppfostrade barnen i Sverige i stort få samma hjälp som de svåruppfostrade barnen i 

Stockholm, måste nog statsmakterna gripa in.”  Den starka tilltron till staten och professionen 59

vittnar om den ideologiska kultur Thelen talar om. Att vården ska vara centraliserad och med det 

statsunderstödd kan således ses som ett handlingssätt som givet anses vara det rätta sättet. I sin 

tur kan formen man önskar den psykiska barn- och ungdomspsykiatrin ha ses som en 

uppfattning om att det är den mest effektiva, moraliska och moderna. Det socialdemokratiska 

välfärdssverige har som bekant en stark tilltro till staten. Det är så saker och ting ska och bör 

fungera, det är enligt den politiska kulturen det bästa sättet att organisera barn- och 

ungdomspsykiatrin. Det blir inte förvånande att tilltro till staten lyfts fram i materialet som har 

stor representation av just socialdemokrater. Det blir tydligt hur den kulturella-sociologiska 

aspekten som formas av välfärdssverige här gör sig gällande. Att diskussionen kring barn- och 

ungdomspsykiatrin ser ut som den här gör måste således förstås mot den rådande kontexten. 

Vården ska finnas att tillgå över hela landet och det är en statsunderstödd verksamhet som står i 

fokus.  Hur vården skulle se ut har dock inte varit helt självklart. Alternativ har ibland fått vägas 60

emot varandra. I en proposition undertecknad Möller från 1944 överväger han ifall den 

psykiatriska barn- och ungdomsvården ska koncentreras till stora men få anstalter där chefen ska 

 SOU 1944:34, s. 205f. I Prop 1944:205, s. 3, diskuteras också att läkare samt föreståndare ska finnas anställda vid 57

vården.
 Motionen undertecknades av: Thorvald Ekdahl, Edvin Gustafsson, Carl Hoppe, Rolf  Edberg, Henry Allard, Einar 58

Johansson, K. G. Viklund, Fridolf  Thapper, Judith Olsson, Anderas Nilsson, Walter Sundström, Hildur Nygren, 
Uddo R. Jacobsson, Verner Hedlund och Adolf  Wallentheim.

 MAK nr: 146, 1943, s. 2. Återges i: SOU 1944:30, s. 13.59

 SOU 1944:30, s. 173.60
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vara specialutbildad läkare eller ifall man ska grunda mindre men flera anstalter där barnens 

välbefinnande skulle vara större.  Att barnens trevnad togs i beaktning vittnar om att vården inte 61

endast skulle vara en plats för förvaring av dessa barn. 

 Modernitetstankar och framåtblickande är också en aspekt som återkommer i talet 

om vården. Detta ligger i tiden, efterkrigsplaneringen förhandlades fram 1943 alltså ett år innan 

dessa utredningar, framtiden var här. Med den kom också en ny syn på socialvården överlag. I en 

utredning påpekas det hur en omläggning av socialvårdens huvudriktning håller på att ske, 

fattigvård ska bli barnavård. Syftet med socialvården ändras också den, ”från symptombotande 

passiv fattigvård till förebyggande aktiv människovård” heter det.  I nya Sverige ska vården vara 62

vårdande. Den förebyggande människovården det talades om ska som tidigare visats alltså komma 

ifrån statligt håll. Statligt omhändertagande och statlig kontroll kännetecknade vården och dess 

riktlinjer. Detta går i linje med Ludvigsen och Seips resultat som påvisade idén om integrering 

istället för segregering. Materialet visar ett nytt sätt att se på vården och denna nya syn ville man 

praktisera inom barn- och ungdomspsykiatrin, där vården också skulle vara till för alla. ”Men 

samhället måste för de ekonomiskt svagt ställda medborgarna trygga en rimlig standard till 

förebyggande av fysiska och psykiska hälsoskador hos det uppväxande släktet”.  Detta är ett 63

tydligt exempel på den universalism Esping-Andersen karaktäriserar med den svenska 

välfärdsstaten. Alla ska få ta del av välfärd oavsett klasstillhörighet eller ålder. Fullständig 

jämlikhet skulle vara en del i det goda samhället enligt Per Albin Hansson som var statsminister 

vid tiden för denna utredning.  Det vore rimligt att anta att detta är en stor anledning till att den 64

offentliga allmänna vården blir så viktig, men också varför den offentliga vården för psykiskt 

sjuka barn och unga blir så betydelsefull under just denna period i Sveriges historia. Det låg helt 

enkelt så befäst i den politiska kulturen. Det blir då tydligt att institutionens framväxt till stor del 

grundas på politiska visioner. Det blir också tydligt hur idéer om till exempel rättvisa och 

integrering skulle praktiseras genom den nya vårdinstitutionen. 

 Utöver detta skulle vården utgöras av: ”Ett rationellt system för en effektivt 

verkande allmän förebyggande barna- och ungdomsvård.”  Den förebyggande vården, att vårda  65

i förebyggande syfte alltså att ingripa innan skadan är skedd, blev mycket viktig från politiskt håll 

under denna period. Det blev bland annat denna idé som bidrog till genomförandet av en rad 

välfärdsreformer.  Även tidigare forskning har påpekat vikten av förebyggande vård.  Att barn- 66 67

och ungdomspsykiatrin ska bidra med förebyggande vård ligger helt i tiden och i välfärdssverige. 

En önskan om förebyggande vård kan också ses som ett motiv till institutionens grundande. I 

 Prop. 1944:205, s. 21f.61

 SOU 1944:30, s. 40.62

 SOU 1944:30, s. 40.63

 Tilton, 1991, s. 128.64

 SOU 1944:30, s. 56.65
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utredningen från 1944 önskades en mentalhygienisk kontroll redan från spädbarnsåren fram till 

slutet av ungdomsåren. Man ville nyttja alla ”till buds stående möjligheter” till att i tid 

diagnostisera och vårda dessa barn som riskerar att missanpassas.  Att vården skulle ges redan 68

under spädbarnsåren vittnar om viljan att i ett så tidigt stadie som möjligt vårda och med det, om 

möjligt, förebygga kommande psykiska besvär. 1945 ska det, enligt Möller, finnas möjlighet både 

till behandling men också rådgivning i uppfostringsfrågor.  Han har året innan, 1944, diskuterat 69

ämnet i en proposition och hävdar att barn- och ungdomspsykiatrin, som ska anta formen av 

centralanstalt, ska innefatta upptagningshem för de barn som inte kan gå i skola, skolhem samt 

arbetshem.  Vården motiverades genom att den skulle hjälpa alltifrån föräldrar, lärare och 70

barnavårdsnämnder med rådgivning, vidare skulle profylaktisk behandling kunna ges, därför 

ansågs den vara ett naturligt komplement till barnavården.  Syftet med vården var att förebygga 71

uppkomsten och utvecklingen av missanpassning och asocialitet. Vården behövs när barn lider av 

kroppslig eller andlig brist eller svaghet.  Aktörernas uppfattning om det mest moraliska, 72

effektiva och moderna syns i utredningarna vad gäller frågan om hur vården bör se ut. Den 

kulturella-sociologiska modellen berättar för oss hur aktörerna i utredningarna har en gemensam 

syn på en god vård som centraliserad och human. Institutionen fungerar bäst som 

statsunderstödd med expertis och en human människosyn. Tolkat med Thelens modell vittnar 

detta då om att det i den skandinaviska välfärdsregimen fanns en gemensam syn på verkligheten 

vilken i detta fall var med och påverkade hur aktörerna ansåg att barn- och ungdomspsykiatrin 

borde struktureras. 

 Hur vården skulle finansieras och organiseras är också av betydelse för uppsatsen. I  

en av 1944 års utredningar hävdade man att barn- och ungdomspsykiatrin bör stå under 

landstingens och de landstingsfria städernas regi som också skulle bekosta centralerna. Dock 

tillade man att detta är en lösning av statligt intresse som också kommer att gagna staten, av den 

anledningen bör staten ekonomiskt stödja centralerna genom statsbidrag.  Som tidigare visats 73

kom också beslut om statsbidrag för barn- och ungdomspsykiatriska kliniker 1945.  Detta visar 74

att motiven, som ska redogöras vidare för nedan, i utredningen fått bäring. De blev således 

viktiga komponenter i skapandeprocessen av institutionen och var inte endast idéer utan 

resulterade också i handling. 

 SOU 1944:30, s. 56, 95. 68

 Prop. 1945:211, s. 2. (Finns även i SOU 1944:30).69

 Prop. 1944:205, s. 2.70

 Prop. 1945:211, s. 11.71

 Prop. 1945:211, s. 9 samt Prop. 1945:227, s. 3. 72

 SOU 1944:30, s. 98f.73

 Det slutgiltiga statsbidraget från 1945 skulle utgå till läkares och assistenters löner, högst 6000 kr för läkare och 74

3000 kr för assistenter. Utöver detta skulle befattningshavares resor i tjänsten sponsrar, då med 70, 60 eller 50 % av 
resekostnaden beroende på län. Källa: SOU 1957:30, s. 170.
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Att bli samhällsanpassad och ge tillbaka 

Den ekomiska motivering bakom vårdinstitutioners grundande kan ges i olika uttryck. Varför blir 

denna aspekt viktig i relation till välfärdssveriges utveckling och vilket uttryck tar den i det 

politiska materialet?  

 ”[…] och det är åtgärder för de många barn i Sveriges land, som ha svårt att finna 

sig tillrätta, att anpassa sig […].”  Samhällsanpassning som ett mål för psykiatri i historien är 75

ingenting nytt. Bland annat beskriver Qvarsell anpassning och ekonomiska skäl som motiv 

bakom sinnessjukvårdens utveckling.  I denna undersökning framgår det hur detta inte endast 76

varit ett mål för en redan etablerad psykiatri utan också en motivering till grundandet av en 

specialdisciplin inriktad på barn och unga. Anpassning får också i denna undersökning en viss 

innebörd som måste förstås i relation till den skandinaviska välfärdsregimen. En viktig motivering 

för grundandet av en psykisk barn- och ungdomsklinik är alltså vikten av att anpassa de psykiskt 

sjuka barnen in i samhället. Det framgår att dessa barns svåra anpassningsförmåga krävde en 

lösning:  

”[…] särskilda åtgärder till förebyggande eller avhjälpande av social missanpassning bland barn 
och ungdom, orsakad av fysiska eller psykiska särdrag hos de unga eller av miljöförhållanden, 
ägnade att ogynnsamt påverka deras anpassningsförmåga”.  77

Utsagan vittnar förutom vikten av anpassning också om andra problem. Det talas om hur dessa 

barn kan besväras på grund av miljöförhållanden, vilket också måste ses som ett motiv till 

grundandet av en barn- och ungdomspsykiatrin. Något som återkommer senare. Anledningen till 

att en lösning krävdes är som synes bland annat god anpassningsförmåga. Vikten av anpassning 

hos dessa barn återkommer ett flertal gånger. Det blev ett mål både för barnets och samhällets 

bästa: ”Allt bör göras för att hjälpa varje uppväxande svensk gosse och flicka till att bli en så 

duglig samhällsmedlem, som deras bästa anlag och förutsättningar medgiva”.  Här syns en tydlig 78

motivering till grundandet. Citatet kan samtidigt ses som ett tydligt exempel på hur karaktärsdrag 

av den skandinaviska välfärdsregimen gör sig påmind i argumentationen. Det vittnar om vikten 

av hög sysselsättning och med det alltså ett tillvaratagande av varje möjlig medborgare. Detta i sin 

tur kan kopplas samman med den kulturella-sociologiska modellen, där det finns en politisk 

kultur i Sverige som innehar vissa ”sanningar” om hur saker och ting bör hanteras. Här finns 

alltså en inbyggd idé i den svenska välfärdsregimen där problem finns därför att vissa människor 

inte fått den hjälp de behöver för att bli dugliga samhällsmedlemmar, någonting ytterst essentiellt 

i denna regim där hög sysselsättning är ett ledord. Citatet kan också förstås mot bakgrund av den 

utalitaristiska-funktionalistiska modellen. Institutionens grundande motiveras genom de 

 MAK nr: 146, 1943, s. 1. Återges i: SOU 1944:30, s. 13.75

 Qvarsell, 1982, s. 23.76

 SOU 1944:30, s. 9.77

 SOU 1944:30, s. 14. Förebyggande av social missanpassning kan även ses i bl. a. Prop. 1945:211, s. 2.78
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funktioner aktörerna i materialet ansåg att den kommer att ge. Institutionens kommande effekt av 

dugliga samhällsmedlemmar blir en gemensam vinst. Det specifika problemet, att vissa barn 

behöver anpassas, får således en institutionell lösning. Samhällsanpassning som motiv måste 

därav förstås mot bakgrund av välfärdsveriges framväxt. Som nämnts har tidigare forskning pekat 

på detta som motiv för andra vårdinstitutioners grundande. Det får dock, som sagt, i denna 

uppsats ny innebörd i och med fokuset på den skandinaviska välfärdsstaten. Vilket kommer att 

visas ytterligare exempel på nedan. 

 Argumenten av denna karaktär går ytterligare att tolka efter den utalitaristiska-

funktionalistiska modellen om man ser till institutionens grundande som en lösning på 

gemensamma problem, gemensamma vinster och nyttan för industrin. De specifika problemen 

med den specifika lösningen. Att samhällsanpassa oanpassade individer och att i sin tur få dem att 

bidra till samhället kan ses väl genom denna modell. Att sådana motiv diskuteras i utredningar 

rörande barn- och ungdomspsykiatrin vittnar också om hur de sedan kom att påverka detta 

institutionsbygge. Institutionen ska ge staten och samhället något tillbaka ”[…] att berika 

samhället med livsdugliga och nyttiga medlemmar”.  Sten Stenberg, ordförande i svenska 79

läkarsällskapets sektion, menade just att förebyggande åtgärder och en tidig behandling av dessa 

barn skulle medföra deras möjlighet att inpassas i samhället.  Det var viktigt för samhället att ha 80

fungerande och bidragande medborgare, det var viktigt för den skandinaviska välfärdsregimen att 

alla som kunde skulle arbeta, en effektiv arbetsmarknad. Att det är just under 1940- och 1950-

talet som staten börjar intressera sig för denna fråga måste vidare förstås genom välfärdens 

utveckling i landet. Välfärdsreformer kräver en verkningsfull arbetsmarknad. De psykiskt sjuka 

barnen är därför ett potentiellt hinder för detta. Således blir anpassning ett viktigt motiv för 

institutionens grundande. De båda förklaringsmodellerna visar på att de här redovisade motiven 

kommer till i en viss politisk kultur samtidigt som de, genom institutionen, ska anses ge vissa 

funktioner. Den utilitaristiska-funktionalistiska förklaringsmodellen förstår institutionens 

skapande som en problemlösning för att nå gemensamma vinster, här blir den gemensamma 

vinsten — samhällets vinst — anpassade människor. 

 Barn- och ungdomspsykiatrin blev viktig för ekonomin på en rad olika sätt. Något 

som kan återkopplas till nyss redogjorda förklaring:  

Det gäller att med verksamma medel söka avvärja oförvållade personliga olycksöden samt att 
tillvarataga och utveckla de goda anlagen hos sådana unga individer, som på grund av konstitution 
och miljö ha otillfredsställande förutsättningar att av egen kraft utvecklas till sunda, livsdugliga och 
nyttiga samhällsmedlemmar. […] Syftemålet är med andra ord att, under hänsynstagande till 
individernas anspråk på personlig lycka, skapa förutsättningar för en kvalitativ förbättring av 
folkmaterialet och ett effektivt tillvaratagande av samhällsmedlemmarnas arbetskraft också i sådana 
fall, där arbetsförmågan av psykiskt verkande orsaker icke är fullgod […].  81

 SOU 1944:30, s. 39.79

 SOU 1944:30, bilaga D, s. 274.80

 SOU 1944:30, s. 95.81
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Utsagan är ett utmärkt exempel på samhällsanpassning och vikten av att bidra, det är även ett 

utmärkt exempel på vad detta kunde gagna det stora kollektivet och inte endast den sjuke själv. I 

utsagan ovan nämns försörjningsekonomi som ett motiv, senare hänvisar man till vikten av att ta 

till vara arbetskraft. Grundandet av barnpsykiatrin kan således ses som en problemlösning där så 

många som möjligt tar del av vinsten. Låt mig förklara detta ytterligare genom att återigen 

hänvisa till den skandinaviska välfärdsregimen som med sina många reformer kräver en effektiv 

arbetsmarknad där så många som möjligt hjälper till att ge till de som behöver ta. Genom att 

vårda och behandla psykiskt sjuka barn — samhällets framtid — så att de kan arbeta och 

anpassas i samhället, blir gynnsamt för den resterande befolkningen. Dessa barn kan då 

förhoppningsvis i framtiden bidra till samhället, de får vård men kommer sedan att ge tillbaka.  

Återigen visar denna undersökning att det är de politiska motiven som gör sig gällande. Ännu 

viktigare blir psykiatrin i detta avseende när det i en utredning från 1944 hänvisas till hur 

befolkningskrisen kommer att leda till en ökning av de äldre åldrarna som oftast ej arbetar.  Hur 82

talas det då om barnen citatet ovan? Jo de benämns i termer av samhällsmedlemmar och 

folkmaterial, vilket ger en inblick i hur synen på dessa barn såg ut. De var framtiden och de var 

aktörer i samhället som bör tas till vara. Vidare diskuterades att barn- och ungdomspsykiatrin blir 

viktig därför att barnen ska vara sunda, livsdugliga, nyttiga, deras ”goda” anlag ska utvecklas och 

med det ska hela folkmaterialets kvalité förbättras. Det är 1940-tal och rashygienen har sin 

storhetstid. I Sverige blev det som synes viktigt att fostra barnen till starka och bidragande 

medborgare. Detta får alltså ligga som del i grunden för skapandet av barn- och 

ungdomspsykiatrin. Detta syns även exempel på i en motion från 1942 undertecknad 

socialdemokraterna Lars V. Lindén och Rolf  Edberg:  ”Det bör vara en samhällelig angelägenhet 

av första ordningen att vidta alla de åtgärder, som stå i samhällets makt, för att bereda ungdomen 

möjlighet att utvecklas till samhällsnyttiga och ansvarskännande medborgare”.  Institutionen 83

skapades på så sätt dels genom problemlösning som gagnade allmänheten och dels genom 

problemlösning som uppfattades som rätt enligt kulturen bland utredarna eller om man så vill en 

stor del av välfärdssveriges expertis. I andra fall beskrev Möller hur dessa människor på grund av 

arbetsoförmåga behöver fattigvårdsunderstöd och därför blir den allmänna kontrollen över dessa 

barn viktig.  Vården av de här barnen och ungdomarna ska alltså förebygga bidragstagande och 84

samtidigt bringa en arbetsduglig befolkning. Återigen porträtteras barnen i termer om 

samhällsnyttiga medborgare. Med bilden av barnen som framtiden symboliserar barnen också 

hela nationen, detta är någonting som Möller trycker på i en proposition från 1945: 

”Föreliggande förslag ingår som ett led i det system av åtgärder, som syftar till att genom 

förebyggande verksamhet skydda och stärka det uppväxande släktets — och därmed nationens 

 SOU 1944:30, s. 41.82

 MAK, nr. 32, 1942, s. 14.83

 Prop. 1945:211, s. 12 också på sida 15 samt i prop. 1944:205, s. 12f. finns exempel på vikten av anpassning och 84

arbetsförmåga.
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framtida — hälsa och krafter.”  Utsagan är tydlig, sjuka barn blottar ett sjukt samhälle. Björkman 85

belyser hur idén om att ett svagt folk leder till ett svagt samhället var starkt befäst under denna 

period.  Idén styrks således även i denna undersöknings material, men visar samtidigt, till 86

skillnad från tidigare forskning, hur dessa idéer blev till konkreta politiska lösningar. Lösningar 

som sedan kom att praktiseras i och med institutionens skapande. Att vårda och anpassa barnen i 

önskvärd riktning är också att vårda samhället i stort. Barn- och ungdomspsykiatrin blir ett sätt 

att investera i dessa barn. Målet var att i framtiden möjliggöra självständiga självförsörjande 

individer.  Detta är återigen taget ifrån en av Möllers propositioner. Materialet ger bevis på 87

Möllers egen vision om barnen som viktig komponent i ett socialförsäkringssystem.  En ny 88

politik där även barnen fick en roll att spela och därför skulle skyddas. Ett bevis på en vård som 

önskade ge hjälp till självhjälp, väl lämpat för ett välfärdssamhälle med hög sysselsättning, alla ska 

få hjälp och alla ska bidra efter förmåga. Det kan också tyckas visa på idén om rätten till 

självständighet. Med rätt sorts hjälp kan även de psykiskt sjuka ta hand om sig själva och därför 

också ta hand om samhället. 

 Dock var det inte bara arbete som blev viktigt vad gäller samhällsanpassning. Det 

var också viktigt att dessa barn betedde sig efter samhälleliga normer. Att agera rätt blev således 

ett ytterligare viktigt motiv för institutionens framväxt: 

Sedd ur psykologisk synvinkel innebär det uppväxande släktets sociala anpassning, att de unga som 
riktlinjer för det egna handlandet godtaga vissa av samhällets sanktionerade beteendemönster, eller, 
om man så vill, att de tillägna sig god samhällsmoral.   89

Här hänvisar utredningen istället till det psykologiska. Vilket ändå blir ett samhällets intresse. Att 

forma barnen till önskat resultat. Det är inte endast deras arbetsförmåga som ska anpassas utan 

också beteenden och moral.  

Oro i det nya samhället — miljö och uppfostran 

Framtid, utveckling och modernisering behöver nödvändigtvis inte endast innebära optimism och  

det problemfria livet. Under den valda tidsperioden sker flera förändringar i det svenska 

samhället. Moderniseringen trappades upp och samhället så som många var vana det började anta 

ny form. Qvarsell nämner hur ett flertal psykiatriker under 1900-talets första decennier räddes en 

ökning av den psykiska ohälsan på grund utav det ”moderna samhällets” framväxt. Många 

psykiatriker under denna tid ansåg ju som nämnt att miljö och uppfostran var avgörande för 

 Prop. 1945:211, s. 14.85

 Björkman, 2001, s. 152.86

 Prop. 1944:205, s. 27.87

 Tilton, 1991, s. 114f.88

 SOU 1944:30, s. 20.89
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barnets psykiska välmående.  Likaså syns det även i utredningar gällande barn- och 90

ungdomspsykiatrins etablerande problem med samhällets utveckling främst vad gäller barnens 

hemmiljö och uppfostran. 

 Även om andra världskriget tog slut i början av undersökningsperioden så är det 

fortfarande krig när dessa utredningar skrivs. Detta är en faktor Disa Västberg från det 

socialdemokratiska kvinnoförbundet belyste. Hon menade att: ”Krigs- och kristider äro särskilt 

påfrestande för barn och ungdom såväl fysiskt som psykiskt. Detta förhållande tar sig inte endast 

i uttryck i stegrad ungdomsbrottslighet. Det gör överhuvud uppfostringsarbetet svårare.”  Att 91

leva i krigstid påverkar alltså inte bara barnen utan kan ställa till problem för den eller de personer 

som nu ska uppfostra barn. Uppfostring och barnets psyke relateras ständigt till varandra i 

undersökningarna, också miljö ansågs vara en nyckelaspekt. ”[…] att de [stökiga barnen] lida av 

psykiska rubbningar, som bottna i arv eller miljö. Och uppfostringssvårigheterna komma just 

från dessa psykiska rubbningar.”  Motiven som hittills visats är att barnen på grund av oroliga 92

tider inte växer upp i den miljö som de behöver, de får heller inte den uppfostran de bör ha. 

Föräldrar och andra har det svårt med uppfostringsarbetet på grund av kriget och barnens 

psykiska välmående får därför lida. Kriget har dock ingenting med modernitet och det utvecklade 

samhället som sådant att göra. Detta ansågs nämligen också vara ett stort problem för 

föräldrarnas uppfostringsarbete och därmed för barnens psyke: 

[…] ungdomsbrottslighetens utveckling under senare år sammanhänger med bristande 
övervakning från hemmets sida och ett försummande av barnens etiska uppfostran. En 
på senare tid märkbar försvagning av hemmets auktoritet anser styrelsen till icke ringa 
del bero på en föräldrarnas tveksamhet vid val av lämpliga uppfostringsmetoder. [- - -] 
att den nutida utvecklingen ställt ökade krav på individerna i skilda hänseenden, med 
därav följande svårigheter för de unga att finna sig tillrätta i samhället.  93

Utsagan ger ett tydligt exempel på hur utredningen fann problem i samhällsutvecklingen. En 

försvagning av hemmets auktoritet gör föräldrarna tveksamma i deras uppfostringsarbete vilket i 

sin tur leder till brister i barnens etik. Detta i sin tur menade man var en del i den ökade 

ungdomsbrottsligheten. Dock har utvecklingen inte endast påverkat föräldrarnas 

uppfostringsarbete och således barnen indirekt, utvecklingen ansågs också påverka barnen direkt. 

De har fått ökade krav och har därför svårt att hitta sin egna plats i samhället. Det går att ana 

känslan av identitetskris när man läser detta, en vilsenhet hos både föräldrar och barn som 

utredningen hänvisar till samhällsförändringar. Svårigheter att finna sin plats helt enkelt. Att det 

blir statens roll att hjälpa dessa människor med till exempel uppfostran får förstås i relation till 

den kulturella-sociologiska modellen. En politisk ideologi med fokus på en stark och styrande stat 

 Qvarsell, 1993, s. 114, 117. Även Björkman, 2001, beskriver detta, s. 201.90

 SOU 1944:30, bilaga C, s. 272.91

 MAK nr: 146, 1943, s. 2. Återges i: SOU 1944:30, s. 13.92

 SOU 1944:30, s. 11, 13.93
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ser från statligt håll politiska lösningar på problem som i en annan kontext kanske skulle anses 

tillhöra det privata. I välfärdssverige blir detta istället en samhällelig och statlig angelägenhet. En 

annan utveckling som ansågs vara negativ för barnets välmående var kvinnornas intåg på 

arbetsmarknaden. Det handlar här inte, som man kanske skulle kunna tro, om att modern skulle 

välja arbetslivet framför sina barn. Istället beskrevs det i utredningen:  

I många fall finner man nämligen, att den yrkesarbetande kvinnan, som på grund av barnafödande 
tvingas uppgiva sina intressen utom hemmet för att i enlighet med gängse uppfattning ’ägna sig 
helt åt barnet’, medvetet, eller kanske oftare omedvetet, upplever barnet som ur denna synpunkt 
ovälkommet, något som gör hennes naturliga modersglädje blandad och hennes inställning till 
barnet motsatsfylld (ambivalent).  94

Detta kan också sammankopplas med både barnets miljö och uppfostran, men det är inte bara 

moderns känslor och beteenden som påverkar barnet.  

Även faderns inställning till ett barn kan utöva en i hög grad ogynnsan [sic] inverkan på barnets 
utveckling. Så kan exempelvis vara fallet, då en överstark bindning till barnet från faderns sida 
uppstått. [- - -] ’Min son skall få bli det jag inte fick bli’ heter det.  95

I andra fall var det Möller som hävdade att problemet med undermåliga föräldrar kräver laglig 

reglering i frågan om omhändertagande av ”sinnesslöa” barn.  Undersökningen letar problem 96

som motiverar barn- och ungdomspsykiatrins grundande. Det är tydligt att problem i hemmiljö 

och uppfostran ansågs viktiga för barnets psyke och därför viktiga aspekter att nämna i samband 

med utredning om grundandet av denna institution. I dessa diskussioner nämndes som sagt också 

ungdomsbrottslighet och barnets svårigheter att finna en plats i samhället. Det kan i sin tur 

kopplas samman med andra motiv så som samhällsanpassning och att vara till besvär. Det tycks 

som om problemen ofta bottnade i uppfostran och miljö för att sedan utvecklas till något annat. 

1944 beskriver Gustav Jonsson, läkare i psykisk barnavård, till exempel hur familjekonstellationer 

på olika sätt kan bidra till avvikande beteenden hos barnet:  

Sådana faktorer äro exempelvis splittrad fostran genom täta ombyten av uppväxtmiljö, speciellt i 
den härför känsliga tidiga barnaåldern, ävensom föräldrahemmets stympning genom någon av 
föräldrarnas död, skilsmässa, avvikande från hemmet e.d, vidare alkoholism hos familjefadern, 
trångboddhet eller fattigdom i hemmet etc. [- - -] Intet hindrar sålunda att tjuvaktighet hos en 
pojke i puberteten eller sexuell hållningslöshet hos en flicka i tonåren har sin rot i den tidiga 
barndomsmiljön, vilket alltså bör klarläggas såväl ur psykologiska som sociala synpunkter.  97

Citatet är slående då det tydligt illustrerar vikten av miljö hos barnen och vilka konsekvenser fel 

miljö kan ha. Jonsson visar också med exempel på hur barnets miljö kunde få konsekvenser för 

 SOU 1944:30, s. 23f.94

 SOU 1944:30, s. 24.95
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 SOU 1944:30, bilaga A, s. 237f.97
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barnets beteende i framtiden. Dåliga hemförhållanden kunde också leda till ”ungdomsasocialitet” 

samt fysiska och psykiska särdrag.  Det kunde också vara efter skoltiden som barnen får 98

problem, då många ansågs mista sin skyddade tillvaro.  Att citatet diskuterar problem som 99

tjuvaktighet och hållningslöshet (omoral) i relation till miljö visar att miljö endast sågs som orsak 

till problemen men att problemen ligger i det mer politiska, lag och ordning. Upphovet till 

problemet är alltså miljöfaktorer men problemet i sig innefattar social ordning. Trots att vikten av 

miljö som var sprunget mentalhälsorörelsen, sågs som orsak till psykiska problem, blir motiven i 

min undersökning ändock politiska. Det illustrerar därför en mer nyanserad bild av institutionens 

framväxt än det Qvarsell menar när han beskriver att mentalhälsorörelsen fick störst betydelse för 

barn- och ungdomspsykiatrins framväxt.  Det tycks som om den medicinska aspekten endast 100

varit ett första steg eller en grund till diskussion om barn- och ungdomspsykiatrin. Dock visar 

motiven i min undersökning hur det blir de politiska aspekterna som övervägande motiverar 

institutionens framväxt. Miljö som viktig aspekt i psykiskt välmående är alltså medicinsk, men 

institutionen skulle bli lösning på problem av politisk karaktär, som då bland annat social ordning. 

 Hälsodebattens fokus på hemmiljö i relation till asocialitet tycks ha lämnat spår i 

materialet. Detta lyftes fram som ett problem vad gäller psykiskt sjuka barn och ungdomar. Trots 

att föräldrarna gärna ville ta hand om barnen i hemmet ansågs det inte alltid passande. I staden 

fyllt av frestelser och komplikationer riskerade barnens välmående att försämras, moraliskt förfall 

och en asocial livsföring är vågspelet för barnen i statsmiljö menar Möller i en proposition från 

1944.  Nästkommande år fortsätter Möller i ny proposition att mena att enligt erfarenheter är 101

det just miljön som påverkar barnens psyke i allra högsta grad.  Mot bakgrund av detta är det 102

knappast förvånande att lösningen blir just att skapa en annan miljö för barnen. Möller ser det 

här som en statlig uppgift att förflytta dessa barn från den skadliga miljön, istället ska expertisen, 

när det krävs, stå för uppfostran: ”För att barnen på ett normalt sätt skola tillägna sig en god 

samhällsmoral är deras förhållande till sin miljö av avgörande betydelse.”  Återigen är det dock 103

det politiska motivet, samhällsmoral, som blir huvudproblemet. I anknytning till detta påstående 

föreslår han en ”återuppfostran” av de barn som erhållit en urspårad ungdom. Han hänvisar till 

vikten av känsloanknytningar, till goda förebilder och att ungdomsbrottslighet ofta grundar sig i 

bristen på sådana. Här var Möller av den åsikten ”att den nutida familjesituationen med små, ofta 

trångbodda familjer och med överdrivet starkt föräldraintresse kring barnen lämnar särskilt starka 

betingelser för uppkomsten av dylika känslostörningar.”  Att lösningen tycks vara uppfostran 104

från statligt håll kan återigen sägas ligga i den politiska kulturen. Välfärdssverige med en stark tro 

 SOU 1944:30, s. 11, 13.98

 SOU 1944:34, s. 205.99

 Qvarsell, 1993, s. 101ff, 120.100

 Prop. 1944:205, s. 13.101
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på statligt omhändertagande. Idén om att staten i vissa fall bör blanda sig i barnens uppfostran 

bör ses som karaktäriserande just för välfärdsregimer av den svenska modellen. Bland annat 

propagerade socialdemokraten Alva Myrdal för en kollektiv barnuppfostran.  Att motiven som 105

sagt sedan leder till ett faktiskt grundande av barn- och ungdomspsykiatrin illustrerar hur idén om 

en statlig uppfostran faktiskt kom att praktiseras. Motiven som visas kan vidare ses som önskade 

funktioner för den kommande institutionen. Konkreta problem, så som ungdomsbrottslighet, 

härleds ur miljö och uppfostran, således går institutionens skapande delvis också att förklara 

genom den utilitaristiska-funktionalistiska modellen. Avsnittet har visat en del politiska problem 

med psykiskt sjuka barn och unga, såsom brottslighet, och att lösningen låg under statligt 

intresse. 

Humanistiska skäl 

Att se till barnens bästa och hävda att de bör sättas främst syns i de allra första utredningarna från 

1940-talet. Trots att det ovan hänvisats till ett behov av samhällsanpassning, ungdomsbrottslighet 

och annan oro, lyfts också fram att detta bör göras för barnens skull. På så sätt uppdagas exempel 

på det som Björkman beskriver som vård mellan social kontroll och humanism. Dels diskuterades 

hur många barn växer upp i en olämplig miljö, vilket tydligt pekar på hänsyn till barnens egna 

välmående.  En annan motivering som tas i beaktande i samband med utredning om psykisk 106

barna- och ungdomsvård är dessa barns svårigheter efter den skyddade tiden i skolan, vilket 

beskrevs: ”[…] uppgives för många unga innebära stora vanskligheter”.  Utsagan vittnar, trots 107

dess brist på detaljer eller vidare förklaring, om hur barnens egna problem blev en viktig del för 

att motivera framväxten av psykiatrin. Därutöver beskrevs detta som en huvuduppgift och ett 

huvudmål för barn- och ungdomspsykiatrin:  

Det är alldeles uppenbart att ordnandet av en allmän psykisk hälsokontroll och en tidig 
identifiering av de psykiskt efterblivna barnen och övriga svårfostrade barn samt särskild 
undervisning och omvårdnad av dem skulle ha mycket stor betydelse för hemmen, skolan, 
socialvården och främst för de drabbade barnen själva.  108

Här anges ett flertal motiv för utvecklingen inom barn- och ungdomspsykiatrin, de första 

återkommer i de andra delarna av undersökningen, dock poängteras att detta är av vikt främst för 

barnen. Det här kan i sin tur återkopplas till kontexten, Sveriges välfärdsstat, och i och med det 

också den kulturella-sociologiska förklaringsmodellen. Esping-Andersen beskriver den 

skandinaviska välfärdsregimen som en regim med ett utvecklat socialt skyddsnät för barn.  109

 Tilton, 1991, s. 158.105

 SOU 1944:34, s. 205.106

 SOU 1944:30, s. 13.107

 SOU 1944:30, s. 14.108

 Esping-Andersen, 2002, s. 52, 185.109
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Detta ses alltså som någonting karaktäristiskt för länder som anammat denna regim. På så vis kan 

det också ses som ett led i den kulturella-sociologiska förklaringsmodellen där det då finns en 

gemensam tanke om att statens omhändertagande av barnen är rätt och korresponderar med den 

gemensamma kulturella bilden av verkligheten hos dessa politiker och beslutsfattare. Det här är 

också en period i svensk historia då en ny barnpolitik växer fram. Hänsyn till barnets hälsa och 

uppväxt hamnar starkt under politiskt intresse.  Motiven som uppdagas i denna uppsats ska 110

förstås gentemot det nya fokuset på barnen från politiskt håll. 

 Björkman visar hur, i hennes fall, tvångsvården motiverades dels därför att det var 

ett skydd för andra människor men också för att det blev ett verktyg att till de sjuka erbjuda god 

vård.  Det kommer i senare delen av denna undersökning beskrivas närmare hur barn- och 111

ungdomspsykiatrin motiverades genom att hänvisa till ett skydd mot de övriga i samhället, vilket 

på sätt och vis vittnar om social kontroll. I detta kapitel uppdagas dock motiv som innefattar 

riktlinjer om barnens bästa och hur svårt dessa sjuka barn kan ha det i samhället när de inte får 

hjälp, ”[…] och under allt detta ha de själva det mycket besvärligt. De kan känna på sig, att de ej 

äro väl sedda;  alltför ofta blir de påminta [sic] om vilka stackare de äro och hur omöjliga, hur 

odugliga de äro. De åsyftade barnen ha verkligen mycket svårt att slå sig fram i livet.”  Citatet 112

ger en bild över den besvärliga situation man ansåg barnen befinna sig i. Förutom att de själva 

påminns om att de är till besvär för andra skrivs i en senare utredning att dessa barn har svårt att 

hävda sig bland sina normalbegåvade vänner.  Vilket också måste ses mot bakgrund av någon 113

slags humanistisk syn på dessa barn. Utredningarna trycker på barnets egna känslor och 

upplevelser, och detta ligger således till grund för institutionens utveckling, men det var inte bara 

vården som skulle förändras utan i utredningarna framgår också en önskan om att förmedla en 

ny syn på de psykiskt sjuka barnen. Barn- och ungdomspsykiatrin hade alltså också som uppgift 

”[…] att hos allmänheten frammana och utbreda en sakligare och humanare syn på det 

uppväxande släktets anpassningssvårigheter än den som för närvarande synes gängse.”  114

Följande kan relateras till det tidigare kapitlet där det talades om en förskjutning från passiv 

fattigvård till en förebyggande människovård. Även här syns en vilja att komma bort ifrån en vård 

man menade var förvarande och omodern. Istället skulle dessa patienter vårdas som värdiga 

människor och synen på dem och deras svårigheter skulle vara sakligare och humanare. 

Zetterqvist-Nelson hänvisar till en idé under denna tid om att den goda barndomen gav det goda 

samhället.  Materialet visar i detta avsnitt tydligt influenser av denna idé, där barnens välmående 115

lyfts fram, men också hur idén sedan kom att tillämpas i och med institutionens grundande. På så 

vis får motiveringen bakom barn- och ungdomspsykiatrin en ny dimension. De andra motiven 
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som uppdagas i utredningarna innefattar argument som hänvisar till samhället eller den stora 

allmänhetens bästa. Detta kan till stor del bero på den förskjutning som skedde under 

mellankrigstiden som Qvarsell diskuterar, där barnet går ifrån att vara vanartat till att vara 

psykiskt sjukt.  En sådan begreppslig förändring får naturligtvis konsekvenser även i bemötande 116

och synen på. Att se barnen som sjuka istället för till exempel bråkiga vittnar om en humanare 

syn och denna förändring är synbar i utredningarna. Dock stannar det inte här vid bara en 

humanare syn på barnen eller en idé om en god barndom. Dessa motiv blir till faktisk realitet i 

och med barn- och ungdomspsykiatrins grundande. Vilket får visa hur dessa politiska idéer och 

mål förverkligades eller arbetades fram med hjälp av institutionens skapande. 

 I senare delar av undersökningen ska visas, precis som hos tidigare forskning, hur 

ungdomsbrottsligheten och de besvär dessa barn och ungdomar bringar allmänheten blir ett 

viktigt motiv bakom institutionens grundande. Dock finns det precis som i de flesta historier 

även två dimensioner och synsätt på dessa problem. I en motion från 1942 hävdar Lindén och 

Edberg att skulden ej bör läggas på ungdomsbrottslingarna utan på det omkringliggande 

samhället som misslyckats att ”tillvarataga alla de värden, som den svenska ungdomen 

representerar”.  Här ges en mer nyanserad bild av de problem tidigare forskning ofta lyft fram. 117

Skulden hamnar här inte på barnen utan de porträtteras istället som offer i ett bristande 

samhällssystem. Precis som Björkman beskriver att tvångsvården även motiverades och 

legitimerades genom rent humanistiska motiv syns i den här studien exempel på hur barn- och 

ungdomspsykiatrin kom att motiveras på liknande sätt. I motionen beskrivs också hur 

barnavårdsnämnderna som har till uppgift att hjälpa barn och unga som har det svårt ofta brister 

på denna punkt. Istället ger man återigen en bild av barn och unga som lider just på grund utav 

dessa brister hos barnavårdsnämnderna:  

I stället för att med varsam hand och i full förståelse för ungdomens rätt att vara impulsiv och vild 
(icke förvildad!) söka leda ungdomen till rätta, har man kunnat iakttaga att många 
barnavårdsnämnder etablerat sig som barndomstolar och gjort det onda värre.  118

Intresset för barnets egna välmående som vi sett tydliga exempel på här kan direkt kopplas ihop 

med det svenska välfärdssamhället. Där, till exempel paret Myrdal, hade en tanke om att även de 

yngre generationerna skulle få ta del av välfärden eftersom de symboliserade den nationella 

framgången.  Det måste mot denna bakgrund förstås varför barns och ungas välmående blev 119

viktigt. Vidare hänvisar motionen till psykologen Cyril Burts idé om att samhällets intresse ska 

vara att bota och inte att straffa de unga.  Återigen ett tydligt exempel på vårdande vård. Det 120

tycks som om motiven som hittills redovisats överlappar varandra där barnens välmående var 

 Qvarsell, 1985, s. 170, 185.116
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viktigt men det blev också viktigt för samhällets skull. Tydliga bevis på ”den goda barndomen det 

goda samhället”. Det ena ska ge det andra. Eller om man så vill, det tredje ska ge det ena och det 

andra, där en vårdinstitution som denna blir ett faktiskt verktyg för en god barndom och ett gott 

samhälle. Idén om den goda barndomen stannade inte endast som idé utan kom, i och med barn- 

och ungdomspsykiatrins framväxt, att bli uttryck för en handlande faktisk politik. 

Att vara till besvär 

Ungdomsbrottsligheten var någonting som började tas på allvar under den första halvan av 1900-

talet.  Föga förvånande blev detta en punkt som motiverade grundandet av barn- och 121

ungdomspsykiatrin som vi ska se exempel på nedan. En av utredningarna från 1944 som 

behandlar just psykisk vård för barn och unga, tillkom ju som tidigare påpekats med det 

ursprungliga syftet att komma till rätta med den rådande ungdomsbrottsligheten.   122

 Dock poängterades även andra besvär med dessa barn. Huvudsakligen att de stör 

sin omgivning. De stör föräldrar, de stör elever, de stör lärare, de stör andra patienter och de stör 

andra barn. Detta bör också ses som ett viktigt motiv för denna psykiatris framväxt. Björkman 

visar hur tvångsvård ofta motiverades genom att hänvisa till allmänhetens skydd och 

välmående.  Tydén visar även han på liknande resultat, där steriliseringslagarna dels trädde i 123

kraft för att inte tynga befolkningen.  Det handlar om politisk medicin. Det tycks alltså inte vara 124

helt främmande att lagstiftning rörande vård sker mot bakgrund av en tanke om att underlätta för 

allmänheten. Så är som nu ska visas även fallet i denna studie om barn- och ungdomspsykiatrins 

framväxt. 

 Först och främst är det ungdomsbrottsligheten som stör och förstör. De kriminella 

ungdomarna härleds ofta till psykisk sjukdom och de blir således ett problem för den psykiska 

vården av barn och unga. Att det börjar talas om ett icke-medicinskt problem i termer av medicin 

är ett tecken på medikalisering. Detta är någonting som bland annat Björkman diskuterar. 

Medikaliseringen av brottslighet är någonting som syns tydligt i utredningarna:  

Kriminaliteten är i större utsträckning än man vanligen föreställer sig ett medicinskt problem, och i 
fattigvården utgör arbetsoförmågan på grund av från barndomen bestående psykisk och moralisk 
efterblivenhet en avsevärd anledning till understöd.  125

Barnens psykiska problem som i sin tur kan leda till kriminalitet menar man i utredningen ger 

skäl till bidrag för detta problem. Som sagt märks också glimtar av medikalisering i detta 

 1939, bland annat, tillkallades sex sakkunniga för att utreda bekämpande av ungdomsbrottsligheten vilket ledde till 121
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påstående. Det är inte givet att kriminalitet relateras till medicin och sjukdom, dock är det så det 

här ses — som ett medicinskt problem. Dessa motiv kan kopplas ihop med den utilitaristiska-

funktionalistiska förklaringsmodellen. Här syns ett konkret problem som kopplas ihop med 

barnens psyke, problemet, som drabbar andra människor, ska lösas genom utvecklandet av barn- 

och ungdomspsykiatrin. En lösning som ska gagna allmänheten och en tilltro till institutionens 

kommande funktioner. Genom att vårda barnen ville man alltså förebygga brottslighet.  Även i 126

en motion från 1942 hänvisade Lindén och Edberg till att åtgärder krävs för att skapa laglydiga 

medborgare.  De förlitade sig således också på institutionens kommande effekter. I en av 127

utredningarna från 1944 gjordes ett uttalande i samband med diskussion om statens intressen i 

frågan: ”I sist berörda hänseende må ånyo erinras om den ifrågasatta utveckling till nyttiga 

samhällsmedlemmar och att skydda samhället mot nedbrytande inverkan av asociala krafter samt 

att uppbygga en profylax mot brottslighet.”  Återigen finns tydliga bevis på att motiven för 128

psykiatrin handlade om att skydda samhället och allmänheten i stort. Förutom brotten som 

skedde kostade det också samhället pengar när individer inte kunde eller ville anpassa sig efter 

dess mall vilket kan vara en förklaring till rädslan för nedbrytande inverkan på samhället. Vården 

kan alltså ses som viktig även ur ekonomisk synpunkt, men också för att barnen inte ska bryta 

mot samhällets regler och lagar.  Att det i det föregående kapitlet talades för barnens bästa är 129

intressant. Motiven bakom grundandet av denna institution har sannerligen flera dimensioner och 

det är tydligt att det ena, barnens bästa, inte utesluter det andra, allmänhetens skydd från barnen 

och samhällets skydd från lagbrytare. Detta går som sagt i linje med Björkmans resultat i hennes 

studie om tvångsvård där hon visar att tvångsvården både blev ett medel för social kontroll men 

också för humanisering.  På samma vis motiverades grundandet av barn- och 130

ungdomspsykiatrin genom dessa två dimensioner. Det ger också en bild av en mångsidig politik 

med ett enhetligt mål om ett utvecklat välfärdssamhälle. Flera gånger hänvisades till 

brottsstatistiken hos de unga. Vilket innebär att det blev ett viktigt argument. Ur de bråkiga 

barnen kommer de framtida brottslingarna.  ”[…] andra bli långfingriga, börjar snatta och dra 131

småningom andra med in på brottets bana.”  I en utredning från 1944 vid diskussion om de 132

psykiskt sjuka barnen och kriminalitet syns klassproblemen tydligt. Man menar då att barn som 

har det svårt ekonomiskt, så att de ej kan delta i samma sysslor som deras vänner, slutar upp som 

ungdomstjuvar och ligabrottslingar.   133

 Dock är det inte bara de ungas potentiella intåg på brottets bana som besvärade 

och störde. Nej, även i skolan, hemma och i samhället var barnen till besvär. Vilket än mer kan 
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relateras till Björkmans resultat om tvångsvårdens legitimerande med hänvisning till allmänhetens 

bästa samt den utilitaristiska-funktionalistiska modellen. Konkreta problem där problemlösningen 

ska gynna den stora massan. Att problemlösningen kommer från statligt håll vittnar också om 

kulturen i välfärdssverige. Så hur talades det då om att dessa barn är till besvär på andra sätt än 

just som kriminella? Ofta handlade det om ett störande beteende hos barnen: ”Samtliga dessa 

barn försvåra givetvis även arbetet å barnhemmen därigenom, att de ej sällan äro svårfostrade och 

störande samt över huvud taget mera arbetskrävande än andra barn.”  De psykiskt sjuka barnen 134

kräver mer arbete än andra barn vilket man här ger exempel försvårar arbetet på barnhem. De är 

svåra att handskas med helt enkelt. Ett år senare har inte mycket hänt vad gäller argumentation 

och motivering. I en motion från 1943 illustrerar Hoppe med fler vilka som drabbas av dessa 

barn: ” […] de barn, vilkas fostran ställer hem, skola och samhälle inför de största svårigheter.”  135

Barnens uppfostran, som troligen sågs som mer krävande, bidrar med problem i både hem och 

skola såväl som hela samhället. De två citaten vittnar om att problemen med dessa barn alltså låg 

i ett störande beteende och med det svåra att uppfostra, de blir därför en belastning. Det blir 

återigen också tydligt att motiven bakom institutionens grundande till största del handlade om 

politiska problem bland annat innefattande ordning och allmänhetens skydd, men också som 

visats i tidigare kapitel barnens skydd. Avvikande beteenden är någonting som återkommer i 

motionen: 

Om många, ja, de flesta av dessa barn, som av sina fostrare betraktas som slöa, lata, uppstudsiga, 
krångliga, elaka, gäller det, att de lida av psykiska rubbningar, som bottna i arv eller miljö. Och 
uppfostringssvårigheterna komma just från dessa psykiska rubbningar.  136

Det var inga lovord som användes för att beskriva de psykiskt sjuka barnen, snarare tvärtom. 

Deras negativa beteendedrag härleds till psykisk sjukdom som i sin tur har att göra med arv eller 

miljö, vilket diskuterats i tidigare avsnitt. Ofta visas ett konsekvenssamband där barnens psykiska 

sjukdom, leder till svårigheter i uppfostringsarbetet, vilket i sin tur leder till än mer avvikande 

beteenden som stör andra människor:  

Far och mor komma ohjälpligt till korta i sitt uppfostringsarbete: i hemmen äro barnen olydiga, 
uppstudsiga, krångliga; i skolan blir det snart likadant — i en klass kan ett sådant barn dag efter 
dag försvåra lärarens arbete, fördärva stämningen, stjäla mycken tid från undervisningen och sänka 
hela klassens standard och arbetsresultat; ute i livet kunna sådana barn lätt komma på kant med 
människor, de bli ohågade och loja, likgiltiga för ordnat arbete eller drivas av en obetvinglig lust att 
bråka och bravera; [- - -] Många av dem blir mer eller mindre livsodugliga; många komma att falla 
det allmänna till last.   137
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 MAK nr: 146, 1943, s. 2. Återges i: SOU 1944:30, s. 13.136

 MAK nr: 146, 1943, s. 2. Återges i: SOU 1944:30, s. 13.137
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De stör andra elever, de förstör standarden i klassen, de komplicerar lärarens arbete och i det 

stora hela så är de till besvär för ”det allmänna” i stort. Att de inte ska falla det allmänna till last  

kan visa på oron för kommande bidragsberoende människor. De psykiskt sjuka barnen var 

således ett problem, inte bara för de sjuka själva, utan för stora delar av samhället. Rädslan för 

bidragstagande visar att dessa barn även riskerar att bli problem för ett framtida samhälle. Sådana 

problem motiverar ofta åtgärder. Åtgärden i detta fall är, som visats, i staten lagstiftad framväxt av 

barn- och ungdomspsykiatrin, en institutionell lösning grundad genom kulturella-sociologiska 

och utilitaristiska-funktionalistiska motiv. Att argumenten i motionen från 1943 återges i så stora 

drag i utredningen från 1944 vittnar om att de haft bäring och tas i beaktning. Dock var det inte 

bara andra elever som påverkades negativt av dessa barn. De psykiskt sjuka barnen kan nämligen 

komma att drabba kommande generationer. Vården och registreringen av dessa sjuka barn blev 

därmed viktig inom steriliseringspolitiken. 

[…] för genomförandet av en sund befolkningspolitik [är det] nödvändigt att få en obligatorisk 
registrering av de sinnesslöa till stånd för att möjlighet att i nödvändiga fall genom steriliserande 
operation förhindra dem att fortplanta sig. De sinnesslöa äro icke lämpliga att omhänderhava 
vårdnaden av barn och särskilt bland de bildbara sinnesslöa är ärftlig belastning för psykisk 
undermålighet vanlig. Genom frånvaron av registrering av de sinnesslöa i tidig ålder undandraga 
sig många samhällets kontroll så länge att de redan ingått äktenskap eller i icke legaliserad 
förbindelse satt barn till världen innan ingripande sker.  138

Citatet ovan är hämtat ur Möllers proposition ifrån 1944. Det blev således ett verktyg som skulle 

underlätta samhällets eugeniska agenda och kontroll över befolkningen. Återigen syns bevis på 

rashygienens guldålder. I välfärdssverige blev, enligt Tydén, steriliseringarna bland annat viktiga 

för att inte tynga befolkningen.  Vidare blev steriliseringarna ett verktyg av ekonomiska skäl, där 139

människor med anpassningssvårigheter var en grupp som blev föremål för steriliseringarna.  Av 140

den anledningen kan motivet även kopplas ihop med den tidigare delen rörande 

samhällsanpassning och bidragande. Detta går väl ihop med problemet om att de psykiskt sjuka 

barnen sågs som besvärliga för andra. De ovan redovisade motiven diskuterades som problem i 

relation till psykisk barn- och ungdomsvård vilket innebär att psykisk vård av barn och ungdom 

ansågs vara lösningen på dessa problem. Det fanns en tilltro till institutionens skapande som 

problemlösande verktyg. Även motivet om barnen som störande blev del i en faktisk politik där 

social ordning kunde praktiseras genom institutionen. 

 Prop. 1944:205, s. 13.138

 Tydén, 2002, s. 78, 84.139

 Hilson, 2008, s. 104. 140
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Synliga brister och praktisk problematik 

Förutom sociala problem belyses också sådana av mer konkret och praktisk karaktär. Materialet 

berör alltifrån platsbrist, bristfällig utbildning hos läkare, till problem med blandade åldrar inom 

vårdinrättningar. Problemen som vi ser i detta avsnitt är av realpolitiskt slag, det vill säga det 

handlar inte längre om känslor, ideologi eller moral. Motiven i detta avsnitt kan också kopplas 

ihop med den utilitaristiska-funktionalistiska modellen eftersom institutionen här illustrerar en 

lösning på väldigt specifika problem. Problemen som uppdagas är bland annat att barnen är 

svårplacerade, när de hamnar på redan existerande upptagningshem tar de upp platserna ”under 

onormalt lång tid”. Man menade här att barnen egentligen var i behov av anstaltsvård som inte 

fanns att tillgå.  Utöver detta var också vårdtiden på de barnhem som faktiskt fanns för psykiskt 141

sjuka barn för lång.  Det vi ser är rationella problem, hur såg verkligheten ut och vad behövde 142

göras. Helt enkelt fanns inte den vård som vore önskvärd för dessa barn, dessutom fick de hjälp 

försent eftersom vårdtiden var lång. Det fanns även brister vad gällde platsantalet, i denna brist 

såg man också bevis för vad behovet och lösningen skulle vara:  

Den allmänna platsbristen sammanhänger direkt med den stora betydelse dessa anstalter visat sig 
ha för vård och observation av abnorma och svårfostrade barn och den värdefulla hjälp de kunnat 
ge åt sociala myndigheter och enskilda personer vid omhändertagandet och placerandet av sådana 
barn. Detta har lett till att efterfrågan på platser blivit större än anstalternas kapacitet.  143

Platsbristen och de bristfälliga anstalterna som redan existerar har lett till att många av dessa barn 

vårdas i hemmen och att de får undervisning i den allmänna folkskolan. Detta problem lyfts av 

Möller samma år, som menar att, barnen, på grund av bristen på anpassad undervisning, inte 

erhåller den kunskap de bör.  Den föreslagna lösningen, anstalter för de psykiskt sjuka barnen 144

och unga, visas vara gynnsam för andra än barnen själva — här var det sociala myndigheter som 

skulle kunna gynnas. I en utredning från 1944 diskuterades de då redan existerande vårdformerna 

för ”psykopater i barnaåren”. Här synes också en del problem, där dessa vårdformer var 

utformade på så sätt att barn som var ”intellektuellt fullmåliga” alltså hade möjlighet till inlärning, 

ofta fick företräde framför bland annat barn i hjälpklass därför att de enligt utredningen ansågs 

tillhöra det värdefullare folkmaterialet. Av den anledningen hamnade barn som hade det svårare 

på det intellektuella planet utanför och de hade det därför ofta svårare att få vård trots att de var i 

behov av den.  Vad gäller folkskolan som kontrollant över dessa barn låg problemen också i att 145

den endast hade kontroll över barnen fram till att de fyllt 14 år. Ungdomarna mellan 14 och 20 år 

var istället ”lämnad[e] helt åt sitt öde”. Av den anledningen bör systemet för den offentliga 

 SOU 1942:45, bilaga, s. 80.141

 SOU 1944:34, s. 62.142

 SOU 1944:34, s. 204f.143

 Prop. 1944:205, s. 7f.144

 SOU 1944:34, s. 204f.145
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uppfostran reformeras.  Det var inte på många platser specialutbildad läkare fanns att tillgå 146

vilket ansågs vara ytterligare ett problem.  Barnens sjukdom riskerades också förvärras på grund 147

av bristen på tidig behandling.  1945 kommer ännu ett förslag från Möller till riksdagen om 148

ändring av barnavårdslagen, i detta förslag hävdades också att psykopatvården för barn bör 

”göras till föremål för skyndsam utredning”. Möller ansåg en central för psykisk barn- och 

ungdomsvård nödvändig just för de barn som råkat ut för vanart eller missförhållanden. Det 

handlar, menade han, om barns och ungdoms välfärd.  Esping-Andersen karaktäriserar den 149

skandinaviska välfärdsregimen bland annat genom det höga skyddsnätet för barn.  Motiven här 150

kan ses som en del i detta, genom åren kommande, skyddsnät. 

 Ett annat problem som diskuterades i en av utredningarna från 1944 var bristfällig 

kunskap angående barnpsykiatri hos läkare. Här ville man se en omläggning av den 

grundläggande läkarutbildningen för att studier i barnpsykiatri skulle nå en önskvärd nivå.  151

Samma år som denna utredning tillkom, 1944, inrättas också en kurs i barnpsykiatri vid 

läkarutbildningen och 1948 anställs den första psykoterapeuten vid PBU.  Det är således tydligt 152

att de problem som diskuteras i samband med utredningen får konkreta lösningar i verkligheten. 

Således ger materialet inte endast uttryck för ord och idéer. Den starka tron till kunskapen och 

expertisen är ett typiskt inslag i svenskt samhällsstyre som ofta använde vetenskap som politiskt 

hjälpmedel för ett gott samhälle.  Det blev som synes därför också viktigt att använda sig av 153

expertis i arbetet vid institutionen för barn- och ungdomspsykiatri. 

 MAK, nr. 32, 1942, s. 13.146

 Prop. 1945:211, s. 3.147

 Prop. 1945:211, s. 11.148

 Prop. 1945:227, s. 3.149

 Esping-Andersen, 2002, s. 52, 185.150

 SOU 1944:30, s. 76, 96f, 104, 118.151

 Eidevall, 2008, s. 49; Brofalk, 2004, s. 47.152

 Björkman, 2001, s. 29.153
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1950-talet 

Maria Björk beskriver 1950-talet som ”det starka samhällets tid”. En tjugoårig period av 

ekonomiskt välstånd inleds i Sverige. Vilket i sin tur leder till stor efterfrågan på arbetskraft inom 

industrin. Problemen med ungdomen fortsatte att debatteras, det handlade bland annat om 

brottslighet och anpassningssvårigheter och nya utredningar på ämnet tillsattes. Förtroendet för 

medicinsk expertis tilltog vilket medförde medicinens allt större plats i människolivet. 

Utplånandet av svåra och dödliga sjukdomar blev snarare mål än utopi, samtidigt tog läkarna stor 

plats i välfärdsbygget.  Att den goda barndomen motsvarade det goda samhället var en tanke 154

som levde kvar under 1950-talet, och blev, som nedan ska visas, återigen en del av politiken runt 

barn- och ungdomspsykiatrins framväxt.  På så sätt blir återigen den nya barnpolitiken viktig för 155

förståelsen av institutionens utveckling under denna period. 

 Under mitten av 1950-talet genomförs ett intensivt organisations- och 

uppbyggnadsskede inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det är under detta årtionde som 

Stockholms rådgivningsbyrå omorganiseras till en central för psykisk barn- och ungdomsvård, till 

denna knöts då också olika filialer. Som ett resultat av detta grundades bland annat filialer i 

Liljeholmen, Hökarängen och Vällingby. 1951 blev barn- och ungdomspsykiatrin en egen 

specialitet i Sverige, 1956 inrättades en barnpsykiatrisk sektion vid Svenska läkaresällskapet och 

1958 inrättades den första professuren i barn- och ungdomspsykiatri vid kronprinsessan Lovisas 

barnsjukhus, det var också då som ämnet blev obligatoriskt i läkares grundutbildning. I samband 

med utredningar från 1957 och 1958 beslutas om byggandet av barn- och ungdomspsykiatriska 

kliniker i samtliga svenska landsting. Vid 1957 finns sammanlagt 134 vårdplatser inom barn- och 

ungdomspsykiatrin. 1958 års utredning för på förslag att sex mentalsjukhus för barn och ungdom 

skulle inrättas i landet förslaget resulterar sedermera i tre sjukhus med 144 vårdplatser. Efter 

utredning från 1957 blev barn- och ungdomspsykiatrin en hälso- och vårdorganisation och vid 

1950-talets slut och in på 1960-talet har utvecklingen tagit fart på allvar vilket resulterade i att alla 

landsting och kommuner inrättat barn- och ungdomspsykiatriska kliniker vid år 1971.  156

Hur ska vården se ut? 

Under det sista decenniet av undersökningsperioden diskuterades vårdens riktlinjer och fokus. 

Utbildning ansågs vara ett ledande element inom behandling, där ingick också yrkesutbildning för 

de äldre patienterna, det vill säga ungdomarna.  Detta vittnar om vikten av sysselsättning och 157

 Björk, 2011, s. 42ff; Björkman, 2001, s. 218, 225; Björkman, Hirdman, Lundberg, 2012, s. 411, 594; Brofalk, 2004, 154

s. 50.
 Zetterqvist-Nelson, 2012, s. 47.155

 Brofalk, 2004, s. 50; Jönson, 1997, s. 23; Karlén, 1985, s. 50; Rydelius, 2004; Eidevall, 2008, s. 37, 49f. SOU 156

1957:40, s. 45.
 SOU 1952:46, s. 90.157
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kunde enligt tidigare forskning också fungera som en indikator på hur patienten skulle klara av 

livet utanför anstalten.  Det rimmar samtidigt väl med den skandinaviska välfärdsregimens 158

karaktärsdrag om vikten av hög sysselsättning. Utöver detta diskuterades fortfarande 

statsunderstödda centraler med specialutbildade läkare.  Att vården ansågs skulle vara 159

statsunderstödd och centraliserad kan alltså ses ha med den rådande ideologiska kulturen bland 

utredarna. Det kommer senare i detta kapitel återigen att uppdagas problem som motiverar 

framväxten av barn- och ungdomspsykiatrin, problemlösningen har delvis att göra med hur 

vården ansågs skulle se ut. Att problemlösningen i detta fall handlade om statligt 

institutionsbygge vittnar om hur utredarna ansåg att problem av denna typ löses bäst. Vidare 

diskuterades ”[…] en över hela landet anordnad psykisk barna- och ungdomsvård […].”  I 160

kulmen av välfärdssverige är det föga förvånande att lösningen innefattar just en för alla 

landsomspännande, statsunderstödd institution. Klassaspekten blir också återigen tydlig när det 

föreslogs att all öppen vård inom barn- och ungdomspsykiatrin skulle vara avgiftsfri.  161

 Rådgivning vad gäller uppfostringsfrågor samt behandling skulle finnas att tillgå. 

Ofta påpekades vikten av förebyggande vård, vilket som tidigare nämnts var populärt under 

denna tid gällande all slags vård. Den förebyggande vården hävdades också vara det viktigaste 

inom barna- och ungdomsvården. Här påpekade utredarna att även de barn och ungdomar, där 

de sociala avvikelserna ännu inte var fullt utvecklade skulle ha chans till vård just för att gynna det 

förebyggande arbetet.  Behovet av att erbjuda vård och behandling blev viktigt:  162

Om den psykiska barna- och ungdomsvården över huvud taget skall kunna göra en 
fullgod insats inom den förebyggande mentalhygienen och inom mentalsjukvården, är 
det nödvändigt, att man till verksamhetens förfogande ställer sådana resurser, att det blir 
möjligt för dess utövare ej endast att undersöka och ställa diagnos utan också att bereda 
tillfredsställande vård och behandling.  163

Vidare övervägde centerpartisten Gunnar Hedlund i en proposition från 1954 om de 

läkepedagogiska institutionerna som han här kallade dem, bör delas in i två delar. En för barn och 

ungdom med allvarligare psykiska problem som kräver psykoterapi och annan psykologisk 

behandling och en till för ”lättskötta fall” där uppfostran och en lugn miljö blir det väsentliga för 

att hjälpa barnen.    164

 Se t. ex. Garpenhag, 2012, s. 183f.158

 SOU 1957:30, s. 57, 72 (här ville man då höja det dåvarande statsbidraget från 1945).159

 SOU 1958:20, s. 8.160

 SOU 1957:30, s. 101.161

 SOU 1957:40, s. 10, 178, se även 1958:20, s. 8 för exempel på önskan om en förebyggande vård.162

 SOU 1958:20, s. 8.163

 Prop. 1954:126, s. 6.164

 41



Samhällsanpassning och bidragande 

Trots att hjälp till självhjälp myntades av socialliberaler redan under tidigt 1900-tal blev det 

någonting som på olika sätt följde med vården även genom välfärdsåren. Fenomenet syns tydligt i 

utredningarna och vittnar om vikten av att kunna ta hand om sig själv, alltså att anpassas in i 

samhället som självständiga individer. Hjälp till självhjälp är ett fenomen som kan kopplas ihop 

med önskan om en arbetsför befolkning, syftet är alltså att hjälpa människor att hjälpa sig själva 

där ett resultat av denna hjälp då till exempel skulle kunna vara självförsörjning. Det handlar om 

att bidra och att inte komma samhället till last, som sagt att anpassas. Precis som under 1940-talet 

kan motiven i form av anpassning och självförsörjande människor kopplas ihop med den 

skandinaviska välfärdsregimen.  

 Under 1950-talet har välfärden i Sverige utvecklats i rask takt. En rad 

välfärdsreformer tillkom under perioden, som bland annat enhetsskolans grundande och rätten 

till tre veckors semester.  De många förmåner som fanns att tillgå kostade pengar och pengar 165

kräver hög sysselsättning. Det blir återigen därför viktigt att hjälpa de psykiskt sjuka barnen och 

ungdomarna att komma till sin rätt. Att ge dem de bästa förutsättningarna för att de ska kunna 

medverka till samhället. ”[…] saklig hjälp till självhjälp inför dylika svårigheter är en av den 

psykiska barna- och ungdomsvårdens centrala uppgifter”.  Detta är ett återkommande tema och 166

motiverades även vara ett huvudmål för psykiatrin: ”Målet är att ge hjälp till självhjälp och att 

medverka till att förebygga andlig ohälsa även på längre sikt”.  På olika sätt syns exempel på 167

detta fenomen, där lösningar på problemet med psykiskt sjuka barn och ungdomar kan kopplas 

ihop med kulturella-sociologiska aspekter. Det blir tydligt hur det skandinaviska 

välfärdssamhällets kännetecken och med det den kulturella-sociologiska förklaringsmodellen gör 

sig gällande i motiveringen av en utveckling inom psykiska barn- och ungdomsvård. Trots att idén 

om hjälp till självhjälp som sagt varit betydelsefull redan innan välfärdssveriges utveckling, får den 

i detta samhälle en viss typ av roll som blir viktig för välfärdens agenda. Vidare fortsätter det att 

hävdas att denna aspekt fortfarande inte fungerar helt tillfredsställande varför åtgärder måste 

tas.  Att utredningarna i tal om grundandet av en barn- och ungdomspsykiatri och om psykiskt 168

sjuka barn i allmänhet talar om vikten av samhällsanpassning och att på något sätt hitta en 

betydelsefull roll i samhället är inte förvånansvärt. Tidigare forskning har ofta pekat på 

samhällelig kontroll som ett motiv för vård av psykiskt sjuka.  Dock måste den samhälleliga 169

kontrollen i denna uppsats förstås i relation till en kontext där den skandinaviska välfärdsregimen 

innehar ett starkt karaktärsdrag av att vilja nyttja alla människor i samhället i största möjliga mån. 

 Magnusson, 2006, s. 63.165

 SOU 1957:40, s. 28.166

 SOU 1957:40, s. 179.167

 SOU 1957:40, s. 179.168

 Björkman, 2001, s. 152; Qvarsell, 1991, s. 24, 113, 163.169
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”Jobb för alla och alla bör jobba” heter det.  Universalismen som är karaktäriserande för den 170

skandinaviska välfärdsregimen kostar och därför är en stabil ekonomi eftersträvansvärt. Det är 

också mot denna bakgrund motiven bakom barn- och ungdomspsykiatrin delvis måste förstås.  

 Vad innebär det då att dessa barn har svårt att anpassa sig i samhället och vilka 

konsekvenser ger detta? De psykiskt sjuka ungdomarna är ett problem för sig och kräver särskilda 

uppfostringsåtgärder. Det ligger hos politikerna att uppfostra dessa barn.  

[…] särskilda uppfostringsåtgärder krävas för dess [ungdomarnas] tillrättaförande, dels ock person 
i åldern mellan aderton och tjuguett år, som befinnes föra ett oordentligt, lättjefullt eller sedeslöst 
levnadssätt eller eljest visat svår oart beträffande vilken särskilda åtgärder från samhällets sida 
krävas för hans tillrättaförande […].  171

Citatet ovan nämndes i en utredning från 1952 i samband med hänvisning till 

barnavårdslagstiftningens bestämmelser om skyddsuppfostran och vilka möjligheter för 

omhändertagande som fanns. Att nämna detta specifika innehåll i barnavårdslagen i samband 

med diskussion om psykiskt sjuka barn kan visa på vikten av denna lag i hur man bör ta ställning 

till frågan om dessa barn. Citatet visar således att barn och ungdomar som lever felaktigt och 

därför behöver samhällets hjälp kan vara föremål för sådan skyddsuppfostran. Felaktigt leverne 

blir sålunda ett tänkbart kriterium för omhändertagande. Återigen  syns också en vilja att anpassa 

dessa barn och ungdomar i samhället, de politiska motiven är ännu en gång märkbara. Det blir 

således ett motiv för utbyggnaden av en särskild barn- och ungdomspsykiatri — att anpassa de 

barn som behöver hjälp med att anpassas. Därav beror en del i framväxten både på kulturella-

sociologiska samt utilitaristiska-funktionella aspekter. Den förstnämnda har jag nämnt i detta 

avsnitt tidigare, hur motiven kan kopplas ihop med den andra nämnda förklaringsmodellen ska 

förklaras nu. Barn och ungdomar som står utanför samhället och som har svårt att anpassas på 

egen hand sågs som ett konkret samhällsproblem. Att detta problem diskuterades i samband med 

överläggning om barn- och ungdomspsykiatrin avslöjar att grundandet av denna institution sågs 

som en möjlig lösning på detta konkreta problem. Det finns en bild av institutionens kommande 

funktioner som gynnsam för industrin och som olika slags problemlösning. Således sker 

grundandet dels på utilitaristiska-funktionalistiska grunder. I talet om samhällsanpassning ser vi 

alltså hur diskussion kring kulturella-sociologiska samt utilitaristiska-funktionella frågor ger 

upphov till en institutionell lösning — barn- och ungdomspsykiatrin.  

 I utredning från 1958 menar man att vården skulle medföra gynnande effekter 

därför att den skulle ”[…] erhålla ett gott positivt resultat av en del psykiskt störda barns 

återanpassning till hem, skolor eller samhälle.”  Precis som under 1940-talet blev det här viktigt 172

att barnen passar in, det blev ett syfte med vården och således ett motiv för att vården behövdes. 

Vården skulle precis som under 1940-talet erbjuda yrkesutbildning och detta är också ett tecken 

 Lundberg, Åmark, 2001, s. 175f.170

 SOU 1952:46, s. 171.171

 SOU 1958:20, s. 28.172
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på betydelsen av samhällsanpassning.  Hjälp till självhjälp och utbildning av olika slag ökar 173

chanserna till att dessa patienter så småningom ska kunna bidra till samhället och på så sätt också 

ge tillbaka. Vården blev därför ett möjligt sätt att investera i samhällsnyttiga medborgare. En 

investering i barn kan ses som en del i den förebyggande vården och politiken, där satsningen i 

framtiden kan ge självständiga vuxna. Vidare kan detta förklara varför det är just under 1940- och 

1950-talen som denna fråga får så stor uppmärksamhet från statligt håll. Det här är som sagt en 

period i Sveriges historia då samhällsutveckling, ekonomisk stabilitet och välfärdsreformer, så 

som den allmänna sjukförsäkringen, är snabbt framåtskridande.  Barn- och ungdomspsykiatrins 174

framväxt kan alltså ses som en del i välfärdsprojektet och som här har visats delvis som ett 

möjligt anpassningsverktyg för de psykiskt sjuka barnen och ungdomarna. 

 Att anpassa sjuka människor i samhället är ett sedan länge vanligt motiv för 

offentlig vård.  Dock bör anpassningen av barnen och ungdomarna i detta material som sagt 175

förstås mot bakgrund av det svenska välfärdssamhället. Samhällsanpassning kan ses som ett sätt 

att kontrollera denna del av befolkningen. Hendrick diskuterar bland annat hur barnet blev 

kontrollerat genom hälsa och välfärd.  Ovan har exempel på detta givits. Materialet vittnar om 176

vikten av samhällsanpassning som ett mål och motiv för barn- och ungdomspsykiatrin. 

Institutionen skulle bli en lösning som skulle underlätta för samhället, att ge hjälp till självhjälp, 

alltså framtida självständiga individer. På så sätt kontrolleras barnen genom hälsan och välfärden. 

Modernitetsproblem, miljö och uppfostran 

Trots att det gått en tid sedan 1940-talet och det man ansåg vara det ”moderna” samhället på 

något vis börjat bli befäst, syns i utredningarna fortfarande problem med samhällsutvecklingen. I 

1957 års utredning görs en lång utläggning om samhällets utveckling och vilka svårigheter detta 

bringat både föräldrar och barn. Trots att en del av utvecklingen som man beskriver har börjat 

flera decennier innan tycks den fortfarande vara problematisk:  

Det moderna samhället har på många sätt ökat svårigheterna för människor till anpassning och 
därigenom också — icke minst — för barnen. Urbaniseringen, övergång från ett samhälle, 
dominerat av jordbruk och småhantverk, till det industriella, innebär bland annat, att den gamla 
tidens arbets- och fritidsgemenskap inom familjen har reducerats till enbart fritidsgemenskap. 
Storstädernas möjligheter till skiftande fritidssysselsättning i förening med trångboddhet gör 
dessutom, att familjens olika medlemmar i stor utsträckning söker sin fritidssysselsättning på olika 
håll. Gruppliv av annan art kommer att ersätta familjegemenskapen.   177
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Att familjen i det moderna samhället endast träffades i fritidssammanhang och inte längre i 

arbetet sågs som det första problemet. Familjen träffades helt enkelt inte lika ofta som förr. Än 

mer sällan var det för de familjer som bodde trångbott i städer. Man menade att detta kommer att 

påverka familjegemenskapen. Denna utveckling gör det speciellt svårt för barnen att anpassa sig 

hävdades det i utredningen. Samhällets utveckling leder alltså till anpassningssvårigheter vilket i 

sin tur leder till behov om rådgivning och kanske även statlig uppfostran av dessa barn. Att detta 

nämns i utredning om barn- och ungdomspsykiatrins utvecklande bör således ses som ett motiv 

för institutionens existerande. En lösning som kan gynna både föräldrarna och barnen, det 

handlar om institutionens kommande funktioner. Man underströk faktumet att rådgivning och 

hjälp till föräldrar, men även barn och ungdomar, är behövligt i och med samhällets utveckling. 

Råd och stöd angående barnens uppfostran sågs som angeläget med tanke på de olika 

förändringar som skedde och hade skett i samhället.  Det var inte bara bristen på 178

familjegemenskap och skilda intressen som bringade problem. Reklam och materialism beskrevs 

som nya problem i barnens personlighetsutveckling: 

Strävandet efter förbättrad materiell levnadsstandard har i många fall urartat till konventionellt 
tvång, som skjuter andra vitala behov i bakgrunden och då ofta till skada för familjelivet och det 
psykiska välbefinnandet. Den moderna reklamen har i stor utsträckning också verkat ombildande 
för vad som skall anses vara ett lyckligt liv, materiellt och känslomässigt. Slutligen har den under de 
senaste decennierna starkt stegrade skilsmässofrekvensen påverkat familjelivet hos många barn och 
ungdomar medfört störningar i den för en harmonisk personlighetsutveckling nödvändiga 
trygghetsupplevelsen. […] I denna familjekris kommer barnens och ungdomens fostran och 
utveckling direkt och indirekt givetvis också att påverkas.  179

Att det materiella kommer före andra behov sågs som ett problem för familjelivet men också för 

psyket. Reklamen som ger en felaktig bild av vad ett lyckligt liv är blir också ett problem. 

Troligtvis avsåg man att barn och unga fokuserade på fel saker i livet vilket i sin tur påverkade 

deras personlighetsutveckling. Det är intressant att se att ett stort problem tycks vara människors 

privata prioriteringar. Här skulle statsmakterna rycka in och hjälpa de som påverkats av 

moderniseringen. Slutligen tas de ökade skilsmässorna upp. Detta som ansågs skapa en otrygg 

miljö för barnen. Man beskrev utvecklingen som en familjekris som kommer att påverka barnens 

uppfostran och utveckling. Problemet låg alltså i det förändrade samhället och lösningen låg i 

något slags tillrättavisning av uppfostran hos föräldrarna och beteenden hos barnen. Som visats 

tidigare rimmar statlig uppfostran väl med den skandinaviska välfärdsregimen. Det blir en politisk 

angelägenhet att fostra de psykiskt sjuka barnen. Tidigare forskning har diskuterat miljö som en 

viktig orsak till grundandet av barn- och ungdomspsykiatrin.  Dock saknas kopplingen till 180

välfärdsstaten och det politiska intresset hos den tidigare forskningen, vilket denna uppsats visat 

har betydelse för förståelsen av framväxten.   
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 Det talas många gånger om problemen i storstäder. Bland annat menade man i 

utredning från 1957 att storstaden gör det möjligt för barnen att vara anonyma. Detta i sin tur 

leder till att samhället har dålig kontroll på dem och att kontakten med de asociala barnen och 

ungdomarna kommer för sent.  Detta visar tydligt att den rätta miljön ansågs vara viktig för 181

barnen. Den rätta miljön menade man, för vissa barn, kunde vara just en institution för psykiskt 

sjuka barn och unga: ”I andra fall, åter, kan barnet eller den unge för en förbättring av tillståndet 

vara i särskilt behov av den störningsfria miljö, som under gynnsamma omständigheter kan 

skapas i just en institution med ett ringa platsantal.”  Här visas vad en institution skulle kunna 182

ge, en lugn miljö och en passande miljö samt förbättring av barnets specifika tillstånd. Det talades 

vidare om en hemlik miljö där irriterande moment skulle kunna undvikas.  Lösningen på 183

opassande miljöer blir alltså att skapa en bättre miljö — en vårdinstitution. Att man ansåg miljön 

och uppfostran vara så viktig förklarades i utredningen från 1957. Där hänvisas till att problem i 

vuxnas beteenden ofta härleds till intryck och upplevelser ifrån barndomen. Vidare förklarade 

man att missanpassning hos barn ofta kommer ifrån brister i känslobildningar till omgivning och 

till de vuxna. Där spelade bland annat just då miljön stor roll.  Här bör det hållas kvar något. 184

Vikten av miljö för det hälsosamma psyket är en idé sprungen från mentalhälsorörelsen. Motiven 

här är alltså bevis på det bland annat Qvarsell och Karlén diskuterar. Dock visar denna 

undersökning tydligt hur lösningen, framväxten av institutionen, var i allra högsta grad politisk. 

Med statligt omhändertagande och statlig uppfostran, detta är ett exempel på varför motiven 

måste förstås gentemot den skandinaviska välfärdsregimen. Miljöproblem behöver nödvändigtvis 

inte lösas på detta sätt, men det blir i denna politiska kultur den självklara lösningen. Utsagorna 

vittnar vidare om att samhället måste få utvecklas, det är inte där förändring och lösning ska ske. 

Istället ska samhället fortsätta att utvecklas men de problem detta skapar ska lösas med hjälp ifrån 

staten. Detta skulle kunna ses i motsats till en konservativ välfärdsregim som troligtvis inte skulle 

tillta samma åtgärder för moderniseringens skull.  Min undersökning kan då förklara varför 185

utvecklingen av denna institution sker just i Sverige och just under denna tid då välfärdsregimen 

är högst aktuell. 1957 beskrivs i en utredning hur krav på staten ökat:  

De ökande ungdomskullarna och därmed växande ungdomsproblemen har givit upphov 
till en opinion av krav på att samhället skall ge föräldrarna bistånd genom en ökad allmänt 
stödjande verksamhet.   186
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Björkman talar om att det under denna tid kom ökade krav på staten.  Det går även i linje med 187

min ursprungliga hypotes om att människor i ett samhälle med högt välstånd och 

välfärdsreformer också känner att de kan kräva mer av staten.   

 Att staten ska gå in som barnuppfostrare är intressant men knappast förvånande i 

det svenska samhället som under denna tid kännetecknas utav just en stark och styrande stat.  188

Dock påpekar man i samma utredning, från 1957, att uppfostran av hävd ges av föräldrarna men 

att detta i takt med tiden blivit svårare. Återigen hänvisas till samhällets snabba 

strukturförändringar som man ansåg lett till både en försvagning av hemmet som 

uppfostringsmiljö men också av auktoriteter och nedärvda normer. Det i sin tur, hävdade man, 

leder till att föräldrar och barn blir osäkra och har svårt att veta vad som är rätt och fel.  189

Återigen motiverades uppfostran av vårdinstitution genom hänvisning till problem i det moderna 

samhället, miljön och uppfostran. Problemet ansågs vara stort och kräva ansträngningar från ”alla 

berörda samhällsorgan […].”  Trots att ordval och exempel i viss mån kan skiljas från 1940-talet 190

tycks inte mycket egentligen hända vad gäller motivering av barn- och ungdomspsykiatrins 

grundande samt utvecklande. Den underliggande idén om att staten bör gå in och hjälpa föräldrar 

som har svårt att uppfostra sina barn i tider av förändring fanns fortfarande kvar och blev således 

en viktig aspekt bakom denna vårdinstitutions grundande. Det ligger som tidigare nämnt i den 

politiska kulturen att lösa problem på detta vis. Statligt omhändertagande av barn som far illa. Att 

från statligt håll bereda en lugn och passande miljö för dessa barn kan ses som för den 

skandinaviska välfärdsregimen den bästa lösningen på problemet.  

Ny kunskap 

Under 1950-talet har det tillkommit ännu ett vanligt förekommande motiv bakom utvecklingen av barn- 

och ungdomspsykiatrin. Det handlade här om den nya kunskap man ansåg sig besitta och som vidare 

motiverade en bättre vård för psykiskt sjuka barn och unga. Utredningarna hänvisar till föråldrade 

metoder och en förlegad syn på dessa barn. Björkman beskriver hur man i alla tider alltid haft en syn på 

den äldre psykiska vården som omodern och inhuman.  I materialet från 1957 syns istället en vilja till att 191

vården ska vara modern och ny, riktig och ordentlig. Man ansåg att orsakerna till barns och ungas 

anpassningssvårigheter var någonting som bara några årtionden tillbaka varit okända. Som ett led i detta 

har också dåtida behandling av dessa barn tidigare varit tvivelaktig.  

Behandlingen koncentrerades också med utgångspunkt härifrån i huvudsak till metoder, som gick 
ut på stränghet och straff. I barnaåldern och även ungdomsåren innebar detta i regel förbud mot 
de störande yttringarna med omhändertagande och därefter eventuellt förvaring av den skyldige. 
Bland behandlingsmetoderna inom och utom institutionerna intog agan i dess olika former många 
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gånger en särställning vid försöken att lösa uppkomna problem. […] Principerna går sålunda 
numera ut på att söka skapa gynsammare förutsättningar för barns utveckling överhuvud taget, 
och inför misslyckanden söker man framförallt att bygga upp förbättrade mänskliga relationer till 
omgivningen. Man kan närma sig dessa mål både genom att utforska och bearbeta personliga 
problem och genom att ge barnen nya erfarenheter, som kan åstadkomma omstämningar i känslo- 
och viljelivet.  192

Här ges en bild av en tidigare vård som relativt hård. Förbud och aga illustrerar en föreställning 

om en mörkare tid. Med den nya kunskapen som utredarna under 1950-talet ansåg sig besitta 

ville man omorganisera vården för de psykiskt sjuka barnen. Det talades om mänskliga relationer 

och känsloliv. De humanistiska idéerna gör sig ännu en gång gällande likaså önskan om att 

komma bort ifrån det föråldrade. Vården ska återigen vara vårdande och modern. Den nya 

kunskapen får flera gånger motivera barn- och ungdomspsykiatrin med hänvisning till att man nu 

har den kunskap som krävs för att ta dessa beslut. Det vill säga hur institutionen, vården och 

behandlingen ska se ut.  Dock var det inte bara kunskap i dessa frågor som motiverade 193

psykiatrin. Man menade sig nu också ha insikt i orsakerna till att barn och unga till exempel har 

anpassningssvårigheter.     194

 Vad gäller vården av barnen påpekar utredningen från 1957 att man förr endast 

nöjde sig med att behandla barnens symptom, nu ville man istället gå på djupet med olika 

hjälpåtgärder. Motiven handlade helt enkelt om att man nu vet bättre, det finns tendenser från 

tanken om att den ”gamla” vården saknade kunskap och därför blev felaktig. Man kan och bör 

med den nya kunskapen skapa en passande och gynnsam vård för dessa barn. Nu vet man: 

 […] att livsglädje och god anpassning i samhället beror av en mängd olika faktorer, såsom 
kroppsligt hälsotillstånd, familjerelationer, bostad, ekonomi, arbete, kamratförhållanden, 
livsåskådning m. m., vilka i sin tur inbördes påverkar varandra.   195

Förr fanns varken kunskap om uppkomsten av psykisk sjukdom hos barnen och ingen ägnade 

problemet särskild uppmärksamhet. Nu vet man istället att problemet är stort — större än vad 

man tidigare trott.  Gång på gång påpekades den nyfunna kunskapen inom området, att denna 196

kunskap gett nya möjligheter till att hjälpa dessa barn. 

  
Det är denna utveckling mot säkrare medicinsk och psykologisk kunskap, som kommit oss att i 
vårt tidigare betänkande som vår uppfattning framhålla, att den psykiska barna- och 
ungdomsvården till sin innersta karaktär är en sjukvårdande angelägenhet.  197
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Vilja till förändring syns i alla exempel ovan. Man skulle nyttja den kunskap man nu hade, man 

skulle komma bort ifrån den antydda kontroversiella behandlingen av dessa barn och istället se till 

deras egna känslor och vilja. Genom att studera de olika citaten ihop ges en bild av att barn- och 

ungdomspsykiatrin ska kännetecknas av sjukvård och inte av förvaring. Återigen syns antydan av 

den vårdande vården, humanistisk och vetenskaplig. Kännedomen som fanns skulle praktiseras 

och detta blev således ett nytt motiv för framväxten av barn- och ungdomspsykiatrin. Varför blir 

detta dock extra viktigt nu under 1950-talet? Tabell 1 (s. 20) har visat hur en ökning av medicinsk 

expertis som deltagande i utredningarna skett under denna period. Utöver detta har bland annat 

Björk beskrivit hur läkare blev en stor del i svenskt välfärdsbygge under perioden.  Det är inte 198

helt orimligt att här dra en parallell. Kunskap om bland annat behandling kan mycket väl ha varit 

en viktig punkt för den medicinska expertisen och därför någonting som framträder extra synligt 

i utredningar från 1950-talet. Ökningen av medicinska utredare har med största sannolikhet 

lämnat spår i materialet i form av hänsynen till utvecklade kunskaper på området.  

För barnens skull 

Undersökningen har visat att det redan under 1940-talet talades om de humanistiska aspekterna 

för vad en barn- och ungdomspsykiatri skulle ge. Trots att Jönson menar att det i debatter snarare 

handlade om barnens konsekvenser på samhället och inte om deras egna välmående, syns den 

senare aspekten dock i det politiska materialet som behandlats i denna uppsats.  Hänsynen till 199

barnen, deras känslor och problem fortsätter att diskuteras under 1950-talet. Detta befäster ännu 

en gång Björkmans bild om att barnens välmående ansågs extra viktigt under de tidiga 

välfärdsåren.  Ett motiv för grundandet och utvecklingen av psykiatrin handlade om att dessa 200

barn ofta led på grund av deras psykiska sjukdom: ”[…] ställs inför människor i nöd och svåra 

lidanden. [- - -] Många människor har svårt att inse, att psykiskt sjuka — och därmed menar vi 

här även alla neurotiker — verkligen lider och ofta lider svårt.”  Den humanistiska prägeln är 201

påtaglig. Man uppmärksammade att det handlar om människor som har det svårt, de behöver 

därför också hjälp. Precis som under 1940-talet syns även under 1950-talet hur man ville komma 

bort ifrån en ”gammal” och omodern vård. Vården skulle inte längre endast handla om en plats 

för förvaring, utan den vårdande vården gör sig som sagt ett flertal gånger återigen synlig. Bristen 

på en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik har medfört att barnen behövt vårdats på andra 

platser, som till exempel barnhem. Detta ansåg utredarna leda till brister vad gällde just den 

vårdande biten: ”Åter barn har placerats i barnhem, där deras vistelse till följd av barnhemmets 

bristande resurser mera fått karaktären av förvaring än av verklig vård.”  I andra fall har barnen 202
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behövt dela avdelning med andra patienter vilket man ansåg vara beklagligt eftersom barnen och 

ungdomarna lätt påverkas av de äldre intagna.  Hänsyn till barnens välmående verkar tillsynes 203

återigen vara viktigt. Tidig hjälp och rätt vård blev åtgärder som för barnens skull ansågs vara de 

mest fördelaktiga: 

Vi vågar dock tro, att en komplettering av den sociala sakkunskapen med medicinsk och 
psykologisk sakkunskap många gånger är behövlig för att klientelet skall få erforderlig hjälp. I 
åtskilliga av de av barnavårdsassistenterna redovisade fallen hade en hänvisning på ett tidigt 
stadium till psykisk barna- och ungdomsvård sannolikt kunnat inbespara ett ej ringa mått av 
lidande för barnen och deras anhöriga och bekymmer för barnavårdsmyndigheterna.  204

Här ska både medicinsk och social kunskap praktiseras. Ännu en gång tar utredningarna hänsyn 

till barnens egna känslor, deras lidanden. Vård i barn- och ungdomspsykiatrisk klinik blir 

lösningen. Man påpekade vidare att målsättningen med vården var att ge de unga patienterna så 

goda förutsättningar som möjligt för att de skulle erhålla en så god personlighetsutveckling som 

möjligt.  Det humanistiska inslaget är tydligt och kan som tidigare visats bland annat relateras 205

till en del av motiven bakom tvångsvården Björkman beskriver. Vikten av god vård tycks ha varit 

ett viktigt inslag i politiska processer och den psykiska barn- och ungdomsvården är som här 

visats inget undantag. Det har också visats att denna vård ofta motiverades genom att den skulle 

gynna inte bara barnen men också omgivningen runt omkring. Detta rimmar väl med den 

utilitaristiska-funktionalistiska förklaringsmodellen där man söker lösningar genom institutionens 

kommande funktioner, lösningar som dessutom ska gynna ett stort antal människor. Vikten av 

den goda barndomen lever tillsynes kvar under 1950-talet. Vilket vidare visar att det i denna 

studie återigen lyfts fram hur en då rådande politisk idé om den goda barndomen i och med 

institutionen kom att bli till politik i praktiken. 

För andras skull 

Precis som under 1940-talet motiverades psykiatrin under denna period även med vad den 

kommer att ge andra. Psykiskt sjuka barn och unga kunde komma att drabba allmänheten, varför 

lösningen skulle förebygga detta. Här uppdagades bland annat de problem som andra fått erfara 

på grund av de psykiskt sjuka barnen. Ofta var det föräldrarna som fick det kämpigt med barnen, 

men man lyfte även fram samhället som offer för de asociala barnen. Kriminalitet som drabbade 

samhället lyfts fortfarande fram som skäl till att vård behövs. ”[…] det är vår förvissning, att i det 

långa loppet i icke ringa mån kunna bidraga till en minskning av antalet svåra fall av 

kriminaliserad eller eljest asocial ungdom.”  Att motverka kriminalitet var ett verktyg för att 206

skapa samhällsordning. Således skulle alltså samhället gynnas av att vårda dessa barn, det blev ett 
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tydligt argument för att institutionen skulle vara behövlig. Samhällets välmående tycks i flera fall 

vara beroende av barnens välmående, likt den idé Björkman visar där en svag befolkning blottar 

ett svagt samhälle.  Den psykiska barn- och ungdomspsykiatrin blev därför ett medel för att 207

hjälpa flera. Alltså får utilitaristiska-funktionalistiska motiv förklara vårdens skapande, specifika 

problem som oordning och kriminalitet fick en institutionell lösning. Vården blir en lösning som 

kan gynna ett stort antal människor, barnen själva, föräldrar, lärare och framförallt samhällets 

hälsa i stort:  

Detta önskemål innebär givetvis inte, att den psykiska barna- och ungdomsvården för sin egen 
skull gör anspråk på medinflytande i samhällsutvecklingen utan endast den energiskt och 
oförtrutet måste få tala om, att den under sitt arbete får se många svåra och farliga situationer som 
uttryck för att samhällets psykiska hälsa hotas [min kursivering], och även får erfarenhet om 
botemedel häremot. Den vill också allt efter sin förmåga medverka till ett förebyggande av andlig 
ohälsa inte bara på kort utan också på längre sikt och till sist förena sig med mentalhygienens 
allmänna strävanden och söka bidraga till att skapa ett bättre samhälle.  208

Här syns ett tydligt exempel på hur barnens psykiska hälsa fick bli synonymt med samhällets 

psykiska hälsa. Barnen som var både samhället och framtiden blev viktiga att ta hand om av mer 

än en anledning. Det handlade alltså inte endast om barnens hälsa utan om samhällets hälsa i 

stort. Syftet var att på lång sikt skapa ett bättre samhälle. Det syns tydligt hur problemlösningen 

landade i en önskan om att gynna så många människor som möjligt. Det handlade inte bara om 

de individer som själva var drabbade av sjukdomen. Åtgärder skulle tas för det stora samhällets 

välmående. Detta går väl i linje med paret Myrdals syn på barnen som den nationella 

framgången.  På så sätt blir återigen de politiska motiven betydande. 209

 Förutom att diskutera vården som en lösning för samhället i stort, visar en 

utredning från 1957, som sagt, även hur föräldrar och andra patienter drabbas. Det var dels 

krävande för föräldrar att vårda barnen själva, men att en etablerad vårdinstitution inte fanns för 

dessa barn bringade även andra problem:  

I många fall har de sinnessjuka barnen vårdats i sina hem, där de ofta berett föräldrar och andra 
vårdare stora bekymmer och svårigheter. […] Några för denna kategori patienter särskilt avpassade 
vårdresurser har emellertid icke funnits. Barnen har sålunda vårdats på de vanliga avdelningarna 
och blandats med sjukhusens övriga klientel. Då sjukdomssymtomen varit av mera allvarlig 
karaktär, har barnen måst vistas på s.k. oroliga eller halvoroliga avdelningar. Barn med psykoser 
blir under sjukdomens inverkar ofta mycket störande eller påfrestande. De har därför utgjort en 
irritationsfaktor på äldre eller av andra anledningar särskilt känsliga och irritabla patienter.    210

Förutom att barnen ansågs vara till besvär för sina föräldrar blev de också till besvär för äldre 

patienter. Genom argument som dessa motiverades utbyggnaden av institutionen enligt den 
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utilitaristiska-funktionalistiska förklaringsmodellen. Det handlade som sagt om en lösning som 

skulle ge så många som möjligt utdelning. Det fanns en tilltro till institutionens kommande 

funktioner som skulle gynna andra än barnen. Platsbristen och anstaltsbristen drabbade alltså 

även andra än barnen själva. Att lösningen kommer ifrån statligt håll och att det är statens roll att 

hjälpa föräldrar och andra kan förklaras genom Thelens modell om kultur-sociologi. De blev till 

besvär och därför måste lösningen ses som en lösning även avsedd för andras skull. Det var ett 

vanligt problem, enligt Hedlund i en proposition från 1954, att barnen vårdades på fel plats 

därför att en passande plats för deras vård ännu inte fanns tillgänglig: ”Den nuvarande 

platsbristen — exempelvis för obildbara barn — medför ofta olidliga förhållanden för de 

föräldrar, som med oändliga uppoffringar och svårigheter måste bereda barnen vård i 

hemmet.”  Andra människor får därför slita och offra sig för att hjälpa dessa barn. I 211

välfärdssverige har statlig hjälp varit vanlig för att underlätta för människor i vardagslivet, men 

också för att arbetsmarknaden inte ska bli nämnvärt påverkad.  Motiven visar därför återigen 212

hur barn- och ungdomspsykiatrin blev viktig utifrån den rådande politiska agendan. 

Praktisk problematik 

De praktiska problemen så som platsbrist och brister i vården blev även under denna period 

viktiga aspekter för att motivera en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik. Bland annat menade 

man sig, i en utredning från 1957, se ett starkt behov av diagnostik och behandling hos denna 

patientgrupp, man såg också brister inom den mentala vården vilket gjorde frågan om 

förebyggande vård för dessa barn ännu mer angelägen.  Önskan om diagnostik och behandling 213

är här intressant att hålla kvar vid. I Tabell 1 syns, som nämnt, tydligt hur utredarna från 1950-

talet utgjordes av ett mycket större antal medicinska experter än under den tidigare perioden. 

Björk beskriver just hur tilltron till experter var hög under denna tid.  Detta kan samtidigt 214

förklara, precis som motivet om ny kunskap, varför diagnostik och behandling plötsligt blir ett 

viktigt motiv.  

 Andra problem som diskuterades var till exempel hur barnen alldeles för sent får 

den vård de behöver, detta eftersom man helst inte velat skriva in dem på de vanliga 

mentalsjukhusen. Som ett led i detta har behandlingsmöjligheterna försvårats eftersom 

sjukdomen fått fortgå. Här menade man att särskilda sjukhus eller sjukavdelningar för psykiskt 

sjuka barn och ungdomar tidigt blivit ett önskemål.  Vårdavdelningar tillskrivna specifika 215

grupper av sjuka var en del i det moderna projektet och började implementeras redan under tidigt 

1900-tal, det kan således vidare förklara varför det inte ansågs lämpligt att barn och vuxna delade 
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avdelning eller ens institution.  Det påpekades samtidigt att de psykiskt sjuka barnen ofta var 216

lättpåverkade och av den anledningen borde ha en enskild avdelning, de måste helt enkelt skyddas 

socialt från de psykiskt sjuka vuxna.  Ibland berörde dessa problem främst ungdomarna som 217

tvingats vårdas bland andra psykiskt sjuka patienter, detta menade man kunde vara extra känsligt 

för ungdomar med till exempel schizofrena symptom: ”Med den stora plasticitet ifråga om 

beteende, som finns i just dessa åldersgrupper, föreligger betydande risk för försämring av 

sjukdomssymtomen i en sådan ogynnsam miljö.”  Vidare hävdades det i en utredning från 1958 218

att behandlingen var otillräcklig, verksamhetens utveckling har hämmats, sjukdomen var så 

allvarlig att vård i hemmet inte var ett alternativ, resurserna var knappa och platserna få.  Denna 219

utredning leder sedermera till grundandet av tre mentalsjukhus för barn och ungdom med 

sammanlagt 144 vårdplatser. Platsbristen löstes alltså med anstaltsbygge. Under 1950-talet hade 

anstaltsbygget genomgått en omfattande ökning. Att bereda vårdplats blev en del i både en 

politisk och medicinsk agenda.  Diskussionen om platsbrist för barnen bör förstås gentemot 220

denna agenda, där vård på anstalt varit en vanlig lösning på sjukdomsrelaterade problem. Barn- 

och ungdomspsykiatrin blev under denna tid också en institution i utveckling. Återigen syns 

också exempel på att man inte ville beblanda de psykiskt sjuka barnen och ungdomarna 

tillsammans med de psykiskt sjuka vuxna: 

Även om mentalsjukhusen i framtiden blir bättre utrustade och erhåller förbättrade resurser 
i fråga om läkare och annan sjukvårdspersonal, torde det ur psykologisk synpunkt i 
allmänhet icke vara riktigt att vårda barn och känsliga ungdomar tillsammans med ett äldre 
klientel. Psykoterapi, arbetsterapi samt gruppterapeutiska aktiviteter måste för det yngre 
klientelet utformas på ett speciellt sätt. […] Många skäl talar sålunda för att särskilda 
mentalsjukhus för dessa grupper barn och ungdomar uppföres.  221

Barnen behöver en annan typ av vård, de är känsligare och behöver därför åtskiljas från de vuxna. 

Detta är ett tydligt argument för inrättandet av en för de psykiskt sjuka barnen och ungdomarna 

egen institution. I en proposition från 1954 rörande sinnessjukvården överlag pekar Hedlund på 

hur det råder platsbrist för ”de flesta grupper av sinnesslöa” och att ungdomsvården måste ses 

som mycket angelägen eftersom ett flertal hem tvingats lägga ner.  Inte mycket har här 222

förändrats vad gäller de ”praktiska” skälen bakom barn- och ungdomspsykiatrins grundande. 

Motiven pekar på att skapandet av denna institution skulle bibringa en lösning som skulle vara 

mycket passande. Enligt den utilitaristiska-funktionalistiska förklaringsmodellen skulle, som 

tidigare beskrivits, detta inte endast gynna barnen utan också de psykiskt sjuka vuxna. De rent 

konkreta motiven om till exempel platsbrist får en institutionell lösning, helt enligt denna 
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förklaringsmodell. I en utredning angående sinnessjukvården i allmänhet pekades på hur ett 

hundratal av de cirka 600 manliga psykopaterna var under 24 år, och hävdade därför att ”Det 

ungdomliga inslaget synes sålunda betydande.”  Vidare pekade Hedlund i en proposition på ett 223

behov av moderniserade anstalter och läkepedagogiska institutioner.  Önskan om en modern 224

vård är återigen synlig. Ludvigsen och Seip beskriver hur de psykiskt sjuka barnens vård i Norge 

under 1950-talet blev föremål för en ny och vidare hälsopolitik.  Det tycks som om samma 225

fenomen sker även i Sverige. Undersökningen har visat en rad problem som ska lösas genom 

barnens vård. Framväxten av barn- och ungdomspsykiatrin måste således förstås i relation till den 

tid framväxten faktiskt sker. Det är just under välfärdsåren som denna institution kan växa fram i 

Sverige, därför att den skapas baserat på idéer, mål och prioriteringar som blir viktiga i denna 

välfärdsregim.  

 Detta kapitel visar på konkreta problem där utbyggnaden av en särskild institution 

för barn- och ungdomspsykiatri blev lösningen. Barnen och ungdomarna bör vara åtskilda därför 

att de kräver speciell vård och därför att de inte ska påverkas negativt av de äldre patienterna. 

Detta vittnar om en idé som säger att barns och vuxnas psykiska sjukdom skiljer sig, främst i det 

att barnen anses vara påverkbara på ett annat sätt. Den praktiska problematiken grundar sig också 

just i denna föreställning, att de psykiskt sjuka barnen och ungdomarna kräver särskild hjälp och 

behandling. Kanske var det också så att barnens vård skulle skiljas från de vuxnas just eftersom 

vårdande av psykiskt sjuka barn blev en del i en förebyggande och investerande politik. 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Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att förklara varför det i Sverige grundades och utvecklades en 

offentlig barn- och ungdomspsykiatri i institutionell form under 1940- och 1950-talet. En stor del 

av tidigare forskning har härlett barn- och ungdomspsykiatrins grundande till 

mentalhälsorörelsen eller främst fokuserat på idéer kring barndom. Denna uppsats har med hjälp 

av nya teoretiska perspektiv visat att institutionen så som den kom till uttryck blev en lösning på 

politiska problem snarare än medicinska. Det fanns definitivt hänvisningar till idéer sprungna ur 

rörelsen, dock blev till exempel den förebyggande vården viktig av just politiska skäl. Jag hävdar 

därför att de politiska motiven bakom framväxten delvis varit avgörande för densamma. 

Institutionen måste därför förstås som ett politiskt verktyg där, som visats, en rad samhälleliga 

problem av olika slag skulle hanteras. Det medicinska i form av vårdinstitutionen har fått vara 

lösningen på en rad politiska problem, varför den medicinska institutionen blev viktig för den 

politiska agendan. 

 De motiv som blivit synliga i samband med denna undersökning kan alla på ett 

eller annat sätt kopplas till det då rådande välfärdssamhället. Det har också visats att framväxten 

av institutionen måste förstås mot bakgrund av den skandinaviska välfärdsregimen med dess 

fokus på universalism, egalitarism och centralisering. Det är mot denna regim frågor om varför 

och när blir besvarade. Att de uppdagade problemen uppfattades som just problem och att 

lösningen blev en institution av denna typ bör förstås utifrån den då rådande politiska kulturen. 

Kopplingen till välfärdsregimen blir extra tydlig då de idealtyper som diskuterades tidigare i 

uppsatsen framstår tydligt i denna studies resultat. Låt mig illustrera detta genom att hänvisa till 

att resultaten visar att problem om social oordning, omhändertagande och anpassning skulle lösas 

med statlig kontroll och statligt omhändertagande. Det var inte självklart att dessa problem löstes 

på det här sättet, men det blev en naturlig lösning i den politiska kulturen. Det förklarar samtidigt 

varför lösningen blev som den blev just i Sverige. Exempelvis en konservativ välfärdsregim skulle 

troligen sett andra problem och anammat andra lösningar. Att institutionen skulle bringa 

universalism och effektivitet i form av självförsörjande människor och att den skulle vara 

centraliserad är också karaktärsdrag ur den skandinaviska välfärdsregimen vilket förklarar varför 

barn- och ungdomspsykiatrin just i Sverige grundades, just då och just på det sättet. Det fanns en 

tilltro till institutionens kommande effekter. Resultaten är också bevis på hur ord och idéer inte 

står i motsättning till handling utan att motiven i denna undersökning resulterade i faktiska 

åtgärder och praktiska lösningar. Institutionen blev således, genom välfärdspolitiska riktlinjer, en 

del i en faktisk framtida investering. 
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