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Abstract 

 
The purpose of this study is to compare and analyse the views on the delinquency among 

children in the towns Karlstad and Väse in the beginning of the twentieth century. The study 

focuses on the work of the child welfare board in Karlstad and Väse during the period 

between 1926 and 1936. This period was chosen due to the new law about child welfare that 

took action in 1926. The study also considers a class and gender viewpoint in order to 

determine if there are gender or class structures that affect the outcome of the children. 

Petty theft was the largest delinquency of both towns and it was only boys who had performed 

this act of delinquency; no girls in either Karlstad or Väse committed this type of crime. Girls, 

however, were of greater interest with respect to socialising with the other sex; the board 

often looked with disapproval upon this kind of activity. Girls were often treated more harshly 

and, on more than one occasion when intercourse was proven, were severed from their home.. 

Boys generally earned merely a warning when they were accused of  any type of delinquency.  

 

The conclusion is that the child welfare boards consisted of upper class men who targeted 

children from the working class. The views on boys and girls also shifted a lot, with boys 

often accused of stealing and girls for improper behaviour with the other sex. 
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1. Inledning 
 

1.1 Inledning 

 

Den ökande industrialiseringen vid 1890-talets slut medförde stora förändringar i det svenska 

samhället. Den ökade urbaniseringen och industrialiseringen skapade en generation barn som 

på dagtid lämnades utan uppsikt medan deras föräldrar arbetade i industrin. Denna växande 

barnaskara kom att väcka oro i slutet på 1800 talet. Vad innebar det att barn till arbetare gick 

omkring utan uppsikt på dagarna? Diskussionen gick het kring hur en generation vanartiga 

barn och det moraliska förfallet skulle komma att innebära och hur det skulle påverka 

samhället.
 1

  

 

För att stävja den allt mer förvildade ungdomen uppmanades kommunerna i början av 1900-

talet att upprätta barnavårdsnämnder. Genom god fostran skulle de vanartiga barnen föras från 

ett osedligt och moraliskt förkastligt leverne till att bli goda samhällsmedborgare.
2
 Tanken 

med barnavårdsnämnder hade sitt ursprung framförallt i de växande industristäderna, 

emellertid kom även landskommunerna att upprätta barnavårdsnämnder. Denna studie avser 

att jämföra en landskommun med en stadskommun, hur skilde sig den vanartade ungdomen 

åt, var den bunden till de växande industrierna eller fann man samma mönster och 

”förkastliga” levnadssätt även utanför stadens murar? Barnavårdsnämnderna är en viktig del i 

svensk socialhistoria och en stundom otäck sådan. Att studera barnavårdsnämnderna vid 

denna tidpunkt är därför av största intresse. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna undersökning är att jämföra och analysera definitionen av vanart i Karlstads 

kommuns barnavårdsnämnd och Väse kommuns barnavårdsnämnd.  Till min hjälp har jag 

följande frågeställningar:  

 Hur skiljer sig synen på vanart i Karlstads och Väse kommun barnavårdsnämnder 

mellan 1926 och 1936? 

                                                 
1Sundkvist  Maria, De vanartade barnen, mötet mellan barn föräldrar och norrköpings barnavårdsnämnd 1903-

1925, 1994 
2
 Bentzer Niclas, Borglighetens ideal – arbetarens Verklighet en studie om Stora Tunas barnavårdsnämnd 1903-

1917, Högskolan i Dalarna, 2007 
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 Vilka åtgärder vidtog respektive barnavårdsnämnd rörande vanartiga barn? 

 Hur såg synen på vanart ut i respektive nämnd utifrån ett klass- och genusperspektiv? 

 

1.3 Forskningsläge 

 

Barnomsorg och barnavårdslagstiftning är ett forskningsområde som är utbrett både nationellt 

och internationellt. Forskningen spänner över flera vetenskapliga discipliner så som juridik, 

sociologi och historia. Emellertid har en perspektivförskjutning skett från att under 1900- 

talets början lagt problemen hos barnet och försökt förklara vanartsproblematiken som 

genetisk tillhörighet och social status till att behandla problematiken som en konsekvens av 

klasstillhörighet och de sociala omständigheter som barnet befinner sig i. Den tidigare 

forskningen problematiserade inte de historiska sammanhangen eller den sociala kontexten 

och saknade bra definitioner på begreppet vanart. Först efter 1950 talet fick forskningen ett 

mer kritiskt förhållningssätt gentemot barnavårdsnämnder och dess verksamhet.
3
  

 

Tidigare forskning inom området visar tydligt på en form av konsensus. Det är överklass som 

råder och försöker kontrollera en allt mer tydlig och växande arbetarklass under 1900 talets 

industrialisering och att arbetarklassen var måltavlan för barnavårdsnämndernas verksamhet. 

Roddy Nilsson menar i sin avhandling ”Kontroll, makt och omsorg”, att industrialiseringen 

medförde en samhällsutveckling som både var destruktiv och moraliskt nedbrytande och att 

de sociala reformer, i vilka barnavårdsnämnder ingår, som en del att kuva en arbetarklass och 

upprätthålla en hög moralisk nivå i samhället.
4
 

 

Internationell forskning visar samma resultat, två danska undersökningar, en gjord av Anne 

Lokke, rörande barnavårdsnämnden i Köpenhamn, visar på hur nämnden fokuserade på de 

utsatta grupperna i samhället: fattiga barn, ogifta mödrar och andra oönskade ideal från en 

borglig nämnd. Lokke menade även att de som var positionerade i nämnden framför allt var 

män från över- och medelklassen. De två danska forskarna, Tøsien och Johansen, som 

studerade den danska motsvarigheten till barnavårdsnämnder, menade att dessa kom att 

                                                 
3
 Sundkvist, 1994  

4
 Nilson Roddy, Kontroll, makt och omsorg sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780 – 1940, 

Studentlitteratur, 2003 
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orsaka masshysteri och en utbredd rädsla bland arbetarklassen och dess barn. 

Barnavårdsnämnden var i mångas ögon likställt med en domstol och ett fängelse.
5
 

 

Den svenska forskningen inom social barnomsorg är omfattande. Maria Sundkvist 

sammanställde 1994 sin doktorsavhandling De vanartade barnen där hon gått igenom och 

kartlagt Norrköpings barnavårdsnämnd; dess barn, ledamöter och mötet mellan nämnd och 

barn mellan 1903 till 1925.  Sundkvist menar att det var en tydlig klasskillnad mellan nämnd 

och familjerna och att nämnden tidigt blev en sammanslutning av borgerliga ideal. Denna 

klasskillnad kom att bli styrande i Norrköpnings barnavårdsnämnd och att de välutbildade 

männen i nämnden kom att bedöma arbetarklassens lämplighet som uppfostrare snarare än 

barnets problem. I Sundkvist studie kan utläsas att ett skiljande från hemmet var en vanlig 

åtgärd och den praktiserades i många olika fall ofta även hårdare än vad som var lagens 

intention. Resultatet pekar på att Norrköpings nämnd såg allvarligt på vanartsproblematiken 

och intentionen var att skydda samhället från kommande problem snarare än att agera som 

stödinstans för barnen. Sundkvist studie pekar även på att skillnaderna mellan pojkar och 

flickor var stora både i form av ärenden inför nämnden men också i vilka påföljder barnens 

agerande gav.
6
 

 

Hans Swärds avhandling ”Mångenstädes svårt vanartad” berör den konstanta konflikten 

mellan ungdomar och det organiserade samhället. Swärd menar att man under tidigt 1900-tal 

upprättade flera institutioner för att kontrollera och uppfostra den vanartiga ungdomen. Swärd 

menar liksom Sundkvist att barnavårdsnämndens arbete utgick ifrån en klasskonflikt och att 

det var arbetarklassen som blev intresse för just barnavårdsnämndens granskning. Samtidigt 

bedömde nämnden ofta vissa anmälningar hårdare utan att ha en lagligt grund för detta
7
 

 

På C-nivå återfinns även en del forskning. Lars Pettersons uppsats “Barndomens Sedliga 

förvildning, en studie om vanart och försummelse i Piteå stad 1926-1936” undersöker 

förekomsten av vanart och försummelse i Piteå över en tio årsperiod. I sin undersökning har 

han utgått ifrån ett genus- och klassperspektiv för att vidare komma fram till en känslokall 

                                                 
5
 Swärd Hans, Mångenstädes svårt vanartad... : om problemen med det uppväxande släktet, Floda, 1993 samt 

Bentzer 2007 
6
 Sundkvist, 1994 samt Bentzer 2007 

7
 Swärd 1993 samt Bentzer 2007 
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nämnd som använder sitt statliga mandat för att få bort oönskade element från samhället och 

för att rädda den borgliga moralen undan förfall.
8
 

 

Ytterligare en C-uppsats är Niclas Bentzers ”Borglighetens ideal – arbetarens Verklighet en 

studie om Stora Tunas barnavårdsnämnd 1903-1917”.  Studien utforskar Stora Tunas sociala 

grupper och anmälningarna utifrån ett klassperspektiv. Bentzer går igenom Stora Tunas 

sociala grupper och hur Barnavårdsnämndens borgliga ideal blir en form av rättesnöre för de 

fattiga föräldrarna och deras barn. Bentzer menar att borgligheten hade målat upp en idealbild 

av den goda barndomen och hur de i sitt arbete transkriberade den på de barn som blev 

subjekt för nämndens granskning. Nämnden letar sedan efter de barn som inte lever upp till 

dessa ideal, vilket var nästan uteslutande i arbetarklassen. Han menar att barnavårdsnämnden 

blev till ett borgligt rättesnöre för moral och rättfärdighet som uppehöll den moraliska nivån i 

samhället.
9
  

 

Forskning rörande barnavårdsnämnderna i landskommunerna är sparsam om ens existerande 

då de större undersökningarna i första hand valt att inrikta sig mot de större 

stadskommunerna.  

 

1.4 Teoretisk anknytning 

 

Som teoretisk utgångspunkt har jag valt Michel Foucaults teorier kring makt och kontroll. 

Foucault diskuterar utvecklingen från kroppsstraff till själsligt straff, exempelvis att prygel 

har utvecklats till fängelsestraff. Istället för kroppsstraff så frihets- och egendomsberövar 

samhället brottslingen. Brottet är enligt Foucaults teori en av samhället skapad företeelse och 

att straffet för ett brott därför borde vara utformat att behovet för att begå brottet försvinner 

och lockelsen upphör.
 10

 I undersökningskontexten kan man utgå ifrån att barnavårdsnämnden 

skapades av samhället för att upprätthålla en ordning och för att utöva en disciplinering över 

de barn som skapar oreda i samhället. Disciplineringsprocessen menar Foucault är en konstant 

progressiv process som har till syfte att maximera nyttan med dem som vi disciplinerar 

samtidigt som det skapas nya och mer hårda disciplineringar. Samtidigt menar Foucault också 

                                                 
8
 Petterson Lars, ”Barndomens Sedliga förvildning, en studie om vanart och försummelse i Piteå stad 1926-

1936”, Luleås tekniska universitet, 2007 
9
 Bentzer, 2007 

10
 Foucault Michel, Övervakning och straff, arkivförlag, 2003 



8 

 

att de nya sociala institutionerna under 1900-talet som psykvård och skola var ett led i att 

disciplinera medborgarna.
11

 Utifrån denna diskurs utgår jag ifrån att barnavårdsnämnden var 

en del i en disciplineringsprocess och de som var offer för barnavårdsnämnden var barn från 

de lägre samhällssiktena. Jag utgår ifrån att det var personer från de övre samhällsklasserna 

som utifrån sitt borgliga ideal disciplinerade för att de skulle bli nyttomaximerade och 

kuvade. Detta för att förhindra en demoralisering av samhällskroppen och en nedgång av 

samhället. 

 

1.5 Källor och källkritik 

 

De främsta källorna för min undersökning är protokollen från Väse kommuns 

barnavårdsnämnd och Karlstads kommuns barnavårdsnämnd från 1926 till 1936. I vissa fall är 

de handskrivna och delvis svårlästa, men det är dock inget som påverkade helhetsintrycket 

eller vart av vikt för undersökningen. Samtliga protokoll för Väse barnavårdsnämnd är 

skrivna med maskin och lättlästa. Vanart och anmälningar mot barn ingick inte nämndernas 

löpande uppgifter utan behandlades vid anmälan. Nämnden hade som uppgift att tillsätta 

barnavårdsmän, utreda fosterhemslämplighet, handhålla i adoptionsärenden osv.  Under 

undersökningsperioden behandlade Väse barnavårdsnämnd 21 ärenden rörande vanartiga barn 

och Karlstad behandlade 42 ärenden. 

 

Vid de tillfällen som anmälningar inkom så protokollfördes det vem som stod för anmälan, 

om det var privatpersoner, stadsfiskalen, representant för någon myndighet eller dylikt. 

Nämnderna gjorde i regel en grundlig utredning av de anklagades liv och sociala situation och 

de antecknade i regel ålder, kön, föräldrar samt föräldrarnas yrke. Båda sidor hördes alltid och 

utsagorna antecknades i protokollen om de inte redan var återgivna i anmälan. Det är inte 

alltid protokollen är tydliga när de avgör utfall för en anmälning, i vissa ärenden lämnas 

endast utfallet av nämndens beslut.  

                      

Utöver protokollen har Gustafs Aldéns bok ”Lag om samhällets barnavård och därtill 

hörande lagar med inledande översikt, utdrag ur motiven förklaringar, förklarande  

                                                 
11

 Foucault, 2003 samt Petterson, 2007 
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anmärkningar och register”
 
använts.

12
 1924 års lag om samhällets barnavård finns där 

publicerad i sin helhet samt medföljande diskussioner kring lagens syfte och intentioner. 

 

1.6 Metod 

 

Undersökningen är av en kvalitativ art med mindre kvantitativa inslag. Jag har gått igenom 

protokollen i kronologisk ordning och noterat kön, klasstillhörighet, typ av vanart samt 

nämndens utslag. Då vanartsbegreppet är så pass flytande menar jag att det även är viktigt att 

studera nämndens komposition, klass och könstillhörighet. Jag har kategoriserat ärendena i 

fyra kategorier rörande vanart enligt följande schema: alla ärenden som rör stöld/tjuveri under 

en kategori, ärenden som rör sexuellt beteende eller opassande umgänge med motsatta könet 

under en kategori döpt osedlighet, ärenden rörande skolförsummelse, skolk eller annat dåligt 

beteende i skolan under kategorin skolförsummelse. De ärenden som inte var av ovanstående 

art har betecknats under en fjärde, övriga ärenden. Det är en delvis en indelning jag har gjort 

utefter de definitioner på vanart som funnits i kommittéyttrandet till 1902 års lag.  

 

Redovisningen innehåller ett urval av de ärenden som berör vanart som är typiska för 

respektive kategori och visar på de generella strukturer som nämnderna besatt. För vissa 

anmälningar har jag också använt material från en tidigare undersökning jag gjort rörande 

vanarts begreppet i Karlstads barnavårdsnämnd
13

. I undersökningen finns inga namn 

publicerade, dels för att informationen är av känslig art och kan röra sig om idag levande 

personer och dels för att det inte påverkar undersökningens genomförande. 

 

Rörande klassindelning har Hans Normans schema i Från Bergslagen till Nordamerika varit 

vägledande. Norman gör en uppdelning av den sociala statusen efter en yrkestillhörighet. 
 
I 

första hand har kategoriseringen skett utifrån faderns yrke och i andra hand moderns. I vissa 

fall har dock klasstillhörigheten utifrån förälderns yrke inte gått att avgöra då den av något 

skäl inte antecknats. Schemat innehåller fem ordinarie kategorier i fallande ordning och två 

underkategorier där underkategorierna ligger väldigt nära varandra i social nivå enligt 

följande schema:  

 

                                                 
12

 Aldén Gustaf, lag om samhällets barnavård och därtill hörande lagar men inledande översikt, utdrag ur 

motiven förklaringar, förklarande anmärkningar och register, Stockholm, 1925 
13

 Sandström Karl, De vanartiga barnen i Karlstad: en studie i vanart mellan 1926-1930, B-uppsats, Karlstad 

2009 
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Tabell 1. Social placering utefter yrkestillhörighet 

Kategori 1a Storföretagare, godsägare etc. 

Kategori 1b Lägre tjänstemän, affärsanställda, arbetsledare etc. 

Kategori 2a Småföretagare inom industri och handel, hantverkare med mästartitel 

etc. 

Kategori 2b Lägre tjänstemän, affärsanställda, arbetsledare etc. 

Kategori 3 Bönder, brukare, arrendatorer etc. 

Kategori 4 Hantverkare utan mästartitel, kvalificerade yrkesarbetare etc. 

Kategori 5a Okvalificerade arbetare inom industri och stadsnäring etc. 

Kategori 5b Jordbruksarbetare, anställda inom husligt arbete etc. 

14
 

De två översta kategorierna 1a och 1b kommer att tolkas som en överklass och kategori 2a 

och 2b betecknas medelklass, resterande under begreppet arbetarklass. Norman menar dock 

att problem uppstår med bönder i kategori 3 då inkomsten kan variera mellan olika bönder 

och därmed också den sociala statusen.
15

 Då Väse är en agrart präglad kommun faller vissa 

personer under kategori 3. Där har jag har bedömt klasstillhörigheten till arbetarklass.    

 

1.7 Avgränsning 

 

Startåret för undersökningen är satt på grund av 1924 års lag om samhällets barnavård, som 

trädde i kraft 1926. Lagen innebar en del förändringar för barnavårdsnämndernas arbete, och 

lagen tvingade samtliga kommuner att inrätta en så kallad barnavårdsnämnd. 

Barnavårdsnämndens arbete intensifierades och övergick helt till den borgliga kommunens 

ansvar. Barnavårdsnämnderna fick nu fler uppgifter på sitt bord och ärenden rörande 

vanartiga barn utgör en mycket liten del av nämndernas verksamhet. Slutår är satt till 1936 

dels på grund av sekretesslagen om 70 år och dels av arbetsekonomiska orsaker.  

Undersökningen har också avslutats vid protokollen och ingen vidare undersökning i enskilda 

fall har skett. 

 

 

                                                 
14

 Norman Hans, Från bergslagen till Nordamerika studier i migrationsmönster, social rörlighet och 

demografisk struktur med utgångspunkt från Örebro län 1851-1915, Almqvist & Wiksell, Uppsala, 1974 
15

 Norman Hans, 1974 
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1.8 Begreppsförklaring 

 

Vanart är ett svår tolkat begrepp, då en tydlig definition inte existerar. I lagtexten rörande 

1924 års lag om samhällets barnavård återfinns inga tydliga definitioner. Däremot nämns en 

vagare definition av vanart i ett kommittébetänkande som lyder: ”de barn, vilka vare sig 

genom begångna men icke i laga ordning beivrade brottsliga handlingar eller genom bettleri, 

skolförsummelser eller annorledes”.
16

 Tillägget ”annorledes” gav barnavårdsnämnden fritt 

tolkningsutrymme av vad vanart bestod och yttrades i utöver de redan givna riktlinjerna.  

                                                 
16

 Sundkvist, 1994, sid. 56 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Den nya filantropin 

 

Vid 1800-talets slut fick den nya filantropiska verksamheten som trodde på människan 

inneboende godhet och förmåga att bättra sig en stor genomslagskraft. Den fick starkt 

ideologiskt fäste och kom att påverka den svenska socialpolitiken under tidigt 1900-tal. 

Mottot blev hjälp till självhjälp, de sociala instanserna skulle endast träda in när hjälpen 

garanterade att personen i fråga hamnade på rätt väg i samhället. Med strikt kontroll, 

vägledning och uppfostran skulle dessa människor lotsas till rätt position i samhället.
17

  

 

Filantropin under 1900-talets början följde en stark klass- och genusuppfattning och 

filantropin kom att fokusera på dem som i huvudsak kom att falla utanför den harmoniska 

uppfattningen av en god genusuppfattning. Det innebar i regel arbetslösa ensamstående män, 

ogifta mödrar eller där fadern inte ville ta sitt försörjningsansvar. 
18

  

 

Uppfattningen var att även de svåraste fallen av moralförsummelse kunde botas och åtgärdas 

med strikt kontroll och rätt uppfostran. Med hjälp av institutioner och en stark moral skulle 

vanart bekämpas till varje pris, likaså moralförfall och försummelse i samhället. Man kulle då 

fostra barnen och bygga upp välvårdade samhällsmedborgare som visste om sin position i 

samhället.
19

 

 

2.2 1924 års lag om samhällets barnavård 

 

1902 kom ”Lag avfseende vanartade och sedeligt afseende försumande af barn” för att stävja 

ungdomens tilltagande förvildningen som vid 1800-talets slut ökat markant genom ökad 

ungdomsbrottslighet. Lagen rekommenderade samtliga kommuner att upprätta så kallade 

barnavårdsnämnder för behandling av den ökade vanartiga barnaskaran.
20

  

 

 

                                                 
17

 Petterson, 2007, sid. 8 
18

 Nilsson, 2003, sid. 228 
19

 Petterson , 2007, sid. 8 
20

 Aldén, 1926, sid. 27 
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Kritiken mot 1902 års lag blev snart stor.  Bland många av de brister som pekades ut var 

bland annat den krångliga administrationen då barnavårdsnämnderna inte var ensamma om 

barnavården i samhället utan delade ansvaret med fattigvårdstyrelsen och 

fosterbarnsnämnden. Att anmäla missförhållanden och den omkringliggande verksamheten 

blev därför otillfredsställande, krånglig och byråkratisk. Kritiken riktades även mot att lagen 

inte tillämpades enligt sitt syfte ute i landet och att lagen i sig var för begränsad och att den 

intervention som krävdes i vissa fall uteblev. 

 

1924 kom lagen om samhällets barnavård att ersätta 1902 års lagstiftning. Den trädde dock i 

kraft först 1 januari 1926. Syftet med lagen var att centralisera och förstärka 

barnavårdsnämnderna. Den stora skillnaden var att nu blev samtliga kommuner tvungna att 

upprätta en så kallad barnavårdsnämnd. Tidigare hade kommunerna möjligheten att ålägga 

verksamheten på skolrådet vilket ofta gjordes i de mindre kommunerna. Barnomsorgen 

centraliserades, fosterbarnsnämnden avskaffades och fattigvårdstyrelsens barnomsorg föll nu 

på barnavårdsnämndens bord, allt i syfte att ha en tydlig administration. 
21

 

 

Barnavårdsnämnden sammansättning blev nu också lagstadgad. Den skulle bestå av en 

representant från fattigvårdstyrelsen, en representant från kyrkan, en representant från skolan 

(lärare eller folkskoleinspektör) samt två andra väl kända personer med intresse för barn och 

ungdomsvård. Om det fanns en läkare i kommunen skulle denne också beredas plats i 

nämnden. Vidare var det också stadgat att minst en ordinarie ledamot och suppleant skulle 

vara kvinna.
22

 Syftet med denna sammansättning var att alla viktiga delar av barnuppfostran 

skulle täckas upp. Den kyrkliga ledamoten stod för den kristna moralen som skulle prägla 

nämndens arbete, utbildningsväsendet skulle även ha möjligt att visa sin syn på nämndens 

verksamhet och en kvinna skulle finnas på grund av kvinnors goda hand med barn. Läkaren 

besatt expertkunskap inom medicin och kunde avgöra om ett barn for illa rent fysiskt eller om 

hemförhållanden var sådana att barnet riskerade sjukdom. Konsekvensen av denna 

lagstiftning var att arbetarklassen ständigt blev underrepresenterad i nämnden som i regel kom 

att bestå av en majoritet borgliga män. 
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2.3  Straff och åtgärder  

 

Lagtexten föreskriver en rad handlingsmöjligheter när barnavårdsnämnderna fann barn så 

vanartiga att speciella uppfostringsåtgärder krävdes för barnets tillrättavisning. I första hand 

skulle nämnderna tilldela barnet en allvarlig varning och upplysa barnet om vilka påföljder ett 

fortsatt dåligt beteende kunde leda till. Nämnderna kunde även tilldela föräldrarna en allvarlig 

varning och erinran om att sköta sina uppfostringsplikter bättre. 

 

Vid behov kunde nämnderna också straffa pojkar under 15 år och flickor under 12 år med aga. 

I kommittéyttrandet beskrevs dock aga som problematiskt och skulle endast användas om 

nämnden var säker på att det skulle komma till gagn för barnets väl. Denna form av 

bestraffning användes aldrig i Väse eller Karlstads barnavårdsnämnder under perioden för 

undersökningen. Om nämnden fann det nödvändigt kunde den utöver de nämnda åtgärderna 

utse en barnavårdsman som med särskild uppmärksamhet skulle följa barnets 

levnadsförhållanden samt övervaka barnets uppförande och komma med råd och hjälp vid 

barnets uppfostran. Om det visade sig att nämndens åtgärder var fruktlösa och barnet fortsatte 

att uppvisa allvarlig vanart skulle nämnden skilja barnet från sina målsmän. Denna åtgärd 

skulle dock betraktas som en sista åtgärd och skiljande från hemmet skulle föregås av särledes 

allvarliga skäl.
23
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3. Resultat 
 

3.1 Väse kommuns barnavårdsnämnd 

3.1.2 Väse kommun  

 

Väse kommun hade 1 januari 1926 en befolkning på 3783 personer. 1936 hade befolkningen 

minskat i kommunen till 3438, alltså hade kommunen en nedgång i befolkningsantalet på 

nästan 300 personer.
24

 

 

3.1.3 Barnavårdsnämnden och dess ledamöter 

 

Väse kommuns barnavårdsnämnd bestod av fem ordinarie ledamöter och en suppleant. 

Suppleanten närvarade generellt vid varje möte, endast två av de sex ledamöterna var kvinnor 

varav en av dem suppleant. Kvinnorna saknade arbetsbeteckning i protokollen utan benämns 

endast som ”fru”. 

 

Som lagstadgat var en representant från kyrkan invald i nämnden, i Väses föll platsen på 

kyrkoherden. Denne var även ordföranden under undersökningsperioden. Det fanns i 

nämnden också en skolrepresentant och en representant från fattigvårdsstyrelsen.  Det fanns 

ingen läkare i nämnden även om så var lagstadgat dock endast om det fanns en att tillgå. Det 

var en väldigt liten cirkulation på nämndledamöter endast vid två tillfällen byttes ledamöter ut 

och det var mellan 1934 och 1935. Närvaron på mötena var relativt god, i och med att det var 

en liten nämnd var det inte ofta suppleanter trädde in, vid deras handlande var det endast vid 

tre möten som suppleanterna fick träda in.
25

 

 

Under perioden 1926 till 1936 sammanträdde nämnden 110 gånger. Nämnden eftersträvade 

att ha ordinarie möten en gång i månaden förutom i juni, juli och augusti. Dock fanns 

möjligheten för extra insatta möten om det fanns behov av att avgöra ett ärende snabbt eller 

om det vid det mötet var så mycket att gå igenom, att nämnden bedömde att ett extra möte 

behövdes. 
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Barn som riskerade påföljd på grund av vanartigt beteende brukade behandlas på egna möten 

då de ofta krävde en grundlig genomgång. Till dessa möten kallades barnen och deras 

målsmän samt lärare de sistnämnda närvarade enbart vid tillgänglighet i annat fall inkom de i 

regel med en skriftlig bedömning. Vid anmälningar rörande flera barn var ofta samtliga 

närvarande vilket gjorde att den totala närvaron på mötet varierade kraftigt. 

 

Indikationerna på hur nämnden fattade beslut är få, oftast är det nedskrivit att nämnden enskilt 

överlägger och i och med att det gick att reservera sig mot nämndens beslut antas det att 

beslut skedde efter enkel majoritets omröstning.
26

 

 

3.1.4 Ärenden rörande anmälningar mot barn 

 

Tabell 2. Åtgärder för vanart bland Väse kommuns barnavårdsnämnd mellan 1926 till 1936.
27

 

Vanarts typ Totala 

antalet 

barn  

 

Allvarlig 

varning 

Skiljande från 

hemmet 

Ingen åtgärd 

Stöld/tjuveri 21 18 3 0 

Osedlighet 18 9 6 3 

Skolförsummelse 0 0 0 0 

Övriga ärenden 0 0 0 0 

Summa totalt 39 27 9 3 

 

Vid samtliga varningar som tilldelades barnen valde även nämnden att förmana föräldrarna att 

sköta sina uppfostringsplikter bättre. Antalet förmaningar till målsmännen uppgick till 27 

stycken.
 28
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3.1.5 Ärenden rörande stöld och tjuvnadsbrott 

 

Stöld och tjuvnadsbrott var den största orsaken till vanart i Väse mellan 1926-1936. Nämnden 

behandlade 21 barn anmälda för någon form av stöld eller snatteri. Denna vanart var också en 

av de tydligast definierade vanartiga beteendet. Endast tre av de barn som stod anklagade för 

stöld blev skilda från hemmet och tilldömda skyddsuppfostran. Resterande barn fick en 

allvarlig varning och föräldrarna en förmaning att sköta sina uppfostringsplikter bättre.
29

  

 

Det är tydligt att nämnden försöker hitta ett motiv till denna typ av brott och hur man bäst 

förebygger dem. Ett fall rörande fyra pojkar, 11 till 13 år, hade upprepade gånger snattat godis 

och pengar från en butik. Vid nämndsammanträdet hade de skyllt på varandra och nämnden 

var tvungna att höra dem separat. Där hade de visat nervositet och osäkerhet och nämnden 

fann att de kommit fram till hur händelseförloppet skett.  Ordföranden hade då hållit ett tal till 

dem alla där han proklamerat hur skönt det var när sanningen väl kommit fram och att stöld 

och osanning endast leder till fängelse och olycka. Vidare hade ordföranden tilltalat 

butiksägaren att noggrannare hålla uppsikt över sin butik och inte inbjuda till frestelser, då ett 

ungt sinne inte alltid förstår bättre. Efter det tilldelade nämnden samtliga barn en varning och 

föräldrarna en förmaning att sköta sina uppfostringsplikter bättre.
30

 Nämnden visar en 

moralisk tuktning som åsyftar till att varna pojkarna att det kan bli värre, och att genom att nu 

ge dem en varning skall de inte upprepa stölden utan sköta sig i framtiden.  

 

Väse valde att endast skilja barn från hemmet vid ett tillfälle när de stod anklagade för stöld. 

Det gör ärendet ganska unikt. Anmälningen riktade sig till tre bröder, de hade blivit anklagade 

för att ha snattat godis och vid ett tillfälle även stulit pengar från en butik. De kom från en 

flerbarnsfamilj och hade enligt deras lärare presterat medelmåttigt i skolan. Nämnden menade 

att skulden inte låg hos barnen utan orsaken till deras beteende låg i det undermålliga 

föräldraskapet där båda föräldrarna var kända alkoholister. Därför menade nämnden att det 

var lämpligt att skilja dem från hemmet för skyddsuppfostran.
31

 

 

Ett annat ärende som exemplifierar nämndens syn på barn och den disciplin de utövade är en 

situation rörande sex pojkar mellan 11-14 år som lyckats få tag på en extra nyckel till en 

kiosk. De hade först brutit sig in för att snatta godis och cigaretter. De hade under inbrottet 
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också passat på att ta en extranyckel och på så sätt upprepade gånger snattat godis och 

läskedryck. Det antecknas i protokollet att barnen var mycket nervösa och vissa av föräldrarna 

var upprörda över deras barn beteende. Barnen visade likaså tydlig ånger. Ordföranden höll 

även här ett tal om vikten av sanning och menade att det alltid känns bra att tala ut om 

sanningen och få den här historien ur världen. Att erkänna sina fel är det första steget till att 

bli en riktig karl. Vidare påminde han barnen om att ”ovan oss finns en som, hör, ser och vet 

allt och att ert liv kan ge stort och smått”.
32

  När nämnden utdelade varningar och förmaningar 

till föräldrarna påpekade även ordföranden att denna lindringaste form av bestraffning var inte 

endast för att betänka vad man gjort utan även var till hjälp och stöd för föräldrarna.
33

 

Återigen visar nämnden här på någon form av överhet, genom att ta upp kristna referenser 

ämnar ordföranden ingjuta skuld och undergivenhet, då Gud vet allt och oavsett om barnen 

blir påkomna i framtiden eller inte blir de i slutändan dömda. Detta visar även på den 

auktoritet som nämnden ägde inför barnen. 

 

Att nämnden hade en naturlig auktoritet är uppenbart. En anmälning rörande två pojkar som 

vid sin skola hade brutit upp ett fönster och lyckats ta sig in och tillgodogjort sig ett antal 

saftbuteljer. De hade de senare skrutit med detta bland sina kamrater, vidare hade de även 

vandaliserat en termometer och utan något riktigt syfte förstört glasrutor på skolan och en 

fotboll som läraren och hennes man skänkt barnen. Nämnden menade senare att de endast haft 

uppsåt att förstöra för de andra barnen. Lärarens redogörelse var dock visserligen sådan att 

saftbuteljerna stod olämpligt till och kunnat fresta pojkarna, men att det inte försvarade deras 

beteende mot de andra. De uppträtt på ett elakt och föraktfullt sätt. Föräldrarna menade att de 

skulle försöka hålla bättre uppsikt över barnen och lovade bättring. Nämnden menade att det 

fanns starka skäl för nämnden att tilldela skyddsuppfostran, men beslöt att för denna gång låta 

dem undkomma med en varning och en förmaning till föräldrarna. 
34

 Återigen ger nämnden 

en varning att nästa gång kommer de inte så lindrigt undan. Genom att ge barnen och deras 

föräldrar en varning utför de en disciplinering och visar att agerandet från nämnden är det 

rätta handlingen. De bör acceptera detta och sköta sig bättre. Men genom ett ödmjukt och 

ångerfullt förhållningssätt väljer nämnden att inte ta till hårdare straff än en varning. 
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Vid samma möte behandlades även en anmälning mot tre andra pojkar som dels hade druckit 

utav saftbuteljerna som tillgripits i skolan, men samtidigt även ”pallat” äpplen från en äldre 

dam. Hon hade kommit på dem mitt i akten, hytt och ropat åt dem. De hade då kastat sten på 

hennes hus och då krossat flera glasrutor. Ordföranden beklagade sig över detta förargliga 

beteende och uppmanade strängeligen pojkarnas föräldrar att sköta sina uppfostringsplikter 

bättre annars kommer nämnden att nästa gång agera hårdare. Nu nöjde sig med en varning till 

barnen och en förmaning till föräldrarna.
35

 Att klassificera barn som pallar äpplen som 

vanartiga tycks vara väl magstarkt men uppträdandet de uppvisar mot den äldre kvinnan 

signalerade bristande respekt mot den äldre generationen. Detta borde enligt nämnden därför 

bekämpas så långt som det är möjligt. 

 

3.1.6 Ärenden rörande osedlighet i Väse kommun 

 

Osedlighet var en stor del utav vanartsproblematiken i Väse mellan 1926-1936. Arton barn 

stod anklagade inför nämnden för att genom osedligt beteende riskera vanart. I osedlighet 

innefattades svärmeri, utsvävningar och oönskad beblandelse med det andra könet. Det som är 

intressant är att denna typ av vanartigt beteende saknade stöd både juridiskt och i de direktiv 

som nämnderna blivit tilldelade. Könsfördelningen var jämn då elva pojkar respektive sju 

flickor var anklagade för denna typ av vanart under den aktuella tidsperioden. Sex barn blev 

skilda från hemmet för skyddsuppfostran nio blev allvarligt varnade och tre barn fick lämna 

nämnden utan någon åtgärd.  

 

Generellt sett hanterar nämnden denna vanart hårt och påpekar det extrema allvaret i vad 

barnen gjort. Två flickor, båda 15 år, hade varit ute och dansat och inte behagat vara hemma i 

tid. Två av dessa flickor hade även upprepade gånger umgåtts oanständigt med pojkar. Dock 

kunde inte samlag påvisas och därför beslöt nämnden att tilldela dessa två en allvarlig varning 

och en förmaning till deras föräldrar. Ordföranden påpekade även för flickorna att upphöra 

med detta beteende för att detta endast kan leda till fördärvet.
36

 

 

Hur barnavårdsnämnden i Väse bedömde skuld i denna typ av ärenden illustreras i ett ärende 

rörande en flicka på 13 år. Hennes lärare hade hört rykten om att denna flicka hade varit 

väldigt lössläppt och upprepade gånger hade haft samlag med flera män. Detta hade enligt 
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läraren börjat som antastningar i skolan och tillslut hade hon erkänt att samlag ägt rum med 

flera olika män samt med tre pojkar från samma skola. Vid nämndmötet erkände hon allt vad 

läraren sa men lade även till att läraren hade givit henne ett äpple samt en 50 öring för att få 

undersöka henne mellan benen. Läraren fann dessa uppgifter befängda och påpekade inför 

nämnden att flickan var slö i skolan och tidigare farit med osanningar. Nämnden gick helt på 

lärarens förslag och fann flickan direkt vanartig och tilldömde henne skyddsuppfostran. 

 

För de tre pojkar från samma skola som flickan hade haft samlag med beslöt nämnden att 

omedelbart upphäva deras avstängning från skolan. Nämnden påpekade att de vart tvungna att 

agera väldigt diskret i ärenden rörande en av pojkarna vars moder var svag efter en lång tids 

sjukdom. De ville inte belasta henne med vetskapen om hennes sons inblandning då det 

möjligtvis skulle försämra hennes tillstånd. Pojkarna menade att de inte visste att flickan var 

så ung och att de skulle bättra sig. Nämnden menade att de hade goda hem och därför lät 

nämnden det bero med en varning och för föräldrarna med en förmaning.
37

 Nämnden skiljer 

på skuldnivån mellan könen, flickan som nämnden även funnit lögnaktig och slö straffas 

hårdare än de pojkar som hon också haft samlag med.  I pojkarnas utsagor bestrider inte 

nämnden sanningshalten utan endast i flickans fall. 

 

Vidare finns det ett fall där en flicka döms till skyddsuppfostran, där samlag inte ägt rum utan 

att den största skulden för flickans vanart åläggs modern. Ärendet rör en ogift kvinna som 

inför sin elva åriga dotter haft samlag med en annan gift man. Mannen hade erkänt inför sin 

fru som hade anmält flickan till barnavårdsnämnden. Flickan hade enligt mannens fru då 

försökt sig på att utöva otukt med en lika gammal pojke. Både flickan och kvinnan förnekade 

båda anklagelserna och menade att frun till mannen ljugit. Nämnden menade då att det inte 

finns något skäl att misstro mannens erkännande inför sin fru och tilldömde flickan 

skyddsuppfostran.
38

 Här hade modern inte bara visat otukt inför sin dotter utan även gjort sig 

skyldig till äktenskapsbrott. En sådan fostrare för en dotter som redan uppvisar tendenser till 

grav vanart är direkt olämplig som fostrare. Nämnden straffar den ogifta kvinnan genom att 

skilja hennes dotter från hemmet. 

 

Det enda fallet från Väse som berör pojkar som dömts till skyddsuppfostran för osedligt 

beteende rör tre pojkar, 8 år, som övat otukt och olämpligheter med en yngre syster till en av 
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pojkarna. Flickan var vid tillfället fyra år och de hade visat sina könsorgan för flickan och 

instruerat henne vad hon skulle göra och därefter känt henne mellan benen. Flickan hade 

tydligen ertappats med att ligga på rygg och uppmana andra att komma och ta på henne. 

Nämnden menade att flickans beteende var en följd av pojkarnas handlingar och tilldömde 

pojkarna skyddsuppfostran. 
39

 

 

Nämnden i Väse lämnade ett ärende utan anmärkning. Det rörde en lärare som hört rykten i 

skolan om att två pojkar och en flicka, 10 år gamla, två år tidigare ägnat sig åt osedligheter på 

väg hem från skolan. Barnen bekräftar att de gjorde något otillåtet men har aldrig upprepat 

förseelsen och menar att de visste om att de gjorde fel. Nämnden noterade då att då de 

erkänner sin skuld och är medvetna om att de handlat fel, samt visat att de inte tänker göra om 

det samt att det passerat så pass lång tid från händelsen att de kunde lämna ärendet utan 

åtgärd.
40

 

 

Vid flera tillfällen frångår nämnden lagstiftningen om de åtgärder de skall ta till innan man 

skiljer barnen från hemmet. De utdelar i vissa fall inga varningar utan väljer att omhänderta 

barnen direkt. Osedlighet är en normbrytning som nämnden finner oacceptabel och 

disciplineringen är tydlig. De som bedriver sådana sexuella handlingar att de uppenbart är 

vanartade måste straffas hårt för att visa allvaret i deras agerande.  

3.1.7 Vanart i Väse kommun ur ett klassperspektiv 

 

Tabell 3. Klasstillhörighet av de till barnavårdsnämnden i Väse anmälda barnen 1926-1936 

Klasstillhörighet Antal Barn 

Överklass 0 

Medelklass 2 

Arbetarklass  34 

Okänd 3 

Summa 39 

 
41

 

Majoriteten av de barn som var av nämndens intresse kommer ur arbetarklassen och utgjorde 

87 % av totala antalet barn. De tre barn som inte gick att utläsa klasstillhörigheten för 
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utgjordes av barn till ensamstående kvinnor som endast betecknades antingen som änka eller 

ogift, troligen tillhör de kategori 3 till 5 enligt tabell 1 och således borde de betraktas som 

tillhörande arbetarklassen. Inget barn hade föräldrar ur kategori 1 och två barn hade en 

förälder som drev en mindre butik och därför placerats i kategori 2. 

3.1.8 Vanart i Väse kommun ur ett genusperspektiv 

 

Tabell 4. Vanartsfall i Väse kommun specificerat utifrån kön 1926 – 1936  

 Stöld och tjuvnadsbrott Osedlighet 

Pojkar 21 11 

Flickor 0 7 

Summa 21 18 

42
 

Pojkar var i större utsträckning intressanta för nämndens granskning än vad flickor var, 82 % 

av samtliga barn som var uppe i nämnden för granskning var pojkar. Pojkar var som mest 

intressanta för nämnden rörande stöld och tjuvnadsbrott, i mindre utsträckning för osedlighet. 

Flickor var däremot dock endast intressanta när de begått någon form av osedlighet där de på 

ett opassande sätt umgåtts med pojkar eller begått rent sexuella handlingar. 

 

Beslut rörande pojkar kunde i vissgrad påverkas utav hemförhållanden, deras agerande 

utanför själva ärendet eller deras beteende och prestation i skolan. Oftast gjordes en 

bedömning av hemmet innan man beslutade om en eventuell påföljd. Rörande flickor spelade 

hemförhållanden och uppförande i skolan betydligt mindre roll. Flickor kunde både ha 

ordnade förhållande i hemmet och vara ordentliga i skolan utan att detta kunde ses som 

förmildrande omständigheter. 
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3.2 Karlstads kommuns barnavårdsnämnd 

3.2.1 Karlstads Kommun 

 

Karlstads kommun hade 1 januari, 1926 en befolkning på 19 862 personer. 1936 hade 

befolkningen i kommunen ökat till 26 535 dvs. en befolkningsökning under perioden på 6673 

personer.
43

 

 

3.2.2 Karlstads kommuns Barnavårdsnämnd 

 

Karlstads barnavårdsnämnd bestod 1926 utav åtta ordinarie ledamöter och nio suppleanter. 

Som kyrklig representant i nämnden satt domprosten och som läkarrepresentant förste 

stadsläkaren. Vidare fanns det två representanter från skolväsendet varav en var 

folkskoleinspektör tillika ordförande för nämnden. Endast en kvinna återfanns bland de 

ordinarie ledamöterna. I nämnden fanns även en representant från fattigvårdsstyrelsen. De 

resterande två medlemmar var antecknade som vanliga ledamöter med beteckning 

byggmästare samt lokreperatör. 
44

 

 

Även i Karlstad var cirkulationen på ledamöter liten. Nya ledamöter tillträdde vid tre 

tillfällen, första gången 1928 då en ny ledamot valdes in och andra gången 1934 då 

ordföranden gick ur tiden och en ny medlem valdes in för att fylla hans plats. 1936 valde 

kvinnan och  läkarrepresentanten att lämna nämnden. För dessa valdes det nya ledamöter.  

Suppleanter valdes däremot vid flera olika tillfällen, men dessa var oftast inte närvarande på 

mötena utan agerade enbart som personliga suppleanter.
45

  

 

Mötesfrekvensen var hög, man eftersträvade att hålla ett möte varje månad, undantaget under 

sommar månaderna. Här fanns också möjligheten att sätta in extra möten vid behov, och även 

i Karlstad finns det tecken på att man valde att förlägga de ärenden som berörde barn på 

separata möten. Sammanlagt hade nämnden 140 stycken protokollförda möten under 

perioden.  Besluten fattades sannolikt genom enkel majoritet, möjlighet att reservera sig fanns 
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och  utnyttjades vid ett tillfälle, dock valde nämnden att annars skriva ”enhälligt beslutar” vid 

beslut, vilket borde innebära att då besluten nämnden fattats i consensus.
46

 

3.2.3 Ärenden rådande vanart och anmälningar mot barn i Karlstad 

 

Tabell 5. Åtgärder för vanart bland Karlstads kommuns barnavårdsnämnd mellan år 1926 till 

1936. 

Vanarts Typ Totalt 

Antal 

Barn 

Allvarlig 

varning 

Skiljande från 

hemmet 

Ingen åtgärd 

Stöld/tjuveri 49 42 6 1 

Osedlighet 17 8 9 0 

Skolförsummelse 5 3 1 1 

Övriga ärenden 14 14 0 0 

Summa totalt 85 67 16  2 

47
 

Nämnden valde också att förmana föräldrarna att sköta sina uppfostringsplikter bättre vid 52 

tillfällen.
 48

 

 

3.2.4 Ärenden rörande stöld och tjuvnadsbrott i Karlstad 

 

I Karlstad var också stöld och tjuvnadsbrott den största vanartskategori som var av intresse för 

nämndens granskning. 49 barn, varav samtliga pojkar, var anklagade för någon form av stöld, 

snatteri eller dylikt. Endast sex av de anmälda barnen blev skilda från hemmet. Dock gällde 

alla utom två anmälningar återfall som tidigare varit uppe för nämndens granskning. Stöld och 

tjuvnadsbrott var ett stort problem för Karlstads barnavårdsnämnd.  

 

Ett av de återfall som nämnden hade på sitt bord var en pojke på 12 år som stulit en velociped 

och sålt den vidare. Personen ifråga hade sedan sålt den vidare tills den hamnat i händerna på 

dess ursprungliga ägare. Ägaren hade anmält detta till polis som senare spårat upp pojken. 
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Vid nämndmötet hade pojkens lärare menat att pojken ofta varit en bråkstake i skolan och han 

hade fått väldigt många klagomål riktade mot pojken. Nämnden menade då att det för tillfället 

räckte det med en allvarlig varning men vid ett senare tillfälle då pojken var uppe i nämnden 

igen, denna gången för skolk och störigt beteende i skolan, blev utslaget skyddsuppfostran.
49

 

 

 Vid de ärenden där nämnden tilldömde barnet skyddsuppfostran vid första förseelsen lade 

nämnden stor vikt vid barnets agerande inför nämnden, men de la även också stor vikt vid 

barnets skolgång och agerande i övrigt.  Ett av de ärenden där en pojke fick skyddsuppfostran 

efter första nämndmötet rörde ärendet tre unga pojkar, 10 till 13 år gamla. De hade under en 

rast snattat en reservoarpenna samt samlarkort som dessa sedan sålt och köpt godis för 

pengarna. När det upptäcktes och anmäldes till barnavårdsnämnden utredde nämnden deras 

livssituation. De fann att två av dem hade ett gott hem och deras lärare hade inget stort att 

anmärka på deras beteende i skolan. Rörande den tredje gossen fann de att han i skolan var 

bråkig, störig och kunde skolka långa perioder i sträck. Samtidigt var hans moder änka och 

arbetade under dagarna så nämnden fann det ytters tveksamt att hon hade möjligheterna att 

utföra de plikter som uppfostringen krävde. Därför fann nämnden att pojken skulle 

omhändertas för skyddsuppfostran.
50

 Utifrån beteendet hos pojken och det faktum att hans 

vårdnadshavare var en ensamstående arbetande kvinna gjorde nämnden den avvägningen att 

hon inte var lämplig som fostrare. Både livssituationen för kvinnan och det tydliga resultatet i 

sonens uppförande var tillräkligt för nämnden för att skilja pojken från hemmet. 

 

Andra gången som nämnden dömde till skyddsuppfostran på grund av stöld var ett ärende 

rörande tre pojkar, 12-13 år gamla, som upprepade gånger snattat godis och vandaliserat en 

affär. Två av barnen visade en tydlig ånger och hade även föräldrar som svor att de inte skulle 

låta saken bero utan tydligt markera och bättra sig för att detta inte skulle upprepas. Men den 

tredje pojken hade enligt nämnden inte visat någon form av ånger utan var endast trotsig och 

likgiltig. Hans far hade menat att nämnden ifråga överreagerat och menande att de skulle 

bedöma anmälningen för det pojkstreck det var. Faderns reaktion, fick nämnden att ifrågasätta 

faderns kompetens som fostrare för gossen och dömde pojken till skyddsuppfostran. De andra 

två fick allvarliga varningar och deras föräldrar förmaningar.
51

Återigen bedömer nämnden 
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målsmannen som olämplig som dessutom vågar sätta sig upp mot nämndens bästa vetande 

vilket visar sig vara helt oacceptabelt. 

 

Det enda ärendet som nämnden lämnar utan åtgärd berör en pojke på åtta år. Han hade på väg 

till en kamrat gått vilse och när han då passerat en bensinmack hade han gått in i syfte att 

fråga efter vägen. Där hade han sett en portmonnä ligga på disken och han hade tagit tillfället 

i akt att plocka på sig den för att sedan springa där ifrån. Senare hade han haft dåligt samvete 

och slängt iväg portmonnän. Då han senare gått tillbaka för att återlämna den hade han inte 

hittat platsen där han slängt den. Nämnden fann hans historia sannolik och menade att 

frestelsen för unga sinnen är svår. Samtidigt var nämnden noga med att notera att båda hans 

föräldrar var i livet och att hans far var predikant till yrket. Därför fanns det inga tvivel att 

föräldrarna hade både medlen och moralen att fostra pojken och fostra pojken ett korrekt sätt, 

så nämnden beslöt att lämna ärendet utan åtgärd.
52

 

 

Ett ärende som nämnden bedömer som mindre allvarligt är rörande en pojke som snattat 

godsaker ur en butik.  Fadern menar att han redan tillrättavisat gossen genom aga, vilket enligt 

nämnden visar på ett gott hem, tillika så menar fadern att han ämnar anmäla pojken till 

skeppsgossekåren vilket nämnden finner vara en god sak och ger därmed pojken en varning 

och låter saken bero med det.
53

 Här hade fadern redan tagit tag i uppfostran och genom 

lämplig metod tuktat gossen. Eftersom nämnden ansåg att det var en lämplig metod behövde 

de alltså inte agera hårdare. 

 

3.2.5 Ärenden rörande osedlighet i Karlstad 

 

Ärenden angående osedlighet var i Karlstad ett problem som endast berörde flickor. 

Sammanlagt 17 flickor var under perioden av intresse för nämndens granskning och nio 

stycken blev skilda från hemmet. Inget ärende lämnades utan åtgärd.  Det indikerar på att 

osedlighet var ett problem som även Karlstads barnavårdsnämnd ansåg vara av allvarlig 

karaktär. Nämnden var även mer benägen att frångå direktiven vid osedlighet än vid andra 

typer av vanart. Vid påvisat samlag var det ofta regel att nämnden beslutade om 
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skyddsuppfostran oavsett om personen varit av intresse för nämndens granskning tidigare 

eller inte. 

 

Ett exempel på en sträng dom från nämnden gäller en anmälan rörande en ung flicka på 14 år 

som anmälts till nämnden av sin bror, tillika målsman, som menar att hon är svårkontrollerad 

samt varit ute sent om nätterna. Brodern påpekar att de prövat aga och även andra former av 

fostran men inget har hjälpt. Vid en läkarundersökning påvisades det att flickan till och med 

ådragit sig en venerisk sjukdom. Flickan erkände visserligen att hon haft samlag med flera 

olika män, men inte vid något tillfälle hade det skett på frivilligt basis utan hon hade gjort 

motstånd och skrikigt, hon menade också att hon vid ett tillfälle blivit indragen i en kiosk och 

där blivit våldtagen. Nämnden beslutade dock att flickan var så vanartig och fann ingen annan 

åtgärd än skyddsuppfostran.
54

 Nämnden tar ingen hänsyn till omständigheterna vid de 

tillfällen samlag har ägt rum utan konstaterar att vid ett genomfört samlag är flickan så 

vanartig att hon bör omhändertas. 

 

Att nämnden i Karlstad väljer att skuldbelägga flickorna är tydligt. En annan anmälan belyser 

tydligt detta. Anmälan berör en 15-årig flicka som bodde hos sin mormoder. Detta för att 

hennes mor vart ogift och inte heller vetat vem fadern var när hon blivit gravid. Flickan hade 

under sommaren varit ute och dansat vid regementet. Där hade hon lärt känna en soldat som 

hon sedan träffat regelbundet. Hon hade vid ett tillfälle följt med ut i skogen, väl där hade 

soldaten då tvingat sig på henne och trots hennes motstånd idkat samlag med henne och vid 

detta tillfälle blivit smittad med en venerisk sjukdom. Hennes moder hade dock några år 

tidigare gift sig med en man och fått fyra yngre barn. Moderns nya man menade då att dottern 

var välkommen hem till dem och där skulle fostran ske bättre och han skulle se till att flickan 

skötte sig.  Detta menade nämnden var en dålig idé då flickan var så vanartig att hon enbart 

skulle vara ett dåligt inflytande för de yngre syskonen och därför riskerade att de också blev 

vanartade.
55

 

 

Ett unikt ärende berör en flicka som med flera personer och upprepade gånger idkat samlag.  

Flickan, som var 15 år vid tillfället, hade varit vid regementet upprepade gånger och även hon 

träffat en soldat. Hon hade flera gånger haft samlag med soldaten, dock mot sin vilja menade 

hon. Vidare hade hon även gjort eftergifter och haft samlag med andra pojkar. Men en kväll 
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hade hon blivit lovad av en pojke att hon skulle få alla danserna med honom under kvällen om 

hon gick med på att ha samlag med honom. Detta hade hon gått med på men han hade inte 

dansat en enda gång efter detta med henne. Då hade hon beslutat att det var slut med hennes 

medgörlighet och därefter nekat alla förfrågningar och inviter. Hennes moder menade att hon 

var god i hemmet och hade en position som springflicka. Trots upprepade samlag fann 

nämnden henne inte så vanartig utan beslutade till sist om en varning till henne och hennes 

moder. Dock reserverade sig två ledamöter mot beslutet.
56

 

 

Anmälan rörande flest barn inom ett och samma ärende behandlades efter att en äldre man 

blev anklagad för att ha betalat småflickor för att komma och klä av sig och låta honom fingra 

på dem mellan benen. Mannen hade varit änkling i flera år och hade upprepade gånger, både 

offentlig och hemma hos sig, bett flickor klä av sig. Samtliga flickor som varit hemma hos 

mannen blev då intresse för nämndens granskning sammanlagt nio stycken nio till tolv år 

gamla. Fyra av dessa hade upprepade gånger gått till äldre mannen och begärt pengar. Dessa 

erkände dessutom att de visat sig nakna inför mannen. Nämnden menade att de hade tillräkligt 

mycket skäl för att döma dem till skyddsuppfostran. Resterande fem hade antingen inte visat 

något eller följt med honom hem men sedan ångrat sig. Dessa fick en allvarlig varning av 

nämnden och deras föräldrar förmaningar.
57

 I detta fall tar nämnden återigen ingen hänsyn till 

omständigheter utan väljer direkt att klassa barnen som vanartiga  

 

3.2.6 Ärenden rörande skolförsummelse  

 

Karlstad behandlade fem barn för förseelsen ”skolförsummelse”, alltså ärenden som 

uteslutande handlade om dåligt uppförande i skolan eller skolk. De var samtliga pojkar, endast 

en blev skild från hemmet och en lämnades utan åtgärd. Denna är den mest otydliga kategori 

barn, då många barn som skildes från hemmet vid andra tillfällen anklagades för en slarvig 

skolgång och långa perioder av skolk, men väldigt få blev anmälda endast på grund av denna 

förseelse.  

 

Vid ett tillfälle blev utfallet skyddsuppfostran men motivet bakom åtgärden förklarade 

nämnden vara att pojken varit av intresse för nämndens granskning tidigare, då för stöld. Det 
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menade nämnden visade på bristande uppfostringsmöjligheter och trots att föräldrarna gjort 

vad de kunnat beslutade nämnden om skyddsuppfostran.
58

  

 

 Nämnden väljer även i ett annat fall tydligt att ignorera önskningar från föräldrarna som i en 

anmälan som behandlar en pojke där läraren uppfattad pojken som lat, slarvig, olydig. Läraren 

menar att pojken saknar uppfostran från sina föräldrar. Föräldrarna menar dock att det är 

läraren som är alldeles för hård mot pojken och önskar att han skulle få lov att byta skola. 

Detta finner nämnden otroligt och menar att det inte kan vara skolans fel utan felet ligger hos 

pojken och tilldelar honom en varning och förmaning.
 59

 

 

3.2.7 Övriga ärenden 

 

Övriga ärenden är ärenden som nämnden behandlade men som inte passar in i en tidigare 

kategori. Det berörde 14 barn alla pojkar. Dessa ärenden är av ganska olika karaktär som 

berör allt från störigt beteende till misstänkt fylleri. Utfallet blev i regel alltid en varning till 

pojken och i vissa fall även en förmaning till föräldrarna. Exempelvis gällde en övrig anmälan 

tre pojkar som hade observerats av en lärare vid ett tillfälle då de,  enligt läraren,  hade druckit 

sprit och rökt cigaretter. Läraren hade funnit det opassande att de drack sprit och blev onyktra 

offentligt samt att de haft en onaturlig stor tillgång till cigaretter. Pojkarna förklarade sig med 

att en av deras mödrar ägde en kiosk, därav den stora tillgången på cigaretter och att de bara 

låtsades vara fulla. 

 

Nämnden behandlade även ärenden som starkt går att ifrågasätta, t.ex. en pojke som olovligen 

hade cyklat omkring i Värmland och tillslut blivit upphämtad av polisen i Uddevalla. Han 

hade slutat skolan och arbetat på en rad olika ställen där han inte längre hade anställning. 

Nämnden beslöt att varna honom och uppmanade honom att finna en anställning som han 

kunde behålla.
60

 Andra anmälningar var till exempel tre pojkar som agerat störigt på en 

innegård och skrämt hästar samt ett ärende som behandlar två falsklarm till brandkåren.  I 

båda dessa ärenden tilldelade nämnden barnen en varning trots att allvaret inte kunde 

bedömas som särskilt grovt.
61

 Dessa anmälningar som nämnderna behandlade var av mindre 
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allvarlig karaktär vilket man ser på utfallen. Nämnden varnade barnen och klargjorde att de 

förstått allvaret i situationen 

3.2.8 Vanart ur ett klassperspektiv i Karlstad 

 

Tabell 6. Klasstillhörighet av de till barnavårdsnämnden i Karlstad anmälda barnen 1926-

1936 

Klasstillhörighet Antal Barn 

Överklass 0 

Medelklass 4 

Arbetarklass  76 

Okänd 5 

Summa 85 

62
 

I likhet med Väse dominerade barnen från arbetarklassen barnavårdsnämndens arbete rörande 

vanartiga barn. 89 % av barnen har ursprung från de lägre samhällsiktena, de fyra barn som är 

av medelklass har föräldrar som var mindre näringsidkare så som skräddare, handelsmän och 

andra yrken som faller in under kategori 2 enligt den metod som använts. De barn som inte 

går att klassificera har antingen föräldrarnas yrke inte nämnts eller så har det varit kvinnor 

som endast benämnts ogifta, änka eller dylikt. Men återigen finns det skäl för att klassificera 

dessa till kategori 3-5 och likställa dessa med arbetarklass. Då de i regel antingen är  ogifta 

eller änkor. 

 

3.2.9 Vanart ur ett genus perspektiv 

 

Tabell 7. Vanartsfall utifrån kön i Karlstads kommun. 

 Stöld/tjuvnads 

brott 

Osedlighet Skolk och störigt 

beteende i skolan 

Övrigt 

Pojkar 49 0 5 14 

Flickor  0 17 0 0 

Summa samtliga 49 17 5 14 

 63
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Av samtliga barn som var upp i Karlstads nämnd för granskning var 80 % pojkar och 

anledningen var till överhängande del för stöld och tjuvnadsbrott. I inget av de fall som 

berörde osedlighet var pojkar av intresse. Flickors vanart bestod  i, liksom i Väse, av 

osedlighet och olämpliga förhållanden med det motsatta könet. Även i Karlstad la nämnden 

en större vikt vid pojkens uppförande i sitt sociala liv än vad de gjorde med flickorna där de 

övriga omständigheterna inte spelade någon större roll. Att nämnden i Karlstad var betydligt 

hårdare mot flickors vanart än mot pojkars är också tydligt. 
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4. Diskussion 

 

Syftet med studien är utreda och analysera skillnader i begreppet vanart i Karlstad och Väse 

kommuns barnavårdsnämnder genom att utifrån de protokoll som existerar studera nämndens 

åsikter och syfte med sitt agerande. Väse och Karlstad var 1926 två skilda kommuner, Väse 

en liten landskommun med lite över 3 000 invånare och Karlstad en växande industristad med 

över 20 000 invånare.  Mina frågeställningar har varit vad för åtgärder respektive nämnd har 

tillgripigt vid de olika anmälningarna av vanart som nämnden behandlade. Om man kan se 

några direkta skillnader i tolkningen av begreppet vanart både utifrån klass och genus. 

 

Utifrån Foucaults teori om samhällets disciplinering under 1900-talet, som legat till grund för 

den teoretiska anknytningen, kan 1926 års lag om samhällets barnavård tydligt ses som ett 

led i den processen. Lagen innebar en centralisering av barnomsorgen i samhället, dels för att 

den dåvarande administrationen var krånglig vad gällde den aktuella typen av ärenden och 

dels för att  man ansåg de rådande nämnderna inte nådde samtliga behövande barn. I och med 

centraliseringen blev barnavårdsnämnden mer effektiv och gavs större handlingsmöjligheter 

då samtliga ärenden rörande barn hamnade på ett bord. Lagändringen blev en möjlighet för 

nämnderna att ytterligare disciplinera den vanartiga ungdomen som nu ökade i antal. 

Barnavårdsnämnderna blev ett instrument mot oönskade element i samhället.
64

 

 

Nämndernas sammansättning av ledamöter var lika varandra. Även om Karlstads nämnd hade 

fler ledamöter till antalet så var den sociala statusen på ledamöterna likvärdig, det var en 

kraftig majoritet av representanter från medel och överklassen. Trots att minst en av 

ledamöterna skulle vara kvinna, så var kvinnor i regel underrepresenterade och majoriteten av 

ledamöterna kom främst att bestå av borgliga män. Representationen från arbetarklassen var 

icke-existerande och med tanke på hur man systematiskt behandlade personer från de lägsta 

klasserna så blir det en uppenbar klasskonflikt där borgarklassen fann arbetarklassens barn 

som saknar förmåga att anpassa sig efter de kristligt borgliga normerna lastbara för samhället. 

Skillnaderna mellan nämnderna trots den geografiska skillnaden var således inte speciellt 

stora då majoriteten av de anmälda barnen i båda nämnderna hade sitt ursprung ur 

arbetarklassen. 
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Den vanart som var i majoritet i nämnderna utgjordes av stöld och tjuvnadsbrott.  54 % av 

anmälningarna i Väse rörde stöld och tjuvnadsbrott. I Karlstad var siffran 57 %. Förseelsen 

hade ungefär lika stor andel av anmälningarna i båda kommunerna och visar tydligt på att 

stöld var den dominerande formen av vanart bland barn. Synen på de barn som begått stöld 

brott var också likartad. Endast tre av barnen som anklagades för stöld i Väse skildes från 

hemmet och då på grund av det undermåliga familjehemmet som nämnden fann oförmöget att 

fostra barnen. Sex barn blev skilda från hemmet i Karlstad för samma typ av vanart. Det 

ligger någon form av förståelse bakom just denna typ av vanart, båda nämnderna nämner 

ungdomens frestelser och hur lätt det är att falla för stundens ingivelser. I Väses 

barnavårdsnämnd visar ordföranden en form av faderlig uppfostran där han förklarar att stöld 

leder till fördärvet och det finns en högre makt som dömer er i slutändan.  Det innebar dock 

inte att nämnderna tog lätt på denna typ av vanart, barnet skulle erkänna sin skuld och visa sin 

uppriktiga ånger. Flera gånger valde Väses nämnd att varna barnen och att påpeka att nästa 

gång blir det hårdare påföljd. I Karlstad gick man ett steg längre. När nämnden uppfattade ett 

barn som trotsigt och föräldern som oförstående beslöt nämnden direkt om skyddsuppfostran.  

Uppvisades tendenser att sätta sig emot barnavårdsnämnden visades tydliga brister som 

uppfostrare. För att rätta personen i ledet utövade därför nämnden i Karlstad sin strängaste 

form av myndighetsutövning i syfte att tukta och disciplinera föräldern. 

 

Föräldrarnas  grad av påverkan på nämndernas beslut är påtaglig. Det ärendet i Karlstad där 

en förälder påstådde att han agat sin son och ämnade anmäla honom till skeppsgossekåren 

ansåg nämnden i Karlstad visa på ett gott familjehem och med det låta saken bero. Här stödjer 

nämnden en fysisk fostran, samt en disciplinär institution som skall tukta den vanartige 

pojken. Även i det ärende som berör en pojke på åtta år spelade faderns yrkesroll som 

predikant in stort på utfallet av nämndens beslut. Då nämnden ägde en påtaglig kristen moral 

så borde ju fadern kunna tukta pojken och ge honom de moraliska medlen för att förebygga 

vanart och därför fanns det ingen grund för nämnden att agera utan lämnade saken utan 

åtgärd.   

 

Osedlighet var den problematik som bedömdes hårdast. Ingen anmälan rörande osedlighet var 

för obetydlig för nämnden att hantera. Trots att det saknades stöd i både lagtexten och de 

direktiv som nämnderna hade var det en dominant del av vanartsproblematiken. I Väse valde 
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nämnden att behandla ett ärende där de påstådda osedligheterna begåtts över två år tidigare. 

Enda anledningen till att Väse i detta fall inte agerar hårdare är just för att det var så lång tid 

och att barnen i fråga insett sitt misstag och inte upprepat detta vilket tyder på att det fanns 

incitament för nämnden att varna barnen om det skett närmare i tiden eller om det skett 

upprepade gånger.   

 

Denna typ av vanart var för båda nämnderna i första hand ett kvinnligt problem. I Karlstad var 

samtliga barn som blev anmälda för osedlighet och otukt flickor. I Väse var visserligen en 

majoritet pojkar, men kvinnorna dömdes både hårdare och var oftast utgångspunkten för 

nämndens beslut. Ett exempel är ärendet i Väse där nämnden behandlar tre pojkar som utövat 

otukt med en liten flicka som sedan legat på rygg och blottat sig på ett olämpligt sätt. Här 

dömer Väses nämnd samtliga pojkar till skyddsuppfostran, trots att det som de gjort skulle 

kunna ses som en harmlös yttring av nyfikenhet. Men de facto dömde de pojkarna till 

skyddsuppfostran just för att de riskerade även att göra flickan vanartig och troligen inte så 

mycket på grund av deras eget beteende. Flickan som bevittnat sin moder tillsammans med en 

annan man. Enligt anmälan hade då också flickan försökt utöva otukt med en jämnårig pojke, 

och då blivit tilldömd skyddsuppfostran. Nämnden i Väse valde att ta det säkra före det 

osäkra, i och med att hennes moder var ogift och hade umgänge med en annan man visade 

redan där att flickan riskerade vanart. Att hon sedan försökt att tillämpa otukten själv visar de 

att nämnden måste agera.  

 

Både i Väse och i Karlstad visar anmälningarna att det är flickan som är vanartig och måste 

skiljas från hemmet, inte på grund av bristande föräldraskap utan på grund av hennes 

beteende. I det fall den unga flickan som hade en moder som var beredd att ta över 

målsmanskapet menade nämnden att hon var så vanartig att hon skulle fördärva de yngre 

syskonen. I ärendet i Väse med en flicka som haft samlag med tre pojkar från samma skola 

blir flickan skild från hemmet samtidigt som pojkarna endast får en varning och till och med 

noteras att nämnden bör vara diskret på grund av en av pojkarnas mors dåliga hälsa. Nämnden 

skiljer alltså påföljden  utifrån kön i Väse. Det är svårare att göra samma slutsats i Karlstad då 

nämnden i Karlstad inte berör någon form av manlig osedlighet. En möjligslutsats är dock att 

det inte ansågs vara ett lika stort problem för pojkar som för flickor. 

 

Skillnaden mellan flickors och pojkars vanart är därför tydlig. Det krävdes mycket för att som 
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pojke bli bedömd som vanartig genom osedlighet. I regel är det den kvinnliga sexualitet som 

är farlig och som bör bekämpas, framföra allt sexualitet utom äktenskapet. Båda nämnderna 

betonar bestämt att de samlag som sker utanför äktenskapet tyder på grav vanart från flickors 

sida och beteendet är inte önskat i samhället. Nämnderna tar sig friheten att döma utifrån sin 

egen moral och ignorera både direktiv och huruvida de hade stöd i lagen eller inte. 

 

Nämnden i Karlstad värdesätter dock i viss mån en personlig mognad som t ex rörande flickan 

som fick en varning trots upprepade samlag med olika män, dock hade hon en anställning och 

visat en moralisk förbättring i och med menat att hon skulle sluta vara medgörlig och göra 

eftergifter trots detta reserverade sig två ledamöter vilket tyder på att detta var ett 

undantagsfall.   

 

De övriga ärenden rörande vanart som Karlstad behandlar saknat motsvarighet i Väse 

kommun. Anledningen till att skolförsummelse inte förekom i Väse kan förklaras genom att 

det var fler elever i Karlstad kommun och möjligheterna och frestelser till skolk var större i en 

stor stad än en landsortskommun.  Vidare berörs även de andra anmälningarna som inte faller 

under någon av de tidigare kategorierna som Karlstads nämnd behandlar. Dessa handlar också 

om pojkstreck och agerande som visserligen kan vara av allvarlig art, men som mest handlar 

om störande av ordningen. Det är dock viktigt att peka på att endast två ärenden i Karlstad 

som lämnades utan åtgärd.  Resterande ärenden resulterade i minst en varning vilket tyder på 

att nämnden i Karlstad i princip aldrig fann de barn som var uppe i nämnden som helt 

oskyldiga. Nämnden väljer att varna barnen som en markering att det är bättre att varna 

barnen för att eliminera risken för återkommande vanart. 

 

För att återknyta till tidigare forskning visar den på att barnavårdsnämnderna i Sverige blev 

ett högborgligt instrument i jakten på samhällets moraliska förfall.  I likhet med Sundkvist 

undersökning om Norrköpings barnavårdsnämnd
65

 så agerar både Karlstads och Väses nämnd 

utanför sina ramar och omhändertar barn mer frekvent än som var tanken bakom 

barnavårdsnämnderna. De typer av vanart som nämnderna i Väse och Karlstad behandlade var 

också de typiska nationellt sett. Pettersons undersökning i Piteå under samma tidsperiod 

konstaterar samma resultat rörande genusuppdelningen, där flickor var i majoritet rörande 

osedlighet och pojkar var endast av intresse vid olika typer av stöld eller ordningsbrott.  
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Samma undersökning pekar även på en borglig nämnd som i stort fokuserar på de lägre 

samhällsklasserna.
 66

  Bentzer pekar också i sin undersökning på de borliga idealen som kom 

att prägla nämnden i Stora Tunas arbete. Även här var genus perspektivet vitt åtskilt där synen 

på flickor och pojkars vanart skiljde sig markant.
67

 Så Väse och Karlstads barnavårdsnämnder 

förevisar ingen diskrepans utan de var en del i en nationell process i syfte att bekämpa de 

vanartiga barnen och tukta den vilda arbetarklassen. 
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5. Sammanfattning 

 

Syftet med den här studien är att jämföra och analysera skillnaderna i synen på vanart i 

Karlstad och Väse kommuns barnavårdsnämnder. I undersökningen har även ett klass och 

genusperspektiv lagts. Studien har utgått från Michels Foucaults teorier om makt och 

samhällets disciplinering, där barnavårdsnämnderna kom att ingå som ett led att disciplinera 

en mer vildvuxen arbetarklass.  

 

Skillnaderna mellan Väse och Karlstads kommun vid undersöknings tillfället är stora, Väse är 

en agrart präglad landskommun medan Karlstad är en kraftigt växande industristad som är 

nära på tre gånger så stor som Väse. Trots detta är nämnderna i fråga om komposition och 

representation väldigt lika varandra, med en majoritet män med borgliga yrken.  

 

Den typen av vanart som var mest utspridd i både Karlstad och Väse var den som berörde 

stöld och tjuveri. De utgjorde en klar majoritet i båda kommunerna. Det var endast pojkar som 

var anmälda för stöld till respektive barnavårdsnämnd och utfallet blev ofta en varning till 

barnet och dess föräldrar. Nämnderna påvisar tydliga likheter i vad man efterfrågade för 

beteende hos både barnen och föräldrarna när de stod inför nämnden. 

 

Osedlighet var den näst största typen av vanart. I Väse var könsfördelningen relativt jämn 

samtidigt som nämnden i Karlstad aldrig intresserade sig för pojkars osedlighet. Båda 

nämnderna bedömde osedlighet hårt och ytterst allvarligt på opassande umgänge med 

motsatta könet. I de fall där kvinnor bevisat haft samlag blev de skilda från hemmet och 

pojkar som haft samlag blev skarpt varnade. Det visar på att nämnden hade ett kristlig ideal 

där alla element som bröt mot det skulle elimineras från samhället.  

 

Barnavårdsnämnderna kom att bli ett instrument för överklassen att agera mot och tukta den 

ostyriga arbetarklassen som vägrar foga sig. Det finns en klar skillnad mellan pojkars och 

flickors vanart vilket tyder på att de ideal som nämnderna haft för respektive kön spelat stor 

roll. Skillnaden mellan lands och stadskommun rörande synen på vanart och den goda 

barndomen skiljer sig inte speciellt mycket åt. 

 

 



38 

 

Käll- och litteraturförteckning  
 

Otryckta källor 

 

Karlstads Kommuns Barnavårdsnämnds protokoll, 1926-1936, Karlstads arkivcentrum 

 

Väse Kommuns Barnavårdsnämnds protokoll, 1926-1936, Karlstads arkivcentrum 

 

Tryckta källor 

 

Aldén Gustaf, lag om samhällets barnavård och därtill hörande lagar men inledande översikt, 

utdrag ur motiven förklaringar, förklarande anmärkningar och register, Stockholm, 1925 

 

Bentzer Niclas, Borglighetens ideal – arbetarens Verklighet en studie om Stora Tunas 

barnavårdsnämnd 1903-1917,  C-uppsats, Högskolan i Dalarna, 2007 

 

Foucault Michel, Övervakning och straff, arkivförlag, 2003 

 

Nilson Roddy, Kontroll, makt och omsorg sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780 – 

1940, Studentlitteratur, 2003 

 

Norman Hans, Från bergslagen till Nordamerika studier i migrationsmönster, social rörlighet 

och demografisk struktur med utgångspunkt från Örebro län 1851-1915, Almqvist & Wiksell, 

Uppsala, 1974 

 

Petterson Lars, ”Barndomens Sedliga förvildning, en studie om vanart och försummelse i 

Piteå stad 1926-1936”, C-uppsats, Luleås tekniska universitet, 2007 

 

Sandström Karl, De vanartiga barnen i Karlstad: en studie i vanart mellan 1926-1930, B-

uppsats, Karlstad 2009 

 

Sundkvist Maria, De vanartade barnen, mötet mellan barn föräldrar och norrköpings 

barnavårdsnämnd 1903-1925, 1994 

 

Swärd Hans, Mångenstädes svårt vanartad... : om problemen med det uppväxande släktet, 

Floda, 1993  

 

Årsbok för Sveriges kommuner, Kungliga Statistiska Centralbyrån, Kungliga Boktryckeriet, 

1926 

 

Årsbok för Sveriges kommuner, Kungliga Statistiska Centralbyrån, Kungliga Boktryckeriet, 

1936 

 

 


