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Abstract 

Discourse constructions on what behavior and what social environment that is considered to 

belong to an approved parent and family. Discourse analysis made on some state official 

reports from the 1950s. 

The Parental Code content is based on knowledge about how parents should be in parenting 

based on what is represented to be the best for children. The Parental Code in 1949 was 

assigned the right of parents to use some level of corporal punishment in child rearing. In the 

mid-1950s the first reports of unauthorized punishment came in Sweden. The child welfare 

was assigned the responsibility to care for children who were suffering and place them in 

public care. In 2005, the documentary "Stolen Childhood" was broadcast and six middle-aged 

men expressed their time at one of Sweden´s children's home where corporal punishment was 

used in education. The government took a decision to appoint an inquiry into abuse in social 

childcare and it showed that there were children who had fared badly in the protective care. 

The interviewed felt that they had received punishments that were far worse than the neglect 

that had motivated the actual treatment from the beginning. How should the home 

environment have been so the children never would be taken away from their parents? What 

was presented as risk factors for children and their adjustment in society in the 1950s 

discourse? How was an accepted parenting? What was the construction of parental behaviors 

and family social environment in the 1950s? Discourse analysis as a method provided the 

opportunity to use materials of state government investigations from 1950 to 1959. They 

handled a common subject, how behavior and social environment was constructed and it 

showed the production of healthy and risk factors for children. The results showed the 

fabrication of social environment and behavior and they were divided into sexuality, 

marriage, childbearing, economics, housing, work and child rearing. It showed how parents 

would be controlled, and by whom, and for what purpose they would be governed, and by 

what methods. It showed that good marriage would be without conflict, sexual intercourse 

should take place within marriage and at a moderate level, child-rearing should be shaped by 

what’s needed in the community, childbirth would be within marriage and in harmony with 

the conditions in the family, finances and work would be good and the accommodation would 

have plenty of space. If parents and families followed and lived as the construction showed in 

good behavior and social environment it would reduce the risk for children of being placed in 

children´s home. The family was presented as an institution in society and the functioning of 

society. The family and other institutions needed supervision and care. With the help of law, 

support, awareness and intervention were family members affected to be in the way that was 

presented as the best for them. It needed to fulfill the task of creating a good future. Parents 

and families who had the behaviors that were presented as good was what were needed for the 

future and for the development of society. 

Keywords: Behavior, Biopolitics, Child Abuse, Child Health, Discourse, Governmentality, 

Parental Code, Parents, Social Environment.    



 

 
 

Sammanfattning 

Föräldrabalkens innehåll baseras på kunskap om hur föräldrar bör vara i föräldraskap utifrån 

vad som föreställs vara bäst för barn. I föräldrabalken 1949 tilldelades rätten för föräldrar att 

använda viss nivå av aga i barnuppfostran. Under mitten av 1950-talet kom de första 

rapporterna om otillåten aga kom i Sverige. Barnavårdsnämnden var tilldelad ansvaret att 

omhänderta barn som for illa och placera dem inom samhällsvård för att ge dem en skyddande 

omsorg. Under 2005 sändes dokumentären ”Stulen Barndom” och i den berättar sex 

medelålders män om sin tid på ett av Sveriges alla barnhem där kroppslig bestraffning 

användes vid fostran. Regeringen tog ett beslut att tillsätta en utredning om vanvård i social 

barnavård och den visade att det fanns barn som hade farit illa i den skyddande omsorgen. 

Intervjuade menade att de som barn hade fått bestraffningar som var långt värre än den 

vanvård som hade motiverat till själva omhändertagandet från början. Hur bör 

hemförhållanden ha varit för att inte barn skulle bli omhändertagna? Vad framställdes vara 

riskfaktorer för barn och dess anpassning i samhället i 1950-talets diskurs? Hur framställdes 

en godkänd förälder och familj? Vad visade konstruktionen om föräldrars beteenden och 

familjers sociala miljö under 1950-talet? Diskursanalys som metod gav möjligheten att 

använda material som statliga offentliga utredningar från 1950-1959. De hanterade ett 

gemensamt ämne; hur beteenden och social miljö konstruerades och det visade 

framställningen av frisk-och riskfaktorer för barn. Resultatet visade framställningen av social 

miljö och beteenden och de har indelats i sexualitet, äktenskap, barnafödande, ekonomi, 

boende, arbete och barnuppfostran. Det synliggjorde hur föräldrar skulle bli styrda och av 

vem och för vilket ändamål de skulle styras och med vilka metoder. Det visade att bra 

äktenskap skulle vara utan konflikter, samlag skulle ske inom äktenskap och i måttlig nivå, 

barnuppfostran skulle formas efter vad anpassningen i samhället behövde, barnafödande 

skulle vara inom äktenskap och efter förutsättningar i familjen, ekonomi och arbete skulle 

vara god och boendet skulle ha gott om utrymme. Följde föräldrar och familjer det som 

framställdes vara bra för barn minskade risken till ett omhändertagande. Familjen framställdes 

som en institution i samhället och för samhällets funktioner i dess helhet. Familjen som andra 

institutioner behövde tillsyn och omvårdnad. Med hjälp av lagstiftning, stödåtgärder, 

upplysning och interventioner skulle familjens medlemmar påverkas att vara på det sätt som 

framställdes som bäst för dem. Det behövdes för att kunna uppfylla uppgiften att skapa en bra 

framtid. Föräldrar och familjer som hade de beteenden som framställdes som bra hade det 

som behövdes för att framtiden kunde bildas för samhällets utveckling. 

Nyckelord: Beteende, Biopolitik, Barnmisshandel, Barns hälsa, Diskurs, Governmentality, 

Föräldrabalk, Föräldrar, Social miljö. 

 



 

 
 

Innehållsförteckning 

Inledning … 1 

Problembeskrivning … 2 

Studiens syfte … 3 

Frågeställningar … 3 

Studiens bidrag … 4 

Förklaring till bakgrundens innehåll … 5 

Föräldrabalkens norm i föräldraskap och omsorg för barn … 7 

Nutidens definition av begreppet aga … 9 

Aga som en form av barnuppfostran … 10 

Barnavårdsnämndens grundande och funktion … 13 

Vanvård inom barnavården under 1900-talet i Sverige … 13 

Konstruktionen av barnmisshandlare … 14 

Att kategorisera ett godkänt och icke godkänt föräldraskap … 17 

Människovetenskapen och individen … 19 

Sammanfattning av bakgrunden… 23 

Studiens analyserande redskap … 25 

Governmentality … 25 

Biopolitik … 27 

Diskurs … 28 

Sammanfattning av analyserande redskap… 30 

Forskningsmetod … 31 

Diskursanalys … 31 

Forskningsmaterial … 32 

Analys och bearbetning … 32 

Etiskt förhållningssätt … 34 

Resultat och Analys … 35 

Sexualitet … 35 

Äktenskap … 38 



 

 
 

Barnafödande … 40 

Ekonomi … 44 

Boende … 45 

Arbete … 46 

Barnuppfostran … 48 

Sammanfattat analyserat resultat … 52 

Diskussion … 54 

Metoddiskussion … 54 

Resultatdiskussion … 54 

Avslutande reflektion … 57 

Framtida forskning … 58 

Referenslista … 59 

Litteraturförteckning … 59 

Vetenskapliga artiklar … 60 

Statliga offentliga utredningar … 61 

Webbreferenser … 62  



 

1 
 

Inledning 

Föräldrabalken innehåller föreställningar om vad som anses vara bäst för barn och hur ett 

föräldraskap bör vara. Den är utformad med en ambition att barns bästa skall gå först. I 

Föräldrabalken från 1949 tilldelas föräldrar en rätt att använda aga vid fostran av barn 

(Socialstyrelsen, 2006). Bestämmelsen i lagen beskriver att barns ålder och omständigheter 

skall beaktas vid fostran av barn. Föräldrars barnuppfostran kunde innehålla aga om den 

utfördes i enlighet med bestämmelsen. Lagen visar vad vi får och inte får göra som förälder. 

Den innehåller en föreställning om att det finns ett rätt sätt att uppfostra barn. 

I Sverige under mitten av 1950-talet kom de första rapporterna om barnmisshandel (SOU 

2001:18). Experter med rätt kunskap för rätt problem söker kunskap om problem i samhället 

(Fredriksson, 2007). Därför gjordes det statliga utredningar för att ta reda på var och vad som 

orsakade barnmisshandel Undersökningen visade att föräldrars definition av aga som 

uppfostringsform skiljde sig mot vad som ansågs som tillåtet i samhället. Utredningarna 

gjordes för att få kunskap om eventuella riskfaktorer i beteende och social miljö i syfte att 

forma åtgärder för att skydda barn. Expertkunskap skapade möjligheten att urskilja vilka 

beteenden och vilken social miljö som uppfattades som riskfaktorer. Expertkunskap om 

riskfaktorers påverkan framställde en gräns som visade när barn var i behov av 

omhändertagande från föräldrar och familj. Det låg i samhällets intresse om barn blev 

misshandlade eftersom det skapade konsekvenser för barn och expertkunskap legitimerade ett 

ingripande från samhället. Med stöd av 1924 års barnavårdslag omhändertogs barn som 

ansågs behöva det. Att omhänderta barn var ett sätt att skydda barn ifrån tidigare 

hemförhållanden.  

I dokumentären ”Stulen barndom” berättar vuxna om sina upplevelser inom sociala 

barnavården i mitten på 1950-talet. Dessa berättelser fick regeringen att agera och gav 

Socialstyrelsen uppdraget att göra utredningar kring detta (Socialstyrelsen, 2006; SOU 

2011:9). Så här beskrevs några av upplevelserna ifrån Socialstyrelsens rapport:  

”… det har t.ex. inte funnits någon vuxen till hands för att stötta och trösta. Det 

kan ta sig uttryck i att när ett litet barn är ledset efter separationen från mamma 

hånas barnet och uppmanas att skärpa sig för att det är ett barnhemsbarn nu … 

de har utsatts för fysiska övergrepp, i flera fall av allvarligt slag, som att bli 

slängd nerför en trappa, hängd upp och ner i fötterna utanför ett fönster flera 

våningar upp eller liknande … berättat om att de utsatts för sexuella övergrepp 

… berättar om att de fått stryk av fosterföräldrarna, flera beskriver upprepad 

allvarlig misshandel som att bli slagen med ris som barnet själv fått gå ut och 

plocka eller slagen med andra tillhyggen … inlåsning i källare, vindar eller 

skrubbar, ibland över natten …” (Socialstyrelsen: 2006, s. 53-55). 

Placerade barn hade blivit omhändertagna i en skyddande omsorg inom barnavården. 

Anledning till ett omhändertagande utgick ifrån barns bästa. Fanns det en anledning till att 

barn inte hade det bra tilldelades barnavården rätt att omhänderta barn från vårdnadshavare. 

Utredningen som gjordes 2006 gav bilden av att vissa barn inte hade det bra i skyddande 

omsorg. Otillåten form av aga var en av handlingarna som nämndes i rapporten. I Sverige 

1949 var det enligt föräldrabalken tillåtet att aga barn om det gjordes med hänsyn av barns 

ålder och omständigheter (Socialstyrelsen, 2006).  
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Problembeskrivning 

Utredningar under 2000-talet visade att under 1900-talet skiljde sig definitionen mellan 

samhället och föräldrar, och också mellan samhället och samhällsvården om vad som var 

tillåtet att använda som uppfostringsmedel. Samtidigt som lagen menade att det inte var 

tillåtet att använda aga som en fostringsmetod användes det av vårdnadshavare och också av 

personal inom barnvården (Socialstyrelsen, 2006; SOU 2001:72; SOU 2001:18; SOU 

2009:99; SOU 2011:9). Expertkunskap gav en bild av att barn hade blivit illa behandlade 

inom samhällsvård där huvudsyftet var att skydda barn med omhändertagande från föräldrar 

och familj där de tidigare hade erfarit brister i omsorg. Barn blev omhändertagna i syfte att 

skyddas från föräldrars fostran med aga och blev placerade i samhällsvård där aga användes. 

Idag har studier visat att aga fortfarande används som uppfostringsform, både i Sverige där 

aga sedan 1979 är förbjudet och i andra länder (Afifia, Brownridge, Cox & Sareen, 2006; 

Akmatov, 2011; Alyahria & Goodman, 2008; Annerbäck, Wingren, Svedin & Gustafsson, 

2010; Gershoff, 2002; Lepisto, Åstedt-Kurki, Joronen, Luukkaala & Paavilainen, 2010).  

Utifrån vad expertkunskap menar ses inte aga som en del av uppfostran idag och under 1950-

talet var den en del av uppfostran med tillhörande begränsningar i vad som sågs som legitimt. 

Utifrån barns bästa bör ett omhändertagande helst inte ske eftersom barn bör få leva med sina 

föräldrar. För att det ska kunna ses som det bästa för barn behöver det vissa kriterier. Det 

betyder att hemförhållanden bör vara så som bra hemförhållanden föreställs vara. Det bästa 

vore om ett omhändertagande aldrig skett utifrån vad utredningar har visat om vad barn fick 

erfara i form av brister i omsorg och fostran inom barnavården under 1900-talet. Det betyder 

att hemförhållandena borde ha sett annorlunda ut för att kunna förhindra risken till ett 

omhändertagande. Det bästa vore om föräldrar hade följt normen i samhället om vad som 

framställs som bra i barnuppfostran och hindrat ett omhändertagande. Omhändertaganden 

skedde inte bara på grund av otillåten aga i fostran utan det kunde även vara andra faktorer 

såsom missbruk, fattigdom och bostadsförhållanden (SOU 2001:72; SOU 2001:18; SOU 

2009:99; SOU 2011:9). Det innebär att barnuppfostran innehåller expertkunskapens 

föreställningar om vad som ses som bäst för barn och dessa föreställningar hanterar alltifrån 

hur barn bör fostras till att bli lydiga medborgare till att de bör bo under goda ekonomiska 

premisser till att föräldrar inte missbrukar. Det betyder att föräldrar bär ansvaret för att göra 

det som framställs som bäst för barn. 

Omhändertagande av barn baseras på kunskap att barn ibland far illa och studier och 

utredningar har visat att uppfattningen skiljer sig i vårt samhälle och i världen hur barn kan 

behandlas. Det betyder att uppfattningen om hur vi bör behandla barn är relativ för den 

varierar över tid och inom olika kulturer. Förändringen över tid i expertkunskap om vad som 

ses som rätt behandling av barn framgår av utredningar. Utredningar som hanterar barn 

hanterar även föräldrar och familj. Beteenden och social miljö som framställs som riskfaktorer 

är de som framställs ge konsekvenser för föräldrar och barn. En konsekvens är 

omhändertagande av barn i skyddande omsorg. I samhället föreställs det optimala att barn får 

växa upp med sina föräldrar under goda förhållanden för att på bästa sätt anpassas till 

samhället. En anpassad förälder är en medborgare som lever och följer normen i samhället. 

Det innebär att det finns föreställningar om vad som ses som goda förhållanden och att 

föräldrar och familjer bör ha dessa för att få ta hand om barn och inte riskera ett 

omhändertagande. Föräldrar bär ansvaret för att barn ska anpassas till samhällets norm vilket 

innebär att föräldrar bär ansvaret att föräldraskapet och hemmiljön följer normen.  
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Studiens syfte 

Syftet i den här studien är att synliggöra konstruktionen av en förälders beteenden och 

familjens sociala miljö i några statliga offentliga utredningar från 1950-talet. Begreppen 

förälder och familj särskiljs för i den här studien står de för olika betydelser. Föräldern som 

individ hanterar beteenden och vad den bör göra för att uppfylla det som framställs som rätt 

för barn. Familj som helhet hanterar social miljö och vad den bör bestå av för att uppfylla det 

som framställs som rätt för barn. Begreppet godkänd används eftersom det är föräldern som 

individ och familjen som grupp individer som bör ha föreställda bra beteenden och sociala 

miljöer. Materialet i studien sträcker sig från 1950-1959 och det valdes med tanke på 

föräldrabalken från 1949 som påbjuder aga med vissa instruktioner som uppfostringsmetod 

och att mellan 1950-1980 var det minst 100 000 barn som var omhändertagna och placerade 

inom den sociala barnavården för att skyddas ifrån hemförhållanden (Socialstyrelsen, 2006). 

Valet av material beror även på att statliga utredningar formar innehåll i lagar, föreskrifter och 

samhällsuppfattning. Föräldrabalkens innehåll formas efter vad utredningar får fram i kunskap 

om beteenden och social miljö som risk- och friskfaktorer för barn. Diskurser i utredningar 

om missanpassade barn och ungdomar synliggör konstruktionen av vad som ses som rätt och 

fel i föräldraskap och familjeliv. Materialet som är vald för den här studien är utredningar där 

omhändertagna är undersökningspopulation och där experter söker efter faktorer som kan ses 

vara anledningen till att barn inte anpassas i samhället. Samtidigt som problem kring barn 

utreds hanteras föräldraskap där konstruktionen visar vilka beteenden och vilken social miljö 

som menas vara bra för barn och dess anpassning i samhället. Hur bör en förälder och familj 

vara på 1950-talet för att inte hamna i konflikt i samhället? Hur bör de och deras familjeliv 

vara för att deras barn ska anpassas i samhället och inte ska bli omhändertagna och placerade 

inom den sociala barnavården? Min undran handlar om hur föräldrars beteenden och familjers 

sociala miljö konstrueras i de diskurser som bär upplysningsivern?  

Frågeställningar 

 

Vilka beteenden hos en förälder och vilken social miljö i en familj konstrueras som 

friskfaktorer för barn?  

 

Vilka beteenden hos en förälder och vilken social miljö i en familj konstrueras som 

riskfaktorer för barn?  
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Studiens bidrag 

Studiens intresse hamnar hos en förälders beteenden och en familjs sociala miljö. För att barn 

inte ska bli omhändertagna/missanpassade finns det en föreställning om hur föräldrar och 

familjer bör vara för att barn ska må bra. I den föreställningen framställs vilka beteenden och 

vilken social miljö som ses som riskfaktorer och vilka som framställs som bra för barn. Det 

visar vad som ses som risk- och friskfaktorer för barn vilket formar vad som ses som tillåtet 

och otillåtet i ett föräldraskap. Studiens resultat önskas bidra med kunskap till 

yrkesverksamma som på något vis kommer i kontakt med barn, föräldrar och familjer eller i 

utbildningssyfte för högskole- och universitetsstuderande som i framtiden planerar att arbeta 

med barn, föräldrar och familjer. Yrkesgrupper som exempelvis hälsopedagoger, socionomer 

och olika grupper inom vård såsom skol-, under- och sjuksköterskor. Studien önskar ge 

kunskap om expertkunskapens förändring och att den formar synen i samhället på vad som 

ses som bra eller dåligt för barn. Studien önskar bidra med kunskap om att vi värderar efter 

nutidens värderingar (Bergenlöv, 2009). Föreställningen om att aga användes av en kall och 

kärlekslös förälder baseras på nutidens expertkunskap om aga vilket inte var detsamma på 

1950-talet. 
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Förklaring till bakgrundens innehåll 

Föräldrabalkens norm i föräldraskap och omsorg för barn ingår i bakgrunden för att 

föräldrabalken innehåller expertkunskap och upplysning om föräldraskap och vad som 

framställs som bäst för barn vilket formar framställningen av ett icke godkänt och godkänt 

föräldraskap. Föräldrabalkens föreställningar om barnuppfostran förändras över tid utifrån att 

expertkunskap förändras vilket visar att hur vi tänker att barn bör bli behandlade är relativ. 

Det som vi idag ser som barnmisshandel sågs under 1950-talet som uppfostran. Det innebär 

att familjer kan innehålla generationer med olika uppfattning om vad en uppfostran bör 

innehålla. Följer föräldrar det som föräldrabalken föreställer om hur och vad en uppfostran 

bör innehålla minskar risken till att barn blir omhändertagna och de blir istället anpassade till 

samhällets norm. Kapitlet ger en bild av aga som legitimt och illegitimt vilket bidrar till vad 

som föreställs ingå i ett icke godkänt och godkänt föräldraskap.  

 

Nutidens definition av begreppet aga ingår i bakgrunden för att aga en gång sågs som en 

legitim uppfostringsmetod till att aga förändrades till att ses som barnmisshandel. Det finns 

flera faktorer som framställs tillhöra bristande omsorg och barnuppfostran och i den här 

studiens bakgrund ges kunskap om aga. Aga valdes för att ge en bild över hur expertkunskap 

om en och samma faktor kan förändras, hur föreställningen om aga kan förändras i samhället. 

Expertkunskaps förändring angående aga visar att vetenskapen är föränderlig och sker över 

tid. Att med expertkunskap definiera vad som ses som barnmisshandel är ett sätt att ringa in 

om går över gränsen. Genom att idag definiera aga som barnmisshandel föreställs det 

beteendet som en riskfaktor och ses tillhöra ett icke godkänt föräldraskap. I studien benämns 

både aga och kroppslig bestraffning och båda indikerar att det är ett sätt att straffa ett felande 

beteende. 

 

Aga som en form av barnuppfostran ingår i bakgrunden för att aga har framställts som 

medel att fostra barn och stycket ger en nationell och internationell bild över förändring i 

fostran med aga. Här framgår likheter och skillnader i expertkunskap över tid och hur det kan 

skilja sig mellan länder och samtidigt finnas likheter. Det betyder att det kan finnas olika 

föreställningar om aga i olika länder vilket kan leda till socio-kulturella skillnader. Genom att 

lyfta fram olika föreställningar om aga som fostran och barnmisshandel lyfts det även fram att 

den kan ses som både en riskfaktor och uppfostringsform. Aga framställdes en gång tillhöra 

ett godkänt föräldraskap till att idag framställas att tillhöra ett icke godkänt föräldraskap. 

Under tiden som det förändrades var det i vissa familjer ett godtagbart medel vid fostran 

vilket innebär att de gick ifrån att framställas som godkända föräldrar till att gå till att vara 

icke godkända föräldrar. Föreställningarna formar samhällets syn på föräldrar, föräldraskap 

och familj och när föreställningar över tid förändras följer samhällsynen efter.  

 

Barnavårdsnämndens grundande och funktion ingår i bakgrunden för det är ett sätt för 

samhället att med expertkunskap forma en åtgärd i omhändertagande av barn som har 

hemförhållanden med föreställda riskfaktorer. Behovet av att grunda barnavården kommer 

från expertkunskap som visade att barn for illa och i vilka förhållanden som inte sågs som bra 

för barn. Omhändertagande baseras på vilka beteenden och vilken social miljö som framställs 

som riskfaktorer för barn. I den här formen av åtgärd finns det en föreställning att barn får det 

bättre inom samhällsvård jämfört med hemförhållandet de hade innan omhändertagandet. Den 

sociala barnavårdsnämnden går in vid icke godkänt föräldraskap för att skydda barn. 

Barnavårdsnämnden är en form av styrning i samhället där det anses behövas en styrning, som 

exempelvis i ett icke godkänt föräldraskap. 
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Vanvård inom barnavården under 1900-talet i Sverige ingår i bakgrunden för att 

föreställningar om hur barn bör ha det skiljer sig mellan samhälle och skyddande omsorg. 

Syftet med ett omhändertagande är att ge barn ett bättre hem än de hade tidigare. Inom 

barnavården var bestraffningar tillåtna för att fostra samtidigt som det fanns en gräns på hur 

bestraffningen fick se ut. Hur personal valde att agera kom utifrån deras uppfattning kring vad 

expertkunskap menade angående bestraffning. Barn kan ha hemförhållanden med föreställda 

riskfaktorer som resulterar till ett omhändertagande för att sedan hamna inom barnavård med 

föreställda riskfaktorer. 

 

Konstruktionen av barnmisshandlare ingår i bakgrunden för att det finns beteenden och 

sociala miljöer som framställs som riskfaktorer för barn och speciellt vara anledning till 

kroppslig bestraffning i fostran. Det innebär att det söks efter korrelationer mellan kroppslig 

bestraffning på barn och andra beteenden och social miljö. Det framställer i vilken familj det 

kan finnas ett behov för en åtgärd, som exempelvis barnavården, för att skydda barn. 

Samtidigt kategoriserar framställningen vad som ses som godkänt och icke godkänt 

föräldraskap. Kapitlet visar att sökandet efter riskfaktorer sker i flera länder och hanterar ett 

gemensamt ämne: Hur en förälder och familj bör vara för att barn ska ha det bra. Det visar att 

studier, diskurser, konstruerar vilka beteenden som en barnmisshandlare kan ha och hur 

sociala miljön kan se ut vilket skapar en speciell lins att se på barnmisshandlaren, föräldern 

och familjen. Det är här som kulturellt betingade värderingar möts och kan yttras i slutsatser. 

 

Att kategorisera ett godkänt och icke godkänt föräldraskap ingår i bakgrunden för att 

genom kategoriseringar kan föräldrar framställas som bra eller dåliga och att föräldraskapet 

har en koppling till problem för barn. Genom att kategorisera föräldraskapet i godkänt och 

icke godkänt visar att det finns en uppfattning inom vilken kategori som det finns riskfaktorer 

och friskfaktorer för barn. Att med hjälp av expertkunskap kategorisera föräldrar formar 

föreställningar i samhället om vem eller vilka som ingår i vilka kategorier. Explicit blir det 

tydligt vart en åtgärd bör sätta in för förändring för att skydda barn. 

 

Människovetenskapen och den fria individen ingår i bakgrunden för att vetenskapen om 

människan framställer en normativ ställning. Människovetenskapen formar vad som ses som 

en bra eller dålig förälder. Människovetenskapen bidrar till vad som föreställs som risk- och 

friskfaktorer och att den expertkunskapen bidrar till att forma föreställningar i föräldrabalken, 

barnvården och familjerådgivningen om hur en förälder bör vara och i vilken social miljö ett 

barn bör växa upp. När föreställningarna förändras över tid om hur en uppfostran bör vara är 

det människovetenskapens förtjänst vilket återkopplar det här stycket till det första stycket i 

bakgrunden.   
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Föräldrabalkens norm i föräldraskap och omsorg för barn 

Föräldrabalken baseras på vad expertkunskap visar och formas av beslutsfattare och skapas 

för barn och föräldrar. Expertkunskap förändras och beslutsfattare förändrar åtgärder efter vad 

kunskap visar. Beslut och kunskap ingår i en samverkande process. Föräldrabalken utgår från 

en norm om vad som ses som rätt och fel i föräldraskap i syfte att skydda barn. I syftet att 

skydda barn finns samtidigt styrning av föräldrar. För att styra föräldrar behövs antaganden 

om dem och de visar hur de skall styras, av vem, varför och hur, och det är det som är målen 

för styrning (Rose, 1995). Styrningsmentalitet finns inom sociala reformer och upplysning 

och har fokus på livets alla områden (Olsson, 1997). Det innebär att inget privat lämnas som 

privat utan alla tänkbara beteenden hos människan måste upplysas för att förändra eller 

förhindra de skadliga att få fäste i samhället. Det ligger i nationens intresse att fostra 

människan till att ha de beteenden som ses som bra för människan och samhället (ibid). 

Föräldrabalken är en praktik i samhället som informerar och påverkar föräldrar till att ha det 

föräldraskap och familjeliv som vi tänker är bra. Samhället har ett extra ansvar för barn 

eftersom de är små och behöver skydd. De ska skyddas ifrån föräldrar som inte har det 

föräldraskap som samhället framställer vara för barns bästa. Kunskapen om det bästa i 

föräldrabalken skapar en norm som har varierat över tid och påverkar föräldrar om vad som 

ses som det bästa för barn. Föräldrar som inte följer det som anses som det bästa för barn kan 

få konsekvenser. En konsekvens är att omhänderta barn i syfte att skydda barn. Ett 

grundläggande allmänt maktförhållande i samhället är disciplinära metoder i syfte att påverka 

föräldrar att ha ett föräldraskap som föreställs som bäst för barn (Foucault, 2008b). 

Disciplinära metoder kan vara barnavårdslagen, föräldrabalken och andra åtgärder som är 

formade efter föreställningen vad som är bäst för familjen. Familjen är en del av samhället 

och är då ett ansvar för samhället. 

Under 1930-talet byggdes grunden upp för det svenska samhället (Bergenlöv, 2009; 

Gleichmann, 2004). Nu skulle det svenska folket, inte minst föräldrarna, bli upplysta och det 

skulle vila på vetenskapen, och inte som tidigare på religionen. Den disciplinerande kraften i 

samhället skulle baseras på moral och i den andan startade Alva Myrdal en studiecirkel för 

föräldrar. Det skulle bli ett mer kollektivt ansvar att barn skulle få den uppfostran som var 

bäst för dem och föräldrarna sågs vara i behov av uppfostran. Myrdal ansåg att 

föräldrautbildning krävdes för att uppfostran på barn skulle ske på rätt sätt och därpå 

förespråkade hon en rationell uppfostran (ibid). Nu börjar samhället ta på sig ett större ansvar 

när det gäller barn vilket gör att föräldrarätten blir beskuren (Gleichmann, 2004). 

Föräldrabalken upplyser föräldrar om föräldraskap vilket framstår som det rationella i 

föräldraskap. Det innebär att den ger information om vad som föreställs som rätt föräldraskap 

och upplysningen formas utifrån vad experter får fram i utredningar, eftersom utredningar 

visar en kunskap i vad som anses som bäst i föräldraskap. Det gör att upplysning blir en 

styrning i samhället med syfte att förankra det rationella (Foucault, 2008a). Det är här den 

spelar sin viktigaste roll för den visar en norm som vi bör följa. I den rollen blir upplysningen 

informerande diskurser som engagerar flera instanser och kan vändas mot just dem som det 

gäller, som till exempel föräldrar och barn. Diskurser konstruerar föreställningen om hur 

föräldrar bör vara för att barn ska må bra. Det gör att konflikter kan uppstå i samhället mellan 

olika läger av tyckanden. Diskurser som innehåller det föreställda rätta föräldraskapet får en 

dominans vilket ger den en kraft mot dem som inte följer vad den upplyser om (ibid). Ända 

sedan 1700-talet har det funnits en vision att med hjälp av upplysning kunna påverka 

individer och samhället i sin helhet (Andersson, 2007). Upplysningens funktion är att påverka, 

forma och förändra individer och det i sin tur skall fungera som ett förbyggande arbete mot 

hot och risker i samhället (ibid; Olsson, 1997). Det betyder att föräldrar samtidigt kan ses som 

ett hot eller risk som lösning på ett problem. Påverkan används på föräldrar för att minska risk 
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till bristande omsorg som exempelvis icke önskvärd aga och hot elimineras med hjälp av 

omhändertagande av barn.    

I Sverige har det länge funnits ett intresse att se till de som far illa. I mitten av 1700-talet föll 

intresset lite mer mot barn och deras hälsa blev det primära projektet (Beronius, 1994). Det 

fanns ett intresse till barn långt tidigare och då var det mer inriktat mot specialinstitutioner. 

Barns medicinska och hygieniska situation i omsorg blev föremål för kontroll därför startade 

en befolkningsstatistik från myndigheters håll för att uppskatta den dödlighet som var 

alarmerande hos barn före ett års ålder. Vart femte barn dog i det som kallades ”okända 

barnsjukan” mellan åren 1750-1760. Det resulterade i att samhället reagerade och valde att 

göra något åt situationen. Sverige ansågs ha ganska hög läskunnighet jämfört med andra 

länder därför fick upplysning bli en åtgärd. Upplysning skulle ges till familjer, speciellt till 

modern. Upplysningsprocessen blev en viktig förbindelse mellan samhälle och familj. Skrifter 

skapades med upplysning om hur vi borde föda upp barn, utbilda och medicinskt ta hand om 

barn (ibid). Det uppstod ett behov i att lösa problemet att barn dog i hem och upplysning sågs 

som en lösning. Upplysningen skapades i ett försök att förhindra att fler barn skulle avlida på 

grund av olika typer av bristande omsorg i hem. Upplysningens uppgift var att utbilda 

föräldrar, speciellt modern, att göra det som ansågs som bäst för barn. Först fanns det en 

misstanke att det inte var bra för vissa barn sedan visade kunskapen att det fanns en bristande 

omsorg. Upplysningen formades för att upplysa föräldrar hur det borde vara i hemmen. 

Upplysningen blev en omsorg för barn och fostran för föräldrar. Föräldrabalken 1949 

formades efter expertkunskap för att den ansågs vara en del av lösningen. Att modern var den 

som skulle göras delaktig i den här processen i mitten på 1700-talet visar hur ansvaret mellan 

föräldrar var fördelat. 

Föräldrabalken är ett sätt att forma föräldrar till föräldraskicklighet (Börjesson, Palmblad & 

Wahl, 2005). Föräldraskicklighet är en viktig del av medborgararvet. Att påverka föräldrar att 

få föräldraskicklighet är ett sätt att styra både familj och samhälle. Genom att styra familjen 

att vara på det sätt som framställs som bra formar i sin tur hur samhället blir. Samhällets 

interventioner är styrda av föreställningarna om de skador som föräldrar kan förse sina barn 

med, utifrån både medicinsk-biologisk och socio-kulturell natur. Därför är det viktigt för 

föräldrar att visa upp att deras barn blir de kompetenta medborgare som de bör vara (ibid). 

Diskursen konstruerar ett bra och ett dåligt föräldraskap. Att forma föräldrar till att vara den 

förälder som bedöms vara bra visar att människan anses vara en individ som går att påverka 

och förändra. Det visar även att familjen är en del av och bär ansvar för samhället.  

En av alla lagar med uppgift att tillgodose barns bästa skrevs 1920. Den hade som 

utgångspunkt att barns bästa skulle prioriteras i äktenskap (Socialstyrelsen, 2006; SOU 

2001:18). Lagen upplyste föräldrar att aga var godtagbart om det ansågs vara nödvändigt i 

uppfostringssyfte. Ett kok stryk ansågs skydda barn ifrån dåligt beteende och skulle lära in att 

veta hut. Riktlinjen som föräldrar var tvungna att följa var att valet av aga skulle formas med 

hänsyn till barns ålder och övriga omständigheter (ibid). Vid användande av aga fanns det en 

vedertagen norm i samhället att det inte fick ge synbara men (Bergenlöv, 2009). 

Föräldrabalken som kom 1949 tilldelade föräldrar rätt att tillrättavisa sina barn med 

uppfostringsmedel som med hänsyn till barns ålder och övriga omständigheter ansågs 

lämpliga. Skillnaden mellan 1920 och 1949 års lag var att ordet tillrättavisa användes i den 

sistnämnda och ordet tukta togs bort. Detta gjordes för att framhäva vikten av att undvika 

kraftiga former av kroppsaga. Fortfarande hade föräldrar rätt till aga och att den borde vara i 

en mildare form jämfört med tidigare (ibid). Det var alltså upp till föräldrar att avgöra när 

barn behövde tillrättavisas med aga för att få dem att bli på ett visst sätt. Föräldrar följde 

uppfattningen om vad som var ett bra eller dåligt beteende hos barnen, en normativ anvisning 
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för att legitimera ett visst sätt att vara och användandet av aga. Det var legitimt för personer 

med fostransansvar att aga barn och användes aga av någon annan sågs det som illegitimt 

(Bergenlöv, 2009). Redan på 1750-talet kopplades aga ihop med medlidande kärlek och 

barnets bästa. Kände sig föräldrar tvungna att aga barnet skulle det utföras i harmoni och inte i 

vredesmod. Föräldern skulle ha kontroll över sina känslor och ha ett samlat sinne (ibid). I 

1966 års föräldrabalk ströks rättigheten att få tillrättavisa sina barn och i och med det 

jämställdes aga med misshandel (SOU 2001:18). 1979 infördes agaförbud i föräldrabalken 

och Sverige var det första landet i världen (Socialstyrelsen, 2006; SOU 2001:18). Den 

förändring som skedde i lagar mellan 1920-1979 visar att uppfattningen förändrades om hur 

en barnuppfostran bör se ut och innehålla.  

Över tid har det gjorts förändringar i föräldrabalken (1949:381). Innehållet idag i sjätte 

kapitlet hanterar paragrafer vårdnad, boende och umgänge för barn. Den säger att i Sverige 

har barn en rättighet att få god fostran, trygghet och omvårdnad av sina 

vårdnadshavare/föräldrar. Barn får inte utsättas för kränkande behandling och kroppslig 

bestraffning utan ska bli behandlade med aktning för sin person och egenart. Det är utifrån 

barns bästa som alla beslut ska tas av vårdnadshavare när det gäller vårdnad, boende och 

umgänge. En vårdnadshavare ska bedöma vad som är bäst för barn särskilt utifrån risken för 

att bli utsatt för övergrepp, olovligt bortförande, att hållas kvar mot sin egen vilja eller att fara 

illa. Barns vilja ska tas i beaktande efter barns ålder och mognad. Det visar föreställningen om 

att barns förmåga är åldersbestämt. Vårdnadshavare bär ansvar för att barn ska få den tillsyn 

som behövs för dess ålder, utveckling och övriga omständigheter. Föräldrabalkens huvudsyfte 

är att skapa goda förhållanden för barn. I föräldrabalken har föräldrar ett ansvar att uppfostra 

barn till att vara på ett visst sätt. I diskursen framgår det vilka medel som är möjliga. Under 

första halvan av 1900 finns en tillåtelse i uppfostran till en viss aga för att lyckas med sin 

uppfostran. Under andra halvan av 1900 framgår det i föräldrabalken att föräldrar har ett 

ansvar att skydda barn mot olika eventuella hot eller risker i samhället. Föräldrar ses ha det 

yttersta ansvaret samtidigt som det slutgiltiga ansvaret tilldelas samhället eftersom lagen 

skapar möjlighet för omhändertagande (ibid).  

Nutidens definition av begreppet aga  

Svenska lagar ifrån 1920 och 1949 visar att under den tiden var aga en legitim 

uppfostringsmetod (Socialstyrelsen, 2006; SOU, 2001:18; 1949:381). Det ansågs inte som 

problematiskt att använda våld i fostran. När aga förbjöds och skrevs in i föräldrabalken 1979 

blev det tydligt att aga sedan dess ses som barnmisshandel och inte godtagbart som 

uppfostringsform (1949:381). I och med det går det avgöra när och hur en förälder, eller en 

annan vuxen, går över gränsen. Föräldrar bör inte definiera lagen annorlunda jämfört med 

föreställningen om vad som är rätt för barn eftersom all typ av kroppslig bestraffning är sedan 

1979 förbjuden i Sverige. All typ av handling som en förälder gör mot ett barn som lämnar en 

fysisk skada eller smärta betraktas som en felande handling. Kroppslig bestraffning är fysiskt 

våld mot barn och det spelar ingen roll hur mild den är för den är ute efter att skada barn för 

att rätta barn (Annerbäck, Wingren, Svedin & Gustafsson, 2010; Gershoff & Bitensky, 2007). 

Därför ansågs det viktigt med en definition om vad barnmisshandel är och den kom 1962. 

1950-talets barnuppfostran att använda aga kom inte i kontakt med den definitionen. 

För att kunna se och tyda vad som är barnmisshandel eftersöks en definition av begreppet. Vi 

har varken nationellt eller internationellt en allmän definition av vad begreppet 

barnmisshandel innefattar (SOU 2001:72). Den vanligaste definitionen i internationella 

kontexter är den som gjordes av Kempe m.fl. De beskrev att barnmisshandel är ”… clinical 

condition in young children who have received serious physical abuse, generally from a 
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parent or a fosterparent”, så kallade The Battered Child Syndrome (Kempe, Silverman, Steele, 

Droegemueller & Silver, 1985). Kempe m.fl. använder begreppet övergrepp när de pratar om 

våld mot barn. Ifrån att aga sågs som en uppfostringsmetod ses det nu som ett övergrepp. Det 

beror på att aga blev av legitimerad som uppfostringsform. Kempe m.fl. skiljer inte på syften 

till varför våld används. För dem är allt fysiskt våld mot ett barn ett övergrepp, vare sig det är 

i uppfostringssyfte eller inte. De beskriver att ofta sker övergrepp upprepade gånger och 

bryter mot de föreställningar vi har om hur vård och omsorg av barn från vuxna bör vara. Att 

använda övergrepp för att tvinga barn till att vara på ett visst sätt tillhör inte föreställningen 

idag om föräldrars vård och omsorg av barn. Övergreppen som Kempe m.fl. menar är inte av 

det laget att de kan ses som olyckshändelser. Vid ett tillfälle i november 1961 hade sjukhuset i 

Colorado fyra spädbarn inne samtidigt som hade blivit utsatta för ”the battered child 

syndrom”. Två av dem dog av trauma i det centrala nervsystemet, en avled efter att ha varit 

utskriven ifrån sjukhuset i 4 veckor, i sina föräldrars vård av oförklarade handlingar. Det 

rapporterades inga fler övergrepp på det fjärde barnet. Genom att definiera vad som är 

barnmisshandel vet läkare vart gränsen går. Den minskar risk till tvekan och gör det lättare för 

läkare att anmäla det till rätt instans för att skydda barn och förhindra ytterligare misshandel 

och i värsta fall dödsfall (ibid).  

Gershoff (2002) menar att kroppslig bestraffning och fysiska övergrepp inte bör ses som 

olikheter eftersom kroppslig bestraffning ofta kan gå över till fysiska övergrepp. De innehåller 

likvärdiga handlingar som att slå och träffa sitt barn med sina händer eller föremål. De som 

vill hålla isär aga som fostran och aga som misshandel är de som menar att aga som fostran 

utförs på barn när den har ett beteende som inte gillas av föräldrar och aga som misshandel 

behöver inte ha någon anledning och är överdrivet för hårt. Gershoff hävdar att normativa 

handlingar som utförs av föräldrar gentemot barn som från början kan ses som ett sätt att 

fostra är i slutändan ändå ett övergrepp. Hon menar att det blir svårt att se vart gränsen ska gå. 

Ska 3 slag bedömas som ett sätt att fostra och 30 slag som övergrepp? Var dag tas sådana 

beslut av familjerätter och av personal inom barnskyddande tjänster (ibid).  

Aga som en form av barnuppfostran 

I hem har barn med stor sannolikhet blivit agade och misshandlade över tid. Hur det exakt har 

sett ut är svårt att veta eftersom det har hållits inom familjen. Historiskt har aga varit ett 

legitimerat medel för att rätta till barn som inte skött sig, även hustrun och tjänstefolk har fått 

sin beskärda del av sin husbonde (Bergenlöv, 2009; SOU 2001:18). Inom skolväsendet ansågs 

det som ett bra medel för att daska vett och ordning på barn. Husbönder och lärare utgick 

ifrån sina normer och tog ett ansvar att rätta till det som behövde rättas till. Aga används 

fortfarande i vissa länder som ett hjälpmedel att ta bort oönskade beteenden för att framöver 

öka önskade beteenden. Aga i form av uppfostran presenteras i det här stycket ihop med 

kulturell och historisk förändring. Anledningen till att aga presenteras ur både ett nationellt 

och internationellt perspektiv är för att visa hur länder skiljer sig och hur de samspelar i 

föreställningar om vad som kan ingå i barnomsorg. Föreställningen om våld är historiskt 

betingat och relativ och därmed en kulturell konstruktion (Bergenlöv, 2009). Ur ett 

forskningsperspektiv är det intressant att kunna jämföra det internationella med det svenska 

materialet i den här uppsatsen. 

Historiskt har aga i tusentals år varit något som ansetts som uppfostringsmetod, och barn som 

blev agade uppfattades bli bättre barn än de som inte blev agade (Lwo & Yuan, 2011). I Öst 

Asien finns det utbrett olika talesätt, som exempelvis; ”Riset skapar ett lydigt barn”, och 

”Inget ris, inget lydigt barn”. Det finns ett gammalt amerikanskt ordspråk som menar att 

används inte riset skämmer vi bort barn ”Spar på riset, Skäm bort barnet”. Inom den asiatiska 
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kulturen anser föräldrar att deras barn är deras ägodelar. Föräldrar brukar ofta be lärare att 

vara sträng på barn i skolan för deras föreställning är att den rätta vägen till goda 

studieresultat är just hård disciplin (ibid). I Asien anses ansvaret ligga hos föräldrar och att de 

äger rätten att fostra sina barn med de medel som deras föreställningar anser vara de bästa. 

Föräldrabalken 1920 och 1949 tilldelade föräldrar ansvaret att bedöma när aga behövdes 

användas i uppfostringssyfte och ansvaret att bedöma efter situation och ålder på barn hur 

agan skulle utföras. 

 

Skolstadgor och andra uppgifter visar att prygel var vanligt för 4000 år sedan inom sumeriska 

skolor, ungefär som det ser ut nu i Irak (SOU 2001:18). Under romarriket värderades aga högt 

som disciplinärt och pedagogiskt hjälpmedel. Det ansågs göra människan gott att bli agad och 

att ge fysisk bestraffning är fortfarande vanligt i flera länder (ibid). I Alexandria (Egypten) 

visar en utredning att 60 procent av flickorna och 80 procent av pojkarna hade blivit 

bestraffade med örfilar, sparkar och rapp av sina lärare (Youssef, Attia & Kamel, 1998, II). 

Några av de skador som rapporterades var inre blödningar och medvetslöshet, speciellt hos 

pojkarna. När den studien gjordes var det förbjudet i Egypten att använda sig av kroppslig 

bestraffning i skolan. Studien visar att det användes i hög nivå för att kontrollera elever med 

icke önskvärda beteenden (ibid). Egyptisk lag menar att barn i skolan inte ska få kroppslig 

bestraffning och studien visade att det användes av lärare. De skiljde sig i uppfattningar om 

vad som ansågs vara ett bra hjälpmedel i fostran. Det går att jämföra med vad utredningar 

under 2000-talet visade om barnavården under 1900-talet i Sverige. Där var det personal inom 

den sociala barnavården och samhället som skiljde sig i uppfattning om fostran.  

 

I Tawian 2006 blev det förbjudet för lärare att använda kroppslig bestraffning på elever (Lwo 

& Yuan, 2011).  För att ta reda på vilken uppfattning och oro som lärare i Taiwan upplevde 

kring det att kroppslig bestraffning är förbjudet gjordes en studie (353 enkäter och 5 

intervjuer). Den visar att 80 procent av lärarna var medvetna över vad det innebar att 

kroppslig bestraffning var förbjudet och vad övergrepp innebar. 87 procent svarade att 

förbudet kan öka risken att det uppstår konflikt mellan lärare och föräldrar, eftersom det 

fortfarande var legitimt med kroppslig bestraffning av föräldrar. Legitimeringen innehåller 

restriktioner hur barn bestraffas, det ska aldrig vara i en nivå att det går över och blir 

övergrepp. En procent på 73 trodde att kroppslig bestraffning som disciplin metod kan istället 

öka i hemmen. Det fanns en tro på 70 procent att föräldrar kan få det svårare att disciplinera 

hemma. Studien kunde inte hitta någon korrelation mellan lärares utbildningsnivå och 

uppfattning om kroppslig bestraffning. Det kom fram att lärare använde verbal disciplinering 

gentemot elever istället för kroppslig bestraffning som användes tidigare (ibid).  

 

I modern tid är Sverige och övriga Europa ganska likvärdiga (SOU 2001:18). Ser vi på 

skolordningen från 1611 skulle hänsyn tas till begåvningen hos eleven och därefter bedöma 

prestationer och avgöra straffen efter det. Det var den tidens pedagogiska nyhet. Det skedde 

en förändring under andra hälften av 1800-talet. Folkets röster började protestera mot 

skolagan och in i 1870-talet stred folkskoleinspektörer mot den hårda skoldisciplinen. 1880 

skrevs det in en bestämmelse att aga skulle göras med kärleksfullt allvar och med rättelse efter 

den felandes ålder och egenart. Den beskrivningen hölls sig kvar fram till skolstadgan 1957. 

1918 förbjöds kroppslig bestraffning och kränkande behandling av elever i högre folkskolor 

och kommunala högre skolor. Allmänna läroverk fick vänta ytterligare 10 år innan det 

förbjöds där. Inte förrän 1958 fick lägre folkskolors elever uppleva att det blev förbjudet 

(ibid). Lärares rätt att aga hölls sig kvar 40 år längre i allmänna läroverk jämfört med högre 

folkskolor och kommunala högre skolor.  
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Om en förälder misshandlade sitt barn till döds skulle det i 1734 års lag ha setts som dråp av 

”våda”, d.v.s. olyckshändelse eller misstag och bli dömda till böter (Bergenlöv, 2009; SOU 

2001:18). Den äldre svenska lagstiftningen skyddade föräldrars, speciellt faderns, rätt mot 

barn. Under de senaste två hundradena har den lagstiftningen förändrats (se stycket om 

föräldrabalken) (ibid). Sverige införde agaförbud 1979 och nästföljande land var Finland och 

det skedde 1983 (www.endcorporalpunishment.org). I USA är det tillåtet att aga barn med 

icke önskvärda beteenden och det finns restriktioner om att barn inte ska få fysiska skador. 

Gershoff och Bitensky (2008) menar att USA har valt att ha kvar lagen trots det stora antalet 

av studier som visar att kroppslig bestraffning som disciplinär metod både är ineffektiv och 

ger svåra konsekvenser för barn, och trots att flera andra länder har valt att införskaffa aga 

förbud. I USA 2004 avled 420 barn av endast kroppslig bestraffning, 450 barn avled på grund 

av kroppslig bestraffning ihop med annan påverkan av dålig behandling (ibid). I 

Storbritannien finns ännu inget agaförbud, och den aga som ges bör vara i lättare form utan 

risk till synliga märken (endcorporalpunishment.org). Nya Zeeland införde agaförbud 2007 

och under 2011 var 83 procent av befolkningen villiga att ta bort agaförbudet (www.rb.se. 

Rädda Barnen). År 2010 var 4,5 procent av barnen i världen via lagen fullt skyddade mot 

kroppslig bestraffning (Ending legalised violence against children, 2010). Sverige var det 

första landet i världen att införa aga förbud vilket blygsamt har följts av andra länder. Vissa 

länder legitimerar aga som en del i fostran samtidigt som andra länder har avlegitimerat aga. 

 

I Sverige i mitten av 1900-talet hade föräldrar rätt att aga sitt barn, och om det utfördes av 

någon annan skulle det bedömas som misshandel (Socialstyrelsen, 2006). I och med ett antal 

uppmärksammade fall av barnmisshandel ökade debatten kring detta ämne. Under 1950-talet 

skedde kroppsliga bestraffningar på småbarn för att ge yngre skolbarn ett ordentligt ”kok 

stryk” var inte ovanligt, utan det skedde med jämna mellan rum inom husets fyra väggar. Det 

dröjde innan sjukvården, socialtjänsten och rättsväsendet uppmärksammade förhållandena och 

ta fram riktlinjer för hur misshandelsfall skulle bedömas och vilka åtgärder som skulle sättas 

in. Det berodde på att ansvaret för barns uppväxtförhållande ansågs vara en 

familjeangelägenhet (ibid). Ansvaret för barns uppväxtförhållande gick över till samhället då 

lagen tilldelades en rättslig rätt att omhänderta barn som for illa samtidigt som det var 

föräldrars ansvar att använda samhällets beskrivning av bra barnuppfostran.  

 

1954 startade den s.k. Solna-studien och den var en longitudinell studie där fokus låg på barns 

hälsa och livsvillkor (SOU 2001:18). Föräldrar som intervjuades i studien följdes mellan att 

barnen var 6 månader och fram till 16 års ålder. Intervjuerna hölls kontinuerligt under de här 

åren och hanterade frågan om föräldrarnas uppfostringsmetoder. Det här materialet har i 

senare tid analyserats och analysen avspeglade användandet av aga under slutet av 1950 och 

hela 1960-talet. 98 procent av mammorna blev själva slagna som barn och papporna till 88 

procent och de siffrorna avspeglar vad barnuppfostran innefattade före det andra världskriget. 

95 procent av mammorna angav att de i sin tur någon gång slagit sitt barn och pappor slog 

barn i mindre grad jämfört med mammor. I den studien hade alla barn någon gång blivit agad 

av sina föräldrar. Den sammanlagda bilden av studien är att under den här tiden var det en del 

av vardagen för barn att då och då bli agad (ibid). Studiens resultat bör ses i ljuset av att 

mamman under 1950–60 stod för majoriteten av vårdnad av barn samtidigt som pappan var 

överhuvud, och att lagen fortfarande innehöll rätten att vid fostringsbehov aga barn.  

I Sverige under slutet av 1950-talet publicerades de första rapporterna om svår fysisk 

barnmisshandel (SOU 2001:18). Myndigheter som tog emot rapporterna hade svårt att 

acceptera fallen med barnmisshandel och det var sjukhus som ställde diagnoser av 

barnmisshandel. En av anledningarna till att barnmisshandel kunde fortsätta och gå ganska 

obemärkt förbi berodde på att det bedömdes vara föräldrars ansvar att uppfostra barn och 

http://www.rb.se/
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därför var det dem som avgjorde hur uppfostran skulle se ut. Det som hände inom familjen, 

innanför väggarna, var en ren familjeangelägenhet. Under 1960 startade processen kring vad 

som skulle göras åt misshandeln vilket startade utvecklingen av riktlinjer kring förehavanden 

som behövdes vid upptäckten av misshandelsfall och vilka åtgärder som krävdes (ibid). 

 

Barnavårdsnämndens grundande och funktion 

Barnuppfostran är ett ansvar hos föräldrar och samhälle där barns bästa ska gå först. 

Utredningar under första halvan av 1900-talet undersökte och analyserade på makronivå i tron 

att det fanns problem inom barnuppfostran och det resulterade till ett ökat intresse på 

mikronivå (SOU 2001:18). Individen, föräldern, hamnade i fokus för åtgärder, förändringar 

och påverkan. Kunskapen om att barn inte blev uppfostrade på det sätt som framställdes som 

bäst resulterade till en åtgärd (ibid). Åtgärder formas när utredningar får fram en 

problemdefinition som ligger på exempelvis mikronivå (Hultqvist, 1990). 

Barnavårdsnämnden utvecklades för att kunna ta hand om barn som ansågs bli misskötta 

(Socialstyrelsen, 2006). Barnavårdsnämnden var en åtgärd från samhället för att lösa ett 

problem på mikronivå. Det var en samhällsvård för barn där syftet var att sköta samhällets 

ansvar för omsorgen av barn. Var det föräldrar som inte följde normen i föräldrabalken och ett 

barn for illa på grund av handlingar gick barnavårdsnämnden in och fråntog barn från 

föräldrar. Allt efter föreställningen efter vad som sågs som bra och dåligt för barn. 

Barnavårdsnämndens rätt att omhänderta barn var för att skydda barn. Idag benämns 

barnavårdsnämnden som socialnämnden (ibid).  

 

Det övergripande ansvaret för inrättande av barnavårdsnämnder hamnade under 1924 hos 

kommuner (Socialstyrelsen, 2006). Kommuner fick uppgifter och befogenheter vilket gav 

dem rätten att omhänderta barn. Det benämndes som skyddsuppfostran när kommuner 

omhändertog vanartade, försummade och vanvårdade barn. De barn som blev övergivna eller 

var i vårdbehov på ett annat sätt placerades i samhällsvård. Skyddshemmen var först och 

främst formade för vanartade barn samtidigt som resterande omhändertagna barn skulle 

placeras i fosterhem. Under 1945 ändrades begreppet barnhem till barnavårdsanstalt och i 

samma process lades en rättighet till ersättning till de som upprättade ett barnhem för att ta 

hand om barn. Det skulle finnas särskilda omständigheter som talade mot om det skulle väljas 

institution före fosterhem. Fosterhem ansågs vara bättre än institutioner. Grunden till att 

fosterhem ansågs bättre var att barn skulle få vård och fostran i enskilt hem. I och med detta 

lanserades begreppet familjevård (ibid). Det upprättades en möjlighet för barn att bli 

omplacerade i ett nytt hem med den föreställda rätta vård som de borde ha fått från början. 

Hem och vård skulle efterlikna familj. Det fanns en föreställning om att fosterhem innehöll 

optimal fostran och familj.  

 

Vanvård inom barnavården under 1900-talet i Sverige 

Under 2005 sändes dokumentären ”Stulen Barndom” och i den berättar sex medelålders män 

om sin tid på ett av Sveriges alla barnhem (SOU 2009:99). Några av männens upplevelser var 

systematiska kränkningar, våld och sexuella övergrepp. Dokumentären gjorde intryck på 

regeringen som gav Socialstyrelsen uppdraget att bedöma omfattningen av kränkningar och 

övergrepp. Regeringen tog ett beslut att tillsätta en utredning om vanvård i social barnavård. 

Utredningen bestod av intervjuer med personer som hade varit placerade från tidigt 1920-tal 

till sent 1990-tal (ibid).  

 

De intervjuade hade enligt deras utsagor varit utsatta för vanvård eller övergrepp och de flesta 

var födda under 1940-1950 (SOU 2009:99; SOU 2011:9). Den kroppsaga som de hade fått 
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inom barnavården överskred det som stod i lagstiftningen från 1942. 1960 var all form av aga 

totalförbjudet på ungdomsvårdsskolor och andra barnavårdsanstalter. Misskötsel var något 

som nämndes av 87 procent av de intervjuade där integritetskränkning och fysiskt våld var 

vanligast. Bestraffningar var enligt lag tillåtna på skyddshem och ungdomsvårdsskolor om de 

inte orsakade men för ungdomars hälsa (ibid). Det betyder att det fanns en föreställning om att 

bestraffningar fick ges så länge hälsan hölls i schack. Det fanns en möjlighet till tolkning om 

vart gränsen skulle gå. Låg den på fysisk eller psykisk hälsa? Synligt eller osynligt men för 

hälsan? 

 

En bestraffning som de intervjuade berättade om var nedskärningar av måltider som aldrig var 

ett tillåtet uppfostringsmedel (SOU 2009:99). De hade blivit utsatta för fysisk misshandel och 

sexuella övergrepp och behandlingarna var ibland sadistiska och kränkande (SOU 2011:9). 

Det här innebar att många barn var skräckslagna under sin vårdvistelse. De berättade om 

isolering under en längre tid än som var tillåtet (SOU 2009:99). Det fanns en föreställning om 

att isolering till viss längd kunde vara bra i fostran och översteg det en viss längd av timmar 

eller dagar var det inte bra eller godtagbart. Att använda aga på barn i barnhem är sedan 1948 

förbjudet, samt att isolera, kall-och tvångsduscha, ta bort måltider och tvångsmata. 

Fosterföräldrar, institutionspersonal och representanter för social barnvård utpekades av de 

intervjuade som ansvariga för bestraffningar. De menade att bestraffningar som de blev 

utsatta för inom barnavården, var ofta långt värre än den vanvård som hade motiverat själva 

omhändertagandet från början (ibid). Barn blev omhändertagna för att skydda dem från dåligt 

hemförhållande och blev placerade inom barnavården med en intention att ge dem ett bättre 

hem.  

Konstruktionen av barnmisshandlare 

Agaförbudet i Sverige och i andra länder, och de restriktioner som finns i vissa länder om hur 

aga får vara för att inte bli en misshandel, visar att det finns beteenden som inte är accepterade 

mot barn. I Sverige idag är normen att inte slå sina barn vilket betyder att den som slår sitt 

barn behöver förändra sitt avvikande beteende. Att läsa och referera till studier som är gjorda 

nationellt och internationellt i en uppsats med svenskt diskurs material visar om eller hur 

länder skiljer sig samtidigt som det kan ses som nödvändigt med tanke på att Sverige idag har 

medborgare ifrån olika nationer. Det söks expertkunskap om riskfaktorer för att kunna sätta in 

åtgärder och för att kunna uppdaga vem som kan tänkas göra fysiskt illa sitt barn. Det görs 

studier eftersom det kan finnas beteenden som länkar samman dem som agar sina barn. 

Studier görs också för att visa kulturella skillnader i aga. Studier som visar faktorer som ökar 

risken till kroppslig bestraffning konstruerar i diskursen bilden av barnmisshandlare. 

Diskursen framställer hur kroppslig bestraffning utförs och vilka beteenden som tillhör dem 

som utför kroppslig bestraffning. Den framställer hur sociala miljön ser ut där kroppslig 

bestraffning används. Expertkunskap framställer att kroppslig bestraffning orsakar skador hos 

barn och studier nedanför konstruerar att det finns ett behov i samhället att ta hand om barn. 

 

I Sverige mellan 1957-1966 gjordes studier som visade att barnmisshandel inte var relaterat 

till att barn levde i social misär eller i kriminella miljöer (Socialstyrelsen, 2006). Det skedde 

barnmisshandel i till synes godkända familjer som ansågs friska i samhällets ögon. Det här 

ledde till att debatten kring barnmisshandel ökade och uppmärksammades, vilket blev en start 

till att Barnens Rätt i Samhället (BRIS) bildades 1971. Geografiskt sett var det mer 

barnmisshandel i storstäder jämfört med mindre städer (ibid). Solna-studien som har nämnts 

tidigare visade att i familjer där föräldrar själva hade blivit slagna som barn var det vanligare 

att de själva slog sina barn (SOU, 2001:18). Barnmisshandlare kan själva ha varit offer i yngre 
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år. Det betyder att beteendet aga kan vara ett socio-kulturellt arv från föräldrar till barn vare 

sig de gillar det eller inte. 

 

En studie som gjordes i Alexandria, Egypten, visade att en tredje del av barnen blev 

disciplinerade med fysisk bestraffning av sina föräldrar (Youssef, Attia & Kamel, 1998, I). En 

av fyra barn blev misshandlade att det ledde till allvarliga fysiska skador. Studien visade att 

det fanns ett samband mellan social och ekonomisk status i familjer med kroppslig 

bestraffning. Fler gemensamma faktorer som gick att hitta var boende i lägenheter som 

delades med främlingar, trånga boenden, återkommande slagsmål och bråk mellan 

familjemedlemmar, dålig kontinuerlig kontakt med släkt och vänner och en dålig ekonomi 

som inte klarade av familjens behov. Barn som blev misshandlade hade även samband; Ung 

ålder, olydnad, drar lögner, förstör andras saker, brister i respekt mot sina föräldrar, dålig 

kommunikation med sina föräldrar, rymmer hemifrån och dålig skolgång. Misshandlade barn 

visade sig vara besvärliga mot sina föräldrar och föräldrar som misshandlade barn hade 

socioekonomiska problem som kan ha orsakat stress och känslomässig störning (ibid).  

 

Det var sämre förhållande mellan familjemedlemmar där det skedde våld i hemmet jämfört 

med familjer utan våld (Lepisto, Åstedt-Kurki, Joronen, Luukkaala & Paavilainen, 2010). Det 

visar en studie som gjordes på 1393 ungdomar i Finland. De ungdomar som var med om 

hemmavåld, gentemot sin förälder eller sitt syskon, hade en tendens att beskylla sig själv för 

gärningen, vara orolig, agerade ofta ut sina känslor och förnekelse till att det skedde i 

hemmet. De funderade också ofta över vad andra skulle tänka om det som de blev utsatta för. 

De hade även en tendens att ofta välja att stanna hemma eftersom de var oroliga över vad som 

kunde hända, därför fanns det ett samband med att dessa ungdomar hade stor frånvaro ifrån 

skola. I den här studien var det 322 ungdomar som hade erfarenhet av våld i hemmet och som 

ansåg att det var nödvändigt med kroppslig bestraffning (ibid).  

 

En studie som gjordes i 28 länder om övergrepp mot barn visar uppfattningen om kroppslig 

bestraffning som uppfostringsmetod (Akmatov, 2011). I vissa länder i Afrika ansåg 40 

procent att det var acceptabelt att använda kroppslig bestraffning som uppfostringsmetod. I 

Syrien var det 90 procent som var positiva till att använda bestraffning på barn som 

uppfostringsmetod. Den lägsta procentsatsen på 10 hittades i före detta Jugoslavien och i 

Kazakstan och Kyrgyzstan. Studien visar även att risken för misshandel var högre hos pojkar 

och i hushåll med flera familjemedlemmar. Det fanns även en högre risk för misshandel på 

barn som levde i städer. Risken för att bli utsatt för alla typer av övergrepp; fysisk, psykisk 

och sexuellt, var det för de barn som levde i familjer med sämre ekonomisk status och då hade 

föräldrarna i den korrelationen olika uppfattning till kroppslig bestraffning, alltså antingen 

positiv eller negativ inställning. Risken steg och blev högre för de barn som levde i familjer 

med dålig ekonomisk status och hade föräldrar som var positiva till kroppslig bestraffning 

som uppfostringsmetod (ibid). 

 

Yngre föräldrar löper större risk att använda kroppslig bestraffning på sina barn jämfört med 

äldre föräldrar (Gershoff, 2002). Risken att yngre mammor använder våld på sina bebisar kan 

ha att göra med oerfarenhet i moderskap. 90 procent av låginkomsttagande mammor visar sig 

ha använt kroppslig bestraffning gentemot sina barn. Det kommer ifrån en metaanalys på 88 

studier som sträcker sig 60 år bakåt, och som hanterade kroppslig bestraffning. Den visar att 

mamman var den som oftast utförde den kroppsliga bestraffningen, vilket kan ha att göra med 

att mammor spenderade mer tid med barn jämfört med pappor. Seidel (1991) nämner 

vårdnadens tid som en faktor till att behöva undersöka den procentuella uppdelningen mellan 

vårdnadshavarna. Han menar att tiden som föräldrar umgås med barn måste tas i beaktning 
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när vi studerar resultat i gjorda studier. Om en studie visar att det är modern, eller fadern, som 

i majoritet står för den kroppsliga bestraffningen bör uppdelningen av vårdnaden även 

undersökas. Det kan behöva undersökas, menar Seidel, eftersom studier visar att 

misshandelsmönstret skiljer sig.  

 

Gershoff (2002) studie visar att större familjer hade större risk till att det fanns kroppslig 

bestraffning i hemmet. Olyckligt förhållande mellan föräldrar var också en faktor till 

kroppslig bestraffning mot barn. Även singel föräldraskap, separerade och skilda tillhörde 

gruppen som använde kroppslig bestraffning. Gruppen som stack ut som inte använde 

kroppslig bestraffning lika mycket som de andra var lyckligt äktenskap. Det fanns ett negativt 

samband mellan låg ekonomi, lägre utbildning och sämre arbetsstatus ihop med kroppslig 

bestraffning. Där förklaringen kan vara att föräldrar med svår negativ stress använde sig av 

kroppslig bestraffning (ibid). Samtidigt som en studie i USA inte hittade ett samband mellan 

den ekonomiska statusen, utbildningsnivån och kroppslig bestraffning (Afifia, Brownridge, 

Cox & Sareen, 2006). Det kan innebära att en faktor inte nödvändigtvis ger en annan faktor 

styrka i relevans. En studie som gjordes i Jerusalem, Israel, visar att mammor till bebisar 

rapporterades använda kroppslig bestraffning oftare jämfört med mammor till barn i andra 

åldrar (Ben-Arieh & Haj-Yahia, 2008). Vid jämförelsen kom det fram att dessa mammor inte 

nödvändigtvis var dem som stöttade användandet av kroppslig bestraffning mer än andra 

mammor. Det innebar att användandet av kroppslig bestraffning inte per automatik behövde 

betyda att de trodde på den uppfostringsformen (ibid). Att använda kroppslig bestraffning som 

uppfostringsmetod behöver inte betyda att föräldern tror att det är en bra metod som ger bra 

resultat. Det kan finnas faktorer som får föräldern att agera mot sin egen princip. Det går inte 

att avgöra om dessa faktorer kan vara socio-kulturellt ärvda av sina föräldrar eller kanske 

resultatet av svår stress. 

 

I Yemen var det mer än hälften av vårdnadshavarna på landet och en tredje del av 

vårdnadshavarna i staden som använde sig av hård kroppslig bestraffning (Alyahria & 

Goodman, 2008). Det visar en studie som gjordes på 1196 barn och deras respektive 

vårdnadshavare (där frågor besvarades av modern till 86 procent, fadern till 9 procent, annan 

släkt till 5 procent) och resterande av lärare. Bestraffningen som var slag med verktyg, 

fastbunden, nypen och biten, och det utfördes i majoritet av mamman. Vid samvariationen 

visade det sig att den hårda bestraffningen hade en koppling till dålig prestation i skolan, 

känslomässiga problem och beteende svårigheter. Korrelationen mellan sociala och familjära 

faktorer och risken att bli utsatt för en hård bestraffning var boende på landet, vara pojke, låg 

utbildning hos modern, och vara en stor familj. Kvinnor i Yemen går oftast in i giftermål vid 

femton-sexton års ålder och tidigare studier än den här i Yemen har visat att yngre mammor 

har en tendens att använda kroppslig bestraffning (ibid).  

 

En studie gjordes i Peru för att undersöka om det fanns en korrelation mellan moderns tidigare 

erfarenheter av våld och risken att modern sedan använde fysisk bestraffning mot sina barn 

(Gagea & Silvestre, 2010). Respondenterna var 12 601 gifta kvinnor som levde med sina 

biologiska barn (0-17 år), och som var ansvariga för att disciplinera barnen. Vid analysen av 

svaren visade det sig att det fanns ett samband mellan kvinnornas barndoms historia av fysisk 

bestraffning, och erfarenheten av känslomässigt och fysiskt våld av sin partner, och risken att 

de sedan använde fysisk bestraffning på sina barn. Slutsatsen blev att kvinnor som blev utsatta 

för våld under sin barndom löpte stor risk att själva som mamma använda samma metod 

gentemot sina barn. En 8-årig longitudinell studie kom fram till att föräldrar som blev 

kroppsligt bestraffade som barn var mer accepterande att använda det som en disciplinär 

metod mot sina egna barn, jämfört med föräldrar som inte hade blivit kroppsligt bestraffade 
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som barn (Deater-Deckard, Lansford, Dodge, Pettit & Bates, 2003) Gagea och Silvestres 

studie visar att det fanns en större risk för kroppslig bestraffning i större familjer. Därför 

efterlyser dessa författare ytterligare studier för att ta reda på varför större familjer beskrivs ha 

en större risk. Vid tiden då studien gjordes var det olagligt i Peru att rätta sina barn med 

kroppslig bestraffning, och författarna menar att det bör utbildas om konsekvenser och skador 

(ibid). Att en lag mot kroppslig bestraffning i barnuppfostran finns är inte samma sak som att 

medborgare följer den. Att få medborgare att förstå varför den finns kan vara en väg mot en 

lösning på problemet.  

 

I Sverige, Södermanland, visar en studie att 10,8 procent (n = 8494) av barnen som deltog i 

undersökningen hade våld i hemmet mellan sina föräldrar (Annerbäck, Wingren, Svedin & 

Gustafsson, 2010). Av dessa barn i den gruppen av riskfaktorer var det 58 procent som 

anmälde att de själva hade blivit slagna. I den gruppen var det fadern, eller mannen i 

hushållet, som stod för 55 procent av slagen medan mamman, eller kvinnan i hushållet, stod 

för 45 procent av slagen. En ganska jämn fördelning av den som slog i det fallet. De barn som 

anmälde att de hade blivit slagna flera gånger hade till 61 procent blivit slagna av fadern, 

mannen, och 39 procent stod modern, kvinnan, för. Här förändrades fördelningen mellan 

könen på de som slog. Kategorier för riskfaktorer var; våld mellan föräldrarna, socio-

ekonomisk stress på familjen, otillräckligt socialt nätverk, barn med funktionsnedsättning 

och/eller kronisk sjukdom. Analysen visar att barn som hade blivit slagen en gång eller barn 

som hade blivit slagna flera gånger hade ett samband med riskfaktorerna. När de letade efter 

confounding fann de samband mellan barn som hade fått uppleva fysiska övergrepp i 

fosterhem, och boende med en förälder. Den korrelationen kan ha två förklaringar. Den ena 

kan vara att de har blivit utsatta i fosterhem eller av singelförälder. Den andra kan vara att det 

har skett tidigare i livet, och/eller av en person utanför hemmet (ibid). I den studien benämns 

den som agar som förövare. Begreppet förövare förklaras i en ordbok som brottsling. Det 

menas att personen har gjort något som är brottsligt vilket aga är i Sverige sedan 1979. Under 

första halvan av 1900-talet benämndes föräldrar som agade sina barn som uppfostrare. 

 

Att kategorisera ett godkänt och icke godkänt föräldraskap  

Under 1700-talet sågs Sverige ha en stor andel av läskunniga i samhället därför fick 

folkupplysning ett fäste i samhället som en lösning på hälsoproblem (Beronius, 1994). Genom 

att upplysa medborgare om vad som föreställdes vara bra sågs en möjlighet att informationen 

skulle etablera sig i hemmen. Förhoppningen låg i att informationen skulle frambringa de 

föreställda bra beteendena eller förändra de föreställda dåliga beteendena i familjen. Den här 

upplysningsprocessen startade en ny förbindelse mellan medicinska experter och familj och 

det var ett helt nytt tänkande för att ta itu med hälsoproblem. Medicinska experter gav 

kunskap om vad som behövde informeras och vilka som behövde informeras. För att upplysa 

de människor som behövde bli upplysta krävdes en kategorisering av dem. Ett av problemen 

var dödlighet bland barn och där bröstmjölk sågs vara smittospridare. Under den här tiden var 

det vanligt att välställda familjer använde sig av ammor, det vill säga det var en tjänsteflicka 

som ”mjölkade upp” sina bröst för att kunna amma barnet i familjen. Samtidigt fanns det en 

uppfattning att vissa sjukdomar spreds från ammor via bröstmjölk, som exempelvis syfilis. 

Därför engagerade sig läkare i att kontrollera hälsan hos ammor. Samtidigt publicerades 

många skrifter om hur barn borde skötas för att de skulle må bra och den skriften gick ut till 

mödrar. Det här var nytt för tidigare problematiserades inte förhållandet mellan barn och 

kvinnor och nu sågs det som en lösning på hälsoproblem. Genom att via modern kanalisera 

kom ett nytt vetande och nya praktiker in i familjen (ibid). Här blev amman och modern 

kategoriserade i uppfattningen att de kunde sprida sjukdom via bröstmjölk. Genom att koppla 
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ihop syfilis med bröstmjölk och barndödlighet hittades riskfaktorn och vilka som skulle ingå i 

åtgärderna; kvinnorna. Kvinnan i familjen var den som skulle få information för att sedan 

implementera det i hemmet. Det finns material från 1940-, 50- och 60-tal och tidigare som 

innehåller det skadliga-modern-tänkandet när det gäller barns välmående och anpassning i 

samhället (Börjesson & Palmblad, 2003). I omsorg av barn behövs kunskap om vad som 

föreställs vara bra och vad som kan skada dem. I sökande av riskfaktorer kategoriseras vilka 

som behöver kontrolleras och eventuellt åtgärdas för att skydda barn. Kvinnan i form av 

amman och moder kategoriserades som innehavare av en eventuell riskfaktor för barn därför 

behövde de kontrolleras. Det i sin tur formade föreställningen om vart det kunde vara skadligt 

för barn och där ingick amman och modern.  

Människor fördelas i sociala kategorier och beroende på vilken kategori som individen tillhör 

avgör om det behövs en förändring i beteende (Börjesson & Palmblad, 2008; Olsson, 1997). 

Kategoriseringar som ges av människoexperter finns i det stora fältet professionellt arbete 

med människor. Kategoriseringar gör att individer blir föremål för tolkning och ger dem en 

tillhörighet samtidigt som det skapar möjligheten att avgöra trovärdigheten. Kategorier är inte 

frysta tillstånd utan de har en koppling till tiden och hur expertkunskapen förändras om 

kategoriers orsaksförlopp, förbättringar, försämringar och kronicitet. Med hjälp av kategorier 

och dess tillhörande berättelser går det att tala om hur människor är. Uppfattningen om hur 

människor är genom att gå efter kategorier innehåller föreställningar om händelser, 

handlingar, känslor, sociala relationer och sjukdomar. Det betyder att med sociala kategorier 

kommer ett visst innehåll som hanterar beteenden, livsstilar, brister och defekter och det 

binder samman subjekten och objekten. Det innebär att subjekt med ett visst beteende blir 

objekt för förändring. Inom kategorier finns det föreställningar om situerade 

handlingsmönster och kulturellt ordnade innehåll. Kategorier har en social natur med en 

moralisk grund vilket innebär att de visar det normativa och vilken enhet den tillhör (ibid). Ta 

exempelvis kategorin ”mamma” som tillhör en familjs delkategori. I och med kategorin 

mamma framstår den sociala bilden av att vara mamma och vad som ses som moraliskt rätt 

för att vara en mamma. I bilden av att vara mamma framstår vissa egenskaper vara bra och 

vissa dåliga och dessa utgår ifrån normen och moralen i samhället. Precis som Alva Myrdal 

en gång menade; att den disciplinerande makten i samhället ska utgå ifrån moral och vad som 

ses som rationellt (Bergenlöv, 2009). Att ingå i kategorin mamma ger kunskapen om att det 

finns ett barn med i bilden. Det innebär att mammans beteenden utgår ifrån vad som föreställs 

som bra eller dåligt för barn. I omsorg för barn visar expertkunskap vad som ses som en bra 

eller dålig mamma där beteenden formar den sociala miljön för barn. Det innebär att när 

utredningar hanterar barn och sociala problem där barn med vissa beteenden hamnar inom 

vissa kategorier samtidigt skapar kategorisering av föräldrar. Det visar vilken kategori av 

föräldrar som föreställs som bra för barn och vilka som föreställs som dåliga.  

Medicinska och sociala diskussioner kring föräldrastandard i Sverige är något som har pågått 

under hela 1900-talet och visar inga tecken på att den ska avstanna (Börjesson, Palmblad & 

Wahl, 2005). Det finns en strävan att urskilja medborgare som på grund av olika anledningar 

är passande och mindre passande som föräldrar. De här diskussionerna finns inom 

socialpolitik, välfärdsstatliga verksamheter, i tidnings och tv debatter och mellan 

medborgarna själva. Vid tanken om dåligt föräldraskap finns en grundtanke att barnets hälsa 

har farit illa på något vis. Dåliga eller olämpliga föräldrar kan betraktas innehålla bristfällig 

föräldraaktivitet där medborgarfostran har som syfte att via upplysning, utbildning och 

rådgivning få föräldrar att anamma föreställda rätta beteenden för ett modernt samhälle. 

Diskussioner har skett och visat om vad ett godkänt föräldraskap bör innehålla samtidigt som 

det visar det skadliga föräldraskapet (ibid). Att kategorisera föräldraskapet i två 

huvudkategorier som godkänt och icke godkänt skapar möjligheten att forma och bestämma 
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underkategorier. Där kan beteenden särskiljas ända in på den privata sfären för att sedan 

placeras i en underkategori för sedan avgöras om den ska ingå i godkänt eller icke godkänt 

föräldraskap. Det innebär att en förälder kan ha beteenden som finns inom båda 

huvudkategorierna där ändå fokus i slutändan ligger i vad som föreställs som bra eller skadligt 

för barn. Det skadliga beteendet som ligger under huvudkategorin icke godkänt föräldraskap 

är det beteendet som kommer att behöva förändras för att skydda barn.    

 

Människovetenskapen och den fria individen 

 

Människovetenskapen, samhällets lagar och åtgärdsprogram visar att det finns ett behov att 

förändra och påverka individer som har ett beteende som inte anses som normalt för att kunna 

passa in i sociala regler och värderingar. Sedan långt tillbaka i tiden har det funnits en 

uppfattning att människan kan förändra sig, utveckla bättre beteende, ändra sina vanor, 

etablera bättre värderingar, skaffa sig bättre moraliska uppfattningar (Beronius, 1994; 

Börjesson & Palmblad, 2003; Börjesson, Palmblad & Wahl, 2005; Lupton, 1999; Rose, 

1995). Det här innefattar att det finns uppfattningen om att det finns ett beteende som är bättre 

än ett annat och som en nyttig medborgare bör ha. De normer och sociala koder i samhället 

som framställs rätta konstruerar de avvikande och då förmanas det till en förändring 

(Fredriksson, 2007). Den sociala anpassligheten har varit en del av ”hälsa” under de senaste 

hundra åren (Börjesson & Palmblad, 2003). De som har ”social hälsa” är de medborgare som 

framstår som socialt anpassade. Tystnaden ifrån auktoriteter, experter och myndigheter 

bekräftar anpassningen. När det är tyst och åtgärder vilar i bakgrunden är ”hälsan” god (ibid).  

För att förändra de beteenden som anses som avvikande måste de först hittas och placeras i 

rätt fack. Människovetenskapens expertkunskap visar det som anses som avvikande och 

normalt beteende. Vetenskapen om människan får en normativ ställning (Beronius, 1994). 

Den kunskapen gör att politiska åtgärder sätts in där föreställningen visar att det behövs. 

Föräldrabalken är en åtgärd och ingår i politisk styrning. Den bästa styrningen är den minsta 

möjliga och innefattar individen (Foucault, 2006). En styrning som föräldrabalken skapar 

föreställningar i samhället om hur en uppfostran bör se ut. Föreställningen om vad som är bra 

för barn blir legitimt i föräldraskap. Föräldrar styrs att ha det föräldraskap som framställs som 

bra utan att behöva läsa föräldrabalken för upplysningen kommer fram på flera andra sätt i 

samhället.  

 

Politisk rationalitet som en form av politisk ideologi visar styrningen av det önskvärda 

rationella hos människan (Kaveh, 2007). Vetenskapen är en del av rationaliteten och vad som 

ses som rationellt förändras över tid. Det förändras i hur vi som individer bör vara och hur vi 

styrs till att bli som vi bör vara. Rationella förändringar kan ske och flyttas mellan beteende 

och styrning (ibid). Historiskt är den gemensamma nämnaren i den här processen att 

människan analyseras i beteenden. Beteenden måste särskiljas för att lokalisera det normala 

och det avvikande (Andersson, 2006; Foucault, 2008a). Historiskt har det skett en förändring i 

konsten att styra, men har alltid hanterat ett gemensamt ämne; och det är individen. En 

politisk ontologisk förändring har skett och det är att tidigare riktades föreställningen om hot 

direkt till det farliga subjektet i dess individuella och kollektiva form (Kaveh, 2007). Det här 

förändrades senare till att de sociala förhållandenas roll var den primära orsaken till ett socialt 

missförhållande. Det innebar att det gick från ett internt hot (subjektet) till ett externt hot 

(sociala omständigheter). Förändringen på synen vad som orsakade problem i samhället 

resulterade till att vi gick ifrån att se hot till att se risker med vissa beteenden (ibid). 

Föräldrabalkens uppgift är att upplysa föräldrar om föräldraskap vilket är en del av att minska 

risken till att föräldrar har ett föräldraskap som inte framställs som bra. Det är en praktik med 

styrning mot föräldrar för att skydda barn i samhället. Barnavårdsnämnden, eller 
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socialnämnden som den heter idag, är den praktik som går in om styrningen inte lyckas till 

den nivå som samhället önskar, samtidigt som barnavården är en styrning i sig. Att 

omhänderta barn är för att skydda dem och det ultimata är om upplysningen fungerar från 

början för då finns ingen risk till barnmisshandel.  

 

Expertkunskap kommer ifrån olika grupper av expertis i samhället som anses tillförlitlig och 

där ingår läkare. Under 1700-talet fick läkare bredare ansvars område och under den tiden 

härjade en rad epidemiska sjukdomar i Sverige (Beronius, 1994). Ansvarsområdet blev 

bredare eftersom det fanns ett intresse att ta reda på så mycket som möjligt om farsoterna. 

Läkare fick uppgiften att ta reda på informationen om var de kom ifrån, hur de verkade på 

kroppen och var de fanns någonstans (ibid). Intresse för den här typen av information fanns 

inte före 1700-talet (Foucault, 1993). I modern tid finns det fortfarande ett intresse att få 

kunskap i samma frågor men det klär i annan form, det är andra institutioner med andra 

effekter. Fortfarande söker läkare ihop med andra experter efter tecknen (ibid). 1700-talets 

sökande efter farsotens uppkomst gav läkare information som innehöll, inte bara kunskap om 

sjukdomar, utan även resonemang om hur sjukdomen möjligtvis har kunnat uppstå (Beronius, 

1994). De viktigaste anledningarna till utveckling av sjukdomar var klimatet och 

levnadssättet. På grund av det innehöll kunskapen berättelser om klimatiska omständigheter, 

deras kost, hur de levde, hur de bodde, hur deras hygien var och om fattigdom och missväxt. 

Det här var läkares förmåga att observera och registrera och styrkan i det var att kunna 

diagnostisera och medicinera. Eftersom läkare gav sociala förhållanden stor uppmärksamhet 

uppfattades levnadssättet ha stor betydelse när det gällde sjukdomars spridning. Läkare blev 

centrala förgrundsfigurer inom ett problemområde som var både medicinskt och socialt (ibid). 

Expertkunskapen från läkare skapar föreställningen att social miljö har en påverkan på 

människans hälsa. Intresset kring sociala faktorers påverkan på hälsa ses som ett problem som 

sedan länge har ansetts gått att lösa med expertkunskap. Ju mer vi vet om sociala faktorers 

påverkan och vilka de är kan vi åtgärda och förhindra desto tidigare. Den exakta 

dokumentationen är en viktig del av normaliseringsteknologierna (Börjesson & Palmblad, 

2003). 

Längre tillbaka i tiden ansågs det som en förmån för välbärgade att bli registrerade och 

identifierade utifrån beteende i överensstämmelse med sociala koder i samhället och i 

jämförelse med sociala avvikelser (Rose, 1995). Under 1800-talet riktades blicken från de 

välbärgade till de som identifierades som innehavare av avvikande beteende, alltså de som 

inte följde sociala koder. Det var alltifrån kriminell till sinnesslö som blev registrerade och 

klassificerade efter egenheter (Beronius, 1994; Rose, 1995). Det gjordes för att identifiera 

skillnaden mellan dem som följde och inte följde sociala koder. I processen blev barn favorit 

objekt (Rose, 1995). Det skapades kunskaps experter i disciplineringen av barn med 

egenheter. Barn kategoriserades och administrerades, egenheterna sorterades, för att kunna 

styras till förändring. Foucault menar att relativt enkla tekniska procedurer används för att 

disciplinerna individer. De finns överallt, allt ifrån arbetsplatsen, i skolan och till sjukhuset. 

Det betyder att individer kan observeras som föremål, där några liknar varandra medan andra 

sticker ut ur mängden (ibid). Det ger föreställningen om att människan som individ inte är 

individuell. Människan anses kunna placeras inom kategorier och därefter åtgärdas på 

liknande sätt. Individen anses vara ett subjekt inom objektifieringen som är bestämd utifrån 

människovetenskapen. Det är inte den avvikande individen som ska korrigeras utan det är den 

grupp som denne kategoriskt ingår i (Börjesson & Palmblad, 2003).  

Genom att beteenden, uppföranden och så vidare utvärderas etableras kodifierbara mönster 

(Rose, 1995). De benämns som normer vilket ger möjligheten till att kunna kartlägga och 

bedöma det som tidigare bara tillfälligt passerade förbi och oförutsett, de går att bestämmas i 
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likformighet och avvikelse. Det är mänskliga handlingar som går att kodifieras, jämföras, 

rangordnas och mätas. På grund av utvecklingen går det att förutsäga att vissa detaljer i ett 

mänskligt handlade mycket troligt kan leda till ett annat. Det är som ett kodsystem som går att 

följa, det ena beteendet leder till det andra o.s.v. I den personliga existensens rymd finns det 

mönster som visar om individen anpassar sig till normer eller avviker ifrån dem. Utveckling 

av institutioner och tekniker under 1800-talet krävde att det skulle finnas en ekonomisk orsak 

till att koppla ihop vissa individer, ta bort vissa vanor, böjelser och moraluppfattningar. Det 

blev tydligt vilka som skulle förändra sina beteenden och rätta sig efter institutionernas 

direktiv. Det gick nu avgöra vem som var normal, vem som hade avvikande beteende, vilka 

var villiga att förändras, vilka var hoten i samhället och vilka det inte var någon idé att 

försöka förändra. Olika tekniker och institutioner har sedan dess utvecklas för att ta hand om 

dessa samhälleliga problem. Ett av dem var rasbiologer som ansåg att de sinnesslöa skulle 

hindras att fortsätta att fortplanta sig i samhället. Tvångssterilisering inom institutioner 

användes mot dem som inte ansågs uppfylla normen för att få bli förälder och att få sprida sin 

gen vidare (ibid). 

I samhället används olika typer av tekniker och procedurer för att kunna sortera individer 

(Axelsson, 2007). I Sverige 1910 gjordes den första intelligensmätningen på elever och blev 

ett instrument som fortsatte att användas. Intelligensmätningen gjorde att elever kunde 

sorteras och fördelas. De blev placerade i rätt klasser för att vara i den klass som passade dem 

och ihop med dem som var likadana. En studie som gjordes analyserades resultatet av 

intelligensmätningen och forskare menade att individens intelligens hade en koppling till 

dennes sociala status. Elever kunde nu placeras i rätt klass utan att behöva göra intelligenstest 

eftersom sorteringen kunde göras efter social status. I det avseendet finns en sammanlänkning 

mellan social organisering, experters roll och medborgarskap (ibid).  

Lupton (1999) menar att i det moderna samhället finns en syn på människan som irrationell 

om den har brister i att ta hand om sig själv. Det finns en uppfattning om att det handlar om 

ett misslyckande om du inte kan ta hand om dig själv som du enligt normerna bör göra. 

Därför finns det ett behov av att undvika risker till att ett icke normativt beteende finns hos 

befolkningen. De som lyckas undvika att etablera ett icke önskvärt beteende har då anammat 

en moralisk företagsamhet hos sig själv, en insikt i självbehärskning, självkännedom och 

självförbättring. Helt enkelt att kunna reglera sig själv (Börjesson & Palmblad, 2003; Lupton, 

1999; Olsson, 1997). Individen behöver bli upplyst av eliten om vad som är dennes eget bästa 

i fall att individen inte inser sitt eget bästa (Olsson, 1997). Styrning i samhället förutsätter att 

individen under frihet fattar mogna beslut om sitt sätt att leva (ibid). När en förälder anses 

sakna självinsikt och mognad ser sig samhället vara skyldig både barnet och sig själv att agera 

(Gleichmann, 2004). Det är en form av självstyrning ihop med en acceptans och 

internalisering av målen i institutionell styrning (government) (Lupton, 1999). Målen visar en 

bild av önskvärda objekt, d.v.s. innehavare av önskvärda beteenden. Projektet med 

individualiteten, d.v.s. arbetet med sin egen personlighet tar aldrig slut, det är en fortgående 

process genom hela livet. Därför behöver projekten ständigt fortgå kring hur icke önskvärda 

beteenden inte ska få fäste hos individer. Det kräver en oförtröttlig uppmärksamhet (ibid). Att 

moralen har en grund i icke önskvärda beteenden menar även Börjesson, Palmblad och Wahl 

(2005). De menar att människovetenskapen är den vetenskap som definierar problem kring 

exempelvis föräldraskap. Moralen ligger som grund i vetenskapen för den utgår från det 

sunda förnuftet. Icke önskvärda tillstånd och beteenden ringas in för de bör få ett namn, en 

diagnos, för att det ska vara enkelt att göra en formell klienteltilldelning. 

Människovetenskapens kunskap är den expertkunskap som politiken använder sig av vid val 

av åtgärder. Politiken aktiveras med hjälp av professionella verksamheter och byråkratiska 

tekniker (ibid). Barnavårdsnämnd, socialnämnd, barnavårdscentral, mödravårdscentral och 
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många fler är praktiker som möter föräldrar och barn. Möten innehåller upplysning om 

föräldraskap efter vad kunskapen föreställer är bra för föräldrar och barn. Föräldrar får 

vetskap om vad som ses som moraliskt rätt och samtidigt upplysning om vilka beteenden som 

inte ses som önskvärda. Föräldrar uppmanas till självreglering om det anses behövas annars 

finns en risk för omhändertagande och/eller andra åtgärder i samhället.    
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Sammanfattning av bakgrunden 

Föräldrabalken innehåller hur en barnuppfostran bör se ut och vilka åtaganden föräldrar har 

för barn och det utgår ifrån barns bästa. Vad som är barns bästa har en koppling till vad 

expertkunskapen visar. Expertkunskapen är en bärande grund till vad som framställs som det 

bästa för barn. Expertkunskapen formar då hur ett föräldraskap bör se ut för att nå fram till 

barns bästa. Föräldrabalken innehåller en norm i föräldraskap som föräldrar bör förhålla sig 

till för att barn ska få den uppfostran som expertkunskapen visar är den bästa. Föräldrabalken 

är ett sätt att styra föräldrar till att ha det föräldraskap som framställs som bäst för barn. 

Föräldrabalken styr föräldrar i syfte för att skydda barn.  

När aga förbjöds i Sverige 1979 hade framställningen förändrats över tid om vad en 

barnuppfostran bör innehålla. Att aga barn för att ta bort eller minska oönskade beteenden och 

att ersätta dem med önskade beteenden var legitimerat som uppfostran i första halvan av 

1900-talet. Det ansågs som godtagbart som fostringsmedel i samhället. När det 

uppmärksammades att det fanns problem med aga som uppfostringsform fick experter ta reda 

på vad som var problemet. Utredningar visade att barn blev agade i den nivå som inte var 

legitimt och att det ledde till fysiska och psykiska skador. Det ledde till att aga inte längre 

ansågs som legitimt som fostringsmetod. Efter forskares definition övergick begreppet aga till 

barnmisshandel. Definitionen av barnmisshandel är all fysiskt våld mot barn som har orsakat 

skador som leder till ett kliniskt tillstånd. Aga som uppfostringsform används i andra länder. 

Det innebär att länder som använder aga har föreställningen om att det är en godtagbar form 

att fostra barn på. Det finns en socio-kulturell skillnad mellan länder om aga är eller inte är 

legitimt.  

Expertkunskap visade att en viss form av aga inte var legitimt att använda därför formades en 

lag 1924. Den var för att skapa möjligheten att omhänderta barn som enligt normen i 

barnuppfostran behandlades illa. De barn som inte fick normativ uppfostran var de som var i 

behov av omhändertagande. Barnavården var tilldelad rätten att omhänderta barn. 

Omhändertagande av barn var en form av styrning för det visade vad som hände om föräldrar 

inte följde lagen. Både problemet och lösningen fanns hos föräldrar. De skulle få kunskap av 

upplysningen i lagen för att på så sätt minska risken att det fortsätter att ske otillåten form av 

aga. Omhändertagande av barn är en åtgärd för att skydda barn mot bristande omsorg efter 

vad föreställning visar om bra och dålig barnuppfostran. Föräldrar ska fostras och barnen ska 

skyddas. 

Under 2005 sändes dokumentären ”Stulen Barndom” och i den berättar sex medelålders män 

om sin tid på ett av Sveriges alla barnhem. Några av männens upplevelser var systematiska 

kränkningar, våld och sexuella övergrepp. Dokumentären gjorde intryck på regeringen som 

gav Socialstyrelsen uppdraget att bedöma omfattningen av kränkningar och övergrepp. 

Regeringen tog ett beslut att tillsätta en utredning om vanvård i den sociala barnavården. 

Utredningen bestod av intervjuer med personer som hade varit placerade från tidigt 1920-tal 

till sent 1990-tal.  

Forskning görs för att ta reda på vilka samhälleliga och sociala riskfaktorer som kan resultera 

till att föräldrar slår sina barn. De görs för att undersöka vilka individuella risker som kan 

finnas hos människan. En sammanfattning av den forskning som finns presenterad i 

bakgrunden konstruerar en barnmisshandlare. Konstruktionen visar att de själva ofta hade 

blivit misshandlade som barn, att det skedde bråk inom familjen, att de hade sämre ekonomisk 

status, att de hade låg utbildning, sämre arbetsstatus och att det skedde oftare i större familjer. 

Den föreställningen kan innefatta många familjer i världen.  
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Vid sökande av riskfaktorer framställs vilka som ett föräldraskap inte bör ha vilket skapar 

kategorisering av godkänt och icke godkänt föräldraskap. När människovetenskapens kunskap 

skildrar vilka beteenden som är och inte är önskvärda är det upp till människan att kunna 

reglera sig om behovet finns. Det är en form av självstyrning som följer det som samhället 

framställer om beteenden. Den som inte klarar av självregleringen anses som irrationell med 

brister att inte kunna ta hand om sig själv. De som lyckas har en moralisk företagsamhet hos 

sig själva. 
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Studiens analyserande redskap 

Governmentality   

Governmentality som redskap i studier är ett sätt att analysera styrning och makt och i 

analysen kan forskare synliggöra mentaliteten i styrning och makt. Begreppet government kan 

förklaras med ”viljan att styra” (Rose, 1995). Vid analys av styrningsmentalitet framträder 

föreställningar om hur människan är och borde vara, från vem eller vilka styrning utgår, 

varför den behövs och på vilket sätt människan undersöks. I styrning önskar praktiker utifrån 

expertkunskap uppnå en viss effekt (ibid). Föräldrabalken är en praktik som innehåller 

föreställningar om föräldraskap där styrning önskas ske på minimum nivå för att ge barn goda 

förhållanden att få växa upp i. Materialet i den här studien var statliga offentliga utredningar 

kring vad som sågs som bra eller dåliga faktorer i barns hemmiljö. Utredningarna gjordes 

kring problemet att vissa barn och ungdomar inte anpassades till samhället på det förställda 

rätta sättet. Kunskap om vad som framställs som frisk- och riskfaktorer för barn formar 

innehållet i föräldrabalken samtidigt som det skapar ett mått på en gräns som skapar 

möjligheten att avgöra när det behövs ett omhändertagande. Att använda governmentality i 

den här studien skapade möjligheten att med diskursanalys hitta diskursens föreställningar om 

hur en förälder bör och inte bör vara, vad som ses som ett bra och dåligt föräldraskap, vilken 

social miljö som föreställs vara bra och dåligt för barn att växa upp i. Governmentality ihop 

med diskursanalys möjliggör för mig att få svar på frågeställningarna. 

Governmentality som ansats ger forskare möjlighet att analysera politisk maktutövning och 

det är här som maktutövningens grunder synliggörs, det vill säga rättfärdigandet för styrning, 

med vilka medel, vad mål och problem är (Rose 1995). Målsättningar och ambitioner i 

styrningsmentalitet ger näring till att styrning sker och uppfylls, det är en viss mentalitet för 

maktutövande. Den innehåller rationaliteter för politisk styrning som ett sätt att 

problematisera livet med syfte att försöka påverka det. Ett exempel på governmentality är när 

medborgare blir problematiserade för att säkra deras välbefinnande (ibid). Materialet i studien 

innehöll problematiseringar kring att vissa barn och ungdomar inte ansågs anpassade till 

samhället. Utredningarna undersökte beteenden och social miljö i syfte att söka efter 

eventuella riskfaktorer för att skydda barn och det behövdes för att få kunskap om vad som 

sågs som rationellt. Samtidigt som riskfaktorer för barn lyfts fram konstrueras vilka beteenden 

och vilken social miljö som framställs som bra där föräldrar bär ansvaret för att barn ska få 

det som föreställs som bra. Framställningen av riskfaktorer konstruerade normen i beteende 

för ett godkänt föräldraskap. Utifrån normen i föräldraskap formas vad som ses som rationellt 

i föräldraskap vilket blir en del av rationaliteter inom politisk styrning som exempelvis vad 

föräldrabalken och familjerådgivningen framställer. För att säkra barn och ungdomars 

välbefinnande var ett sätt att ta reda på vilka beteenden och vilken social miljö som skulle 

minskas och vilka som skulle öka hos föräldern och i familjen. När vissa beteenden och social 

miljö framställs som skadliga för barn skapas ett rättfärdigande att styra föräldrar till att inte 

ha dessa och det möjliggör med vilka medel. Utifrån vad som ses som skadligt för barn 

formas även möjligheten vad vi kan mena att barn bör ha för uppväxt. De barn som inte får 

den uppväxt som ses som bra för dem rättfärdigar ett omhändertagande utifrån att barn bör 

skyddas. Det rättfärdigar ett ingripande utifrån föreställda riskfaktorer för barn och det 

möjliggör hur ingripandet ska ske, antingen med tvång eller också frivillig förändring.  

Att använda sig av governmentality som ansats i en studie innebär att forskaren undersöker 

tankeformer och reflexioner kring styrning (Petersson, 2003). Intresset ligger i att synliggöra 

vilken inställning/mentalitet som förekommer i fråga om hur vi skall styra andra och oss 

själva. Politisk styrning i samhället legitimeras av kunskap, det vill säga antaganden om 
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någon och någonting kommer ifrån expert kunskap. Vid politisk styrning måste det finnas 

antaganden om det som skall styras, det vill säga för att någon ska kunna styras måste först 

kunskap finnas om dennes egenskap och förändringsbenägenhet. Styrandet eller påverkandet 

på det mänskliga beteendet måste ha sin grund i hypoteser om hur detta skall styras. En av de 

viktigaste delarna i en politisk styrning är föreställningen om det självständiga handlande 

subjektet:  

Grundläggande för detta för-sant-tagande är att subjektet i ett liberalt och 

demokratiskt samhälle endast på ett legitimt sätt kan styras i termer av dess 

frihet, samtidigt som denna frihet […] bildar själva grundvalen och 

förutsättningen för att åstadkomma denna frihetsmöjlighet. (Petersson: 2003, s. 

23) 

Det innebär att expertkunskap om vad som ses som frisk- och riskfaktorer för barn legitimerar 

en politisk styrning där det ses vara ett behov av det. Antaganden om vilka beteenden och 

vilken social miljö som ses som riskfaktorer i barns hemmiljö visar var och inte var det 

behövs. Det bästa för en förälder som ses vara i behov av förändring är att förändringen görs 

självmant utan ett legitimt ingripande. Allt för att föräldern ska få en frihetsmöjlighet utan ett 

rättsligt tvång i form av omhändertagande av barn. Konsten att styra ses som ett botemedel 

där befolkning i sin helhet både är lösningen på problem samtidigt som det är där som risk 

och hot finns (Andersson, 2006). Allmänna styrningsproblematiken innefattar hur 

befolkningen ska bli styrd och av vem, för vilket ändamål ska de styras, hur styrningen ska 

vara och med vilka metoder (Foucault, 2008a). Helt enkelt innebär det att styra på ett sätt för 

att få medborgare fram till ändamålet. Att styra en familj handlar om familjen som individer 

(Foucault, 2008a). Det handlar om att individer i familjen ska kontrolleras för att skyddas 

eller ha kunskap om allt som kan inträffa, som exempelvis födsel eller dödsfall i familjen. 

Befolkningen är det yttersta målet för styrning (ibid).  

Forskare som har använt styrningsmentalitet som ansats har upptäckt att konceptet farlighet i 

beteenden har blivit ersatt av risk med beteenden (Lupton, 1999). Tänkandet om medborgare 

har förändrats ifrån att farligt beteende hittades och samhället valde att agera därefter, till att 

idag ta reda på risker med beteenden hos medborgare och agera innan farlighet uppstår (ibid). 

Statliga utredningar har funktionen att ta reda på problem för att riskåtgärder ska kunna 

formuleras. En person kan ses vara i risken till att något farligt kan hända utan att egentligen 

behöva ha gjort något själv för att få den bedömningen (Lupton, 1999). Det räcker att 

personen ingår i en riskgrupp i populationen. En förälder som har ett beteende som framställs 

som skadlig för barn hamnar i en riskgrupp där en påverkansprocess startar för förändring 

utifrån syftet att skydda barn ifrån möjliga negativa påverkningar. Bedömningen kan 

exempelvis göras efter olika demografiska uträkningar som exempelvis utbildning, yrke och 

inkomst (Lupton, 1999).  

Styrningsformer har över tid förändrats men har alltid innehållit det normativa (Börjesson, 

Palmblad och Wahl, 2005). Skillnaden i styrningsformer ligger i medborgares delaktighet. För 

50 år sedan fick medborgare sin väg utpekad, vart de skulle gå eller vad de skulle göra för att 

bli den de borde vara. Idag handlar det om att medborgare ska vara delaktiga i eventuell 

förändring och experter påverkar medborgare till delaktigheten i förändringsarbetet. Har inte 

delaktiga viljan till förändring är det ett centralt problem som experter bör åtgärda (ibid). Vi 

har gått ifrån det stora ner till det lilla. Varje individ ska styras och påverkas och det ska helst 

ske med individens egen vilja. Det innebär att önskan om förändring bör komma ifrån 

individen själv. Individen påverkas till förändring för att skydda sig själv och samhället. I 

analys av styrningsmentalitet synliggörs föreställningen om vilka beteenden som är bra för 
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människan och att det är de beteenden som människan bör ha. Att styra individen till att 

förändra beteenden kan vara med självreglering eller tvång. En självreglering innebär att 

förändringen görs självmant och av individen själv och ett tvång innebär att individen tvingas 

till förändring med hjälp av åtgärder i samhället. Historiskt tillbaka spärrades individer in om 

beteendet var avvikande, dock tillhör inte tvånget bara historien. Tvånget och friheten går 

hand i hand genom hela vår tid, både i historien, nutiden och i framtiden (Börjesson, Palmblad 

& Wahl, 2005). Det blir synligt att vissa medborgare har friheten samtidigt som andra får 

möta tvånget. Det beror på att i svårhanterliga fall kommer juridiska rätten in och vidtar 

rättsliga åtgärder. Det finns en möjlighet att föräldrar ses som inte tillräckligt mogna och de 

riskerar att få sina rättigheter minskade. Andra föräldrar fås egen kontroll och 

bestämmanderätt över åtaganden i föräldraskap. För människan är inte friheten och tvånget 

varandras motsatser utan de är varandras förutsättande principer (ibid). 

Maktutövande i samhället finns i politisk styrning (Rose, 1995). Expertkunskap och 

sanningens auktoritet i politisk styrning behövs för att styrning ska fungera. 

Maktutövningsformer har under århundrandena varierat men experters auktoritet har alltid 

spelat en avgörande roll. Experter bidrar med kunskap om vad som är bra och dåligt för 

samhällets medborgare. Styrning av människans beteende har nått det optimala när människan 

tar ansvar för autonomin och förändrar beteendet själv. Vid första blicken kan det naivt ses 

som en angelägen humanism eller cyniskt som ett bevis på professionellt entreprenörskap. Det 

är en modern frihet som genom sammanlänkning mellan problemdefinitioner, 

styrningsstrategier och regleringsteknologier har konstruerat en politisk styrning gentemot 

medborgare (ibid). Statliga offentliga utredningar som söker efter vad som kan ses som 

riskfaktorer för barns anpassning i samhället skapar en expertkunskap som formar 

föreställningarna om vad som ses som goda förhållanden för barn. Dessa föreställningar 

formar innehåll i exempelvis föräldrabalk, familjerådgivning och barnavård och uppfattning i 

samhället. I det här finns det ett syfte att reglera där det anses behöva regleras i samhället. 

Föräldrar som har ett beteende eller en familj som har en social miljö som framställs som 

skadlig för barn anses behöva med politisk styrning styras till förändring eller bli en del av ett 

ingripande.  

Biopolitik 

I mitten av 1700-talet började sättet att styra samhällets medborgare att förändras (Foucault, 

2006). Styrning förändrades till att vara så liten som möjligt där tekniken att styra gick 

närmare minimum än maximum och det har en koppling till liberal syn på medborgares frihet. 

Den styrningen är när individen med sin frihet förändras till nyttig medborgare för samhället 

och sig själv. Förändring under frihet ger en kollektiv vinst och individuell nytta och för att 

veta målen behövs kunskaper ifrån experter. Experter forskar och utreder beteenden för att få 

kunskap om vilka som behöver förändras och vart de kan finnas. Den expertkunskapen 

framställer vilka de önskvärda målen i beteenden är. För att styrning ska kunna nå fram till 

önskvärda mål behövs ibland en rättslig gräns. Den rättsliga gränsen tilldelas makten att gripa 

in om medborgare inte förändrar beteenden fast beteendet är skadligt för individ och samhälle 

(ibid). Praktiken föräldrabalk och barnavårdslag är styrning med rättslig gräns som tilldelas 

makten att vid behov omhänderta barn. Lagar innehåller framställningen av en kollektiv vilja 

där viljan är en omsorg för barn och en norm i föräldraskap. Expertkunskap innehåller 

underlag för beslutsfattare att forma lagar och hur äganderätten fördelas på barn. Föräldrar har 

inte full äganderätt av barn när en rättslig makt i samhället kan vid behov gripa in och 

omhänderta barn. På så vis visas den begränsade friheten hos medborgare där samhället har 

det slutgiltiga ansvaret och äganderätten av barn (Foucault, 2006).  
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Under 1800-talets slut ansågs hot i samhället bero på individen och att hoten var ett resultat av 

personers bristfälliga egenskaper (Kaveh, 2007). För att hantera detta krävdes statliga 

interventioner och disciplinära metoder på ett direkt verkande sätt. Exempel på detta kunde 

vara fängelse, psykiatri eller fattigvård. Med andra ord handlade det om att minska eller 

avlägsna hotande element från befolkningen. Senare förändrades detta till att hot i samhället 

kunde bero på sociala miljön. Miljön som samhällets befolkning levde och verkade i började 

undersökas. Befolkning, materiella brister, utbildning och brist på självstyre ses vara det som 

behövs åtgärdas. Individen ses inte längre stå ensam för hot utan hela sociala miljöns risker 

ska elimineras. Frånvaron av det normala tillståndet bedöms vara farligheten hos individer 

eller grupper. Det onormala beteendet uppfattas komma ifrån moraliska och intellektuella 

brister hos individer. Det menas att individer med onormalt beteende saknar insikt i 

konsekvenser av handlingar och interventioner i samhället tillgodoser den kunskapen (ibid). 

Det innebär att föräldrar som ses ha ett onormalt beteende uppfattas ha brister och inte 

möjligheten att styra sig själva. Det betyder också att föräldrar som har beteenden som 

framställs som skadliga för barn saknar förståelse i vad de orsakar barn och därför anses de 

vara i behov av samhälleliga ingripanden. Vissa beteenden och viss social miljö framställs 

finnas hos vissa människor, det vill säga inte alla människor kan ha skadliga beteenden utan 

de anses finnas hos människor med intellektuella brister. För föräldrar och för deras barns 

bästa bör de följa vad samhället menar vara ett bra föräldraskap och förändra det om det inte 

följer normen. Det expertkunskap visar om vissa beteendens och sociala miljöers skadliga 

påverkan på barn bör sättas i beaktande och ses som det rätta eftersom vissa föräldrar inte 

anses ha förståndet till att avgöra själva. 

 

Beteenden ses finnas inom och komma ifrån människokroppen där kroppen i sig är 

underordnad naturliga processer som födelse, förfall och död (Beronius, 1994). Det är en 

process i biologisk materia och kan därför variera. Dessa händelser varierar mellan människa 

till människa och över tid. Det historiska har förändrats på grund av föränderliga tolkningar, 

föreställningar, symboler och praktiker. De här begreppen hanteras kring ”befolkningen”, dess 

”hälsa” och ”sjukdomar”. De betydelser de innehåller är historiskt-kulturellt skapade och det 

innebär att de är socio-kulturella kategorier. Intresset av kroppen startade under 1700-talet där 

olika typer av reglerande skulle utföras som exempelvis hälsotillståndet. Kroppen började ses 

som något mer än en biologisk materia och blev en plats för praktiker. Kalkylering av 

kroppen blev exaktare och blev därmed ett objekt. Ett objekt som blev indragen i en social 

ordning (ibid). Socio-kulturella kategorier i att vara förälder innebär att expertkunskap om 

beteenden och sociala miljö som förändras över tid samtidigt förändrar vad en kategori 

innehåller. Expertkunskap om skadlig och oskadlig påverkan och risk -och friskfaktorer ihop 

med kunskapen om vart dessa uppstår, ifrån vilka beteenden och vilken social miljö, förändrar 

samtidigt synen på hur en bra eller dålig förälder är och bör vara. Att se en koppling mellan 

människans beteenden, samhälleliga skador och möjliga påverkansprocesser för att få ett 

bättre samhälle har gjort att alla är en del av det. Ingen utesluts ur den här processen. Det 

biologiska är en del av det politiska. Intresset för den biologiska materian ligger inte bara hos 

människan utan även inom politiken – Biopolitik.  

Diskurs  

För att enkelt klargöra vad en diskurs är menar Alvesson och Sköldberg (1994) att vi kan se 

den som en social text. Det vill säga all slags användande av språk i muntliga och skriftliga 

sociala sammanhang, med andra ord alla utsagor och skriftliga dokument (ibid). En diskurs är 

fram till en viss punkt en del av och ett komplement för författaren (Foucault, 1993). Den 

tillhör inte författaren som individ, utan textens sammanhang och begrepp tillhör författarens 

val av text. Det är viktigt att veta vem som har skrivit det vi läser och det vi läser blir inte 
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vetenskapligt korrekt bara på grund av namnet. Innehållet, det vill säga sammanhanget och 

utsagorna, har en betydelse för oss läsare för det konstruerar vår uppfattning om vår omvärld 

och dess invånare. Diskursers utsagor kan i form se olika ut och kan komma ifrån olika tider, 

men de bildar en enhet när de hanterar ett och samma objekt (Foucault, 2002). Att använda 

statliga offentliga utredningar som material gav möjligheten att analysera diskurser som 

konstruerar vår uppfattning om vår omvärld och dess invånare. Genom att utredningarna 

bildar en enhet i att de alla hanterar barn och ungdomar, anpassningsproblem i samhället och 

vilka beteenden och vilken social miljö som ses som riskfaktorer hanterar de samma objekt. 

Objektet de hanterar är vilka beteenden och vilken social miljö som framställs som bra och 

dålig för barn och i det uppstår hur ett föräldraskap bör och inte bör vara. Det visar 

konstruktionen av goda och dåliga hemförhållanden utifrån vad som ses kunna påverka barn 

negativt och positivt för att kunna anpassas till samhället. 

En diskurs ska inte uppfattas bara vara det vi säger eller hur vi säger det (Foucault, 2008a). En 

diskurs är likväl det vi inte säger och det som finns i attityder, den finns i våra uppföranden 

och i vårt sätt att vara och den finns i vårt beteendemönster. Diskursen är det sammanslagna 

av det bestämmande och det bestämmande blir det karakteristiska som inträffar inom sociala 

relationer (ibid). Föräldrabalkens diskurs visar den gemensamma uppfattningen om hur ett 

föräldraskap bör vara och blir därmed något som etablerar sig i sociala relationer. Det är svårt 

att inte hålla med om vad föräldrabalken framställer eftersom i grund och botten finns 

uppfattningen att barn ska ha det som framställs som bra för dem. Diskursen om föräldraskap 

skapar möjligheten för vad vi kan säga och vad vi inte kan säga om sociala relationen till 

barn. Studiens material var utredningar om missanpassade barn och ungdomar där det söktes 

efter riskfaktorer som kunde vara anledning till att barn blev missanpassade i samhället vilket 

samtidigt visar föreställningen om vilken hemmiljö som ses som bäst för barn. På det viset 

konstrueras det rätta föräldraskapet i utredningar som hanterar barn och ungdom. Det innebär 

att samtidigt som utredningar hanterar barn innefattas föräldrar och familj. Diskurser som bär 

upplysningsivern om vad som framställs som bäst för barn framställer samtidigt det rätta 

föräldraskapet.  

Doherty (2007) menar att diskurser formar en speciell lins för människan att betrakta världen 

igenom. Diskurser etablerar, innefattar, symboliserar eller uttrycker meningar som formar 

linser och som har den tänkta funktionen från början. För att kunna studera dessa texter 

används diskursanalys inom olika discipliner och den gemensamma nämnaren som finns 

mellan disciplinerna är att diskurs konstruerar sociala världen (ibid). Diskurser har ett syfte 

till effekt redan från början. De statliga offentliga utredningar som användes som material i 

den här studien hade som syfte att problematisera barn och ungdomar för att öka deras 

välbefinnande, samtidigt som föräldrar blev problematiserade eftersom de ses ha ansvaret för 

att barn ska få må bra. Utredningarna visar expertkunskap om vad som bör och inte bör ingå i 

ett föräldraskap vilket ger en legitim kunskap för politiskt styrning. Föräldrabalken är ett sätt 

att styra föräldrar att använda det föräldraskap som expertkunskapen framställer som den 

rätta. Experter ger en tillförlitlighet i kunskap och det gör det svårt att ifrågasätta om det är 

rätt eller inte. Föreställningen om exempelvis rätt barnuppfostran som finns i föräldrabalken 

blir den som uppfattas vara rätt i samhället. Samhällets medborgare får en speciell lins att 

betrakta formen av rätt barnuppfostran utifrån vad som framställs som bra och dåligt. 
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Sammanfattning av analyserande redskap 

Governmentality som redskap i studier är ett sätt att analysera styrning och makt och i 

analysen kan forskare synliggöra mentaliteten i styrning och makt. Begreppet government kan 

förklaras med ”viljan att styra” (Rose, 1995). Vid analys av styrningsmentalitet framträder 

föreställningar om hur människan är och borde vara, från vem eller vilka styrning utgår, 

varför den behövs och på vilket sätt människans undersöks. I styrning önskar praktiker utifrån 

expertkunskap uppnå en viss effekt (ibid). Materialet i den här studien var statliga offentliga 

utredningar kring vad som ses som bra eller dåliga faktorer för barn i deras hemmiljö. 

Utredningarna gjordes kring problemet att vissa barn och ungdomar inte anpassades till 

samhället på det förställda rätta sättet därför söktes riskfaktorer. Kunskapen om vad som 

framställs som frisk- och riskfaktorer för barn formar innehållet i föräldrabalken samtidigt 

som det skapar ett mått på en gräns som skapar möjligheten att avgöra när det behövs ett 

omhändertagande. Att använda governmentality i den här studien skapade möjligheten att 

med diskursanalys hitta diskursens föreställningar om hur en förälder bör och inte bör vara, 

vad som ses som ett bra eller dåligt föräldraskap, vilken social miljö som föreställs vara bra 

eller dåligt för barn att växa upp i. Governmentality ihop med diskursanalys möjliggör för mig 

att få svar på frågeställningarna. 

Beteenden ses finnas inom och komma ifrån människokroppen där kroppen i sig är 

underordnad naturliga processer som födelse, förfall och död (Beronius, 1994). Det är en 

process i biologisk materia och kan därför variera. Dessa händelser varierar mellan människa 

till människa och över tid. Det historiska har förändrats på grund av föränderliga tolkningar, 

föreställningar, symboler och praktiker. Intresset av kroppen startade under 1700-talet då 

kalkylering av kroppen blev exaktare och blev därmed ett objekt. Ett objekt som blev 

indragen i en social ordning (ibid). Socio-kulturella kategorier i att vara förälder innebär att 

expertkunskap som förändras över tid om beteenden och sociala miljö samtidigt förändrar vad 

en kategori innehåller. Expertkunskap om skadlig och oskadlig påverkan och risk och 

friskfaktorer ihop med kunskapen om vart dessa uppstår, ifrån vilka beteenden och vilken 

social miljö, förändrar samtidigt synen på hur en bra eller dålig förälder är och bör vara. Att se 

en koppling mellan människans beteenden, samhälleliga skador och möjliga 

påverkansprocesser för att få ett bättre samhälle har gjort att alla är en del av det. Ingen 

utesluts ur den här processen. Det biologiska är en del av det politiska. Intresset för den 

biologiska materian ligger inte bara hos människan utan även inom politiken – Biopolitik. 

Diskursers utsagor kan se olika ut i form och kan komma ifrån olika tider, och de bildar en 

enhet när de hanterar ett och samma objekt (Foucault, 2002). Att använda statliga offentliga 

utredningar som material gav möjligheten att analysera diskurser som konstruerar vår 

uppfattning om vår omvärld och dess invånare. Genom att utredningarna bildar en enhet i att 

de alla hanterar barn och ungdomar, anpassningsproblem i samhället och vilka beteenden och 

vilken social miljö som ses som riskfaktorer hanterar de samma objekt. Objektet de hanterar 

är vilka beteenden och vilken social miljö som framställs som bra och dålig för barn och i det 

uppstår hur ett föräldraskap bör och inte bör vara. Det visar konstruktionen av goda och dåliga 

hemförhållanden utifrån vad som ses kunna påverka barn negativt och positivt för att kunna 

anpassas till samhället. 
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Forskningsmetod 

Diskursanalys  

Att göra en diskursanalys innebär att med hjälp av insamlad vald data hitta konstruktionen 

och därigenom hitta mönster (Alvesson & Sköldberg, 1994). Det vanligaste är att använda 

diskurs i kvalitativ metodansats men fungerar även i kvantitativ metodansats som exempelvis 

enkäter. Genom att analysera diskurser synliggörs konstruktioner av den sociala världen. Vid 

användning av diskursanalys under forskning studeras samtal, intervjuutsagor och andra 

språkliga uttryck och det innebär att det som studeras blir själva kontexten för utsagan. 

Mängden har inte någon betydelse, bara om forskaren vill få fram regelbundenheter och 

mönster i språkanvändning. Det innebär att inkonsistens (ologiskt) och variation är av lika 

stort intresse hos forskare med diskursanalys som konsistens (logiskt) är. Själva tolkningen 

vid en diskursanalys fokuserar inte på entydiga mönster eller huvudteser, utan nyanser, 

motsägelser och vagheter är av intresse (ibid). Utredningar som görs om problembarn 

framställer samtidigt hur ett föräldraskap bör se ut för att hindra att barn missanpassats i 

samhället. Materialet som analyserades i den här studien var utredningar om eventuella 

riskfaktorer i olika problem i samhället med det gemensamma objektet barn och ungdom. 

Utredningarna framställde vad som var problemet och analysen synliggjorde konstruktionen 

av vad som inte framställs som ett problem. Fokus fanns både på vad som nämndes och vad 

som inte nämndes i texten vilket konstruerade vilka beteenden en förälder bör ha och hur en 

social miljö bör se ut i familjen för att barn ska anpassas till samhället.  

När forskare använder diskursanalys så kan fokus ligga på textens framställning av ett visst 

fenomen (Olsson, 1999). Speciellt vid en analys där intresset ligger på att få fram vilken 

auktoritet som kan tala om ett fenomen under en specifik period. Vid den analysen blir det 

även synligt vad som kan sägas och tänkas om det här fenomenet. Viktigt att tänka på som 

forskare är att diskursen påträffar inte objekten eller fenomenen som något beläget utanför 

den. Diskursen skapar objekten historiskt och kulturellt genom hur språket används och 

genom processer inom institutionella praktiker. I diskurser hur objekten framställs finns det 

ett starkt samhälleligt intresse och maktförhållande. Vid diskursanalys riktas användningen av 

huvudsakliga begrepp och uppfattningar om någon eller något samt om diskursen historiskt 

har förändrats eller inte. På det viset visas sig texters normaliserande och när diskursforskning 

utförs med Foucaultinspiration synliggörs de mörka sidorna i utvecklingen mer än de ljusa. 

Det innebär inte samma sak som förnekelse av att ljusa sidor också finns och behöver inte 

vara negativt att se på verkligheten ur ett särskilt perspektiv. Det kan behövas för att framkalla 

grundliga debatter om vetenskapens innebörd och samhällets framåtskridande (ibid). Att den 

här uppsatsen gjordes med diskursanalys på texter ifrån 1950-talet visade konstruktionen om 

hur ett föräldraskap bör ha varit, det vill säga vilken föreställning det fanns då. Det visade den 

tidens värderingar. 

Inom litteraturkritik och språkvetenskap utvecklades diskursanalysen, i alla fall i strukturen 

diskursanalys, menar Sahlin (1999). Det verbala diskursbegreppet är orienterat mot 

uttryckssättet och hur texter är ordnade, både grammatiskt och argumentens byggande. Det 

betyder att en språkstruktur skiljer sig mellan olika situationer och mottagare. På grund av 

olika språkstrukturer skiljer sig även diskurser i deras inre konstruktion beroende på hur de är 

formulerade. Det kan bero på vem som tar del av diskursen och hur den är konstruerad. Det 

mest förekommande sättet är när diskursbegrepp ses som ett praktiserat språk eller 

framställningsordning och som just då består av en historiskt bestämd form för vetande och 

diskussion. Det handlar om hur kunskap och mening produceras genom språket. Har en 
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forskare fokus på diskurs betyder det att intresset inte är att ta reda på vad specifika författare 

avsett med sina texter. Intresset ligger i mönstret, eller det regelsystem, som anger vilka 

möjliga yttranden och ställningar som individer är refererade till för att delta i diskursen. Det 

finns en variation och kulturell och historisk förändring i dessa framställningar. Ihop med att 

dessa framställningar förändras och bestäms följer olika professioner och vetenskapliga 

discipliner med, samtidigt som paradigm sker inom vetenskapen (ibid). 1950-talets SOU 

följde vad professionerna och vetenskapen ansåg då var viktigt att ta reda på. Intresset var att 

reda ut problem som hanterade familjen och riktades mot individer. Den expertkunskapen 

blev då en del av senare problem åtgärder. Det vill säga vilka hot eller risker som samhället 

såg ett behov av att hantera i skyddande omsorg. Med diskursanalys kunde konstruktionen 

visas av vad som framställs vara problem i familjer under 1950-talet vilket i sin tur visade 

konstruktionen om en problemfri familj. 

Sahlin (1999) skriver att om ser vi det ur en sociologisk referensram handlar det inte om ren 

textanalys, utan analysen bidrar till en förståelse av diskursens förutsättningar och ursprung i 

en speciell samhällelig kontext. Det innebär att en diskursanalys kan visa de konsekvenser 

som produceras och upprätthålls genom de sociala konstruktionerna av verkligheten i den 

studerade texten. Följder kan innebära både konsekvenser och förutsättningar. Diskurser visar 

konstruktionen av något eller någon därför kan den skapa konsekvenser för det eller de som 

det gäller. Det innebär att ur ett analytiskt plan uppstår konsekvensen, även om det empiriskt 

såklart handlar om en ständigt pågående interaktionsprocess. I både det sociala och diskursiva 

finns diskursens konsekvenser (ibid). Intresset var att ta reda på konstruktionen av ett godkänt 

föräldraskap vilket explicit innebar att beteenden och social miljö låg i fokus. Med 

diskursanalys synliggjordes konstruktionen av vilka beteenden och vilken social miljö som 

framställs som dåliga och bra för barn. Det gav då vetskapen om att föräldrar med framställda 

dåliga beteenden får konsekvenser eftersom utredningarna gjordes för att få reda vad som var 

problemet med missanpassade barn och ungdomar för att kunna forma åtgärder. Samtidigt 

som en förälder och familj inte får konsekvenser om de har de hemförhållanden som 

framställs som bra för barn.  

Forskningsmaterial 

Valet av material baserades på föräldrabalken från 1949 som påbjuder aga med vissa 

instruktioner som uppfostringsmetod och att mellan 1950-1980 var det minst 100 000 barn 

som var omhändertagna och placerade inom den sociala barnavården för att skyddas ifrån 

hemförhållanden (Socialstyrelsen, 2006). Valet av material beror även på att statliga 

utredningar formar innehåll i lagar och föreskrifter. Materialet som valdes inför den här 

uppsatsen hittades i källaren i Gävle Stadsbibliotek och i sektionen statliga offentliga 

utredningar koncentrerades sökandet inom åren 1950 fram till och med 1959. Vid första valet 

av offentliga utredningar blev mängden mycket större än de fem som till slut valdes. Det 

skedde sedan en utgallring med timmar av sittandes och läsandes i biblioteket. I 

utgallringsprocessen hade jag familjens medlemmar och beteenden i fokus och de fem 

utredningar som valdes innehöll detta, i både stor som liten mängd.   

Analys och bearbetning 

Analys och bearbetning av material skedde i flera faser. Den första fasen var sökning i Gävle 

stadsbibliotek. Den sökningen skedde i två faser. Först letade jag rätt på möjligt material i 

biblioteket för att granska det djupare. Den fråga som jag ställde till mig vid val av material: 

Hanterar de beteenden hos föräldrar och familjer? I de SOU som upplevdes ha mest väsentligt 

material för att kunna användas, lånades hem för att granskas ytterligare. Vid första 

granskningen hemma låg fokus på i vilka kapitel som passade för mitt syfte. När fem SOU 
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hade krympt ner i antalet sidor gjorde jag en djupare granskning av materialet. Den analysen 

var vad som stod mer exakt i kvarvarande sidor. Vilka sidor som blev kvar för djupare analys 

framgår längre ner där alla kapitel och sidor beskrivs. Vid analysen använde jag fortfarande 

studiens frågeställningar som ledstjärna och nu riktades det även mot vad som inte sades. Vid 

den här fasen började jag göra anteckningar om vad materialet innehöll, både vad materialet 

sade och inte sade. Fortfarande var det mycket material vilket krävde en till analys där fokus 

låg på att hitta bestämda områden som skulle tas med i resultatet. Frågan som då ställdes var: 

Vilka ämnen nämns i alla fem SOU som hanterar en förälder och familj? Vad har de 

gemensamt? De ämnen som kom tillbaka på flera ställen och i alla fem SOU var: Sexualitet, 

Äktenskap, Barnafödande, Ekonomi, Boende, Arbete och Barnuppfostran. Det var dessa som 

sedan valdes som rubriker i resultatet.  

Här beskrivs materialet i kronologisk ordning valda kapitel med eventuella underkapitel: 

SOU 1950:47. En anstalt för svårbehandlade. Ungdomsanstaltsutredningens 

betänkande.  

 Klientelet s.26-33. 

o Kännedom om klientelet 

o Uppväxt  

o Yrkesutbildning  

 Ungdomsfängelseklientelet som behandlingsgrupp s.77-114. 

o Social status 

o Speciella ogynnsamma uppväxtomständigheter 

o Bindning till det andra könet 

o Asocialitetsfaktorer 

 

SOU 1951:41. Ungdomen möter samhället. Ungdomsvårdskommittén slutbetänkande.  

 Hur ungdomsvårdskommittén ser på ”ungdomsproblemet” s.89-128. 

o Ungdomsårens psykologi 

 Frigörelsen från hemmet 

 Känslobindningen mellan föräldrar och barn 

o Ungdomstidens sexualproblem 

 Ökad kunskap – försiktigare bedömning 

o Missanpassad ungdom 

 Att förebygga mental felutveckling 

 Anledningen till ett föränderligt samhälle 

 Ungdomen och arbetet s.133-143. 

o Ungdomens arbetsförhållanden 

 Sexualvanor hos svensk ungdom s.160-206. 

o Sexual umgänge före och utom äktenskapet 

SOU 1957:33. Allmän familjerådgivning. Betänkande av 1955 års 

familjerådgivningskommittté.  

 Motiv för en allmän familjerådgivning s.14-33. 

o Skilsmässor 

o Kriminalitet 

o Anpassningssvårigheter hos barn och ungdom 

o Samlevnadssvårigheter ökar – varför? 

 Riktlinjer för en allmän familjerådgivning s.95-122. 

o Familjerådgivningens innehåll 

 Abortförebyggande verksamhet 
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 Sexualrådgivning och förebyggande födelsekontroll 

SOU 1958:20. Behandlingshem och mentalsjukhem för barn och ungdomar. Betänkande 

II av Mentalsjukvårdsdelegationen.  

 Andra former av institutionsvård s.54-57. 

o Barnhem för varaktig vård 

o Fosterhemsvård  

SOU 1959:37. Ungdomsbrottslighet. Överväganden och förslag av parlamentariska 

sakkunniga.  

 Det mentalhygieniska betraktelsesättet måste genomsyra samhället s.21-

25. 

 Anpassning i arbetslivet s.51-54. 

 Sammanfattning av utredningsmaterialet s.92-310. 

o Undersökningar av ungdomsbrottslingar 

o Psykisk barna- och ungdomsvård och allmän familjerådgivning 

o Skolans roll i kampen mot ungdomsbrottsligheten 

Etiskt förhållningssätt 

Det som är viktigt att ta upp i ett etiskt förhållningssätt är tiden. I 1950-talets diskurser fanns 

det en annan föreställning om vad barnuppfostran skulle innehålla jämfört med 2000-talets 

diskurs vilket även framställde att synen på godkänt och icke godkänt föräldraskap skiljde sig. 

I 2000-talets texter konstrueras aga i fostran på 1950-talet vara otäcka handlingar mot barn. 

Det betyder att det fanns en annan föreställning vad föräldraskapet skulle innehålla under 

1950-talet och en annan då uppsatsen gjordes. Kulturella skillnader i samhället och ute i vida 

världen bör tas i beaktning vid läsning av den här studien. När uppsatsen skrevs var normen i 

Sverige att aga inte ska ingå i uppfostran samtidigt som det en gång i tiden ingick i 

uppfostran, och samtidigt som normen i andra länder var att aga var godtagbart. Studier har 

visat att under samma tid i olika länder kan det finnas olika uppfattningar om vad en fostran 

kan innehålla. Ur ett etiskt perspektiv bör det nämnas eftersom det idag finns olika nationer 

medborgare i Sverige. Vårt socio-kulturella arv är en del av hur vi är. Med den förståelsen kan 

vi få en uppfattning om att tidigare generationers föräldrar agerade på det sätt som de 

uppfattade som ett godkänt föräldraskap och vad som var deras ansvar under den första 

halvan av 1900-talet. I Sverige tilldelades föräldrar ansvaret att vid behov aga barn fram till 

1979 då all kroppslig bestraffning förbjöds. Förståelse i att expertkunskap förändras över tid 

om hur ett godkänt föräldraskap bör vara och att det ser olika ut i olika länder ger en 

förklaring till att det finns och har funnits skillnader i vad som uppfattas ingå i 

barnuppfostran. Det behövs även en förståelse i att vi värderar efter nutidens värderingar. 
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Resultat och Analys 

Resultatet presenteras i kronologisk ordning och citat och det framgår vilken text som 

kommer ifrån vilken SOU med följande referens. Rubrikerna är indelade i kategorierna 

sexualitet, äktenskap, barnafödande, ekonomi, boende, arbete och barnuppfostran och de är 

valda för de ingår i familjeliv och föräldraskap. I varje resultat del presenteras vilka beteenden 

och vilken social miljö som konstrueras som frisk- och riskfaktorer. Det visar vilka beteenden 

och vilken social miljö en förälder och familj bör ha för att ses som bra för barn. Det 

konstruerar hur det bör vara för att barn ska må bra och inte ska behöva omhändertas för 

samhällsvård.   

Sexualitet  

Behandlingsbehoven inom ungdomsfängelset kan inte bedömas utan att man först berett sig 

angående kännedom om klientelet … Åldern 18-21 år färgas också av en medveten och stark 

sexualitet (1950:47, s. 26-27). … mycket grava faktorer som är lätt konstaterbara i den 

sociala anamnesen … ”sexuell lösaktighet” … totalklientelet … utsatts för dessa uppenbart 

skadliga påverkningar (1950:47, s. 86). Ett avhållsamt liv kan innebära en flykt till 

masturbation … Att i ett sådant fall betrakta masturbationen som sund och riktig och 

lösaktigheten som moraliskt fördömlig är uppenbarligen föga advekat (1951:41, s. 103-104). 

I de två första citaten diskuteras unga lagöverträdare som behandlas i ungdomsfängelse. 

Ungdomarna har av olika anledningar hamnat inom anstalter och det gemensamma enligt 

materialet är att det är av någon kriminell aktivitet därav kommer de genom hela resultatet 

benämnas som kriminella och oansett olika typer av kriminalitet kommer det benämnas som 

kriminalitet. I 1950-talets diskurs menas medveten och stark sexualitet tillhöra kriminella. Det 

ger föreställningen om att medveten och stark sexualitet är ett beteende som speciellt ses 

tillhöra kriminella och att andra kategorier av människor i samhället antas ha annat sexuellt 

beteende. Det innebär att en annan kategori av människor kan ses ha motsatsen till medveten 

och stark. Motsatsen till det blir en svag och omedveten sexualitet. Svag i det här läget kan ses 

som att personen har en dämpad sexualitet vilket innebär att den är osynlig för andra och inte 

aktiv för sig själv. En medveten kan ses vara avsiktlig, den är alltså bestämd för att utföras. En 

omedveten kan ses vara detsamma som instinktiv, det innebär att det sexuella utförs när 

instinkten sätter in. Det sista citatet hanterar ungdomstidens sexualproblem där ett visst 

sexuellt beteende som avhållsamhet ses leda till sexuella aktiviteter som inte ses som 

moraliskt rätt som lösaktighet eller sund som masturbation. Konstruktionen av sexualiteten 

visar sammanfattningsvis att det finns former av sexualitet som bedöms vara bra och inte bra 

för ungdomar och deras samhällsanpassning. En av dem är att den inte ska vara för låg i 

aktivitet (avhållsamhet) och inte för hög i aktivitet (lösaktighet). Det bästa för en individ anses 

vara att hitta ett mellanting i sin sexualitet. I diskursen framgår det att klientelet har blivit 

utsatt för en negativ påverkan i social miljö. Det innebär att personer som har varit i 

ungdomarnas närhet ses som bärare av skadlig påverkan. Det innebär att sexuella beteendet 

hos en förälder kan ses som skadlig i påverkan om den inte är på det sätt som framställs som 

bra. Den kan påverka barn och ungdomar att utveckla samma typ av sexuella beteende som i 

sin tur ses ha en koppling till kriminalitet.  

Asocialitetsfaktorer … Homosexuell prostitution … ha förekommit … i mycket ringa 

omfattning … kan detta synas förvånande … den verkliga siffran ligger förmodligen åtskilligt 

högre (1950:47, s. 89). Att påpeka att homosexualitet och petting, t.ex. är vanligt 

förekommande beteenden … är naturligtvis inte detsamma som att rekommendera dessa 
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aktiviteter (1951:41, s.103). Ett avhållsamt liv kan innebära en flykt till masturbation … leda 

till sexuell löslighet … vill kompensera sin känsla av otillräcklighet genom att kasta sig in i ett 

flertal sexualupplevelser … psykosexuell inställning i det ena fallet leder till masturbation, i 

det andra fallet till löslighet … betrakta masturbationen som sund och riktig och 

lösaktigheten som moraliskt fördömlig är uppenbarligen föga advekat. Lika litet givande är 

det självfallet att försöka påverka dessa människor genom apeller, exempelvis i det första 

fallet, genom uppmaning till sexuell utlevelse och i andra fallet till sexuell självdisciplin … I 

båda fallen är det yttre beteendet symtom på nevrotiskt karaktärsdrag och det är detta man 

måste försöka påverka (1951:41, s. 103-104). Sexuell lösaktighet … inom familjen 

förekommer … i ungdomsvårdsklientelet (1959:37, s. 22). 

I det första citatet behandlas asocialitetsfaktorer hos ungdomsfängelseklientelet där 

homosexuell prostitution ses som ett asocialt beteende och att kriminella menas ha det i större 

omfattning än vad undersökningen har visat. Uttalandet som görs visar på en egen uppfattning 

om hur verkligheten ser ut. Kriminella med homosexualitet ska i ungdomsfängelsets åtgärder 

förändra beteende. Homosexuella bör bli heterosexuella eftersom en person med ett 

homosexuellt beteende anses ha ett asocialt beteende och behöver då förändra sitt beteende 

för att kunna ses som socialt anpassad. Fortsättningsvis ses petting, homosexualitet, 

masturbation och löslighet vara beteenden som inte bör rekommenderas hos människan vilket 

gör att de beteendena föreställs ingå i avvikande. Petting eller att älska någon av samma kön 

är en handling som föreställs som inte accepterad i samhället. Masturbation och löslighet 

framställs som beteenden i sexualitet som inte bör eftersträvas eftersom de ses som 

omoraliska och inte passande. Homosexualitet, petting, masturbation och löslighet anses vara 

fel beteenden i föreställningen om hur sexualiteten bör vara. En medborgare utan behov av 

förändringar konstrueras vara en individ med rätt form av sexualitet som inte innehåller 

homosexualitet, petting, masturbation och löslighet. Återigen nämns familjens beteenden som 

ansvariga för negativ påverkan på klientelet. Det innebär att föräldrar och andra medlemmar i 

familjen som till exempel syskon bör ha sexuella beteenden som föreställs som bra för att ge 

en bra social miljö för barn. 

… det är i småbarnsåldern som de livsavgörande inflytelserna når individen. Det är då den 

komplicerade process utspelas, som leder till att den lilla pojken identifierar sig med fadern 

och flickan med modern och så småningom utvecklar allt fler ”manliga” och ”kvinnliga” 

karaktärsdrag. Om denna utveckling inte förlöper normalt uppstår en osäkerhet i fråga om 

könsidentifikation, som kan antaga alla grader från en lätt ambivalens till en klar 

identifikation med det motsatta könet. Om detta kan förklara alla typer av homosexuell drifts- 

och känsloinriktning måste väl tills vidare vara en öppen fråga. Sannolikt får man också 

räkna med ärftliga faktorer i fråga om personlighetstyp o.d., som gör att det ena barnet 

lättare än det andra senare utvecklas i homosexuell riktning. Den synnerligen stora variation 

i fråga om homosexualitetens förekomst i olika kulturkretsar synes dock tyda på att de i miljö 

och uppfostran verksamma faktorerna måste ha en mycket stor om inte helt avgörande 

betydelse (1951:41, s. 108).  

Citatet kommer ifrån ett kapitel där ungdomars sexualproblem utreds och homosexualitet ses 

som ett problem som bör åtgärdas. Utifrån 1950-talets diskurs om sexualitet menas föräldern 

med hjälp av uppfostran förhindra eller bota barn till att bli homosexuella. Det finns ett 

intresse att råda bot på en olycklig utveckling av homosexualitet eftersom den anses tillhöra 

ett asocialt beteende. Det är ett problem som experter söker kunskap om. Fredriksson (2007) 

menar att det finns föreställningar om bra och dåliga beteenden och att de bättre tillhör nyttiga 

medborgare. I det här citatet framställs en nyttig medborgare vara heterosexuell. Normer och 

sociala koder i samhället framställer vilka som anses vara de rätta och då avslöjas de 
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avvikande. En person med avvikande beteende som homosexuell förmanas till att förändras 

till heterosexuell.  

Homosexualiteten menas i 1950-talets diskurs tillhöra en viss miljö och komma ifrån en viss 

uppfostran. I det här ses föräldern bära ansvaret för utvecklingen av homosexualiteten genom 

att använda rätt eller fel uppfostran och om homosexualitet inte lyckas förhindras har inte 

föräldern fostrat rätt. Personlighetstypen homosexuell menas vara ärftlig och det gör att barn 

kan utveckla homosexualitet utifrån genetiskt arv. Blir ett barn homosexuell menas det 

innebära att en eller båda föräldrar kan ha den personligheten. Det föreställs att någon av 

föräldrarna är homosexuell om barnet är det.  

Från befolkningsstatistiskt håll har det ofta framhållits att man av talen för det 

utomäktenskapliga barnafödandet i Sverige, samboendefrekvensen m.m. kan indirekt sluta sig 

till att det utomäktenskapliga sexualumgänget måste vara mycket vanligt … ”folkseden 

föräktenskapligt samlag” var förhärskande i stora delar av landet … år 1939 uppskattar de 

barn som koncipierats utom eller före äktenskapet till omkring en tredjedel av alla barn … 

mer än 60 % av alla förstfödda barn torde ha avlats av ogifta föräldrar … gäller ju denna 

regel i första hand endast de sexualförbindelser som lett till barn … vilken utsträckning folk i 

allmänhet även eljest haft könsumgänge utom äktenskapets ram kan inte utläsas ur sådan 

födelsestatistik (1951:41, s. 168-169).  Vi har ansett det självklart, att den av oss föreslagna 

familjerådgivningen även skall omfatta sexualrådgivning … sexuella problem en icke 

oväsentlig del av de svårigheter … sexualproblem ofta hos rådgivningsklientelet vid sidan av 

andra samlevnadssvårigheter. Till sexualrådgivningen hör även upplysning om förebyggande 

födelsekontroll (1957:33, s. 103).  

Det första citatet ligger i ett kapitel där de på empirisk väg söker närma sig problemet 

ungdomen-sexualiteten-samhället. Det andra visar åtgärden i samhället för sexualvanor hos 

medborgare. Utifrån 1950-talets diskurs finns det intresse att undersöka eventuella risker och 

problem som involverar att vuxna har samlag innan äktenskap. Det finns en föreställning om 

att samlag innan äktenskap ingår i sökande av problem hos människan och samhället och 

därför behövs utredning att samlag sker innan äktenskap. Genom att sortera individer efter 

risker till att samlag sker innan äktenskap går det att förhindra och åtgärda där det anses 

behövas. Det är en teknik för att sortera individer och för att hitta vart problemet ligger 

(Axelsson, 2007). Familjerådgivningen menas vara en av dem som har verktygen för att 

förhindra och åtgärda eventuella problem i sexualitet. Där blir gifta och ogifta par 

informerade om föreställningen om samlag innan äktenskap och födelsekontroll, exempelvis 

preventivmedel eftersom det var under den här tiden som p-piller ”slog igenom”. Besökande 

till familjerådgivningen får en kunskap som de kan följa och sprida vidare som ringar på 

vatten. Det är en styrning på minimum nivå eftersom samhällets medborgare kan få vetskap 

om samhällets syn på utomäktenskapligt samlag och födelsekontroll utan att behöva vara på 

familjerådgivning. Familjerådgivningen berättar för vuxna hur de ska, enligt föreställningen 

om det rätta i sexualitet, ha samlag och när, i vilken form, i vilken utsträckning och med vem. 

Det innebär att föräldrar implicit kan bli styrda till att förhindra och bota homosexualitet 

eftersom sexualitet hos föräldrar menas ha en koppling till utveckling av homosexualitet hos 

barn. Är inte föräldrar homosexuella menas inte barn kunna bli homosexuella 

Sammanfattningsvis konstruerar diskursen att en förälder under 1950-talet inte bör ha samlag 

innan äktenskap. I äktenskap bör samlag vara medelmåttig, osynlig och i instinktiv form. 

Petting och kärlek till samma kön bör inte finnas i sexuella handlingar. Det menas att 

föräldrars attityd till samlag kan hjälpa barn att inte få en form av sexualitet som ses ha en 

korrelation till kriminalitet. Då skyddas barn ifrån att få ett sexuellt beteende som ses som 
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avvikande och kan utveckla kriminalitet. Det menas att föräldrar har fostrat sitt barn på det 

sätt som framställs vara lösningen på utvecklingen av homosexualitet om barn inte blir 

homosexuell. Det innebär att barn inte får ett beteende som ses tillhöra ett asocialt beteende. 

Föräldrar som följer vad konstruktionen visar är det rätta utifrån vad som framställs som 

riskfaktorer menas ha mindre risk att få sitt barn omhändertaget.   

Äktenskap 

Av hela ungdomsfängelseklientelet … över hälften har haft ”trasiga” hem … Det är i stor 

utsträckning fråga om … skilsmässobarn, som vuxit upp med den ena, i regel 

förvärvsarbetande föräldraparten ... s.k. hela hemmen har visserligen ur miljösynpunkt 

erbjudit en naturligare uppväxtsituation … under usla yttre förhållanden … saknat sådana 

viktiga förutsättningar … som lugn, trygghet och känslokontakt (1950:47, s. 28-29). 

Ungdomsfängelseklientelet som behandlingsgrupp … social status… mycket grava faktorer 

som är lätt konstaterbara i den sociala anamnesen … ”bristande tillsyn” anses ha förelegat 

då tillsynen av barnet allvarligt eftersatts … utsatts för dessa uppenbart skadliga 

påverkningar (1950:47, s. 86). En riktig känslobindning till personer i barnets närmaste 

omgivning är av central betydelse för dess senare social anpassning … Vi har velat utreda för 

hur många av vårt klientel denna normala utveckling måste ha blivit störd … omkring halva 

totalklientelet, uppfostrats i ”stympade” hem (1950:47, s.85). … psykologiskt nödläge kan 

ibland iakttas hos barn som växt upp hos en ensamstående mor eller far … men också om 

båda föräldrarna finns i hemmet kan känsloklimatet vara kargt och kallt … disharmoni 

mellan föräldrarna och andra svårigheter som de vuxna kämpar med störa deras 

känslokontakt med barnen (1951:41, s. 93). … äktenskapet och familjen som institution håller 

på att försvagas … samband mellan splittrade hem och nervösa störningar och 

anpassningssvårigheter hos såväl barn som vuxna … barn med neuroser, bland kriminell 

ungdom … förekommer i bakgrunden ofullständiga hem i betydligt större utsträckning än 

bland genomsnittsbefolkningen … skilsmässan är emellertid så gott som alltid att betrakta 

som en följd av missförhållanden … skilsmässa städse är ett ont får man komma ihåg … att 

det är för barnen under alla förhållanden är bäst att växa upp i s.k. fullständiga hem … 

konflikter i hemmet … mellan föräldrarna kan få mera förödande verkningar för barnens 

harmoniska utveckling … Den av föräldrarna som fått hand om barnen sviktar under det 

fåfänga försöket att emotionellt och materiellt att utfylla det tomrum, som skapats genom 

skilsmässan … Det är därför naturligt, att den stigande skilsmässofrekvensen väckt allmän 

oro (1957:33, s. 15-16). 

Med utgångspunkt från 1950-talets diskurs framställs skilsmässa som en möjlig förödande 

orsak till att barn utvecklar kriminalitet, hamnar i psykologiska nödlägen, utvecklar 

destruktiva handlingar, får ett emotionellt och materiellt tomrum, mister kontakt med den ena 

föräldern, riskerar att bli omhändertagna och bli missanpassade. ”Trasiga hem” förställs vara 

hem med skilsmässa och vara ett onaturligt uppväxtförhållande för barn. Det ger 

uppfattningen om att det trasiga går att laga med åtgärder och att det är något som inte faller 

inom normen över hur ett äktenskap bör vara eftersom det ses som trasigt och bör förändras. 

Familjer föreställs vara institutioner som bör påverkas och åtgärdas eftersom skilsmässan ökar 

och den framställs vara en riskfaktor för barn, där även konflikter mellan föräldrar ses som 

riskfaktor. Diskursen konstruerar att familjer inte vet sitt bästa och att de inte följer det som 

ses som det bästa för dem och därför behöver de hjälp från samhället. Skilsmässa, konflikter 

och att bo med en förälder framställs vara riskfaktorer eftersom det ses negativt påverka barn 

inför anpassning till samhället. Det menas att de är avvikande beteenden och inte ingår i 

normen över hur ett äktenskap bör vara. 
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Vid kategorisering av individer används mått av normalt och avvikande beteende och det 

visar vilka som sticker ut ur mängden och vilka som liknar varandra (Rose, 1995). Skilsmässa 

föreställs inte vara en norm i äktenskap under 1950-talet det innebär att alla föräldrar med 

skilsmässa sticker ut ifrån normen och ses likna varandra och ses vara olik andra. Det är inte 

den avvikande individen som sedan ska korrigeras utan det är den grupp som den kategoriskt 

ingår i (Börjesson & Palmblad, 2003). De kategoriserade handlingarna kan sedan förutsäga 

vad nästa handling blir (Rose, 1995). Det innebär att familjer som riskerar eller går igenom en 

skilsmässa menas riskera att få kriminella barn och då innefattas alla familjer med skilsmässa 

ha riskfaktor för barn. Eftersom skilsmässa bedöms vara en riskfaktor till flera olyckliga 

påverkningar på barn bör alla föräldrar som har den riskfaktorn förändras. Det betyder att alla 

familjer med skilsmässa bör förändras för att de kategoriskt ingår i en riskgrupp. 

… barndomshemmets betydelse för personlighetsutvecklingen … olika faktorer i 

uppväxtmiljön, som indirekt kan vara av kriminologisk betydelse … försvåra den sociala 

anpassningen … föräldrarnas skilsmässa … (1957:33, s. 22). … orsak till omhändertagandet 

i anstalt … konstateras en påfallande hög frekvens av ofullständiga hem … splittrats genom 

föräldrarnas skilsmässa … förutsättningar som anses nödvändiga för en harmonisk ungdom 

… konstant hemmiljö tillsammans med båda föräldrarna … undersökningar … 

barnavårdsnämnd låtit göra bland missanpassad ungdom … journalerna vittnade om … ofta 

återkommande gräl i hemmet (1957:33, s. 25-26). 

I 1950-talets diskurs skildras skilsmässa och konflikter som anledningar till att försvåra social 

anpassning och att ett omhändertagande sker. Det innebär att dessa beteenden och den sociala 

miljön bör förändras för att barn ska kunna utvecklas harmoniskt vilket konstruerar att 

motsatsen är den miljö som möjliggör att barn utvecklas harmoniskt. Skilsmässa kan även ses 

som en lösning på föräldrars konflikter samtidigt som båda konstrueras som riskfaktorer. Om 

föräldrar lever kvar i konflikt för barns skull, eftersom skilsmässa ses som en riskfaktor, kan 

det riskera att barn mår dåligt eftersom konflikt också ses som en riskfaktor för barn. 

Föräldrar som har konflikter föreställs kunna negativt påverka barn samtidigt som skilsmässa 

ses kunna påverka barn negativt i utveckling. Det menas att både konflikter i familjen och 

skilsmässa föreställs vara riskfaktorer för barn, där ändock skilsmässa kan ses som en lösning 

på att ta itu med konflikter. Det menas att barn riskerar att bli missanpassade i samhället om 

de har föräldrar som har konflikter och/eller skilsmässa. 

… moderna familjens demokratiska konstruktion … kolliderar med traditioner och 

föreställningar från den gamla patriarkaliska familjetypen … I det moderna äktenskapet gör 

hustrun och de övriga familjemedlemmarna anspråk på att på samma sätt som familjefadern 

få fatta beslut … uppstår lätt konflikter … En make … uppfostrad i den patriarkaliska 

familjeandan, blir osäker och ängslig … han icke har den självklara auktoritet … En hustru 

… fått lära sig att vara undergiven … plötsligt finner … att hon skall ha en egen åsikt … blir 

lätt orolig. Härur kan uppstå motsättningar mellan makarna (1957:33, s. 29).  

Under 1950-talet går familjer ifrån att ha en patriarkalisk till demokratisk familjeform och 

båda föräldrarna menas få problem med den nya familjeordningen. I skiljemeningarna om hur 

fördelningen är inom familjen kan skapa oenighet som kan leda till konflikt. Den familjära 

ordningen menas kunna skapa konflikter som i sin tur kan drabba barn och då föreställs det 

bästa vara att stanna kvar i den gamla familjeordningen. När det sker en förändring i en 

familjärordning så sker en övergångsperiod innan alla i familjen har hittat sin nya roll. 

Tidslängden på anpassningen kan vara olika i olika familjer så funderingen är om snabbare 

övergång kan ses som bättre för barn? Eftersom konflikter inom familjen ses som en 

riskfaktor för barn så blir nästföljande fundering om nivån på konflikter kan ha betydelse?  
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Föräldrars förhållande till varandra menas i 1950-talets diskurs som bäst om den inte 

innehåller konflikter eller skilsmässa. Det som inte framgår är om det kan finnas gråa nyanser 

inom mått av konflikt. När inte olika nivåer framställs inom konflikter innebär det att all 

konflikt framställs som skadlig för barnet. Andra studier har bedömt att konflikter i familjen 

kan bidra till kroppslig bestraffning på barnen (Annerbäck, 2010; Gershoff, 2002; Lepisto 

m.fl., 2010; Youssef, Attia och Kamel, 1998). Föreställningen om korrelationen mellan 

konflikter och kroppslig bestraffning ger en bild av att barn som lever i familjer med 

konflikter riskerar att bli kroppsligt bestraffade, samtidigt som en familj utan konflikter inte 

bestraffar sina barn kroppsligt. Det finns en uppfattning om vad som ska innehålla det goda 

hemmet. Att föräldrar är överens och trivs med varandra är en av dem.  

Diskursen från 1950-talet föreställer att en förälder som uppehåller ett förhållande utan 

konflikter och skilsmässa ger bättre förutsättningar för barn. Barn riskerar inte att utveckla ett 

kriminellt beteende och i och med det inte riskera att bli omhändertagen. En förälder som 

lever efter vad som framställs som bra i ett äktenskap menas tillhöra det goda hemmet för 

barn och ger en bra social miljö.  

… undersökningarna av anstaltsklientel … söka avgörande orsaker till brottslighet bland 

ungdom … bristfälliga hemförhållanden och dålig uppväxt miljö … inte bara fråga om yttre 

faktorer … lika viktigt är det emotionella klimatet och framför allt det känslomässiga 

förhållandet mellan föräldrarna … negativa faktorer i barns uppväxtförhållanden … 

slitningar i äktenskapet (1959:37, s. 24). Man säger t.ex. att ungdomsbrottsligheten beror på 

de stympade hemmen, när det verkliga förhållandet kan vara att faktorn stympade hem 

uppträder kopplat med andra faktorer som ligger närmare de egentliga orsaksförhållandena 

(1959:37, s. 122). De sociala bakgrundsvariablerna … reguljär uppfostringssituation, alltså 

ett fullvärdigt hem med båda föräldrarna … förekommer för omkring 80 % bland 

normalfallen … hög frekvens av skilsmässobarn på anstalter och bland 

missanpassningsklientel … betyder inte att skilsmässor orsakar missanpassning … kopplad 

till andra faktorer, som lett till felaktig utveckling … familjen måste ha ett barnvänligt klimat 

… samstämmigheten mellan föräldrarna vara god (1959:37, s. 124).  

Diskursen från 1950-talet visar föreställningen om skilsmässan och konflikters påverkan på 

barn och det skapar en förmaning till föräldrar att de bör svälja sina konflikter istället för att få 

utlopp och visa dem i sina känslor, för att förhindra missämja mellan föräldrar som kan 

resultera till skilsmässa, och för att inte utsätta barn för negativ påverkan. Ett resultat av att 

konflikter inte startar kan göra att oenighet inte reds ut eller diskuteras. Det kan utlösa i en 

efterföljande faktor som skilsmässa. I slutet av 1950-talet förändras föreställningen om 

skilsmässans bidragande orsaker till att barn blir kriminella. Då börjar istället orsakerna till 

skilsmässa ses vara anledning till utveckling av kriminalitet. Det menas att konflikter kan vara 

en av anledningarna till barnets kriminella utveckling inte själva skilsmässan. Det ger en 

föreställning om att föräldrar som har konflikter bör skiljas eftersom det är konflikter som 

framställs som riskfaktor barn.  

Barnafödande 

Behandlingsbehoven inom ungdomsfängelset kan inte bedömas utan att man först berett sig 

angående kännedom om klientelet … En del förhållanden i den intagnes förflutna … antal 

syskon … är visserligen klart konstaterbara (1950:47, s. 26). En väl så vådlig form av 

”uppfostran” kännetecknas av den hårda behandling som förekommit i ett icke ringa antal 

fall (1950:47, s. 28). 
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De här citaten finns i ett kapitel där ungdomsfängelsets klientels uppväxtförhållanden 

undersöks. Utifrån 1950-talets diskurs finns det ett intresse att undersöka antalet syskons 

korrelation med de ungdomar som är intagna. Det innebär att antalet syskon undersöks för att 

finna riskfaktorer till kriminella ungdomar. Det ger en föreställning om att antalet barn i 

familjen har en betydelse till kriminalitet. Utifrån 1950-talets diskurs framställs klientelet att 

ha fått en hård uppfostran i hemmet. Det framgår inte här vad som menas med hård och längre 

fram i resultatet behandlas auktoritär fostran som anses vara brutal. Vid jämförelse med 

studier som finns med i bakgrunden hittas likheten att intresset angående syskon antalet 

fortfarande finns och kan ha koppling till avvikande beteende för det har hittats samband 

mellan större familjer och kroppslig bestraffning (Akmatov, 2011; Alyahria & Goodman, 

2008; Gagea & Silvestres, 2010; Gershoff, 2002). Korrelationen som finns är antalet syskon, 

viss form av fostran och kriminalitet. Kriminalitet ses tillhöra ett avvikande beteende vilket 

gör att familjer med fler barn hamnar inom kategorin risk för kriminalitet, vilket gör att de 

ingår i en grupp som kan hamna i åtgärder i samhället. Det kan innebära att en familj som har 

färre barn föreställs att inte bestraffa kroppsligt och en familj med fler barn att kroppsligt 

bestraffa och riskera att barn blir kriminella. Utifrån vad studier visar menas fler barn i 

familjen vara en riskfaktor för barn. Under 1960-talet framställs inte kriminalitet längre ha en 

koppling till att barn blir misshandlade (Socialstyrelsen, 2006). Det konstruerar att kroppslig 

bestraffning som form av fostran både kan eller inte kan finnas i familjer med eller utan 

kriminalitet.  

Hela 13 % av dessa 18–21-åringar har däremot försörjningsplikt mot barn utom äktenskap. 

Det förefaller helt uteslutet att frekvensen skulle vara lika vanligt i ett normalmaterial 

(1950:47, s. 88). 

Det här citatet kommer ur ett kapitel där klientel inom ungdomsfängelse undersöks och utreds 

och vilka faktorer som kännetecknar kategori gruppen kriminella. Diskursen från 1950-talet 

konstruerar att försörja barn utom äktenskap anses vara ett beteende som specifikt finns hos 

kriminella och ses som omöjligt att det existerar hos normalmaterialet. Eftersom kriminella 

har jämförts med normalmaterial föreställs kriminalitet vara ett avvikande beteende som bör 

åtgärdas och förändras. Familjer som försörjer barn inom äktenskap har ett beteende som 

tillhör normen i samhället samtidigt som familjer som försörjer barn utom äktenskap ses 

tillhöra en riskgrupp i samhället. Genom att kategorisera beteenden i grupper i samhället blir 

det en uppfattning att vissa beteenden tillhör vissa människor. Riskgruppen ses vara föräldrar 

som försörjer barn utom äktenskap samtidigt som de här kopplas ihop med att vara kriminella. 

Faktor försörjning av barn utom äktenskap sätts ihop med kriminalitet. För att försörja barn 

utom äktenskap måste ett samlag ha skett innan vilket sätter även det beteendet i en riskgrupp. 

Kriminalitet och utomäktenskapligt samlag framställs tillhöra familjer som bör förändras. De 

menas inte vara en familj med en social miljö som är bra för barn.  

Skälen till den negativa känslokomponenten … För modern kan barnet betyda att hon har 

måst ge upp en yrkeskarriär med allt vad den kan ha utlovat av självhävdelse och kontakter. 

Fadern får kanske sin planerade framtid snedvriden av en oförutsedd försörjningsbörda 

(1951:41, s. 94). … barnens frigörelse från hemmet betyder en ekonomisk lättnad … 

(1951:41, s. 95). Rådgivning om barnens behandling … mödrarnas frågor besvaras (1951:41, 

s. 117). 

De två första citaten kommer ur en del av utredningen som hanterar ungdomens anpassnings 

problem i samhället och hur känslobindningen mellan föräldrar och barn ser ut. Det andra 

citatet kommer från ett kapitel som hanterar missanpassad ungdom och hur det går att 

förebygga felutveckling. Enligt 1950-talets diskurs är det modern som stannar hemma och 
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sköter barn eftersom det är hon som är tvungen att sluta sitt arbete, och att det är moderns 

frågor som ska besvaras inom barnavårdscentralen. Det visar vilken ansvarsfördelning i 

vårdnad av barn det är mellan föräldrar under den här tiden, även i SOU 2001:18 framställs 

modern vara den som står för ansvaret av fostran av barn. Att ha vårdnadstiden i beaktande i 

studier gör att resultat kan analyseras på ett annat sätt (Seidel, 1991). Under 1950-talet 

framgår fördelningen över ansvaret av hemmet och barns behandling tillhöra modern. Utifrån 

vad som behandlas i kapitlen konstrueras modern och fadern som en del av ansvaret att barn 

blir missanpassade och ses som en lösning på problemet eftersom det är modern som ska få 

rådgivning om hur barn behandlas. Det menas att modern ska få kunskap om det rätta i 

föräldraskap och implementera det i hemmet vilket innebär att resten av familjemedlemmarna 

kommer att få ta del av kunskapen. 

Barnafödande menas vara ett socialt förhållande som kan orsaka ett socialt missförhållande 

och orsaker till sociala missförhållanden har sedan långt tillbaka sökts inom sociala 

förhållanden (Kaveh, 2007). I diskursen från 1950-talet framställs barnafödande orsaka att 

familjer hamnar i ekonomiska bekymmer. Ekonomiska bekymmer i familjer kan yttra sig på 

olika sätt och senare i resultat delen diskuteras konflikter som ett resultat av det. Det skapar en 

föreställning om att familjer som skaffar barn kan hamna i konflikter som ses som en 

riskfaktor med tanke på föreställningen om äktenskap och konflikters påverkan på barn. Det 

innebär att barns ankomst kan vara orsaken till att ekonomisk stress uppstår i familjer, som 

kan framkalla konflikter, och det kan till slut orsaka skilsmässa som i sin tur påverkar barn 

negativt. I det här går det att se att föräldrar har problem och att barn kan vara lösning på 

problem. Det vill säga om föräldrar väljer att inte skaffa barn minskar risken till ekonomiska 

problem, konflikter och skilsmässa. Det minskar risken till att barn kommer till en social 

miljö som kan skada dem. 

  … mer än 60 % av alla förstfödda barn torde ha avlats av ogifta föräldrar … gäller ju denna 

regel i första hand endast de sexualförbindelser som lett till barn … vilken utsträckning folk i 

allmänhet även eljest haft könsumgänge utom äktenskapets ram kan inte utläsas ur sådan 

födelsestatistik (1951:41, s. 168-169). … barndomshemmets betydelse för 

personlighetsutvecklingen … olika faktorer i uppväxtmiljön, som indirekt kan vara av 

kriminologisk betydelse … försvåra den sociala anpassningen … utomäktenskaplig börd … 

(1957:33, s. 22). … förutsättningar som anses nödvändiga för en harmonisk ungdom … att 

födas inom ett äktenskap (1957:33, s. 26). 

Det första citatet ligger i ett kapitel där de på empirisk väg söker närma sig problemet 

ungdomen-sexualiteten-samhället. De två efterföljande ligger i ett kapitel som hanterar 

motiven för en allmän familjerådgivning under delar om kriminalitet och 

anpassningssvårigheter hos barn och ungdom. Diskursen från 1950-talet visar att det finns ett 

intresse att undersöka om det föds barn före 9 månader efter giftermål och att det kan vara 

vägen till att hitta riskfaktor i problemet ungdomen-sexualiteten-samhället. Tidigare har 

försörjning av barn utom äktenskap setts tillhöra kategori grupp kriminalitet och här ses 

utomäktenskaplig börd ha en kriminologisk betydelse. Den allmänna familjerådgivningen ses 

vara en åtgärd i samhället där föräldern ses vara lösning på ett problem. Upplysningen som 

ges om risken med utomäktenskaplig börd förmanar till att det är ett avvikande beteende som 

bör förändras eller aldrig ske. Innan barn blir till bör föräldrar vara gifta för att barn ska få en 

harmonisk utveckling. Intresset över den egna individens sexuella aktivitet och reproduktion 

visar att det finns en önskan att förmana till en eventuell förändring utifrån uppfattningen vad 

som föreställs vara skadligt för barn. Förändringen som önskas kan ligga i sex inom äktenskap 

eller användning av preventivmedel och att de beteendena är de som bör utföras. I grund och 

botten ligger intresset att skydda barn ifrån missanpassning i samhället.    
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Vilka faktorer inom familjen som verkar gynnsamt på barnens anpassning, vad som så att 

säga konstituerar det goda hemmet… familjen måste ha ett barnvänligt klimat … man önskar 

sitt barn, man upplever amningsperioden som tillfredsställande … (1959:37, s. 125). 

Det här citatet är uttaget ifrån ett kapitel som upplyser om kriminalstatistiken inom 

ungdomsbrottslighet och där faktorer söks som anledningar till utveckling av kriminalitet hos 

ungdomar. I diskursen framställs det goda hemmet innehålla önskan att barnet finns och att 

modern känner tillfredställelse i att amma. Det framställs som att motsatsen kan vara en 

riskfaktor för utveckling av kriminalitet. Utifrån vad som tidigare har diskuterats i resultatet 

så innebär ett barnafödande att modern kan bli den som bidrar minst ekonomiskt i hushållet 

och det värsta scenariot är om modern blir arbetslös. Det kan skapa en ekonomisk stress som 

kan skapa slitningar i äktenskap. Modern bör ändå fortsätta känna sig tillfredsställd med att 

amma och inte fortsätta arbeta, fast det kan vara räddningen för familjen. Modern bör inte 

heller känna en känsla att det var bättre innan barnet kom eftersom det inte tillhör den goda 

familjen. Det bästa i det här är att familjen, trots tidigare ekonomiska stress, skaffar fler barn. 

Expertkunskap om sociala faktorers påverkan och vilka de är kan hjälpa till att åtgärda och 

förhindra ytterligare negativ utveckling, och ju mer exakt den är desto bättre (Börjesson & 

Palmblad, 2003). Att gå djupt in i individens privata sfär som barnskaffande, samlag, 

förhållande, fostran, känslor o.s.v. visar att sökandet efter sociala faktorers påverkan går så 

djupt som det förmår och inte efter vad som uppfattas som privat. Ända sedan 1700-talet har 

det funnits ett intresse i att ta reda på alla bakomliggande anledningarna till en utveckling som 

inte ses som bra i samhället (Beronius, 1994; Foucault, 1993). Det här visar att intresset är 

detsamma på 1950-talet. 

En betydelse full del av familjerådgivningens verksamhet … verka allmänt förebyggande… 

abortförebyggande verksamheten överflyttad till familjerådgivningsbyråerna … (1959.37, s. 

129-130). 

Det här citatet kommer från ett kapitel som upplyser om kriminalstatistiken inom 

ungdomsbrottslighet och där faktorer söks som anledningar till utveckling av kriminalitet hos 

ungdomar, och där familjerådgivning ses som en åtgärd för att lösa problem. Diskursen visar 

att det finns en önskan att förebygga aborter. Anledningar till aborter kan skiljas mellan 

individer och familjer och de hanterar samma ämne; det finns en önskan att barnet inte föds. 

Samhällets åtgärder för att minska aborter kan påverka föräldrar att välja att skaffa fler barn 

till familjen, som i sin tur kan skapa negativ påverkan på barnet. Tidigare i resultatet 

diskuteras riskfaktorer i barnafödande som en del av ekonomiska bekymmer och kriminalitet. 

Senare i resultatet diskuteras dålig ekonomi som en bidragande orsak till missanpassning i 

samhället som kriminalitet. Utifrån det och ihop med den här diskursen innebär det att om 

familjen väljer att skaffa fler barn på grund av positiv påverkan av samhällets åtgärder om att 

aborter bör minska kan det bidra till att fler barn riskerar att bli missanpassade. Att fler barn 

föds inom familjen kan riskera en ekonomisk stress, konflikter och skilsmässa. Varför 

familjer väljer att göra abort kan bero på genomtänkta risker. 

I 1950-talets diskurs framställs en godkänd förälder vara positiv till barnafödande och då helst 

till flera barn. Följer familjen det som framställs som bra för familjen, förälder och barn 

minskar risken att barn blir omhändertagna. I det här finns ett dilemma. Diskursen visar en 

positivet till barnafödande samtidigt som antalet syskon i familjen kan skapa problem, som i 

sin tur kan leda till ett omhändertagande. Människovetenskapen om påverkan på barnen utgår 

ifrån moralen som har sin grund i det sunda förnuftet (Börjesson, Palmblad & Wahl, 2005; 

Lupton, 1999). För att utgå ifrån vad diskursen menar vore det moraliska att inte tillsätta barn 
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till världen om familjen inte har förutsättningarna för det, allt för att skydda barn mot 

eventuell negativ påverkan som kan skada barn och för att få en bra social miljö. 

Ekonomi 

 Av hela ungdomsfängelseklientelet … ogynnsamma omständigheter färgat hela 

uppväxtsituationen … hälften har haft ”trasiga” hem … i stor utsträckning fråga om barn 

som … allvarliga penningbekymmer … har färgat hemmiljön… under usla yttre förhållanden 

… saknat sådana viktiga förutsättningar (1950:47, s. 28). … mycket grava faktorer som är 

lätt konstaterbara i den sociala anamnesen … ”dålig ekonomi” betecknar understödsmässiga 

förhållanden … utsatta för dessa uppenbart skadliga påverkningar (1950:47, s. 86). 

Psykologiskt nödläge … fattigdom drar med sig trång bostad och utarbetade mödrar, som 

ofta varken kan finna tid eller kraft att ägna barnen så mycket omsorg de behöver (1951:41, s. 

93). … förutsättningar som anses nödvändiga för en harmonisk ungdom … tillfredsställande 

ekonomiska förhållanden … undersökningar … barnavårdsnämnd låtit göra bland 

missanpassad ungdom … journalerna vittnade om … ekonomiska svårigheter (1957:33, s. 

26). … Missanpassade, olyckliga och därför ofta onda människor … (1957:33, s. 31). … 

störda familjerelationen, såsom … dålig ekonomi … (1959:37, s. 129).  

Det första citatet kommer ifrån ett kapitel som diskuterar riskfaktorer som ses finnas hos 

klienter inom ungdomsfängelset. Det andra citatet kommer ifrån en del av utredningen som 

lyfter fram speciellt ogynnsamma uppväxtomständigheter för barn. Det tredje citatet kommer 

ifrån ett kapitel som hanterar problem med ungdomens anpassning till samhället och vilka 

riskfaktorer som hittas. Det fjärde och det femte citatet kommer ifrån en utredning där 

anpassningssvårigheter hos barn och ungdom hanteras och vilka faktorer som ses som bra och 

dåliga för anpassningen. Det sista citatet finns i ett kapitel som hanterar 

ungdomsbrottsligheten där faktorer lyfts fram som anledning till ungdomars missanpassning. 

Diskursen menar att dålig ekonomi ses som en riskfaktor och påverkar barn att bli kriminella, 

hamnar i psykiskt nödläge, får dålig harmoni, blir missanpassade och onda. Tidigare i resultat 

och analys delen framställs kriminalitet, psykiskt nödläge och missanpassning att inte tillhöra 

normen för familj. Det innebär att en familj med god ekonomi ingår i normen och en förälder 

bör göra det den kan för att ekonomin ska vara god för att inte skapa negativ påverkan på 

barn. En familj med god ekonomi framställs ha laglydiga barn som mår bra och är i harmoni 

med resten av familjen. Deras barn anpassas i samhället enligt föreställningen om vad en bra 

anpassning och god moral är. Andra studier visar att dålig ekonomi i familjen har ett samband 

med kroppslig bestraffning av barn (Akmatov, 2011; Annerbäck, 2010; Gershoff, 2002; 

Youssef, Attia & Kamel, 1998). Samtidigt som en dålig ekonomi inte behöver ha ett samband 

med kroppslig bestraffning av barn (Afifia m.fl., 2006). Konstruktionen av det betyder att 

familjer med dålig ekonomi framställs ha en viss form av fostran och familjer med god 

ekonomi framställs ha en annan. Senare i resultatet framhålls föräldrar till missanpassade 

ungdomar att ha använt en viss form av fostran. Studier som nämns i bakgrunden kopplar 

ihop en ekonomisk betydelse i för vilken typ av fostran som används. Konstruktionen av det 

blir att familjer med dålig ekonomi fostrar sina barn på ett visst sätt och att risken finns till 

missanpassning i samhället. Samtidigt som ekonomin inte ses ha en koppling till att använda 

kroppslig bestraffning. Utifrån vad studierna visar går det inte att avgöra om en familj med 

god ekonomi använder sig av kroppslig bestraffning eller inte. Det skapar en svårhet i att 

generalisera om ekonomi och fostran har ett samband.  

Tidigare i resultat och analys delen framgår det att det finns en önskan att förebygga aborter, 

som i sin tur kan påverka att fler barn föds, med en möjlig effekt av ekonomisk svårighet, den 

ekonomiska svårigheten kan sedan ge en stress som skapar konflikter inom familjen. Önskan 
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att familjen inte går igenom med abort harmonierar inte med föreställningen av eventuella 

negativa påverkningar som barn med flera syskon kan få. Det överensstämmer inte med 

bilden av att dålig ekonomi kan ge negativa konsekvenser för familjer och att barnafödandet 

kan vara den bidragande orsaken till sämre ekonomi. Det innebär att en förälder bör bortse 

ifrån önskan om att minska aborter. De kanske ber om abort om barnet inte är inplanerat och 

inte kan skaffas utan ekonomiska konsekvenser, allt för att skydda familjen ifrån skilsmässa 

eller för att syskon kan få negativ påverkan. Det menas att en bra familj med bra social miljö 

konstrueras ha en god ekonomi med få barn som är önskade vid födseln.     

Boende 

Av hela ungdomsfängelseklientelet … i stor utsträckning fråga om barn som … 

trångboddheten är påfallande … nära hälften vuxit upp i storstäderna … rotlösa 

stadsungdomen … saknat fast förankring … under usla ytter förhållanden … saknat sådana 

viktiga förutsättningar (1950:47, s. 28). En övervägande del av klientelet har växt upp i 

stadsmiljö (1950:47, s. 85). … mycket grava faktorer som är lätt konstaterbara i den sociala 

anamnesen … ”exceptionell trångboddhet” har avsett tre eller fyra personer per rumsenhet 

… utsatts för dessa uppenbart skadliga påverkningar (1950:47, s. 86). Psykologiskt nödläge 

… fattigdom drar med sig trång bostad … (1951:41, s. 93). … Den flyttande befolkningen 

synes vara mer utsatta för … äktenskapskonflikter … även för svårigheter av andra slag än 

den bofasta befolkningen … övergången från jordbrukssamhället … till det industriella 

samhället … tillbringar sin lediga tid på olika håll … genomsnittsbostadens 

utrymmesstandard fortfarande på intet sätt svarar mot de ökade krav … medför emellertid 

otvivelaktigt en ökad risk för uttunning av kontakten familjemedlemmarna emellan (1957:33, 

s. 29). … exceptionell trångboddhet har i ungdomsvårdsgruppen förekommit … (1959:37, s. 

22). … äktenskapet löper mycket större risker nu än förr … mycket svårare att uppfostra barn 

… bakomliggande orsaker … urbaniseringen … (1959:37, s. 129). … yttre omständigheter 

som ligger bakom den störda familjerelationen, såsom bostadsförhållanden … (1959:37, s. 

129). 

Föreställningen om boendets påverkan på barn utifrån 1950-talets diskurs menar att det finns 

faktorer till negativ verkan. Trångboddhet och bo i staden menas vara en bidragande orsak till 

utveckling av kriminalitet. I mitten av 1900-talet gjordes kontroller i anstalter där utrymmet 

ansågs vara väsentligt för att vården skulle vara tillfredsställande (SOU 2009:99). Det menas 

att ett hem som är trångbott inte kan ses som ett tillfredställande boende. I andra studier 

menas det att trångt boende har en koppling till kroppslig bestraffning (Youssef, Attia & 

Kamel, 1998). Boende på landet har visats ha en koppling till användandet av kroppslig 

bestraffning (Alyahria & Goodman, 2008). Föreställningen av det blir att en godkänd familj 

bor med gott utrymme i staden och de använder sig inte av kroppslig bestraffning. Diskursen 

visar att det finns ett intresse att undersöka flyttningen till städerna. Det framställs att 

flyttningen till städerna kan ingå i ett problem i samhället eftersom det finns ett intresse att 

undersöka det. Det gör att både boende på landet och i staden framställs kunna ha negativ 

verkan på barnet. Tidigare i resultat och analys delen framställs kriminalitetens utveckling ha 

en anknytning till dålig ekonomi, flera syskon, ej önskvärd sexualitet, konflikter inom 

familjen och i den här kommer även trångboddhet in. Föreställningen av det blir att en 

godkänd familj är konfliktlösa och bor med gott utrymme, och de har en god ekonomi med få 

barn i hushållet. God ekonomi kopplas till att modern har ett arbete och det framställer att 

båda föräldrar arbetar när familjen har god ekonomi.  

För att lokalisera avvikande beteenden görs en urskiljning av beteenden vilket innebär att 

människan uppdelas i kategorier efter vilka beteenden de har (Andersson, 2006; Foucault, 
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2008). I 1950-talets diskurs blir föräldern uppdelad i bra och dåliga beteenden. Beteenden 

som inte anses behöva åtgärdas är de beteenden som är bra och ses då tillhöra den nyttiga 

godkända familjen. En förälder som har ett boende som framställs som det rätta behöver inte 

förändra sig eller bli indelad i kategori grupper för åtgärder. Det goda hemmet innehåller inte 

bara en faktor som anses som bra för att den ska kunna kallas god. En familj bör uppfylla flera 

framställda positiva faktorer för att få tillhöra den goda kategori gruppen med bra social miljö. 

Det beror på att om familjen har en riskfaktor finns det ett intresse att förmana till en 

förändring.  

Arbete 

Av hela ungdomsfängelseklientelet … i stor utsträckning fråga om barn som … vuxit upp 

tillsammans med den ena, i regel förvärvsarbetande föräldraparten … nästan halva 

undersökningsgruppen … bristande tillsyn … lämnats vind för våg … hänvisats till umgänge 

utanför hemmen … s.k. hela hemmen har visserligen ur miljösynpunkt erbjudit en naturligare 

uppväxtsituation … klar majoritet av klientelet levat under usla yttre förhållanden … saknat 

sådana viktiga förutsättningar (1950:47, s. 28). 

Det här citatet kommer ifrån ett kapitel där de vill få en kännedom om klientelet inom 

ungdomsfängelser. Diskursen framställer det som inte bra att en ensamstående förälder har ett 

arbete. Risken finns att barnet kommer i kontakt med personer som inte är bra för dem när de 

lämnas ensamma. Genom att sätta ihop den förställningen, med den som hanterar att dålig 

ekonomi i familjen kan påverka att barnen blir kriminella, uppstår ett dilemma för föräldern. 

Ska föräldern gå och arbeta och få bättre ekonomi eller vara hemma med sämre ekonomi? Hur 

föräldern än väljer att göra riskerar barn att hamna i riskfaktorer. Föreställningen av det blir 

att det bästa är att familjen består av två föräldrar och en av dem arbetar. Då lämnas inte barn 

ensamma och samtidigt som ekonomin inte blir allt för dålig.  

 … Mot bakgrunden av nu skildrade förhållanden kan det knappast förvåna att eleverna 

(klientelet) till 9/10 saknar yrkesutbildning … studerar närmare deras tidigare 

anställningsförhållanden … utan tanke på framtiden stannar man gärna i okvalificerade 

arbeten (1950:47, s. 29). Klientelets brist på stabilitet och uthållighet i yrkeslivet är mycket 

påtaglig … endast 29 % har bytt arbete högst två gånger per år … den bästa yrkesstabiliteten 

i vår mening (både yrkesinriktad och med få arbetsbyten) nås endast av 14 %. (1950:47, s. 

87-88). 

Båda citaten hanterar klienter i ungdomsfängelser. Diskursen menar att byte av antal yrken 

per år ses ha en koppling till klienter i ungdomsfängelse vilket ger föreställningen om att 

föräldrar bör ha ett och samma yrke hela tiden för att minska risken att deras barn ärver deras 

beteende. Byte av yrke kan ligga i olika anledningar. En av dem kan vara att den ekonomiska 

situationen i familjen blir bättre vid byte. Bör inte ett sådant byte generera i positiv påverkan 

på familjen om vi utgår ifrån vad diskursen menar om kopplingen mellan dålig ekonomi och 

utveckling av kriminalitet? Diskursen menar att kriminella har en viss attityd till yrkeslivet. 

De tänker inte på framtiden utan de lever i nuet och de har ingen stabil tillvaro i yrkeslivet 

eftersom de byter yrken för ofta. Det konstruerar uppfattningen om att individer utan 

avvikande beteende som kriminalitet behåller ett arbete och det arbetet är kvalificerat. 

Tillsynen över skolbarnens sysselsättningar bredvid skolarbetet … om elev ej efter lärares 

uppmaning i godo upphör med ett olämpligt eller alltför krävande arbete vid sidan av skolan 

bör fallet lämnas till barnavårdsnämnden (1951:41, s. 141-142). 
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Det här citatet kommer ifrån ett kapitel som hanterar anpassningsproblem och i det här fallet 

handlar det om ungdomens arbetsanpassning. Diskursen menar att om barn har ett yrke som 

tar för mycket energi ifrån skolan görs en anmälan till barnavårdsnämnden. Det vill säga att 

det finns en önskan att det inte bör ske hos barn och för att förändra och åtgärda det kopplas 

barnavården in. Det kan riskera till ett omhändertagande. Samtidigt som ett yrke vid sidan om 

skolan hjälper barn ifrån att vara ensamma hemma när föräldrar arbetar eller bidrar 

ekonomiskt för familjen, vilket kan vara behövligt om barn bor hos en ensamstående förälder.  

Det här löstes lite senare med hjälp av inrättande av exempelvis fritidsverksamhet. Barn till 

ensamma mödrar t.ex. är omhändertagna på daghem under betryggande kontroll … 

(1959:37, s. 152). Barn lämnades till fritids då föräldrar arbetade för att ha barn under uppsikt 

och inte släppas vind för våg. 

Tidigare i resultatet har det tagits upp att det är modern som sköter hushåll och barn, vilket 

kan förklara risken till en utarbetad moder om hon även har ett betalande yrke. Dålig ekonomi 

menas ha koppling till utveckling av kriminalitet vilket kan bero på att familjer med 

tillräckligt dålig ekonomi hamnar i kris och tar irrationella beslut för att se till att mat ska 

finnas till barnen. Därför kan det ses som nödvändigt att lösa ekonomiska problem på flera 

möjliga sätt och en av dem kan vara att äldre barn i familjen börjar arbeta. Det kan ses som 

extra viktigt om det är en ensamstående förälder med dålig ekonomi. Risken som finns om 

barn i familjen arbetar är att barnavårdsnämnden kallas in. En ensamstående moder med dålig 

ekonomi under 1950-talet vill kanske inte hamna under utredning för rädslan att bli av med 

sitt barn. Utefter framställningen av riskfaktorer bör inte en ensamstående moder ta 

ekonomisk hjälp av sitt 14-åriga barn trots att det kan vara räddningen för att förhindra ett 

omhändertagande samtidigt som det kan leda till ett omhändertagande. Barn kan minska 

risken att hamna i kontakt med fel typ av människor om barn arbetar efter skoltid. Fler 

inkomster i ett hushåll bidrar till ekonomisk hjälp och kan minska risken till att barn utvecklar 

kriminalitet. Om barn bidrar till ekonomisk hjälp i familjen eller lämnas ensam hemma, 

samtidigt som den ensamstående modern blir utarbetad för att klara ekonomin, finns det risker 

för ett omhändertagande i båda alternativen.   

Psykologiskt nödläge … fattigdom drar med sig trång bostad och utarbetade mödrar, som 

ofta varken kan finna tid eller kraft att ägna barnen så mycket omsorg de behöver (1951:41, s. 

93). Den gifta kvinnan med yrkesarbete utom hemmet lever också ibland i en annan konflikt, 

nämligen mellan yrket och skötsel av hem och barn. Hon kanske ej kan sköta båda 

uppgifterna tillfredsställande … därför blir osäkra om vad som egentligen är deras uppgift 

och bär på medvetna och omedvetna skuldkänslor … de tror sig försumma det ena eller det 

andra (1957:33, s. 30).  En faktor som spelar stor roll i den allmänna diskussionen och som 

är mycket svårbedömbar är frågan om moderns yrkesarbete utom hemmet … undersökte om 

de yrkesarbetande mödrarna oftare hade psykiskt störda barn … fann inga skillnader total 

taget … (1959:37, s. 124).  

Det första citatet kommer ifrån en del av utredningen som behandlar ungdomsproblem. Det 

andra citatet hanterar att samlevnadssvårigheterna ökar och de söker svar på frågan varför. 

Det sista citatet kommer ifrån ett kapitel där undersökningar om ungdomsbrottslingar tas upp. 

Diskursen menar att moderns frånvaro från hemmet genom att hon arbetar kan göra att barn 

hamnar i psykologiskt nödläge. Ett psykologiskt nödläge handlar om att på något vis få en 

inre kris. Föreställningen är att barn behöver moderns närhet och att modern bör stanna 

hemma och sköta marktjänst för att på det viset finnas nära hela tiden. Med den 

föreställningen kan det bli svårt för en ensamstående moder att lösa ekonomiska problem. 

Hon menas behöva vara hemma samtidigt som hon borde arbeta för att klara av ekonomin. 
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Båda faktorerna kan vara väsentliga för barns välmående. Diskursen menar också att en 

moder som arbetar hamnar i en situation som ger henne dåligt samvetet, det visar 

uppfattningen om att modern bär ansvaret för hemmet. I slutet av 1950-talet framställs inte 

längre moderns yrkesarbete som riskfaktor för att barn ska bli psykiskt störda. 

Störda familjerelationen … såsom … arbetslöshet … (1959:37, s. 129). 

Det här citatet hanterar ungdomsbrottslighet och utredningsmaterialet är kriminella. God 

ekonomi framställs komma ifrån att båda föräldrarna helst arbetar, enligt tidigare del av 

resultatet och det harmonierar inte med föreställningen att det inte är bra för barn att vara 

ensamma. Arbetslöshet framställs störa familjerelationen vilket kan yttra sig i ekonomiska 

problem med tillhörande konflikter samtidigt som modern framställs behöva vara hemma med 

barn och sköta hem. Fadern kan ha en yrkeskunskap som inte ger arbete samtidigt som 

modern kan ha en yrkeskunskap som ger ett arbete. Det skulle innebära att familjen skulle 

kunna gå ifrån arbetslöshet till arbete genom att förändra ansvarsfördelningen i hemmet. 

Tidigare i resultatet har moderns kontakt med barn behandlats vara väldigt viktigt för barns 

utveckling. Frågan är vilken riskfaktor som de bör välja? Att barnet inte får moderns kontakt 

eller att familjen saknar inkomst ifrån arbete? Ett ekonomiskt underläge i familjen kan 

framkalla depression och missämja i familjen vilket också drabbar barn. Sämre arbetsstatus 

har i andra studier visat sig ha ett samband med kroppslig bestraffning (Gershoff, 2002). En 

familj med föräldrar som har högre arbetsstatus framställs att inte kroppsligt bestraffa sina 

barn. I den kontexten ses inte arbetslöshet bara som risk till att störa familjerelationen utan 

menas även vara en risk att barn blir kroppsligt bestraffade.   

Enligt diskursen bör inte föräldrar vara ensamstående, de bör ha ett fast arbete med möjlighet 

till barnpassning. En godkänd familj framställs innehålla två föräldrar där fadern bör ha en bra 

inkomst så att modern kan stanna hemma och sköta hushåll och barn. En familj med bra social 

miljö har en ekonomisk möjlighet att barn kan satsa på skola och inte behöva hjälpa till med 

ekonomin. Följer föräldrar och familjer vad som framställs som bra inom arbete minskar 

risken för omhändertagande på barn.  

Barnuppfostran 

Målet för hela uppfostringsprocessen, för individens samhällsanpassning kan sägas vara att 

frambringa den personlighet som svarar mot resp. kulturs och samhälles beteendemönster … 

nya kunskaper, blir det nödvändigt att varje nu generation lär sig … dynamisk kultur … 

fostran av det lilla barnet … det imiterar sina uppfostrare … därmed har hela 

”anpassningsproblemet” blivit mer komplicerat: förutom den missanpassning som vi tidigare 

har behandlat … västerländsk kultur … måste alltså medföra svårigheter för generationernas 

förståelse och för uppfostrarna (1951:41, s. 124). 

Citatet kommer ifrån ett kapitel som hanterar missanpassad ungdom där det här citatet finns i 

en del som diskuterar anpassningen till ett föränderligt samhälle. Enligt diskursen är målet 

med uppfostran att anpassa barn till samhället, och att vartefter som samhället förändras bör 

fostran anpassas efter den förändringen. Föräldrar framställs behöva uppdatera sig själva om 

eventuella förändringar så att deras fostran anpassas efter vad samhället behöver. 

En förälder menas behöva införskaffa sig kunskapen om den fostran som bäst lämpar sig för 

att få barn att anpassas till samhället. Med utgångspunkt ifrån vad 1949 års föräldrabalk 

beskriver om hur en fostran bör vara ges föräldrar en möjlighet att tolka, och deras val av 

fostran utgår ifrån en normativ anvisning för att kunna legitimera användandet av den form av 
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fostran som de anser passa. Omhändertagande av barn menas vara nödvändigt om inte fostran 

stämmer in med föreställning rätt fostran. Det är en av anledningarna som gör att 

barnavårdsnämnden grundas (Socialstyrelsen, 2006). Ett fosterhem menas vara bättre för de 

barn som behöver det och formen av hemmen ska efterlikna det hem de bör ha haft från 

början. En godkänd familj är två föräldrar som är eniga om vilken fostringsform som ska 

användas vid fostran av barn och att den formen av fostran är den som experter har gett 

kunskap om att vara bäst lämpad. Följer familjen vad som framställs som bäst för barn 

behöver inte barn bli omhändertagna. Anpassar sig föräldrar efter föreställning om rätt form 

av uppfostran uppstår en tystnad ifrån myndigheter, auktoriteter och experter vilket innebär att 

inget omhändertagande sker (Börjesson & Palmblad, 2003). 

… undersökningarna av anstaltsklientel … söka avgörande orsaker till brottslighet bland 

ungdom … bristfälliga hemförhållanden och dålig uppväxt miljö … inte bara fråga om yttre 

faktorer … lika viktigt är det emotionella klimatet och framför allt det känslomässiga 

förhållandet mellan föräldrarna … negativa faktorer i barns uppväxtförhållanden … oenighet 

om uppfostringsmetoder (1959:37, s. 24). 

Det här citatet kommer ifrån ett kapitel som hanterar allmänt förebyggande åtgärder och de 

ses som väsentliga i betydelse i kampen mot ungdomsbrottsligheten. Diskursen menar att det 

finns skillnader i uppfostran i samhället och att uppfostran ses ha koppling till 

ungdomsbrottslighet. Det innebär att föräldrar har olika tolkningar eller föreställningar om hur 

en uppfostran bör se ut för att vara den rätta för barns anpassning i samhället och att deras val 

av fostran kan avgöra om barn blir kriminell eller inte. Att föräldrars uppfattning skiljer sig i 

uppfostran visas även i andra studier (Akmatov, 2011; Alyahria & Goodman, 2008; 

Annerbäck m.fl. 2010; Ben-Arieh & Haj-Yahia, 2008; Deater-Deckard m.fl. 2003; Gagea & 

Silvestre, 2010; Gershoff, 2002; Lepisto m.fl. 2010; Youssef, Attia & Kamel, 1998;). Det 

innebär att det inte har förändrats på 50 år i den frågan. Föräldrar, då som nu, skiljer sig i 

uppfattning om vad fostran ska innehålla.  

I SOU 2009:99 framgår det att inte bara föräldrar uppfattar fostrans form på annat sätt än vad 

som framställs som det rätta. Där nämns representanter och personal inom barnavården ha en 

annan uppfattning. Det stämmer in på att diskursen framställer skillnader i attityder till fostran 

som en del i samhället. Samtidigt som samhället förändras i kunskap om fostran bör alla som 

ansvarar för barn följa efter och om fostran inte anpassas efter samhället skapas åtgärder för 

att barn ska få den form av fostran som framställs som bra.  

Av hela ungdomsfängelseklientelet … ogynnsamma omständigheter färgat hela 

uppväxtsituationen … vuxit upp tillsammans med den ena, i regel förvärvsarbetande 

föräldraparten … till andra anhöriga … bristande tillsyn … visar några vanliga drag i den 

uppfostringsmiljö som karakteriseras av slapphet och resignation … ”uppfostran”… s.k. hela 

hemmen har visserligen ur miljösynpunkt erbjudit en naturligare uppväxtsituation … klar 

majoritet av klientelet levat under usla yttre förhållanden och saknat sådana viktiga 

förutsättningar (1950:47, s. 28). … barn med lättare beteenderubbningar och med 

komplikationer av social natur. Barnens föräldrar står ofta på samma intellektuella nivå som 

barnen och har svårt att fostra dem … (1958:20, s. 54). … äktenskapet löper mycket större 

risker nu än förr … mycket svårare att uppfostra barn … bakomliggande orsaker … 

Förändringen i familjesituationen från patriarkaliska … till mer demokratiska … medfört 

åtskilliga processer … barnen har blivit lidande (1959:37, s. 129). 

Uppfostran kopplas ihop med att ha en anknytning till att kriminalitet utvecklas eftersom 

ungdomsfängelseklientelet framställs ha fått en viss uppfostran. I samma del så diskuteras 
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skilsmässohem ha en bidragande orsak till utveckling av kriminalitet eftersom klientelet till 

stor del ha bott med den ena föräldern. Det betyder att utifrån 1950-talets diskurs framställs 

vissa kategorier av föräldrar vara innehavare av bristfällig uppfostringsmetod. De är 

ensamstående föräldrar med arbete, oeniga föräldrar som nämns i stycket högre upp, föräldrar 

med barns intelligens och familjer som har gått ifrån patriarkalisk ordning till demokratisk. 

Motsatsen av de kategorierna är familjer med två föräldrar, eniga föräldrar och familjer som 

har fadern som överhuvud. De framställs att inte ha bristfällig uppfostran på barn.  

… ofullständiga familjen. För en harmonisk utveckling tillerkännes som bekant värmen och 

tryggheten i moderskontakten under de första barnaåren en central betydelse (1957:33, s. 15). 

undersökningar … barnavårdsnämnd låtit göra bland missanpassad ungdom … journalerna 

vittnade om … saknat tillfredsställande kontinuerlig moderskontakt (1957:33, s. 26).  

De här två citaten kommer ifrån ett kapitel som handlar om motiv för en allmän 

familjerådgivning. Det första citatet hanterar skilsmässa som riskfaktor och det andra hanterar 

anpassningssvårigheter hos barn och ungdom. Missanpassad ungdom har tidigare kopplats 

ihop med att deras uppfostran inte har varit bra eller att de kommer ifrån skilsmässofamiljer. 

Diskursen menar att moderns närhet har en betydelse för barns utveckling. Att modern anses 

vara den som ska sköta barn och inte bör arbeta när barn är födda, har visats tidigare i 

resultatet. Högre upp så nämns kriminella ungdomar komma ifrån hem där de har bott ihop 

med den ena förvärvsarbetande föräldern. Samtidigt som fadern ses som arbetaren i familjen 

vilket har tagits upp tidigare i resultatet. Innebär det att det är bristen på moderns kontakt som 

kan ha resulterat till missanpassning i samhället? 

Det är inte bara genom brutal auktoritär disciplin, som de vuxna kan ställa sig i vägen för 

den nödvändiga fria utvecklingen av ett litet barn. Det är minst lika riskabelt om en mild och 

kärleksfull mor eller far låter sitt barn känna, att ”kärleken” är beroende av att barnet är 

”snällt” och lydigt … hårdhänta kraven … svara med öppet trots … ”milda våldet”… får 

man inte själv bli ond (1951:41, s. 93). … ”snällhets”-uppfostran ofta oavsiktligt grundlägger 

den nevrotiska skadan hos barnet … gången av den samhällsanpassning som skapar barnets 

”överjag”, dess samvete … den fast rotade känsloattityden rörande vad som är rätt och orätt, 

tillåtet och otillåtet. Kan då ambivalensen hos det ”uppfostrade” barnet över huvud taget 

undgås? (1951:41, s. 94). … barndomshemmets betydelse för personlighetsutvecklingen … 

olika faktorer i uppväxtmiljön, som indirekt kan vara av kriminologisk betydelse … försvåra 

den sociala anpassningen … (1957:33, s. 22). … konsekventare vanebildning i hemmet är, 

desto mindre svårigheter har barnet att anpassa sig … (1957:33, s. 25). … förutsättningar 

som anses nödvändiga för en harmonisk ungdom … att erhålla en uppfostran utan överdrift 

mot vare sig slapphet eller stränghet… (1957:33, s. 26). Vi är alla inom utredningen eniga om 

att ungdomskriminaliteten påverkas av uppfostringsläget … strävar … efter en annan sorts 

disciplin än den auktoritära som så många av vår tids föräldrar är uppfostrade i … hänsyn 

till medmänniskans lika rätt, som varje sund uppfostran strävar att lära ut, inte som förr bör 

ta sig uttryck i lydnad för överheten … det är nödvändigt att arbeta med familjen som en 

helhet … vi tar parti för barnets sundaste möjliga utveckling … låt-gå- systemet … denna 

hållning resulterar i den frihet från fostran, som det ofta klagas över … inte sällan är det 

fäderna som råkar ut för denna fostrarstrejk … fädernas hållning har verkligt stor betydelse 

för missanpassning hos barnen, inte minst hos pojkarna. I samhällets attityd mot 

missanpassningen hos barn och ungdom möter man något av samma splittring i 

uppfostringsattityden (1959:37, s. 131). 

De två första citaten kommer ifrån ett kapitel som hanterar ungdomens anpassningsproblem i 

samhället. De nästföljande tre kommer ifrån ett kapitel som lyfter fram anledningar till varför 
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en allmän familjerådgivning anses behövas. Det sista citatet kommer ifrån utredning om 

ungdomsbrottsligheten. 1950-talets diskurs framställer att det finns bra och dålig uppfostran 

eftersom viss form kan göra att ungdomar får anpassningssvårigheter i samhället samt 

utveckla kriminalitet. Tidigare i resultatet framställs kriminalitet vara ett beteende som ska 

åtgärdas och förändras och att det är ett beteende som inte finns i det goda hemmet. En familj 

som inte har kriminalitet framställs att ha använt rätt typ av uppfostran på barn. I diskursen 

framställs slapp, resignerad, auktoritär, mild, snällhet, ej för sträng, ej för mild och låt-gå 

fostran som bristfällig uppfostran. En form av uppfostran framställs som bra och det är 

konsekvent. Det innebär att familjer som använder konsekvent uppfostran fostrar barn till att 

på bästa sätt anpassas till samhället. Att som förälder vara konsekvent i fostran innebär att det 

först finns en uppfattning om hur det konsekventa ska yttra sig.   

Intressanta påpekanden har gjorts … låter någon annan person, t.ex. en mera avlägsen 

släkting, utföra de straff man anser ett barn förtjänt av – därmed slipper barnet konflikter att 

samtidigt älska och vara fientlig mot fadern eller modern (1951:41, s. 94).  

Diskursen menar att det kan vara bättre om det är en släkting som sköter bestraffningar mot 

barn för att skydda barn mot konflikter med sina föräldrar. I 1949 års föräldrabalk anvisas 

ansvaret ligga hos föräldrar att det blir den fostran som anses passa i situationen. Det ansvaret 

ger en tolknings möjlighet att lägga bestraffning hos någon annan för att det ses vara bättre för 

barn. Konstruktionen av det visar att andra personer än föräldrar kan få tillåtelse att bestraffa 

barn. Utifrån föräldrars konflikters negativa verkan på barn kan det uppfattas bra att barn 

slipper konflikter med föräldrar. Det överensstämmer inte med vad lagen säger i mitten av 

1900-talet. För den säger att om bestraffningen utdelas av någon annan än föräldrar ses det 

som misshandel, inte fostran (Socialstyrelsen, 2006).  

Många av den psykiska barna-och ungdomsvårdens klienter kommer emellertid från hem där 

man - även med hjälp från samhällets sida – är oförmögen att fostra sina barn. Alltför ofta är 

just brister i föräldrahemmet en av orsakerna till de störningar, som för barnet … till den 

psykiska barna-och ungdomsvården. För dessa klienter blir därför placering i fosterhem ofta 

önskvärd (1958:20, s. 57).  Men först och främst gäller det emellertid från samhällets sida att 

se till vad man kan göra för föräldrafostran … Föräldrarnas bristande förmåga att ta hand 

om sina barn har samhället försökt lösa genom inrättande av daghem, eftermiddagshem för 

skolbarn … Vi måste göra klart för föräldrarna att situationen är allvarsam och att det är de 

som har det yttersta ansvaret för sina barn (1959:37, s. 152). 

Diskursen menar att föräldrar bär ansvaret att barn fostras på det sätt som framställs som bra 

för att kunna anpassas till samhället. Vid missanpassning sker ett omhändertagande där barn 

bli placerade inom fosterhem för att få det hem och den typ av fostran som de borde ha haft 

från början. Diskursen menar att föräldrar behöver fostras för att få kunskapen om hur de i sin 

tur ska fostra sina barn. För att lösa problemet ytterligare formas daghem som ett sätt att ta del 

av föräldraansvaret i fostran av barn.  

Diskursen visar att omsorg för barn i fostran löstes med åtgärder som exempelvis 

fritidsverksamhet. Börjesson, Palmblad och Wahl (2005) menar att samhällets interventioner 

är styrda av föreställningen om de skador som föräldrar kan förse sina barn med utifrån både 

medicinsk-biologisk och socio-kulturell natur. Där föreställningen visar att det behövs sätts 

politiska åtgärder in (Beronius, 1994). Föreställningen i den här diskursen är att en viss form 

av fostran inte är bra för barn och att den formen av fostran användes i vissa familjer och då 

sågs fritidsverksamhet som en lösning på problemet.  
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Sammanfattat analyserat resultat 

En förälder under 1950-talet som inte har samlag innan äktenskap framställs ha en sexuell 

aktivitet som ses som bra för barn. I äktenskapet menas en bra sexuell aktivitet vara samlag i 

medelmåttig, osynlig och instinktiv form. Andra sexuella beteenden som framställs som bra är 

att inte röra sig själv vid sexuella handlingar och inte ha kärlek till någon av samma kön. Det 

menas att om barn inte utvecklar homosexualitet har en förälder fostrat sitt barn på rätt sätt. I 

diskursen framställs homosexualitet vara ett asocialt beteende och om barn inte blir 

homosexuella anpassas de till samhället. En förälder har mindre risk att få sitt barn 

omhändertaget om denne följer det som framställs som det rätta i föräldraskap.  

Resultatet visar att under 1950-talet fanns antaganden om föräldrar och deras sexualitet kontra 

barnuppfostran. Petersson (2003) menar att kunskap om mentalitet hos individer är en del av 

styrningen för att den ska lyckas. Antaganden om hur individen är och bör vara behövs för att 

kunna styra dem till att vara på det sätt som framställs som det rätta. Biopolitik innehåller 

exakt kalkylering på kroppen som gör att kroppen ses som ett objekt och tillhör en social 

ordning (Beronius, 1994). Det beteende som framställs som det rätta är det beteende som 

anpassas till samhället. Sexualitet är en del av biologisk materia och det finns ett politiskt 

intresse att den ska vara på det sätt som framställs tillhöra en nyttig medborgare. Intresset för 

sexualiteten kommer ifrån att vissa sexuella beteenden framställs som riskfaktorer för barn. 

Barn menas kunna fara illa på grund av föräldrars sexualitet. Det innebär att föräldrar som har 

en sexualitet som framställs som bra skapar en frånvaro ifrån myndigheters agerande.   

I 1950-talets diskurs menas att en förälder inte bör ha konflikter och/eller skilsmässa. Det 

kommer ifrån föreställningen att skilsmässa och konflikter ses som riskfaktorer som kan 

utveckla kriminalitet hos barn. Att söka efter riskfaktorer ligger i ett välmenande syfte att 

skydda barn och med hjälp av åtgärder förhindra risken att barn blir utsatta. Det generar sedan 

i maktutövning gentemot dem som behöver förändras. I governmentality finns grunder till 

maktutövande och rättfärdigandet till en maktutövning mot familjer i skilsmässa beror på att 

det framställs som en riskfaktor. Skilsmässa och konflikter menas i diskursen vara en del av 

utveckling av kriminalitet hos barn och då används medel för att nå fram till ett föreställt 

bättre mål. Det finns en önskan att förhindra att skilsmässor sker och att föräldrar har 

konflikter för att skydda barn. Familjerådgivning är ett medel till att förhindra föreställda 

problem och ett sätt att göra medborgarna delaktiga i det önskvärda målet (Börjesson, 

Palmblad och Wahl, 2005). Det är en åtgärd för att kunna förmana föräldrar till en förändring 

till något som anses vara bättre än den befintliga familjesituationen. Förändringen eller 

förhindren ligger i att en förälder inte bör gå igenom en skilsmässa eller konflikt. Skilsmässa 

och/eller konflikt bör helst inte ses som en utväg utan det bör finnas en annan lösning. 

Utifrån 1950-talets diskurs menas en förälder som är positiv till barnafödande ha en attityd 

som ses som bra i föräldraskap. I diskursen finns det en önskan att förebygga aborter med 

hjälp av familjerådgivning. Att ha kunskap om födsel handlar om kontroll i styrning som kan 

skydda familjer (Foucault, 2008). Det finns ett intresse som genererar utifrån samhällets bästa. 

Föräldrar framställs att helst inte göra abort trots eventuella ekonomiska påfrestningar och 

slitningar. Det uppstår även en annan sida av det här. Barnafödande ses som positivt samtidigt 

som antalet syskon i familjen kan skapa ekonomiska och äktenskapliga problem som kan 

enligt framställningen av dess påverkan leda till ett omhändertagande. I resultatanalysen finns 

det föreställningar om att fler syskon i familjen kan orsaka ekonomiska problem som kan yttra 

sig i konflikter och i värsta fall skilsmässa. Det betyder att familjer som väljer att skaffa fler 

barn riskerar att få riskfaktorer som i slutändan kan drabba barn.   
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Diskursen på 1950-talet om ekonomins påverkan på barn menar att dålig ekonomi kan göra 

att barn kan bli kriminella, hamna i psykiskt nödläge, få dålig harmoni och bli missanpassade 

i samhället. Då framställs en familj med god ekonomi vara det bästa för barn och en förälder 

bör gör det den kan för att ekonomin ska vara god för att inte skapa negativ påverkan på 

barnet. Lupton (1999) menar att vid governmentality ansats går det att hitta vad som anses 

som risk och vilket icke önskvärt beteende som kan bli som följd. Riskgruppen är familjer 

med dålig ekonomi vilket gör att det räcker att en familj har dålig ekonomi för att ingå i en 

riskpopulation. Eftersom dålig ekonomi ses som en risk att utveckla kriminalitet finns det ett 

antagande att något farligt kan hända. Kriminalitet behöver inte utvecklas i familjer med dålig 

ekonomi men kunskapen om dålig ekonomi som riskfaktor gör att samhället kan agera innan 

det händer.  

Föreställningen om boendets påverkan på barn utifrån 1950-talets diskurs menar att det finns 

faktorer till negativ verkan. Trångboddhet och bo i staden menas vara en bidragande orsak till 

utveckling av kriminalitet. Med det framställs en familj ha en bra social miljö för barn som 

bor med gott utrymme på landet. Föräldrar som är samboende och har ett fast arbete med 

möjlighet till barnpassning ses ge ett bra föräldraskap och bra social miljö. Familjen bör 

innehålla två föräldrar där fadern bör ha en bra inkomst så att modern kan stanna hemma och 

sköta hushåll och barn. De bra föräldrarna framställs även ha ekonomiska möjligheter så att 

barn kan satsa på skolan och inte behöva hjälpa till med ekonomin. Följer föräldrar och 

familjer vad som framställs som bra minskar risken till omhändertagande på barn.  

Utifrån 1950-talets diskurs bör föräldrar införskaffa sig kunskapen om den fostran som bäst 

lämpar sig för att få barn att anpassas till samhället. En familj ses ha ett bra föräldraskap som i 

sammansättningen är två föräldrar och som är eniga om vilken fostringsform som ska 

användas. Boende, arbete och fostran är en del av sociala miljön och de föreställda riskerna i 

dessa är de som bör elimineras för att ta bort farligheten för individer eller grupper (Kaveh, 

2007). Det är frånvaron av de föreställda riskerna som visar ett normalt tillstånd, det vill säga 

ett godkänt föräldraskap. Det menas att familjens och förälderns risker kommer ifrån 

moraliska och intellektuella brister och att de inte har uppfattning om konsekvenserna av sina 

handlingar. Föreställningen om riskers konsekvenser hos individer visar att interventioner i 

samhället formas för att ta itu med situationer. Vad som förställs som bra och dåligt för 

familjen och föräldern kommer ifrån expertkunskap. Expertkunskap formar diskurser som 

konstruerar en bra förälder och familj. Det menas att äktenskap bör vara utan konflikter, 

samlag bör ske inom äktenskap och i måttlig nivå, barnuppfostran bör formas efter vad 

anpassningen i samhället behöver, barnafödande bör vara inom äktenskap och efter 

förutsättningar, ekonomin och arbetet bör vara god och boende bör ha gott utrymme. Följer 

föräldern och familjen det som framställs som bra kommer myndigheter ligga tysta i 

bakgrunden. Finns det inga behov till förändring behövs inga åtgärder på den biologiska 

materian eller omhändertagande av barn. 
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Genom att använda diskursanalys som metod hittades konstruktionen av vilka beteenden och 

vilken social miljö som ses ingå i att vara en godkänd förälder och familj. Alvesson och 

Sköldberg (1994) menar att diskursanalys som metod är bra lämpad för att hitta 

konstruktionen och sedan kunna hitta mönster. I min analys av materialet framstod både 

konstruktion och mönster. Mönster i den betydelsen att det gick att analysera fram vad som 

förutsatte vad. Om vi tar kriminalitet som exempel går det att analysera fram vilka beteenden 

som ses ingå i det och vilka konsekvenser det kan leda till. Kriminella ses ha en viss sexualitet 

som ses kunna påverka barn negativt. Det betyder att det sexuella beteendet kan förevisa att 

det finns en risk till att de är kriminella och om det finns barn i familjen finns även risken att 

de kan bli negativt påverkade. Alvesson och Sköldberg (1994) lyfter även fram att fokus vid 

tolkning kan vara motsägelser. Vid analysen av den här studiens material kommer det fram att 

det finns ett intresse i samhället att förhindra och förebygga aborter. Vilket mycket väl kan 

vara att implementera preventivmedel men kan också påverka blivande föräldrar att behålla 

ett barn som de kanske har tänkt ta bort. I samma analys kommer det fram att barn i familjen 

kan orsaka ekonomiska bekymmer eftersom en i familjen, oftast modern, måste sluta arbeta 

och vara hemma med barnet. Föds det fler barn i familjen utsätt familjen för ytterligare 

påfrestningar som kan resultera i svåra ekonomiska påfrestningar som i sin tur kan orsaka 

konflikter mellan föräldrarna. Det är här som motsägelsen visar sig; samtidigt som det ses 

som bra att förhindra aborter kan barnafödande orsaka konsekvenser som ses som skadliga 

uppväxtförhållanden för barn.  

Diskursanalys som metod gav mig som undersökare en möjlighet att synliggöra vad som kan 

sägas och tänkas om föräldrar och familjer (Olsson, 1999). Det betyder att det framgår vad 

som kunde förväntas av föräldrar och familjer under 1950-talet. Vilka beteenden som en 

godkänd förälder och en icke godkänd förälder har och samtidigt ingår det värderingar i 

beteenden och social miljö. Vi kan tänka att ett visst beteende är bra för barn samtidigt som vi 

kan tänka vad som inte är bra. Det betyder att vi kan vid beteendet avgöra om barn mår bra 

eller inte. Vi kan då betrakta familjer på ett visst sätt och kan avgöra om den familjen vi 

betraktar är bra eller inte för barn. Det är här som vi kan observera vilka möjliga 

konsekvenser som kan uppstå (Sahlin, 1999). Konsekvenser kan visa sig i myndigheters 

agerande såsom åtgärder, familjerådgivning eller omhändertagande.     

Resultatdiskussion  

I den här uppsatsen kommer materialet från fem olika SOU från tidsperioden 1950 till 1959. 

Utredningarna hanterar olika problematiseringar och har ett gemensamt ämne; vilka 

beteenden som föreställs som bra och dåliga hos föräldrar och vilken social miljö som ses bra 

och dåliga för bra barn. Det innebär att utredningarna har olika frågeställningar och de bildar 

en enhet eftersom de hanterar samma objekt i texten. Objektet är människan och dennes 

biologiska materia i sin sociala miljö. Foucault (2002) menar att diskursers utsagor kan vara 

olika och kan ändå visa en gemensam uppfattning. Det gemensamma ämnet är beteenden och 

när konstruktionen visar det onormala framställs det normala, och tvärtom. Studiens 

frågeställningar visar diskursens konstruktioner om vilka beteenden och vilken social miljö 

som ses som frisk- och riskfaktorer för barn. Diskursen konstruerar vilka beteenden och 

vilken social miljö som finns under kategorierna godkänd och icke godkänd förälder och 

familj. Det bästa för barn framställs vara föräldrar utan konflikter, familj med god ekonomi, 

föräldrar som arbetar eller en förälder som tjänar bra som kan göra det möjligt för modern att 

vara hemma med barn. Föräldrar bör vara överens om val av fostran och den bör vara 
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konsekvent. Familjen bör ha ett boende i staden med bra om utrymme. Heterosexualitet 

framställs vara det rätta sexuella beteendet. Det betyder att dessa beteenden och de sociala 

miljöerna ingår i kategorin godkänt föräldraskap vilket konstruerar vad som ingår i ett icke 

godkänt föräldraskap. Diskursen framställer vilka attityder det finns i fostran och sexualitet, 

och hur föräldrar bör arbeta, sköta sin ekonomi och skaffa barn, och hur familjer bör hantera 

äktenskap. Här syns mentaliteten som förkommer i styrningen och visar hur och vilka som ska 

styras. De föräldrar och familjer som inte har de beteenden eller den sociala miljö som 

framställs som bra behöver styras till en förändring med hjälp av åtgärder, som exempelvis 

via föräldrabalken, barnavården och familjerådgivningen. 

Ihop med resultatet, analysen och bakgrundsmaterialet går det att tyda att det historiskt inte 

förändrats i uppfattning om att föräldrar bör ha vissa beteenden för att ses ha det rätta 

föräldraskapet och att familjen bör innehålla en viss social miljö för att ses som bra för barn, 

och utifrån att barn ska anpassas till samhället. Det framträder tydligt i diskurser att 

människan bör vara kapabel och villig att förändra beteenden och social miljö som framställs 

som skadliga. De mönster som framträder visar att beteenden kopplas ihop till varandra och 

bildar ett mönster i verkande. Det vill säga om en familj väljer att skaffa fler barn efter att ha 

blivit rådda av familjerådgivningen att inte göra abort kan ge ekonomiska konsekvenser som 

drabbar barn och äktenskap. Det kan leda till en skilsmässa som ses som en risk att barn kan 

utveckla kriminalitet.  

Den biologiska materian i människan är en plats för praktiker (Beronius, 1994). Kroppen ses 

kunna förändras till att vara på det sätt som framställs som bra och praktiker i samhället ska 

med åtgärder informera, förändra och förhindra dåliga beteenden. De föräldrar som har icke 

önskvärda beteenden i deras kroppar bör förändra dessa för att bli nyttiga och anpassade 

medborgare och för att barn ska anpassas till samhället på rätt sätt. En förälder som har en 

sexualitet som konstrueras medföra dåliga konsekvenser för sig själv, barn och samhälle 

innehar en risk som bör elimineras. Det räcker att förälderns sexualitet ingår i riskgruppen för 

att föräldern ska ingå i riskpopulationen. 1950-talets diskurs om föräldrar och familjer 

möjliggör det som karakteriserar det som inträffar inom sociala relationer. Det innebär att det 

möjliggör vad vi kan och inte kan säga om föräldrar och familjer. Det strider mot moralen att 

mena att det är bra för barn att leva med föräldrar som har en sexualitet som framställs som 

skadlig för barn. När begreppet förälder används finns även föreställningen med om vad som 

ses som en bra och dålig förälder utifrån vilken sexualitet de har. Vi betraktar föräldern på ett 

visst sätt, vi förväntar oss att föräldern ska bete sig på ett speciellt sätt och gör han/hon inte 

det värderar och dömer vi efter vad kunskapen menar. Vi värderar efter nutidens värderingar. 

Utifrån 1950-talets diskurs menas en bra förälder vara utan konflikter. En konflikt kan 

innebära olika saker och en av dem kan vara att individen tar strid för det den tror på. Ett 

förhållande utan konflikter mellan föräldrar kan bero på olika saker. De kanske alltid kommer 

överens eller anser ena parten i förhållandet att det inte är viktigt att stå för sin åsikt? Har 

föräldrar föreställningen att konflikter inte bör finnas för att det kan påverka barn negativt kan 

det frambringa skam eller ångest vid konflikt. Skammen eller ångesten sitter i att föräldrar 

upplever sig skada barn. Sedan kan det yttra sig i en rädsla för vad som kan hända eller hur 

omgivningen kan reagera. När en familj får konflikter som blir synliga för åtgärder hamnar de 

i riskgruppen som kategoriserar deras beteendes risker. Det innebär att ett beteende som inte 

anses som bra kan räcka för att familjen ska uppfattas som en del av riskpopulationen. Det 

behövs mer än ett bra beteende för att familjen ska ses tillhöra det goda och nyttiga hemmet. 

Det är svårare för föräldern och familjen att inte tillhöra det goda hemmet och lättare att 

tillhöra riskgruppen.  
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Utifrån föräldrabalken konstrueras föräldern bära ansvaret för att barn ska få den form av 

uppfostran som framställs som bäst lämpad. Föräldrar styrs efter föreställningen att formen av 

fostran får innehålla aga och att det ska vara i hänsyn till barns ålder och övriga 

omständigheter. Hur föräldrar väljer att tolka framgår inte i den här uppsatsen men det 

framgår att de har ansvar för fostran. Det innebär att valet av fostran sker inom huset fyra 

väggar och angår bara de som är inom fyra väggar, och att beslutet tas av de som har ansvar 

för barn. Det innebär att generationen föräldrar på 1950-talet styrs efter uppfattningen att viss 

aga inte är skadligt när den har anpassats efter omständigheter och ålder. En förälder som agar 

sitt barn under första halvan av 1900-talet konstrueras som uppfostrare. Utifrån 2000-talets 

diskurser framställs aga som en form av fostran som ger barnet svåra konsekvenser. I nutidens 

föräldrabalk framställs kroppslig bestraffning som otillåten handling mot barn. Idag styrs 

föräldrar efter att kroppslig bestraffning är otillåten vilket gör att användandet av aga anses 

vara olaglig handling. En förälder som agar sitt barn idag konstrueras som barnmisshandlare. 

Utifrån internationella studier som visar att aga ses tillhöra fostran upplever vi då att de är 

barnmisshandlare? Vilka tänkbara konflikter kan uppstå när vi sammanför våra olika 

uppfattningar och värderingar?    

Föräldrabalken baseras på vad vetenskaplig expertis har kommit fram till vilket ger den en 

tillförlitlighet. Det här visar att föreställningen om vad uppfostran ska innehålla kan variera 

över tid. I det här är det bra att lägga i beaktande att föräldrar själva är produkter av 

uppfostran ifrån sina föräldrar. Att ärva beteende efter sina föräldrar kan i det läget få svåra 

konsekvenser. Ett barn som växer upp under 1950-talet lär sig efter sina föräldrar att aga är en 

form av fostran som i vissa lägen är legitimt. När barnet växer upp under 1970–80-talet och 

får ett eget barn uppstår en inre och yttre konflikt. Den inre konflikten, som kommer ifrån den 

egna individens värderingar, hanterar en syn på att aga är en fostringsmetod och den yttre, 

som kommer ifrån expertkunskapens framställning av kroppslig bestraffnings påverkan, 

hanterar att aga är barnmisshandel. När inre och yttre konflikter kolliderar med varandra 

uppstår konsekvenser för förälder och barn. Konsekvensen kan yttra sig i omhändertagande av 

barn. 

Utredningar som görs under 2000-talet om uppfostran från 1950-talet kolliderar med olika 

uppfattningar, kulturer, traditioner och föreställningar som skiljer generationerna åt. Med 

dagens uppfattning om vad som anses vara rätt och fel i fostran konstrueras en agande 

förälders handlingar under 1950-talet som felaktiga. Att få en medvetenhet i skillnader om 

vad som uppfattas vara rätt och fel ger en insikt i att det skiljer sig. Medvetenheten kanske 

inte per automatik ger en acceptans dock möjligen kanske en förståelse. Sedan går det inte att 

förbise att omhändertagande av barn vilar på kunskap om att barn far illa. Det går att 

generalisera vilka beteenden som framställs som riskfaktorer för barn men går det att 

generalisera individer med beteenden som föreställs som skadliga? En förälder eller familj 

som har beteenden som konstrueras ingå i risken att barn blir drabbade ger inte explicit en 

bekräftelse på att det blir så. Det framställer att det finns en risk.  

Utifrån resultatet av 1950-talets diskurs finns det beteenden som ses ingå i riskgrupper men 

som resultat att generalisera familjers liv och barns mående efter den kunskapen behöver 

eftertänksamhet. Utifrån riskbeteenden som föreställs i resultatet; till exempel problem i 

äktenskapet, homosexuell, en moder som vill satsa på karriären och inte vill ha barn, en familj 

som väljer att inte skaffa barn, ett ekonomiskt underläge eller en form av fostran som i 

samhället inte ses som moraliskt rätt, så kan vilken familj eller förälder som helst kunna ha 

någon av dessa. Det kanske finns en eller så finns det flera. Frågan är om en ensam är 

oskadlig och flera är skadligt, eller om det räcker med en som är i hög nivå att den ensam 

skadar mest? Kan det innebära att alla föreställda riskfaktorerna tillsammans är oskadliga om 
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de är i låg nivå? Har alla riskfaktorer samma skadliga påverkan trots olika nivåer i 

riskbeteenden? Går det att generalisera familjen eller föräldern efter föreställda riskfaktorer 

och mena att det finns risk för barnmisshandel? Är det föreställda riskfaktorer som formar 

fördomar och förutfattade meningar som kretsar i samhället? Hjälper de till att vi drar 

slutsatser? Innebär det att människovetenskapen, som med problematisering vill hitta 

riskfaktorer för att skydda individen, samtidigt skapar kategoriseringar som kan ge individen 

svåra konsekvenser? Skulle det vara möjligt att forska och undersöka om riskfaktorer och 

söka efter möjlig gräns av negativ påverkan? Det vill säga går det att avgöra om viss mängd 

av riskfaktorer är oskadliga? Risken med en sådan expertkunskap är att riskfaktorer framställs 

vara olika i påverkan på individen, när det i själva verket kan vara individer som reagerar 

olika på riskfaktorer. Det blir som när expertkunskapen i föräldrabalken tilldelade föräldrar 

legitim rätt att vid behov använda aga vid fostran av barn. Då sågs aga i lagom nivå som 

godtagbart i fostran och idag ses aga som barnmisshandel vilket gör det till riskfaktor i 

samhället. Barn som blir fostrade med aga blir mottagare av slag och kan både psykiskt och 

fysiskt reagera olika. Ett slag kan ge olika reaktioner men frambringar fysisk smärta på något 

sätt. 

I diskursen framgår det att omhändertagande ibland kan vara nödvändigt för att skydda barn 

ifrån den sociala miljö som framställs som risk. I resultat och analysdelen konstrueras flera 

beteenden tillhöra de som ingår i riskgruppen. Expertkunskapen om vilka dessa beteenden är, 

är en process som görs för att ta reda på vad som är skadligt för individen och dess omgivning 

för att sedan kunna styras till en påverkan för förändring. Den kunskapen söks med en agenda 

i välmenande syfte. Sökande efter riskfaktorer och åtgärder till förändringar är en process som 

aldrig står still och kunskap om vad som är rätt och fel i beteenden förändras hela tiden. 

Expertkunskap är en föränderlig process. Det som ses som rätt eller dåligt i beteende idag kan 

imorgon vara historia. Det som ses som skadligt idag kan imorgon vara ofarligt, och det 

ofarliga kan med ny expertkunskap visa sig vara skadligt. Det innebär att den kunskap vi tar 

del av behöver inte vara den slutgiltiga, vilket gör tillförlitlig kunskap föränderlig. Den är 

tillförlitlig tills eventuell ny och förändrad expertkunskap visar sig inom samma ämne eller 

frågeställning. Rasbiologi med tvångssterilisering som metod kan ses som ett exempel på 

expertkunskap som idag inte efterlevs.  

Det ligger i nationens intresse att medborgare mår bra och för att ta reda på vad som är bra 

eller dåligt görs en kalkylering av kroppen och sociala miljön. Det ligger ett ekonomiskt 

politiskt intresse i medborgare som inte mår bra eller utsätter sig för dåliga beteenden för det 

skapar konsekvenser i samhället. Sverige ses behöva friska och duktiga medborgare för 

samhällets utveckling och funktion och i det finns en omsorg bakom omhändertagande, 

åtgärder för att förändra ett dåligt beteende, interventioner i samhället för påverkan och 

rättsliga ingripanden. Den fria individen är den som upplever tystnad ifrån myndigheter och 

den tvingade individen är den som hör myndigheter, och det kan vara samma individ som kan 

pendla mellan dessa två faser genom hela sitt liv eller ingå i dem samtidigt. Det är 

föreställningarna om vad som är bra och dåligt som skapar uppfattningen om vilka som ska 

ingå i tvånget och friheten. Med det i åtanke framställs det slutgiltiga ansvaret för barn och 

vuxna ligga i samhället och det görs efter föreställningen om vad som är bra eller dåligt för 

människan och intentionen att skydda.  

Avslutande reflektion 

I 1950-talets diskurs konstrueras familjen som en institution i samhället och för samhällets 

funktioner i dess helhet. Vilket ger föreställningen av att familjen som andra institutioner, 

behöver tillsyn och omvårdnad. Med hjälp av lagstiftning, stödåtgärder, upplysning och 
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interventioner ska familjens medlemmar påverkas att vara på det sätt som framställs som bäst 

för dem. Allt detta för att uppfylla uppgiften att bilda grunden för framtiden. En godkänd 

förälder och familj har enligt konstruktionen det som behövs för att grunden för framtiden kan 

bildas och bli nyttig för samhällets utveckling.  

Framtida forskning 

För min framtida forskning skulle en studie med material från SOU gjorda under 2000-talet 

skapa en möjlighet för jämförelse och en kunskap om nuläget. Att ytterligare göra en studie 

med fortsatt frågeställning om föräldrars beteenden och familjers sociala miljö och hur vissa 

framställs som friskfaktorer samtidigt som andra framställs som riskfaktorer skapar en 

möjlighet att jämföra 1950-talet med 2000-talet. I den här studien är SOU från 2000-talet lästa 

dock inte med en frågeställning utan som bakgrundsmaterial. Det enda som går att få fram i 

jämförelse i den här studien är att både under 1950- och 2000-talet finns intresse att en 

förälder bör ha beteenden och familjer bör ha social miljö som konstrueras som bra för barn. 

Det som skulle vara intressant i en ny studie är att se om konstruktionen av hur beteenden och 

social miljö bör vara har förändrats fram till idag? Finns föreställningen idag om att 

homosexuellt beteende är skadligt för barn? Eller kanske för någon annan? Eller att boendets 

yta har en betydelse för barns mående? Eller att skilsmässa menas vara en riskfaktor för barn 

att utveckla kriminalitet? Utifrån ett forskningsperspektiv ger en sådan studie kunskapen om 

eller hur föreställningar har förändrats om riskfaktorer angående barns anpassning i samhället 

eller om vi ligger kvar i 1950-talets föreställningar.  
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