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Förord

skall tillförsäkra barnKonventionsstaterna det ståndiärsom
bilda åsikter fritt uttrycka dessa alla frågorirättenatt attegna som
barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse för-irör

bållande till barnets ålder och mognad.

detta ändamål skall barnet särskilt beredasFör möjlighet att
bäras, direkt eller företrädareantingen eller lämpligtettgenom

och förenligtpå med den nationella lag-sätt ärettorgan som
stiftningens procedmregler, alla domstols- ocb administrativai
förfaranden barnet.rörsom

Artikel i Nationernas barnkonventionFörenta ställer krav de12
demokratiska beslutens former och innehåll. Artikeln gäller inte
bara barnens förhållandenpersonliga alla frågor dem.rörutan som

harSverige Barnombudsmannen följtI artikelnBO upp genom
för det de skyldighet höra barnen.äratt argumentera att attvuxnas

har särskilt adresserat förslagBO sina till kommunerna. för-I ett
slag till förändringar kommunallageni bl.a.BO nämn-attmenar
derna ska samråda barnmed och ungdom under frågoriår18 som

dem, dessa barn och ungdomar skallangår tillrättatt attges
stånd opininionsundersökningar gäller deras vardagsmiljösom

de ska kunna väcka ärenden de kommunalai nämnderna.attsamt
denna tredje debattskrift från DemokratiutredningenI presen-
Kristina Engwall demokratins genombrottssekel barnensterar ur

eller olika barngruppers synvinkel. deHonsnarare attmenar ove-
dersägliga framgångarna för barnens ställning deti svenska sam-
hället följas medmåste innovationer omfatt-i ännu störreupp som

inkluderarning barnen. hävdar vidare de s.k. besparingar-Hon att
den offentligai sektorn i utsträckning drabbade barnenna stor

därför tillingen deras rättigheter och intressen. Bar-att tog vara
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FÖRORD

det detillgodoses ochtrygghetgrundbehov måste år vuxnaavnens
bevaka barnens Honutanför familjen måste uppväxt.även som-- fondrikskapat1900-talet kollektivtunderockså enattanser

särskilda behovoch måsteutvecklingbarnskunskap somom
avstånd fråntillborde ledafördjupas ochochvårdas tarattsom

barnkompetensmed iyrkesgrupperneddragningarytterligare av
lagstiftningslutligenböroffentliga sektorn.den Barn genom ny

framför allt kommuner.politiska iinitiativrätt att tages
förefalla harmlöst.förstone Menärende kanEngwalls iKristina

Fortfarande kanallenarådande.barnbetrakta intehennes ärsätt att
bar-beskriverbroschyreri sinafinna svenska kommuner somman

med-intekommuninvånare.morgondagens Barn är ännunen som
och för-konkretiserasskall börjaBarnkonventionenborgare. När

Barnkommit-betydande motsättningar.uppdagas ocksåverkligas
med detavvaktalagstiftningtillgripaville intemajoritetténs utan

övervakningskommittétid 1997:166. FN:sSOU exem-menaren
tillpolitik innebär nejpraktiskBarnkonventionen ipelvis ett enatt

beslutsfattandet.det politiska Dendecentraliseringlångtgående av
deberoendeblirrättigheterför barnensoroadär avatt annars
kom-olikagäller ivillkoroch politiskaskiftande ekonomiska som

muner.
Demokratiutred-aspektviktig imedborgarnaDe utgör enunga

förhoppningsvisskrift kommerMed dennaanalyser.ningens
demokratinsvenskaställning denbarnens idiskussionerna attom

vadmedvetenhetkanske skapakanstimuleras. Rapporten ettom
innebära.skulle kunnademokratidebattenbarnperspektiv i

OhlanderAnn-Sofieprofessorhar granskatsTexten menav
Demokrati-utformning.slutligasjälv för dessförfattaren ansvarar

innehållet.ställning tillhar tagitledamöter inteutredningens

Erik Amná
Huvudsekreterare
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Inledning

under-barnmiljöutredning1970-talet tillsattesUnder somstoren
utred-statligaaspekter. Denlevnadsvillkorbarns mångasökte ur

fast-slutbetänkandetflertal rapportenredovisades i Iningen ett
följande:barnmiljöutredningenslog

behovderastotalsynvälfärd skapasmåsteBarns genom en
finns egentligen ingadem.samhälle Detoch det omgersom

livhur de ordnar sittochmänniskorfrågorbarnfrågor, bara om
ha det braskallochför alla små storaatt --

helhetsperspektiv,utifrånbehandlasvälfärdbarnsVisst måste ett
detbarnfrågorspeciella Finnsfinnsdetdet riktigt inteär attmen

stick ioch intressen gårfrågor där barnsverkligen inte stävvuxnas
frågor därfinnas intressen stårskulledetvarandramed Om nu

då denkonflikter,dessahur löservarandra, gruppen,enamot
inflytandepolitisktsaknarbarnen,

möjligheteroch barnsrättigheterbarnsfrågorna,härDe attom
bara1900-talet. sjuttioförtypiska detpåverka Förkunna är sena

Tanken barnfrågan.ha ställtskullesedan ingeneller åttio år att
hän-skulleellerha rättigheter precisskulle taatt vuxnasom vuxna

tämligenseklet sigskulle börjanåsiktertill barns i tettavsyn
med-självständigasamhälletbarnen ingår iorimlig. Idén att som

1900-taletunder ihäntsåledesfanns har någotlemmar inte. Det
synlighet.ochrättigheterfråga barnsSverige i om

detförändringarna ibeskrivaSyftet med denna ärrapport att
hafrånbarn inte1900-talet.undersvenska samhället Där går att

1 SOU 1975:3048.
2 SOU 1975:30 285.s.



|NLEDNING

sedda till blivarit synliga. Synliggörandet detta sammanhangiatt
handlar uppmärksamhet i politiska beslut ochpositivaattom att

samhället,i ekonomiskt.inte minst handlarDetta utrymme om
hur barn inlemmas det välfärdsstatsbyggandet.svenskai En
parallell utvecklingslinje barnens inkludering demokratin.i Enär
enkel, viktig, utgångspunkt barn finns åtankeinte iär attmen om
då utformas,politiken barn fårinte rättigheter väl-iom samma
färdsstaten barn aldrig påtänkta då politiskaärsom vuxna, om
beslut fattasska eller barn fåraldrig kosta samhällsekono-ipengar

kan talamin, inte demokrati där barnen ingår. Därmedman om en
blir kartläggning barn och demokrati 1900-taletsi Sverige tillen av

del redogörelse för och hur barn inkluderats olikai väl-närstor en
färdspolitiska satsningar.

medborgarskap ochBarns i dess innebörd kommerSverige att
diskuteras och belysas. Medborgarskap kan historiskt perspek-ur

problematiserastiv aspekter barnmånga ochAttur resonera om
medborgarskap problemfritt, förenklatinte mycket skulleär man
kunna det följande vis:se

Medborgarskapet byggeri Sverige människorsprincipen om
lika värde och lika rättigheter. engelske sociologen MarshallDen
har beskrivit medborgarskapet bestående olika delar;tresom ettav
civilt, politiskt och socialtett ett

civila delen består de rättigheter förDen nödvändigaär attav som
skydda den personliga friheten, yttrandefrihet och likhet infört.ex.
lagen.

politiska delen består likaDen rättigheter delta utövandetiattav av
politisk makt, dvs. och kunna inneha politiskt uppdrag.rösta ett

3 Björk, Gunnela Arbetarkvinnornas politiska och ekonomiska1998
medborgarskap underi och SO-talen, tidskriftSverige Historisk1920- nr
3/ 98.
4 Olof; Westholm,Petersson, Anders och Blomberg, Med-Göran 1989
borgarnas makt. Stockholm och9 10.s.
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INLEDNING

social grund-sociala delen medborgares tillbestårDen rätt enav
välfärd för allatrygghet, dvs.

föds föräldrarmedborgare blir automatisktSvensk avman om man
föräldrar med utländsktmedborgarskap. barn tillmed svenskt För

för svenska med-finns speciella regler hur detmedborgarskap
sedan födseln,erhålls. således medborgareborgarskapet Barn är

tillmedborgarskapet barn delhur kommermen
det politiska med-uppenbart barn har delAlldeles inte iär att

myndiga ochvid ålder blir ungdomarborgarskapet. Först års18
och politiskt valbara.har rätt röstaatt vara

Även för del. harcivila delen begränsad barnsden Barnär t.ex.
rättigheter be-fria avtal och deras juridiskainte ingå ärrätt att

förmyndare företräder dem.har barngränsade. stället DetI en som
finns för de hindrasskyddet för liv dag barn ochgrundläggande i

vilkafrån yttrandefriheten. ställetiinte utnyttja Frågan äratt
för villtill buds barn använda de sigkanaler står när yttraattsom

fråganhar tillträde till den politiska maktenEftersom de inte är
hörd.hur barnen ska sin stämma

där barnsociala sidan den del medborgarskapet iDen är av
eftersom omfattas väl-inkluderade barnutsträckningstörst är av

jämlikhet användafärdssamhället. för skapaEtt sätt är attstaten att
direkt relation tillindividuering, dvs. skapars.k.sig staten enav
till hälsovård,medborgare. Alla barn harvarje så sätt rätt

viktigautbildning rättigheterVissa så att t.o.m. upp-m.m. anses
från kommunens sida skerfsökande verksamhet t.ex.

fråga klassfår diskriminera kön,Medborgarskapet iinte om
diskrimineringfinns praktiken inbyggdeller däremot ietnicitet, en

innehållet likaform ålder. medborgarskap till intei Barns ärav
omfattande som vuxnas.

brukar förklaras och legiti-begränsade medborgarskapBarns
mognad varkenutifrån barn harinteatt som vuxna,meras samma

5 Westholm och BlombergPetersson; 1989 10.s.
6 med barnsElisabet intresse Ögon1995 "VuxnasNäsman, attav se

Seendet och seendets villkor.Dahlgren och Kenneth Hultqvist,red. Lars
ochbok barns och välfärd. Stockholm.En 289 290.s.om ungas

9



|NLEDNING

fysiskt barn till be-intellektuellt, eller psykiskt. Att rättvara ger
barn detskydd, också till handlingsutrymme. Som ärrättmen

välfärdspolitik,ibland bra objekt, att mottagareatt vara vara av
aktör och hasamtidigt det också viktigt möj-är attsom vara

förbetonas barns delligheten initiativ.7 Vilka aspekteratt ta som
främst behov beskyddskiljer beroende ålder.sig treåringsEn av

från femtonårings Viljaoch hjälp skiljer sigsätta gränseratt atten
självständighet.påverka och behov av

medborgarskap beroendebegränsadesittBarn är attavp.g.a.
för möjlighetenderas talan. barn självainte på-När attvuxna ges

derasverka politiken blir de helt beroende iatt agerarav vuxna
därför frågan de börjarviktigt ställaintresse. Det är näratt vuxna
utformningen ocksåinkludera barn politiken. visari Rapportenav

förhållanden uppmärksammasvad händer barns iintenärsom
politiken.

Barn "not-yets"som

förs framUtmärkande för de och de argumentresonemang som
genomföras till barnförbättringar för barn ska hänvisningenärnär

blivande Sociologen Elisabet lånarNäsmansom vuxna.
be-begrepp hon talar barn.Quotrups Näsmannot-yets" när om

0-kunnighet ochskriver barndomen o-mognad,väg utsom en ur
viktigo-förmåga Barndomen med dennai sig inteär utan ensyn

utifrånvillkor bedömstransportsträcka Vuxenlivet. Barnensmot
Åtgärdernabarn skahur de påverkar barn inte just nu.som vuxna,

ålder.samhällsmedlemmarleda till barnen blir goda iatt vuxen
Samhället för framtiden, nutiden. räcker inteinte iinvesterar Det

för barnmed barn deras skull. Satsningaratt satsa egen
kommande framtidmed barnensmotiveras Vuxna ärsom vuxna.

barn födsmedan ska bli medborgare,medborgare, barn atttrots
har vilandemed medborgarskap. tycks barnDet ettett som om

framtiden.medborgarskap ska aktiveras isom

7 1995Näsman 292.s.
8 1995Näsman 284-286.s.
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barnärVad ett

moder-rättigheterbarnsfrågorpåpekades ärInledningsvis att om
sekelskiftets Sverige. Detkunde ställas ifrågor inte t.ex.somna

ochOmständigheterradikalt.förändratsbarnberor att synen
barndomoch imed barnförknipparflestadeföreteelser som

själv-arbeta, ingaochskola inteidagens Sverige, att varattt.ex.
landtillbarabehöverseklet. Vibörjanklarheter i annatettav

barndom inte"normal"tillhöravad ärför inse enatt att ansessom
betydereller Sverigeibarn iuniversellt Kenyagivet. Attnågot vara

förolikafinnsoch detkravställs olikasak. Detinte normersamma
harkulturer.olika Påuppträdabör ihur barn sätt normernasamma

tider.olikaunderkultur varieratför barn inom en
vaddefinitionerfleraharbarnforskningenInom ut-somom

definitionenhävdatharfram.förts Vissabarnmärker att avett
definitionensamtid ochbarndom bestäms sinochbarn attav
kontinuerliga idetbetonatställetAndra hartid. iförändras över

social-frånbarnforskareflestadedagbarndomen. utgårI ett
betraktasbarndominnebärperspektiv.konstruktivistiskt Det att

biologisktfenomen,kulturelltochsocialt än ettsnarareettsom
elleruniverselltoch barndom inte någotbarnbetyderDet äratt

innehållochkonstruerasnaturligt givet, något ettgesutan som
tid.kultur och varjeinom varje

finnskonstruerateller"skapat"barn någotTrots att somses
ekonomhistorikern Susannavilketbiologi,ändå kärnadet aven

dendefinieraskunnaBarndom skullepåpekar.Hedenborg som
och/och pubertetfödelseutvecklingsfasen mellanfysiologiska

förstadenutvecklingsfas mellanpsykologiskeller upp-ensom
oftatillskrivsbegreppBiologiskaadoloscensen.ochlevelsen en

uppehållerDärmedutesluts.förändringarstatiskhet dvs.form av
gradhögredetbarn kring iforskningenställetsig i sessomom

socialaofta med dendärförarbetarBarnforskareföränderligt.som
förklarar hurbundenhetenkulturellabarn.konstruktionen Denav

ochvillkor9 gålfalla folket. BarnsHedenborg, Det1997Susanna upp-
Stockholm.Stockholm.1700-taletsbarnetfattningar i s.av

10 Hedenborg 1997 21.s.
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innehållet "barni kan skilja sig mellan olika kulturer och olika
tidsepoker.

Samhället har byggt omfattande institutionell strukturupp en
kring barn. strukturDenna från vadutgår barns be-som anses vara
hov." Konstruktionen barnbegreppet och vad fyller be-av man

med påverkar alltså hur samhället strukturerar tillvaron förgreppet
barn. Därmed studium barnhem, daghem ochsäger även ett av
barnavårdscentraler hurnågot samhället barn.om ser

Forskare vill förlägga skapandet och konstruktionen detav
moderna barnet till den brytningstid då barnet slutade att vara
ekonomiskt produktivt sitt arbete och stället börjadei igenom
skolan. Markörer för denna förändring skolpliktens införandevar
samtidigt arbetsskyddslagar förhindrade barn utföra desom att
farligaste arbetena. Med denna förändring korn även en ny syn
barnet, hävdar amerikansk forskare. barnetHon inteen attmenar
längre ekonomiskt värdefullt för föräldrarna, barnet ivar attmen
stället blev känslomässigt värdefullt för föräldrarna. för-Denna
ändring ledde till antalet barn familj minskade. Forska-även att per

hävdar familjerna skaffade färre barn, de samtidigtattre attmen
satsade barnen och barnen uppmärksam-mer resurser gav mer
het. Orsakerna till detta lägger forskarna utbyggnadeni skolan,av
det ökade offentliga förintresset barn, barndomen blevatt en
speciell fas livet och barnet alltmer började betraktasattav som en

individ med människovärde.egen
Barndomens längd har varierat tid. 1800-taletPåöver var man

Övergångenbarn under kortare period idag. mellan barndomänen
och bli tydligare markerad förr. Konfirmationenatt vuxen var var

tydlig mellan vuxenlivet och barndomen. dag finnsgräns ingenIen
självklar mellan barndomen och vuxenåldern.gräns

H Sjöberg, säkraMats framtidens1996 Att skördar. Barndom, skola och
arbete miljö: Bolstadiagmr Linköping.1860-1930. 17.pastorat s.
Z Sjöberg 1996 18.s.
13Zelizer, Vivana the priceless1985 Pricing child: the changing social
value children. York.New
14 Sjöberg 1996 17.s.

12
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iallt högrehar flyttatsungdomsproblemetellerBarn- upp
1800-taletbörjanSandin.historikern Ihävdar Bengtåldrarna, av

intemed 6-12-åringarnaskullevaddiskuterades göra somman
tillräckligt Påuppfostratellersysselsattföräldrarna sätt.ett

avseende 15-18-åringarna.problemdiskuterades1910-talet samma
brukarproblemet. Mandet 18-20-åringarnadag utgörI är som

dröjerdettendensendvs.barndomenförlängdadentala attom
Barndomensungdomarlängreallt innan accepteras vuxna.som

handföräldrarnatillkopplaskunnaskulleförlängning tog omatt
arbeta.förskola ställetgickbarnen i ieftersombarn längresina att

tillmarkera övergångenfår artonårsgränsenden härI rapporten
detdelmedborgarefår svenskaålderVidvuxenlivet. års avarton

räknasundermänniskoroch årmedborgarskapetpolitiska arton
ratificeradbarnkonventionNationernasbarn i ärFörenta somsom

bl.a. Sverige.av
barn någotpåpeka inteviktigtdet sätt ärDessutom är attatt

kön,ålder,beroendeskiljervillkor sighomogen Barnsgrupp.en
förklasstillhörighet. Precissocialochetnicitet styrvuxnasom

och fårtillåtermänniskor sigfaktorer detdessa tatautrymme som
olikamellansegregeringenbostadsområdenasamhället. I synsav
barn-den tidigastetydligt.samhällsklasseroch Ikultureretniska

tillTillgångflickor.pojkarfickpsykiatrin" änstörre utrymmeett
fördel-spädbarnsdödlighetensavspeglas imateriella t.ex.resurser

välbeställda.fattiga ochmellanning

1900-taletunderförändringarnaDe stora

väl-flerdock1900-talet harunder gåttUtvecklingen attmot av
Välfärdsstatensdel.tillbarnenförmåner kommerfärdsstatens

faders,synnerhetföräldrars, iinneburitharframväxt sätt attett
enskiltför varjeminskat.barnet Statensmakt översuveräna ansvar

andradet positivtsynpunktbarnshar ökat.barn Ur är att vuxna

red.skolan15 fabriken eller"Familjen,Sandin, 1984Bengt gatan,
Malmö.tid ochSandin,Dahl, Olsson, iCederblad, BarnAronsson, mm.

127.s.
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har och möjlighet ingripa då barnrått far illa hemmiljö.i sinatt
ökadeDet från sida innebär kontroll allaansvaret statens en attav

barn behandlas mänskligt, precis de medborgarna isom vuxna ett
samhälle ska behandlas mänskligt. särskiltBarn, barn bero-små är
ende till de har det bra, eftersom barnensattav vuxna attser er-
farenheter för för de själva ska kunnaär ställa krav sinatt
omgivning. barnsUr perspektiv normala levnadsvillkor denär
miljö de det dåligväxer eller bra miljö,äroavsettupp om en
eftersom de harinte eller upplevt alternativ. dag sker utifrånIsett
dessa kunskaper flerai fall uppsökande verksamhet från kom-en

sida för barn ska ha det bra och för barn medmunens att sär-att
skilda behov ska den stimulans de behöver. Utvecklingen i
lagstiftningen har barngått har synliggjorts och fåttmot att
rättigheter egenskapi just barn.attav vara

Orsaken till barn dag hari ställning lagstiftningeniatt en egen
bl.a. den ökade kunskapen barn.är Kunskaper och insikter omom

barns psykologiska, kognitiva och fysiska utveckling har resulterat
lagstiftningi där barns speciella förutsättningar och behov be-en

aktas. Framväxten "barnkunskap" inom olika ochmångaav
varierande områden unik för 1900-talet.är förFörutsättningarna

kunskapen barn ska fördjupas givetvis samhälletatt ärom att
betraktar barndomen speciell period livet. barnOm isom en av
stället finnssmå ingen anledning söka kunskapanses vara Vuxna att

barns speciella behov. Brytningstiden för barn barnom att se som
ligger tidigare 1900-talet, den ökade "barnkunskapenän ärmen

1900-talsfenomen.ett
specifikaDen barnkunskapen" blir tydlig i exempelvis barn-

hälsovårdens framväxt. dåFörst hurinsåg Viktigt det förärman
spädbarn med riktig näring och hur känsliga spädbarn för in-är
fektioner kunde spädbarnsvården förändras och spädbarnsdödlig-
heten åtgärdas. förhärskandeLänge barn inte skadatron att tog av
traumatiska upplevelser barndomeni det förstodinte kundeman-hellerinte skada. okunskapDenna ledde till barnmånga inteatt
fick hjälp bearbeta sexuella inträffat barn-iövergreppatt t.ex. som
domen. hellerInte trodde barn upplevde ismärtaattman samma
utsträckning och det satsades inte smärtlindring försom vuxna
barn. Eftersom kunskapen hur traumatiska upplevelser på-om

14
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sambandetmöjlighetensaknadesfanns,verkar barn inte även att se
och svårungdomarellerbarnhosbeteendeavvikandemed enett

söktesorsakerochFörklaringarbarndomen.händelse i annat
biologiskadethåll, i arvet.t.ex.

expertis-fleraledde till"barnkunskapen"ökadeDen att nya
barn-olikauppstod fleraområdendessatillkom.områden Inom

olikadeladesochdifferentieradesLäraryrket uppexperter.
psyko-ochbarnläkare,Förskollärare,åldersgrupper. terapeuter

blevoch lekterapeuterfritidsledarebarn,inriktade sigloger som
ocksådet givetvisfanns1800-taletUnder1900-talet.yrkennya

ochläraremed barn,kontaktkom iyrkesgrupper t.ex.som
iformell kompetenssaknadedeanstaltsföreståndare, enmen

"barnkunskap".
de1900-taletunderbarn ärförändringen iDen största synen

självständigbarnetaccepterandedecenniernas ensomavsenaste
insiktenoch integritet. Menrespekttillindivid med atträtt om

likaminstförutsättningar ärharbarn inte vuxnasomsamma
mångaIbehandlasska inte sättviktig. Barn vuxna.somsamma

kunnaförhjälpochtill stödhar barnsituationer etttarätt att
önskvärtdetkanske intesituationer ärbeslut. vissariktigt I att

för barnsrespektinnebär"Barnkunskapbeslut.fattabarn tvingas
för-ochutvecklingbarnskunskapmedförenadintegritet omen

situationer. Dennaolikavaloch ibeslutkunna göramåga taatt
1900-talet. Frågandecenniernadetillhör sistabarnkunskap av

hurframkunskapvarför dennaochdå hur växteblir storsamt
svensk"barnkunskapen" iackumuleradedentillhänsyn tassom

beslutpolitiskabehovbarnsrespekterasgradhög närhurpolitik. I
fattasska

underlivsvillkor 1900-barnsbeskrivaiSträvan är attrapporten
beskriverställetilätt häntbarnen.utifrån Dettalet är att man
familjernabehandlaorsak inteviktigvillkor.familjernas En somatt

döljerstatistikbarnenhet, är annarsatt t.ex.separat,utanen
Finlandbarn.gällerspecifikt I ärförhållanden t.ex.många som
för denför barndensammaklassfördelningen inte vuxnasom

boendestandardlågfler barnDanmark har änbefolkningen. I
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antalet barnfamiljer har låg boendestandard. En orsaksom annan
maktförhållanden familjeninomär ofta osynliggörs famil-att om

fårjen fungerande enhet. beroendeförhållan-Barnsrepresentera en
den, och föräldrartill döljs då enbart familjer behand-gott ont,
las.

Den gamla goda tiden...

barn bättreMår dagi börjani seklet Förhoppningsvisän harav
den kunskap i dag har barns utveckling och behov lett tillom att

alla falli del de barnen fått det bättre. dagIen av mest utsatta
känner till anstaltsvården den utformad börjaniatt som var av
seklet inte gynnade barns utveckling. hurVi viktigt det förärvet
barn knyta relation till kännernära Vi också tillatt en en vuxen. att
våld, från fysisk misshandel till sexuella skadar barnövergrepp, på

allvarligt lagändringarGenom och ändradsätt. kanpraxisett
hoppas barn utifrån dessa aspekter bättre.mår Andåatt vet att

1990-talet ökar antalet barn söker tillsig barnpsykiatrinnu som
jämfört med 1980-talet. Undersökningar visar allt fler barnatt
har psykosomatiska och självmorden bland harsymptom unga
ökat.

översiktEn barns villkor under 1900-talet hurvisar detsvårtav
generella uttalanden beträffandeär göra historien. Det inteatt går
det blir bättre och bättre.säga Historien präglasatt att av upp-

ochgångar nedgångar där människors villkor hela tiden förändras.
därmedDet väsentligt här hurär Visa politiken under 1900-taletatt

påverkat barns villkor, både till det bättre och till det sämre.

Disposition

Det omöjlighet belysa samtliga aspekter barns livvore en att av
under 1900-talet korti denna. Vissa områden finnsen rapport som
inte alls, barn och skola barn och kultur. Dessaupptagna t.ex. samt
områden behandlas andra författare i Demokratiutredningen.av

16Näsman 1995 och292 293.s.
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följande första kapitlet hand-upplagd DetRapporten är sätt:
fysisk psykisk,lar framväxten barnhälsovård såväl som menom av

händer det finnskapitlet behandlar också vad intenär ensom
kapitlet hur barnsfungerande barnhälsovård. andraDet ägnas

förändrats 1900-talet. redo-familjer och under Dessutomsett ut
förhållanden hosoch analyseras de barns intevisas växtesom upp

föräldrar bodde fosterhem ellerbiologiska ställetsina i iutan
frånolika anstalter. tredje kapitlet behandlar barnsDet övergång

framväxten barns miljö,till skola och barnomsorgen.arbete Omav
och arbetsmiljö, handlar detbåde vad gäller bostäder, lekplatser

femte barn.fjärde kapitlet. kapitlet behandlar våld DetDet ärmot
barn,kapitel fysiska, psykiska och sexuella övergreppett om

våldetdet också kapitel det accepteradevisarär ett attsommen
barn har minskat under 1900-talet. Slutligen kommermot en

inför framtidenbarn och demokrati där förslagdiskussion om
lämnas.

således översikt barns villkor i SverigeRapporten en omger
Syftet hur barn allt högre grad harunder 1900-talet. ivisaär att

välfärdsstaten och hur barn har alltinkluderats i uppnått störreett
utifrån speciella förutsättningar.sina in-autonomi Attmått av

samhället och tillgång till bl.a. hälsovård, sjukvård,lemmas i
utbildning och stimulans de konkretamåste någrases som av mer

inkluderad det demokratiska samhället.kriterierna iatt vara

17





Hälsovård för barn

I början 1900-talet dog hundra spädbarn I dag dör femtusen. barnav av ca
Denna minskning spädbarnsdödligheten beror bl.a. påtusen. barn-av av

hälsovårdens framväxt. Också hygieniska förbättringar och insikten om
amningens betydelse har gjort fler barn överlever. Kunskaperatt barnsom
behov och utveckling ocksåhar lett till framväxten barnpsykiatrin. Menav
1930-talets befolkningspolitik med förbättringar inom barnhälsovården

ocksåinbegriper skrämmande inslag steriliseringspolitik. för-t.ex. Desom
bättringar kommit på 1900-talet har under 1990-talet ochavstannatsom nu
försämras hälsovården för barn.

dag har högrei mycket överlevnadsnivå börjanBarn seklet.iänen av
de märkbara förändringarna underDet 1900-talet. Detär storaen av

borde grundläggande förrättighet alla människor attvara en
chansen överleva. samhället skapar för barninte ellerNäratt utrymme

förallt hög grad föräldrarnai läggs samhälletnär ansvaret utan att
möjlighet till stödinstanser, resulterar detta barn, främstiger att

spädbarn, dör. Spädbarnsdödlighet teckenär ett extremt att ett
samhälle tillräckligt med fattarinte till barn elleravsätter resurser
beslut har barnets förinte bästa Därmed blir barnhälso-ögonen.som
vård viktigt inslag demokrati. föreställai Det sigsvårtärett atten en
demokrati där tionde nyfött barn chanseninte leva, ivart attges som

början seklet. kanSverige i människosynvittna där barnDetav om en
tillmättes mindre betydelse än vuxna.

början seklet spädbarnsdödligheten mycket högI i Sverige.av var
År spädbarnsdödligheten levande födda.1900 100 1000var ca per

ÅrHundra tidigare siffran föddalevandeår 200 1000 1993var per

1 SOU 1975:32 16.s.
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spädbarnsdödligheten levande födda dag tillhörI4,8 1000pervar
de länder har lägst spädbarnsdödlighet världen.iSverige ett av som

samhället, eftersomspädbarnsdödlighetenNivån någotsäger om
bostads-kopplad till hygien,den näringssituation,nivånär nära

överlevnad berorutbildningsnivå Spädbarnets dess-standard och
föräldrarna, framförgrad de förutsättningarhögiutom som ges

möjligheter harhälsotillstånd och ekonomiskaallt modern. Moderns
för barnets chanser överleva. dag kanbetydelse möj-Iattstor samma

handför fadern ha betydelse, far skulleligheter taattmen en ensam
nyfödda början seklet. Fäders aktivabarn otänkbartsitt i avom var

dendatum. orsakerna tillroll barnensi Mångauppväxt är avav senare
förbättringarspädbarnsdödligheten därför sökas deminskade imåste

för mödrarna.gjortssom
underbondesamhället födde kvinnan barn1800-talet det gamlaiPå

oftabehövdeshela fertila period äktenskapet.sin i Barnen som
Årarbetskraft Medellivslängden låg. blevjordbruket.inom 1850var

till Talen drasmedan kvinnor levde lite längre år.år40,5 44,6män
låga medellivs-dock den höga spädbarnsdödligheten. Denner av

fanns möjligheter till levalängden gjorde det iinte några attatt
farföräldrarna ofta dö barnbarnenstorfamiljer. och hann innanMor-

efter-den lyckliga storfamiljenhunnit lära känna dem. Bilden är enav
föddeorsak till kvinnornahandskonstruktion. bidragandeEn att

och informationenbarn tillgången till preventiv-många att omvar
fördock bara del detmedel begränsad. sanningen,Detta är en avvar

geografiskafamilj skiftar mellan olikaantalet barnVisar sig att per
ochområden föds fler barn andra detta tyderområden. ivissaI än

fanns.kunskap barnbegränsningvissatt omen
familjerna förbundnamellan antalet barn iVariationerna är nära

delades egendomen likamed hur arvsskiftningen gick till. DalarnaI
annorlunda.Gotland däremot förhållandenamellan barnen. DärPå var

gotländskagården barnen. ledde till deärvdes Detta attettav av
alltför barn, eftersom gårdenbönderna försökte undvika mångaatt

Dalarna spelade detbara kunde försörja barnen ålder.i Iett av vuxen

2 -fakta bam och ungdom. BarnombudsmannentillUpp 18 1995 s.om
3 Ulf bam. Urfol/ebálsans historia. Stockholm.Högberg, Svagårens1983

99.s.
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Hemmansklyvningen iflera barn.hadefamiljenrollmindre om
böndernaochlevaförblivitjordbruken smågjordeDalarna att avatt
GotlandmellanSkillnadenförsörja sigäförbisysslorolikahade att

bondesam-tillämpas ikundefamiljeplaneringDalarna visaroch att
dockkommerbarnbegränsningallmänhället. Mer sent.

fram.familjemönsterbörjade1870-talet växaPå attnyttett
upphördeäktenskapet,tidigt ifödde barnKvinnorna attsenaremen

resulterade ifertilafortfarande Dettadebarnföda attatt vartrots
olikavidslogfamiljeidealet igenommindre.blev Detfamiljerna nya

deltillberoddeVariationernadelar Sverige.olikatidpunkter i storav
områdena.de olika Inomiförsörjningsmöjlighetervilka gavssom

arbetskraftbarnsbehovfanns längetextilindustriochjordbruk ett av
levde dedomineradedär dessa näringsgrenarområdendeoch i stora

ellermedelklassfamiljernafrämstlängst.kvar Detbarnfamiljerna var
anammadeklassbyteeftersträvadearbetarklassende ett somsomur

färre barnmedfamiljeidealetdet nya
barnbegränsningÄven börjadesammanhangofficiellai mer

nymalthusianismenkalladedenkommed såochdiskuteras. 1880Från
natio-reaktionNymalthusianismenroll.viktigspela envaratt en

därfrånbefolkningsläraMalthus 1798,RobertThomasnalekonomen
äktenskaps-uppskjutenochavhållsamhetsexuellförpläderadehan

menade iNymalthusianernaöverbefolkning.förhindraförålder att
minskaförpreventivmedelanvändaborde lära sigallastället attattatt

Även bakom-dennymalthusianernahosoönskade barn.antalet var
överbefolkningenihade sinafattigdomentankenliggande rötteratt

andanymalthusianskföredraget iförstadethöllsSverigeI av
Andra1880-talet.börjanWicksell inationalekonomen Knut somav

för-läkaren Nyström,preventivmedel Antonförpropagerade var
OffentligaHinkesocialistenSteenhoff och Bergegren.Fridafattaren

Svenskastad.ochLandLöfgren, 1987och Orvar" Hellspong, Mats
Malmö.till nutidmedeltid 237-241.livsformerfrånochsambállstyper s..

5 SOU 1994:38.
6 SOU 1994:38.

ochSexualdebattfolkhälsa.tillnymalthusianismHjördis,7 "FrånLevin,
Lennerhedoch 1997BergenheimRedsocialpolitik 1880-1936.

historia.sexualitetenstill 205.BidragSe/elernas s.sex.

21



HÄLSOVÅRD FÖR BARN

Årföredrag kärlek barn accepterades längden.inte i 1910utanom
stiftade riksdagen lag förbjöd propaganda för preventivmedel.en som

lag kornDenna gälla fram till 1939.att
orsaken förbudetDen angivna till riksdagen troddeattvar att

tillgången preventivmedel skulle leda till ökad omoral. Sexuali-en
hörde enligt dåtidens hemma äktenskapetinom och itet normer var

första hand medel för barn. tillgångFri till preventivmedelett att
skulle, enligt debattörerna, kunna leda till utomäktenskapligmer
sexuell aktivitet, vilket högst omoraliskt.ansågs förbudetTrots mot
preventivmedelsupplysning fortsatte flera informerapionjärer att
allmänheten. de kändaEn preventivmedelsupplysarna Eliseav mer var
Ottosen-jensen.

Spädbarnsdödlighet

Spädbarnsdödlighet har flera orsaker samspelar med varandra.som
finns biologiska faktorer,Det miljörelaterade faktorer klimat,t.ex.som

tillgång till och hygien, sociala faktorer i vissarent vatten t.ex. att man
kulturer föredrar pojkar före flickor. mycket forsk-Dessutom visar

familjensning betydelse för spädbarnets chanser överlevaatt
Flera dessa faktorer kan samhälle påverka, hygieniska för-av ett t.ex.
hållanden, tillgång till ochnäring stöd till mödrar. Därför kan späd-
barnsdödlighetens omfattning samhällesmåttutgöra ett ett status.
Betydelsen omgivningens stöd till den nyblivna modern förav att
barnet ska överleva visar statistikensig i där spädbarnsdödligheten
mellan de barn födda äktenskapet och de barnär ärutomsom som
födda äktenskapetinom jämförs. födda äktenskapetBarn utom
riskerade högrei grad dö barn födda äktenskapet.inomänatt

8 MagdalenaBengtsson, botade barnet.1996 Det Tre spad-generationers
barns- och barnadödligbeti 1800-talets Linköping, Linköping. 32.s.
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respektive inomföddaspädbarnblandDödligheten utom
äktenskapet Sverige 1801-1966i

Stockholmhistoria.folkbälsansbam. UrUlf SvagårensHögberg, 1983Källa:
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Utomäktenskapliga barn

Tillgång till preventivmedel innebar kvinnor högrei grad kundeatt
välja vid vilken tidpunkt liveti de ville föda barn. Frånvaron av
preventivmedel innebar andra sidanå kvinnor många fickgångeratt
barn inte önskade. tidigareSom framgått ansågs sexualitetsom var
höra hemma inom äktenskapet och samhällsnormen sade barnatt
skulle födas inom äktenskapet. födaAtt barn äktenskapetett utom
innebar problemmånga för såväl modern barnet:som

skam och skuldbeläggande från samhället0
ekonomiska svårigheter försörja barnet0 att
fortsatt stigmatisering både moder och barn.0 av

kvinnaEn blev gravid äktenskapet fördömdes börjanisom utom av
seklet. Framför allt kyrkan betonade äktenskapets och där fickstatus
den ogifta modern högre skuldmått den ogifte fadern.änett av
Kyrkan passade exempel då den ogifta kvinnanatt statuera t.ex.
skulle kyrktagas veckor efter förlossningen. ogiftaDen kvinnansex
fick negativ särbehandling dels betonade den ärbara giftaen som
kvinnans dels avskräckaavsåg andra kvinnor från föda barnstatus, att

äktenskapet Officiellt fördömdes utomäktenskapligautom förbin-
delser, praktikeni kunde detta snedsteg" förmildras barnetsmen om
föräldrar gifte sig. Det inte ovanligt fick barn innansenare var att par
de gifte dvs.sig, barnet formellt fött äktenskapet,var sett utom men
återfick sin äkta vid föräldrarnas äktenskap. Stigmatise-status som
ringen modern och det oäkta barnet skedde då det fannsinte någotav
löfte äktenskap, trolovning eller kyrktagning.om gemensam

bliAtt gravid sin vilja och dessutom gift innebarmot utan att vara
mycket svår situation för kvinnan. Förtvivlan oönskadeen över

graviditeter kan bland utläsas i statistiken självmord. Blandöverannat
de förmodade anledningarna till självmord fanns blygsel havan-över

9 Lindstedt Cronberg Marie Synd1997 och skam. Ogifta mödrar på
svensk landsbygd 1680-1880, Lund. 263-268.s.
1° Se Kälvemark, Ann-Sofie, Att barn giftert.ex. vänta sig" HTnär man
1977.

Lindstedt Cronberg 1997 75.s.
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fördrivande"fostersoch försök tilläktenskapde tillstånd utom
självmordbegickandel de kvinnorrubriker.med En stor somavsom

förstatistikens rubrikervisade ocksågravida. sigDet att en avvar
fosforförgiftning,självmord isjälvmord, nämligenorsak till genom

fostret,försök till aborteradesperatakvinnornassjälva verket attvar
kate-Efter upptäcktdog. dennakvinnanresulteradevilket i togsatt

självmordsstatistiken.bortgorin ur
föddahögre för barnspädbarnsdödlighetentillOrsakerna att var

ogiftafördömande denSamhälletsflera.äktenskapetutom avvar
medförtkan hamycket.betydde troligtvismed barn Detkvinnan att

till prak-barnet sig.känslomässigt hade Dekvinnan svårt att tarent
kanhändaensamstående modernför densvårigheternatiska avvar

betydelse.ännu större
fannsofta fadersdepriverade. DetäktenskapetBarn utom var

fostran.försörjning ellertill med barnetshjälpte Iingen somman
kvinnanofta uppdeladarbetsdelningen1900-talet såbörjan attvarav

Därmed kundearbetademedanhushållet,arbetade i ute. enmannen
kvinnabarn tillsynhögre gradhemarbetande kvinna sinai än enge

till barn-möjligheterutanför hemmet och hadearbetade sämresom
Även för ogiftblevekonomiska möjligheternadetillsyn. sämre en

ofta betalthadeför äktaarbetande Kvinnor änsämreän ett par.mor
rådde, dvs.familjeförsörjarsystemenligt det mänmän, antogssom

lön, medan kvinnoroch fick därmed högre ansågsförsörja familjen
oäktaverklighetenhur Deförsörjning sågsin ut.oavsettman,genom

ekonomiska förutsättningarsåledes bådespädbarnen sämremöttes av
tillsyn.och sämre

modernöverlevnad ökadechanser tillspädbarnets"oäktaDet om
kontakter gjordenätverk. Socialafungerande socialthade attett

arbetade.hon självbarnetkunde ordna tillsyn Enmodern trots attav
Magdalena visarhistorikernundersökning Linköping Bengtssoni av

för utomäktenskap-högreoch halvdödligheten gångertreatt envar
förmånaders åldervidlevde med modernenbartliga barn äntresom

Ann-SofieOhlander,Kälvemark, Sofia och12 Johanna; 1998Enberg,
svenskar föddaErfarenheter/aosbästa 1965-1974.generationenDen

Stockholm. 42.s.
3 1996Bengtsson 56.s.
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utomäktenskapliga barn vid ålder bodde med ochsom samma mor
morföräldrar, far,och och styvfar eller med fosterföräldrar.mor mor

ÄnkorkundeBarntillsyn ordnas kollektivt boende. hyrdet.ex. genom
ogiftatill kvinnor med barn. gjorde sinsemellanDet.ex. ut ettrum

arbetsbyte där änkorna passade barnen, medan den kvinnanyngre
hjälpte till med sysslor vattenhämtning och vedhugg-tyngre som

ogiftaning. Flera kvinnor med barn kunde också bostaddela och
hjälpa varandra.

Amningens betydelse

forskningMycket har förbetydelsen spädbarnsvisat amningav
överlevnad. Bröstmjölk fullgodbara barnet ocksåinte näring utanger

försvar sjukdomar. utanförmodern arbetade hemmetOmett mot
minskade möjligheterna barnet, stället barneniatt ettamma gav man
dihorn med komjölk falleller de mosades.i sämsta matvuxnas som

Bruket dock bara knutet till kvinnan hadeinteatt amma var om
möjlighet eller lika hög grad frågaamningIatt amma var en om
traditioner. skulle spädbarnsdödligheten alltid högstAnnars varit

den fattigaste befolkningendelen där kvinnornainom i störreav
utsträckning arbetade utanför hemmet, fallet. ställetinteså Iärmen
har forskning det Nedertorneå högre spädbarns-visat iatt t.ex. var
dödlighet bland de jordägande bönderna bland de obesuttna. Dettaän
förklaras med hustrurna till bönderna hellre spädbarnen dihornatt gav
med komjölk själva medan de obesuttna kvinnorna inteän att amma,
hade råd med komjölk och därför ammade barn.sina

Bengtsson 1996 269.s.
15 bestämmelse. Ideal och verk-Artaeus, KvinnansIrene 1993 rätta
lighet 1800-talets svenska småstäder, Sjöstedti red osynligaLisa Den
historien. historia. Stockholm.Kvinnornas 55.s.
16Edgren, Monika Tradition och förändring. Könsrelationer,1994 om-
sorgsarbete och försörjning Norrköpings under/elias under 1800-talet.inom
Lund. 198.s.
7 96ff.Brändström 1984 s.
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förhållanden.hygieniskamedSpädbarnsdödligheten samvarierar
ökarnågorlunda omgivningochtillTillgången rent vatten renen

spädbarnsdödlig-Statistiköverleva.för spädbarnchanserna överatt
de hygienis-betydelsenlandsbygdjämfört medstad visarheten i av

fram tilllandetfler barnstäderna dogförhållandena. 1920-ka I än
landet,till födatillgångflera, bättreOrsakernatalet. ment.ex.var

städer-Trångboddhetenlandet. ibostadsförhållandenbättreäven
familjemedlemmarspreds mellanlättaretill sjukdomarledde attna

större.smittspridningen blevoch

demography duringSwedish urban8 Nelson, Marie C 1995
Tedebrand.ochBrändströmeds Anders Göranindustrialization", Lars

industrialization.demogmpby duringurban Umeå.Swedish
19 1996 141-143.Bengtsson s.

27



HÄLSOVÅRD FÖR BARN

Spädbarnsdödlighet landsbygd och stad,i Sverige 1811-1960

Källa SOU 1975:32

Dödaper

250- landsbygdj
stad11111
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1920-taletfattigaste.bland de PåhögreSpädbarnsdödligheten var
medfamiljervisadeStockholmundersökning igjordes att ensomen

spädbarnsdödlighethade 49kronorunderinkomst 4000 peren
medfamiljerförhållande förmotsvarandemedanlevande födda,1000

döda.levandekronor 1000inkomst 1410 000över pervaren

spädbarnsdödlighetensänktesHur

påverkade barnetsmödrarnas situationpåpekadesInledningsvis att
dödlighetendåtydligtbliröverleva. Detchanser att varsermanatt

dåligFaktorerbland de äkta.barnenbland de oäktahögre än som
och skammenbarnpassningsvårigheterekonomisk situation, att

död-ökadetill denäktenskapet bidrogfött barnhaöver utomettatt
förbättrasfaktorerdessasamtliga1900-talet komUnderligheten. att

spädbarnsdödligheten.dag lågaresulterade den iivilket
äktenskapet.nyfödda barnallafödsdag 40I utomprocent avca

sammanbor,dagmed iihoputveckling hör ärDenna att vuxna
haräktenskapligSamboendetutsträckning."sambo", i statusutanstor

Stock-de s.k.talabrukartidigare Sverige.i Manförekommit om
begränsadegeografiskt1800-talet,underholmsäktenskapen varsom

alls likaStockholmsäktenskap hade inteStockholm.till Dessa stor
idag.samboendet harspridning som

för dagens barnochdaganvändsbarn inte ioäkta" ärBegreppet
avskaffades be-Redanfall okänt. åroch ungdomar 1917i många

föddaför barnefter fadernLaglig"oäkta lagen.i arvsrättgreppet
för-1970-talet. Trotsförrändockäktenskapet kom inteutom

1940-talet kanbarn.för dessaproblem Påkvarstodbättringar många
äktenskapet.föddaför barnöverdödlighetvissännu utomnoterasen

gjordesbarndessauppmärksammasidaFörsök från t.ex.attstatens

20 SOU 20.1975:32 S.
Åke familjeförhållanden Omår 1985,21 Nilsson, "Barnens1993

forskar-frånantologiocbfamiljeseparationer.familjeliv Enmodernt ett
forskningsrådet.Socialvetenskapliga 132.seminarium. s.
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utomäktenskapliga barn skulle inskrivna barna-attgenom vara
vårdscentralen. obligatoriumDetta kvarstod fram till 1969.22år

försökte frånStaten sekelskiftet olika förbättra villkorensätt
för kvinnor födde barn. Dels bottnade frånintresset sida isom statens

rädsla befolkningSveriges höll minska, bl.a. beroendeatten att
emigrationen till Amerika vid 1900-talets början. Delsatt storvar

bidrog det oroliga internationella läget börjani 1900-talet tillav en
stark nationalistisk anda. fanns rädsla förDet den svenskaatten
folkstammen höll Konkreta åtgärder för ökaatt utarmas. att
antalet svenskar betraktades nödvändighet, åtgärdernasom en men
blev få.

På trettiotalet korn riktade stödinsatser till mödrar den s.k.genom
befolkningspolitiken. Orsaken till befolkningspolitiken denvar
sjunkande nativiteten. underDet trettiotalet makarna Myrdalvar som
skrev sin omtalade bok befolkningsfrâganKris i och den led deiettvar
befolkningspolitiska strävandena. de första befolkningspolitiskaEn av
åtgärderna införa moderskapsförsäkring år Kvinnor1931.attvar en

medlemmar sjukkassani hade till förloss-vidersättningrättsom var
för barnmorskehjälpning eller för vård förlossningsanstalt. Dess-
utgick för och högstminst dagar30 motsvarande56utom pengar

kvinnans sjukpenning. bidrogStaten till sjukkassorna stats-genom
bidrag. de kvinnorFör inte medlemmar i sjukkassa ochnågonsom Var

behovansågs i ekonomiskt stöd utgick s.k. moderskapsunder-vara av
stöd. Efter bara dennanågra år lagstiftning medersattes en ny, men

fortsatte ekonomiskt synliggjorde denstaten att ta ett ansvar som
konflikten förenasvåra moderskap med arbete. Tidigare hadeatt

mödrarna bäratvingats denna konflikt själva.
betaladesPengarna direkt till modern vilket fick betydelse.ut stor

markeradeDetta betraktade och erkände mödrarna deatt staten som
faktiska vårdarna barn.små kvinnornaDet möjlighetenävenav gav att
använda till barnen. fickI Sverige alla80pengarna norra procent av
nyblivna mödrar mödrahjälp. del kvinnornaEn användestor av
mödrahjälpen till skaffa kläder och sänglinne till barn.sinaatt

22 SOU1975:32 31.S.
23 Ohlander, Ann-Sofie bortträngda1993 Det barnet. Uppsatser om
psykoanalys och historia. Uppsala. 44-46.s.
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dedelsfattigdom,delstidigaredettill deOrsaken inte gjort attvaratt
oftaekonomifamiljensbestämmapåverka ellerkundeinte över som

maktområde.ochmannens ansvarvar

förhållandenHygieniska

spädbarnsdödlig-den högatillorsakernaTrångboddheten avvar en
infektionerspredsbostadsytalitenträngdesheten. mångaNär en

frånsprids lättluftvägsinfektionerTbc ochlättare.sjukdomaroch en
befolkningensdiskuteradesriksdagennästa.familjemedlem till I

ledde tilltrångboddhetenofta. Tankenbostadsförhållanden attvar
hafysiska miljönförfall.och moralisktfattigdom Den antogs en

Riksdagenutvecklingen.moraliskadenpåverkandirekt engage-
svenska folketdetsyftade tilldärför kampanjerrade isig attsom

andanationalromantisklandsbygden.eller Iåtervändaskulle stanna
landet.hälsosamtlivetidéenhärskade att var merom

svenskaförändra detför1930-taletstartadeskampanjEn att
inriktade kampanjensynnerhet sigbostadsförhållanden.folkets I

tänktdär detbarnrikehusskapades s.k.familjer.barnrika Det attvar
uppförandetillbåde lånskulle bo.barnmed Statenfamiljer många gav

barnrikehusfamiljerhyresbidrag till i åroch 1935.barnrikehusav
rörelsehelhem.s.k. EnSamtidigt gjordes satsning växteegnaen

baraomfattade inteegna-hemsrörelsen." Denmed beteckningenfram
kärnfamil-därideologihusskaffatill siglån ävenutanegetett enatt

betonades.och hustrumellanarbetsdelningochjen sträng manen
minskade despädbarnsdödlighetentillBidragande orsaker varatt

1930-talet. denbl.a.undervidtogs Iåtgärderhygieniskaallmänna som
läsatrettiotalet varje årstatistiken kanoffentligastatliga omman

24 SOU 36.1994:38 S.
25 1996 274-278.Bengtsson s.

heminredning."Smakfostran och Om26 Göranssdotter, Maria 1997
boendetill bättre i Sverige 1930-1955",och bildningdiskurserestetiska

ochJohan Söderbergred.NordenkonsumtionKultur och 1750-1950,i
historikermötet.Nordiska 258.23.Magnusson,Lars s.

småhmkegnahemspolitik,hemmet:fosterlánds/ea27 NilsEdling, Det1996
Stockholm.sekelskiftethemideologi kringoch 1900.
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förbättringarna vad gäller tillgång till och möjligheter tillrent vatten
bad dei svenska städerna. Offentliga bad med möjlighet till varmbad
byggdes allt fler ställen. Vissa rapporteradesår före-även om
komsten ohyra landeti och där kan minskningävenav en noteras
längre fram tideni kommer.

Amningen

har tidigareAmning tagits viktig orsak till spädbarnupp som atten
överlever. Vikten barn insågs redan börjani seklet. Påattav ammas av
flera ställen i Sverige öppnades s.k. Mjölkdroppar. förstaDen Mjölk-
droppen öppnades i församlingKatarina Stockholmi doktorav
Gustaf BlumenthalMoritz år Mjölkdroppen fickPå mödrar1901.

inte ammade steriliserad komjölk för bröstmjölken.ersättasom att
Komjölken blandades sedan med för barnets ålder ochvatten att passa
hälsotillstånd. försökDetta de livshotande diaréerett att stoppavar

flaskbarn fick.många Rörelsen spred ochsig fannsår 1910som ett
tjugotal Mjölkdroppar Syfteti Sverige. försöka påverkaattvar
mödrarna till själva barn.sina gick utvecklingenSenareatt amma mot

Mjölkdropparna allt högrei grad kom likna barnavårdscentraleratt att
där föräldrar kunde råd och information.

Barnhälsovården

höga spädbarnsdödlighetenDen drog börjani seklet till sigav
läkarnas intresse. kanDetta intresse skönjas ökningeni artikel-av
mängden förebyggande barnhälsovård läkartidningarnai mellanom

och dessa artiklar fanns1900 I huvudlinjer.1910. två linjenDen ena

28Weiner, räddade barnen.Gena 1995 De fattiga barn, mödrarOm och
fäder och deras med filantropin Hagalundi Falkenberg.möte 1900-1940.

58.s.
29Weiner 1995 59.s.
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handlade diagnos och behandling sjukdomar. andra linjenDenom av
förespråkade bättre barnhälsovård för förebygga ohälsa.att

Mjölkdropparna arbetade tidigt med barnhälso-privat initiativ
vård. Efter hand kom kommunervissa initiativatt eget starta
mödra- och barnavårdscentraler. förAllt talade utbyggnadattmer en

förebyggande mödra- och barnhälsovård ledde till minskadinom
barnadödlighet. utgick statsbidrag till verksamheten.Först år 1937

fanns verksamheter.Det tre typer av

Barnavårdscentral Verksamheten förlagd till1typ mottag-var
eller polikliniklokalernings- anslut-i

till barnsjukhus eller barnavdelningning
vid sjukhuset under ledning specialav
utbildad läkare med biträde sjuk-av

fannssköterska, dei städerna.större

Mödra- och barna-
vårdscentral Lokal under ledning läkare och2typ av

sjuksköterska, dei större orterna.

Mödra- och
barnavårdsstation Tjänsteläkare distriktssköterska.samt

början sträckte barnhälsovården till det barnet fylldeFrån sig attupp
flyttades längre fram.allt den svenska offent-år, Igränsenett men

Årliga statistiken kan barnhälsovårdens framväxt studeras. stod1939
följande läsa:att

Spädbarnsvården befrämjas flertal städeri barnavårds-ett genom
centraler och upplysningsbyråer. Delvis grund propaganda,av
delvis har för förebyggandeden barnavårdenintressetspontant
blivit livligare. för det späda barnets uppfödning och vårdIntresset

flerastigande. håll framhållesi betydelsen kostnadsfriaFrånär av
för rådgivningmottagningar rnödrarna. Alltjämt dock deläroav en

3° Weiner 1995 79.s.
31 SOU 1944:30.
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vanföreställningar rådande angående de späda barnens upp-
födning.

form statsbidragökande för barnhälsovården iStatens samtansvar av
utformningoch förordningar barnhälsovårdensregler är ettom

ivälfärdssamhälletstecken barn allt inkluderadesatt upp-mer
förmåganbyggnad. speciellt barn, har inte inse sinaBarn, små att egna

omkring dembehov hälsovård. beroendeBarn är runtattav vuxnaav
Ofta föräldrardetta och för deras talan. dettatar ser ansvaransvar

för fårnaturlig del föräldraskapet, de barn inteen av men somsom
harstöd hemifrån det vikt andradetta är yttersta attav vuxna

möjligheten bistå dem med hjälp. Skolhälsovården kanatt envara
hälsovårdspersonal.möjlighet för kontakt med läkare ochbarn att

Skolhälsovård

till införande skolhälsovård.kommuner initiativ Fort-Många tog av
Skolhälsovård.farande fanns 1940-talet regleradi mitten ingenav

vikt reglera skolansdock detMånga ansåg att yttersta attvar av
för förbättraSkolhälsovården bara viktig skol-hälsovård. inte attvar

draför samhället skulle kunnabarnens hälsa, även nyttautan att av
lägre"begåvningsreserv" dölja bland deden sigantogssom sam-

kost ochhällsklasserna. Lika viktigt förbättrad hygien, bättresom
fick behöv-de begåvade barnen den utbildningmotion att somvar

bilagades. utredning skolan stodstatlig iårI 1940 en omen om
Under skoltiden böraskolarbetets hygieniska förutsättningar:

friska, arbetsvilliga medborgare,eleverna utvecklas till arbetsdugliga,
samhället. likhet med andrarustade sin insats i mångaIgöraatt

fanns skolhälsovårdenoch 1940-talenåtgärder korn i1930-som
inslag verksamheten.både hjälpande och kontrollerande i Barnett ett

32 HälsovårdSOS 1939.
33 SOU 1944:30.
34 och politik.Palmblad, och Eriksson, Bengt-Erik 1995 KroppEva

sambøillsspegelñån 30-90-tal. Stockholm.Hälsoupplysning 72-73.s.som
35 förutsättningar för skolarbetet.Bilaga HygieniskaSOU 1943:7 s.

34



HÄLSOVÅRD FÖR BARN

kunde sidaläkare vid problem, läkarenkunde kontakta sinåävenmen
till uppsökande verksamhet där barninitiativ ansågst.ex.ta vara av-

vikande.
för den förbättradeyrkesgrupp kom betyda mycketEn attsom

första kursenoch mödravården distriktsköterskorna.barna- Denvar
kom derasför distriktssköterskor startade 1920.36 1930-taletPå ut-

föransvaradeallt inriktas social hygien.bildning Deatt motmer
skolhälsovård, specielltmödravård, barnavård, bostadsinspektion och i

handla förebyggandeglesbygden. Mycket deras arbete kom att omav
ocksåsynnerhet för barn, deras arbete innebarhälsoarbete, i men

kontroll.inslag av
hälsovård för barn.betydelsefullt med särskildhar visat sigDet en

förha speciella kunskaper barns utvecklingviktigtDet är attatt om
förut-barn harkunna barnet Trots intenivå.möta rätt att samma

alltidtill olika behandlingar ellerställningsättningar attta typeratt av
konsekvenser har barn dag enligt lagförstå hälsoproblemens i rätt att

det finnsinformeras hända. Därför det viktigtvad ska är attom som
förhar speciell utbildning arbetaläkare och sjuksköterskor attsom

föroch -1970-talen ökade barnmed barn. Under in-insatserna1960-
fanns läkare och sjuksköterskor med special-hälsovården. Detom

Ävenbarnhälsovård. andra yrkesgrupperkompetens inominom
för barnens behov. Lekterapeutens arbetevården tillkom ärmötaatt

sådant exempel.ett
för barnfrivillig har det funnits kvinnorbasis sigPå engageratsom

harhela 1900-talet. genomgående problemsjukhus under varitEtt
lokaler för denna verksamhet. sjukhusenshitta lämpliga speci-Påatt

sköterskor förbarnavdelningar fanns specialutbildade läkare ochella
barnbarn och lekterapeuter. Problemet dock vår-mångaäven attvar

kunde tilldades vuxenavdelningar. 1960-taletPå 50 procent avupp
försökteförsta sjukhusalla barn vårdas vuxenavdelningar. Det som

lasarett.lösa problemet med barn vuxenavdelningar DärUmeåvar
lekterapilokal dit barn och ungdomar kundeskapades speciellen

35 folkhälsansEmanuelsson, och Wendt, Rigmor 1994 I tjänstAgneta -
decennier med den svenska distriktssköterskan. Stockholm.sju 34.s.

37 reglerrättigheter... och samhällets lagar. ochLagar 1992Barnets
Stockholm. 117-131.s.
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komma. de barn och ungdomar hade möjlighetinteFör attsom
komma till lokalen fortsatte lekterapeuterna den uppsökande verk-
samheten sjukavdelningarna. Lekterapeuterna samarbetade med de
flesta yrkeskategorier sjukhuset och hjälpte till med rehabilitering,
information vad skulle hända och med bearbetninginte minstom som

sjukhusvården där leken spelar central roll.av en

Barn och sekretess

har enligt lag rättigheter till sekretess Skill-Barn samma som vuxna.
naden består det föräldrarna disponerar barnensi är överatt som
sekretess. barn ställer detta ofta till besvär,För små inte imen

kan konflikter då ungdomar vill ha privatlivtonåren uppstå ävenett
föräldrar. befrämja ungdomar verkligensina Förgentemot att att

söker professionell hjälp har ungdomsmottagningar inrättats. Den
första ungdomsmottagningen startade utmärkande för1970. Det en
ungdomsmottagning den för ungdomar mellanstår 12är öppenatt
och ungdomarna ska komma frivilligt och det skaår, sig20 röraatt att

medicinska, sociala och/ eller psykiska problem. Ofta sökerom ung-
domar ungdomsmottagningar för hjälp med preventivmedelattupp
eller diskutera frågor sexualitet. Ungdomar tillsigväntrunt som ung-
domsmottagningen sekretess. Ungdomsmottagningarnagaranteras
lämnar information till ungdomarnas föräldrar ungdomar-ingen utan

tillåtelse. förrespekt ungdomarsDetta visar integritet.nas

Försämring barnhälsovårdenav

1980-talet försämrades barn- och ungdomshälsovården.På Barna-
vårdscentraler dagingår del distriktssjukvården och deni som en av

38 Christina och Lindquist,Ljungström, Lektempi1985 påIvonny
sjukhus. Stockholm.
39 rättigheterBarnets 1992 120.s.
4° Socialstyrelsen Ungdomsmottagning- ska ha dé1977 vi En rapport

ungdomsmottagningar. 12.om s.
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kravet1980-talethar utarmats.speciella barnkompetensen På togs
barnhälso-och läkare bortsjuksköterskor inomspecialutbildade

lekterapi enligtsjukhus hade tidigare tilllågvården. Barn rättsom
dagavskaffades docklagsocialtjänstlagen. år IDenna 1994. garan-

förfunktion barn.dess viktigalekterapisåledes ingen trotsteras
visadebarnhälsovården fick mindreSamtidigt utrymmeett ensom

psyko-1990-talet dengjordeSocialstyrelsenundersökning attsom
antalet barn medbarn ökade, liksomproblematiken blandsociala

lyftes framFlyktingbarnkoncentrationssvårigheter. extrasom en
fannspsykologiska problemochdär både medicinskasårbar grupp

grad.tillfredsställas allt lägrebehov kunderepresenterade och ivars
avvikelsertidigare hade ifler barnvisade ocksåUndersökningen änatt

barnolyckor ökat.antaletoch viktutvecklinglängd- samt att
skyldiga ha tillgångsamtliga skolorskollagen dagEnligt i är attav

finns dag kommunerdetta detoch sjuksköterska. Trots itill läkare 40
minskar den elev-Skolläkare. Samtidigtsärskildhelt saknarsom

vändaställetSkoleleverna sigpersonalen skolan. tvin ivårdande i as
flerdär långa.köernatill allmänna mottagningar 1993är uppgav

psykosomatiska sjukdomarhadeoch de årbarn mellan år14 än11 att
1985.46

1990-taletbarnhälsovården drabbadeinomBesparingarna även
föräldrardyraoch läkemedel blevläkarbesök så attatt passgenom

medicinläkare eller köpafrån följa barn tillibland avstod sina attatt
flerbarnsfamiljerFramför alltekonomiska skäl. ansågbarnsina av

årsskiftetmedicin."till läkare eller köpaha råd Frånsig inte att
kostnadsfri hälsovårddock barn igen.erbjöds1998

villkorutvärderar i4 följer ochSocialstyrelsen Barns1993:2,upp
förändringstider. 38.s.
42 SOU 1997:8 5.111.

skyldigheter43 och samhälletsrättigheter 1992 173.Se Barnets s.t.ex.
förandringstidervillkor 1993i 39.Barns s.

myndighet45 från barnensTänk BO.1996 37.Rapport s.om...
myndighetRapportfrån barnens BO.46 Tänk 1996 30.s.om...

47Barndom spår BO.1997 47.sätter s.

37



HÄLSOVÅRD FÖR BARN

Barnpsykiatris framväxt

bidragande orsak till barnpsykiatrins framväxtEn ligger kanske något
förvånande de s.k.i vanartade barnens historia. alla barnDå isattes
skolan hände förutsett,inte nämligennågot barnvissa inteattman
klarade undervisningen. förmåga hängaDeras med skolansiav att

räckte inte till. andra inträffadeDet barnvissatempo attsom var
vägrade uppträda skolani vuxenvärlden krävde. skolka-såsom Deatt
de, snattade, uppkäftiga och störde undervisnin barnDessavar
korn beteckningen "vanartade. dockDe enigaatt attvuxna var om
dessa barn i sin beteendemåste störde skol-Deras"vanart.stoppas
undervisningen, förlängningen föreställdei ökadsig ävenmen man en
kriminalitet och sänkt moral dessa vanartade" barn skulleen som

Årsprida kom förstade barnlagarna i Sveri1902 Ensom vuxna. av
dessa barnlagar inriktade dessa vanartade"sig just barn.

Till saken hör betydde olika saker beroendevanart detatt om
flicka eller pojke. Flickorsavsåg handlade oftastvanart"en om

sexualitet vid bemärkelse,i medan pojkars stället handladeivanart
stölder och bråk. fanns fler skyddsanstalter förDet pojkar föränom

flickor, vilket tyder trodde pojkar skulle vanartiga iatt man vara
högre grad flickor.än

Urskiljandet de barnen ledde till förvanarti intresseettav
dessa barn från läkare och pedagoger, undrade varför dessajustsom
barn vanartade" och hur de kunde botas.var

Den mentalhygieniska rörelsen

Början 1900-talet tid präglades tilltron tillav natur-var en som av
vetenskapen. Läkaren och hade högingenjören Upptäckternastatus.

betydelse spreds och fick betydelse för befolknings-arvetsom
politiken, liksom framtidstron idealt samhälle där den godaett
medborgaren kunde förädlas fostrasoch fram. bakgrund dettaMot av

förståeligtdet också betraktades ärftlig belast-vanartär att som en
detning. dåligaDet orsakade barn blevvissaarvetvar attsom

vanartiga.
1910-talet den s.k. mentalhygieniskaPå rörelsen fram ochväxte

fick fäste i FramförSverige. allt handlade det "psykiatrisktäven om
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sinnessjukhuspatientertidigarehjälptedärsocialt arbete", t.ex.man
informationtillhandahöllbostad.ochskaffa arbete Man även omatt
År bildadesbarnuppfostran.ochfrågor 1931psykologiskaallmänna

lockadehälsovård. mångaFöreningenför psykiskföreningenSvenska
målföreningenseftersomprofessionerfrån olikamedlemmar attvar

ohälsaspsykiskuppfattningarolikaohälsa ochpsykiskförebygga om
förenade dem.roll då måletspeladeuppkomst inte någon

"vanartade"talafrånövergick1920-talenochPå 1910- att omman
lågpsykopatiska barn. Betoningenstället diskuteratillbarn iatt

bidragakundemiljödåligtroddefortfarande att enarvet, manmen
sjukdom ifrågaintepsykopatin. ansågsutlösa Dettill enomvaraatt

utvecklingenförändringbetingad iärftligtbemärkelsevanlig utan en
församlingsnamnblevPsykopativiljeliv.ochkånslo-barnets ettav

skapa-barnendär denolika nämnaren attvargemensammasymptom,
betecknaskundeolikavuxenvärlden.för Dede problem symptomen

och skolk.snatterisexuellabråkighet, oarter,som

ohälsapsykiskFörebyggande av

vid barn-liknasskulle kunnadagvad iTonvikten inom som
åtgärder.preventiva1920-taletladesbehandlingpsykologisk

för bliriskzonenlågde barn iräddaförsökaFokus låg attatt som
Gotland därfannstankeexempel dennavanartade". Ett

barn-tillVisby initiativJosef Lundahl ihospitalsläkaren tog en
skullelärarnaMeningenverksamhetpsykiatrisk år 1927. attvar

hälsovård,psykiskoch Hur"Mentalhygien48 Qvarsell, 1997Roger
Qvarsellvården, red.psykiatriskadenFörändringarlákasskall själen inom

Stockholm.Eriksson.och 132.s.
19Qvarsell 1997 139.s.

fram-barnpsykiatrinspsykopati.till Om5° Qvarsell Från1985 vanart
Lycbnos.mellankrigstidenunderi Sverigeväxt

51Qvarsell 1985 172.s.
52Qvarsell 1985 184.s.

Åsa skallbarnpsykiatrinoch HarSkå-Gustav53Bergenheim, 1997
Stockholm.Eriksson.Qvarsell och 189.Red.lä/eassjälen s.
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alla problembarn och skicka dem till Lundahl. under-Hanrapportera
sökte dem och skickade dem eventuellt vidare till det observations-
hem han och hans fru drev. Liknande hem öppnades fast-som
landet, nämligen Skärsbo läkaren Agnes Henriques och1928av
Mellansjö läkaren Alice Hellström första1928.5 psykopat-Deav
hemmen hade behandlingen dessaI hem förenadesöppnats.
medicinska och pedagogiska metoder. deras fotspår följde andraI
psykopathem, till de kända hör Skå.mer

anda, med syfteI förebygga psykisk ohälsa, tillkom densamma att
första rådgivningsbyrån för uppfostringsfrågor Stockholm.år i1933
Meningen rådgivningsbyrån skulle bygga frivilliga anmäl-attvar
ningar. därförDen skild från barnavårdsnämnden. Liknande råd-var
givningsbyråer upprättades andrai städer, de lades ned dåäven men
eldsjälen dem längreinte drev dem. tidiga barn-Denstartatsom
och ungdomspsykiatriska" vården byggde till del enskildastörsta
eller kommunala initiativ.

Behandlingen specialhemmen för psykopatiska ungdomar syfta-
de fostrantill och samhällsanpassat liv. Det inte någonett mer var
psykologisk eller terapeutisk behandling dagens be-motsvararsom
handling. Psykoterapin hade slagitinte barnpsykiatrin.igenom i Inte
heller fördes diskussion barnens avvikande beteende kundeen attom

från traumatiska erfarenheter barndomen.i Vidgenerera genom-
dessa barnsgångar journaler framgår flera medvarit fysiskav att om

misshandel, vanvård eller sexuella Dessaövergrepp. övergrepp mot
barnen finns dokumenterade i journalerna orsakade inte någonmen
behandling. Läkarna tycks ha barnens psykopatiskaansett attsnarare
karaktär försatte barnen dessai integritetskränkande situationer. Att

vanvårdsvår eller sexuella skulle kunna leda tillövergreppt.ex. aga,
psykiska skador känt.inteännuvar

Okunskapen hur sexuella kunde leda tillövergreppom ett
exempelvis utåtagerande sexuellt beteende eller dålig självbildsåen

54Qvarsell 1985 180.s.
55 UlfJonson, Bråkiga, lösaktiga1997a och nagelbitande barn: barnOm

barnproblemoch vid rådgivningsbyrå Stockholmi 1933-1950.en
Linköping.
56Bergenheim 1997 206.s.
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flickornadär naturligt, drabbadenågonting isågsövergrepp somnya
oftare förhögre grad. Flickor pojkar sexuellaän övergrepputsattes

behandling leddeoch dessa bearbetades inte. Frånvaronövergrepp av
ofta fick oönskadetill de hamnade i prostitution,att som vuxna

misshandelsförhållanden. Flickornasgraviditeter och levde i
förhållande pojke levdeproblem blev osynliga till pojkars.i En utsom

flicka blevblev akut problem, medanaggressionsin tystareett en som
och märktes.intetystare

År ungdomsvårdskommitté. Orsakerna tilltillsattes statlig1939 en
för ungdomsbrottsligheten ochkommittens uppdrag ung-var oron

fritiden. be-domarnas sysselsätta kommittenssig Isätt ettatt av
föreslogs och ungdomsvård. Bakom-tänkande psykisk barna-en

fortfarande mentalhygieniska tankenliggande tankar den samtvar
Årför beslöt riksdagenrädslan kriminalitetens spridning.°° 1945 om

ungdomsvårdf Vården skullestatsbidrag till psykisk barna- och
År infördes obligatorisk undervis-bedrivas landstingensi regi. 1953

läkarutbildningen förstabarn- och ungdomspsykiatrining i Denom
inrättadesprofessuren barn- och ungdomspsykiatri 1958.63i år

barnpsykiatriModern

År landsting med självständigahade alla organisation1971 en egen
ungdomspsykiatriska klinikerf 1970-talet deladebarn- och Först

57 glid. studie /evinnoföra/et.Jfr FlickorGustav En iJonsson, 1980
Stockholm.
58 Hans-Erik och ungdomens fritid. Kontroll ellerOlson, Staten1992

Stockholm.autonomi
59 SOU 1944:30.
°° Jönsson 1997a 36-43.s.
61 SFS 1945:489.
62 skyldigheter. och regler.rättigbetermocb samhälletsBarnets Lagar 1992
Rädda barnen. 137.s.
63 SOU 1997:8.
64 ungdomspsykiatrisk verksamhet Socialstyrelsenoch i Sverige.Barn-
redovisar 1980:2. 10.s.
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läkarnas pedriatiska sällskap flera sektioner. Tidigare hadesigupp
all kunskap hälsovård och barn kunnat behandlas sektion,iom samma
eftersom specialiseringen inte så.änstörrevar

dag belastningen mycket barn- och ungdomspsykiatrin.I är stor
barn blir allt grund nedskärningar skolor ochiPressen större av

barnverksamhet den ökande arbetslösheten bland vuxna An-samt
fråntalet barn familj där båda föräldrarna arbetslösa har ökati 18är

femårsperiodentill 1997.67 Denår år000 1990 100 000st st senaste
har tillströmningen till Stockholms läns landsting ökatPBU inom

flickormed har dessutom fler börjat sökaprocent. På år63 senare
tillsig PBU.

tecken barn psykiskt ökningenEtt mår sämre ärannat att av
självmordshandlingar bland barn och ungdomar. Sedan 1950-talet har
självmordshandlingar fördubblats. barn- ochnyttjareNya av ung-
domspsykiatrin flyktingbarnen och invandrarbarn första elleriär
andra barn ha socialkan upplevtgenerationen. Dessa svåra traumata,

identitetskonflikter,problematik eller hos föräldrarna,depression
språksvårigheter och flyttar landdiskriminering. inomBarn ettsom

dessutomkan med psykiska barn tvingasDesymptom.reagera som
flytta under traumatiskamellan olika länder och olika kulturer, ibland
förhållanden, förväntas starkare.kan 70ännureagera

Örebro°5 Barnlelinileen jubileum Regionsjukhuset läns landsting.1995
20.s.

66 SOU1997:8 137.s.
7 och ViBarnen 1/98.nr
63 SOU 1997:8 123.s.
69Tänk från barnens myndighetRapport 1996 31.om... s.
70Löfqvist, och ungdomspsykiatrin tankarArne några1992 Barn- -

Försvarspsy/eiatrikring utveckling och arbetsområden, red. LundinTom i
oktoberdag 00/9 antologi tillägnad Ulf dengår, i i Otto årEn 60 8morgon.

Lund.1991. 31.s.
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Steriliseringspolitik

ungdomshälsovård här-ochbefrämjade barn-Flera åtgärder som
för det1930-talet.befolkningspolitikenstammade från Oron

ochgynnade barnåtgärderfödda ledde tillminskade antalet barn som
ochföda barnuppmuntradesSamtidigt kvinnormödrar.deras attsom

kvalitetskravställdes ocksåför underlätta detta,åtgärder vidtogs att
medborgare.och intelligentabehövde friska, starkabarnen. Sverige

infördessteriliseringslagarnaingickbefolkningspolitiken 1935I som
drabbadeSteriliseringspolitiken1970-talet.fanns tilloch kvar även

bort.får glömmasdetutsträckning, intebarn, inte i stor men
frånkan hämtassteriliseringspolitikenBakgrunden till tron

fannsfrämst medicinen. ivetenskapen, Detochärftliga anlag tron
svenskabara detförhoppning intetrettiotalets Sverige attomen

Steriliseringslagenskulle öka."kvalitet",folkets kvantitet, ävenutan
slogförändradesursprungligen kom något 1941,1935, men somsom

eugenisk indikationindikation,medicinsktill sterilisering:fast skältre
fattigvårdsnämnder ochBarnavårdsnämnder,indikation.och social

vägnar.andrasbegära steriliseringtjänsteläkare hade åolika rätt att
begärdeöppnades Stockholm irådgivningsbyrånförsta iDen som

handladeskulle steriliseras.fall ungdomar Detfåtal om enattett
fem sjuttonåringarfemtonåringar, sextonåringar, niotrettonåring, tre

ocksårekommenderadesungdomaräldrefyraoch artonåringar. Några
samtligapojke.dessa Avsterilisering. Av 22 sompersoner var en

godkännandekvinnor. Trotssteriliserades i Sverige 93 procentvar
rådgivningsbyrånallaMedicinalstyrelsen, steriliseradesfrån inte som

andra fallensteriliserades med säkerhet.ungdomar Deföreslagit. Tolv
osäkra.är

de skulle steriliserasfram tillrådgivningsbyrånkornHur att
byrån, vilketde kom tillgravidakvinnornadeNågra närvarungaav
ovanligtflickornas sexualitet. inteaktualiserade Detgivetvis attvar

Stockholm.ifol/ehemmet.Oönskade71 och Tydén,Broberg 105.1991 s.
72 och TydénBroberg 1991 99.s.

rashygien och sterilisering.73 Rådgivning HurUlf 1997bjönson,
Stockholm.själen Kai/msskall 160.s.
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kvinnor begärde abort, beviljades abort enbart under förutsätt-som
de ocksåning steriliserade flickornagravida rådgiv-sig. Deatt

ningsbyrån dels ha promiskuös läggning, dels inkapablaansågs en vara
hand barn. fallandra handlade det steriliseringIatt ta ettom om p.g.a.

s.k. sinnesslöhet, dvs. eugenisk indikation. rådgivningsbyrån före-På
kom hel del intelligenstestningar, fick betydelse be-nären som man
dömde normalitet.7

föräldrarna till barnFör med utvecklingsstörningövertygaatt ett
anstalt sterilisering det föräldrarnakunde brevrätta,attom var

följandemed lydelse:

slutar skolgång med dennaDå N.N. sin slut ochvårtermins sedan
skall till praktiskt arbete för möjligt, längre framövergå att, om
kunna komma förvärvsarbete, viljai erbjuda Eder ordnaut att
steriliseringsansökan för honom. sterilisering vilket fårinteEn
förväxlas med kastrering förmån, förunnas de efter-är en som
blivna, dels emedan räkna ärftligamed anlag, delsmåsteman
emedan dessa elever orka med försörjningsbörda sinstörre än

och heller lämpliga handhava vård ochäro attegen person
uppfostran barn.egnaav

Kungl. Medicinalstyrelsen från fall falltill fåringreppetavgör om
eller verkarintet störande denIngreppet,göras sättsom

psykiska utvecklingen, kan utföras härvarande lasarett och tar
lång tid anspråk.i underlättar det mycketDäremot placeringen

arbetslivet.iute
Anstaltsläkare

Undertecknad tackar förSvar: den erbjudna hjälpen.
Undertecknad avböjer den erbjudna hjälpen.

det önskar kvar. andraLåt Ni strykes.75stå Det

Med tanke föräldrarna tidigare och fråntagnablivitvissättatt
föräldraskapsitt barnen placerades anstalter, detärattgenom

74 1997bJönson 165-176.s.
75 Lars-Olof Jacobson, Hundra minnesskrzjflUr 1978 Omsorger i år. En

arbetet för de psykiskt utvecklingsstörda Lund.1878-1978. 55.om s.
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steriliseringsfrågan litadekanske konstigt deinte iså ävenatt
rekommendationer.läkarnas

för defanns lagstiftad åldersgräns sterilisering.ingen IDet en av
fastsloghandlade steriliseringstatliga utredningar att:mansom om

hosstadgat åldersteriliseringslag vissgällande ingentingI är omnu
fulltbestämmelser härska steriliseras. Saknadenden äravsom

saknarfastställt, varaktigtdet kannaturlig; när att personanses en
åtgärden, bör steriliseringförmåga lämna giltigt samtycke tillatt

oberoende hans ålder. prak-kunna verkställasuppenbarligen Iav
inträdandeföre pubertetenssteriliseringar långttiken komma

fråga.knappast i

ha steriliserats."statistiken tycks underEnligt ingen årtretton
vid ålderrekommenderades steriliseringFlickan årstrettonsom

inrådan underställdes läkaresrådgivningsbyrån, över-en annan
femton ålder.för steriliseras först vidvakning årsatt

befolk-kritiserad delSteriliseringspolitiken dag mycketiär aven
avspeglades den kvinnligasteriliseringspolitikenningspolitiken. I även

föda godauppgift samhället. ålåg kvinnornamedborgarens i Det att
befolknings-Steriliseringspolitiken delmedborgare. var en av

tidsperspek-syftade politiken framåtoch ipolitiken ettsammantaget
framtida med-framtiden. deFokus låg till deltiv. Barnenstor var

tillämp-rättfärdigades steriliseringspolitikensoch därmedborgarna
barn.ning påäven

Diskussion

underexempel hur barnbarns hälsovård tydligtHistorien är ettom
omfattning inkluderats samhället.1900-talet allt i Fråni större att

spädbarnsdödlighetenbarn osynliga den höga intevarit så att ens upp-
synliggjordaproblem, har barn blivitmärksammades ett som ensom

76 SOU1936:46 73.s.
77 Broberg och Tydén 1991.
78 1997bJönson 161.s.
79Jönson 1997a 172.s.
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individer med speciella behov behöver tillgodoses. Späd-grupp som
barnsdödlighetens omfattning indikation samhälleär etten om

för barn. hälso-tillgång till de samhälleligaBarnsavsätter resurser
vårdsresurserna förhållandevilket värde barn tillmäts imåttär ett
till Ytterligare barns samhälleisätt mäta ärett att ettstatusvuxna.

bara barns tillgång till hälsovårdsresurser,inte anpassningenävenutan
till behov.barnsav resurserna

den historiska överblicken har speciella kunskaperSom visat, om
barn efterfrågat eller känt. Kunskaperna barnsinte varit något om
behov och barns förutsättningar "barnkunskap" framär växten som
under 1900-talet. ackumulerade "barnkunskapen" har varitDen en
förutsättning för specialiserad barnhälsovård. Ytterligare etten
resultat barnkunskapens tillväxt de barnexpertyrkenärav som
tillkommit 1900-talet.

Samtidigt barn under 1900-talet inkluderats ivälfärdssam-som
hållet har detta inkluderande sällan skett för barnens skull.egen

barn mycket tydligt.Resonemanget Sats-not-yets ärom som
barn ska löna framtiden. tydligtningarna gjorts sig i Ettsom

exempel barn de utfördessteriliseringarnot-yets" ärsom som
barn. bedömdes efter hur främst läkare och lärare trodde deBarn att
skulle bli och Misstanken barn skullevissaattagera som vuxna. om
bli olämpliga föräldrar, för de överförde fel eller förantingen att gener

de fostrare,olämpliga gjorde de steriliserades.ansågs På såatt attsom
bedömdes utifrånbarnen egentligen avsedd förvis en norm som var

vuxna.
barnens synpunkt det det skapats kanaler förpositivtUr är att

barn kunna kontakta föräldrarandra vid problem.sinaänatt vuxna
också möjlighetandra lagligDet positivt ingripaär att attvuxna ges

fardå barn illa. kanaler barnavårdscentraler, skol-Dessa är t.ex.
sköterskor och ungdomsmottagningar. synnerhet ungdomsmottag-I

viktiga, fråganingarna då deras lojalitet sekretess ligger hosiär om
ungdomarna. Samtidigt barn kan kontakt vilketinitiera posi-ärsom

finns inslag kontrolltivt, kan tolkasgivetvis negativtett av som som
perspektiv.ett annatur

till lika behandling bara ske hänsynkanBarns rätt som omvuxna,
till de barn med särskilda barnbehov. har för-Dennaär rätttas att

under 1980-talet och framåt. barnexperter behövs harDesämrats som
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hälsovården besparingar.självklar platslängre inominte någon p g a
lekterapeuterbarnsjuksköterskor och inteSpeciella barnläkare, är

lagstiftade allvarligtlängre del den organisationen. Det är omen av
från sedan,skillnadtilldelas de idag, till åttiobarn årinte resurser man

från denbarn behöver för bra.må Dessutom tasatt attvet resurser
poli-har möjlighet påverka demedborgareenda inte attsomgrupp

synpunkt.stötande demokratiskoch det särskilttiska besluten, är ur
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Barnens ställning i

familjen

Barn behöver trygghet och möjligheter skapa näraatt relationer för att
utvecklas positivt. Oftast har familjen barnet dessagett möjligheter. En
familj kan på många sättut och familjens sammansättning har varieratse
över tid. l början 1900-talet upprätthölls normativ på hurav en syn en
"riktig" familj såg Mångaut. människor föll dock utanför denna norm.
Särskilt utsatta de barn föddes äktenskapet.utom Flera demvar som av
blev fosterbarn eller växte på anstalt. Anstaltsvården har minskatsupp
eftersom i slutet på 1900-talet tick kunskap anstalter inteattman om
räckte förtill barns behov.

dag hör oftaI massmediai talet familjens sammanbrott. Detom
kan lätt förledas familjen börjani seklet präg-attvara att tro att av
lades helt idyll och trygghet dag.i idealiseradeDenänav en annan
bilden familjen kommer från borgerlighetens kulturarv. Därav
strävade efter familj med och barn medman en mamma, pappa en
tydlig arbets- och ansvarsdelning mellan könen. Alla kunde inte

detta familjeideal fråganuppnå och bör också ställas ifall alla
verkligen Ville det.uppnå de högreNormen i samhälls-sattes
klasserna och behöver hainte sammanfallit med andra samhälls-
klassers familjeideal.

dag betonas vikten barnI har god relation till bådeattav en
och Vi också barn, olikamångamamman vetpappan. att av an-

ledningar, harinte det. Familjeidealet till har barnmångatrots,
vuxit med bara förälder oftast med sin gäller förDetmor.upp en
hela 1900-talet. skillnaden jämförtDen med början 1900-stora av
talet det dagi inte stigmatiserande likai hög gradär äratt som
tidigare med förälder.ensamståendeväxaatt upp en
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ställningstarkareäktenskapet1900-talet hadebörjan änI enav
barnen.och därmedsexualitetenhördeäktenskapetidag. Till även

äktenskapet,föddafördömde barnsamhälleligaDen utomnormen
rättigheterdelsaknade tillbarnoäkta barn.s.k. Dessa stor som

hade,äktenskapetbarn inom arvsrätt.t.ex.
fadernoteradesäktenskapetföddesbarnmångaFör utomsom

till detta.flera förklaringarfinnas Ikankyrkböckerna.okänd Deti
fadern.kunde Ifall kanske modern intevissa som varuppge vem

modernfadern ochmellanöverenskommelserfall kanskeandra
fadernsfadernslovade Attmodern inte röjagjorde att namn.att

kansketycks intekyrkböckerna såfinnaalltid iinte står attnamn
tillmodern vissaförstå hurkan detkonstigt. svårareDå attvara
blev möj-föda barnokänd. sittbarn kunde Attstå anonymtsom

giltigtbarnamordplakats.k. 1778-ligt enligt Gustav III:s varsom
oönskade spädbarnför förhindrakom tillLagen1917. attatt

ochbarnfödamödrar kunna sinastället skulledödades. I anonymt
fosterhem.barnhus ellertill Ibort demsedan kunna lämna

avgift.barnhusettill Allmännalämnades barnenStockholm mot
År barnbarnhuset.allmänna Dessabarn in10971906-1915 togs

föräldrarvilka derasredamöjlighethade ingennästan var.att
kundemodernochfick detlämnadesbarnetNär ett nummer

hadehon ville ingenbarnetinformation Barnetså sätt omom
tillståndregeringenmoderns adress.tillgång till årFörst 1932 gav

fick öppnasföräldrarnaskonvolut medslutna namnatt
barnsoäktastärktelagar1900-talet kornUnder somnya

År kansin Detfick oäkta barnställning. 1905 rätt ärvaatt mor.
existeradesamtidigt Ettmotsägelsefullt det tvåtyckas system.att

ochfödagaranterade kvinnor systemanonymt ettattsystem som
Motsättningenbarn sin"oäkta" rätt ärvaatt mor.gavsom

fram tilltill slutsamtiden och leddedockuppmärksammades av
barnamordsplakatetavskaffande 1917.av

efter far förstfick sin åroäkta" barnen 1970.De arvsrätt

barnetSeanonymitetsrätten,l min OmBirgit mor"VemPersson, är
Gunilla Halldén.redårløundranden.Tankegångarfrån 1990tre

Stockholm. 44-45.s.
2 1990Persson 50.s.
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lag bort uttrycket oäktaDen barn gälldeår 1917 rensatsom
fram till infördes faderskapsreglerna föräldrabalken.Då i1977. I
föräldrabalken talades enbart barn. skillnad gjordesIngenom
längre mellan barn födda eller äktenskapetinom dagIutom anses
det viktigt barn får deras fader förDelsär.att vetavara attvem
barnet ska känna till dels för fadern fullgörasitt skaattursprung,

skyldigheter barnet.sina barnets föräldrar gifta medOm ärmot
förutsätts med undantag moderns äktanågravarann, man vara

far till barnet. föräldrarna gifta fastställsDå inte medär varann
faderskapet faderskapsbekräftelsefgenom en

Fosterbarn

del dem föddes äktenskapet blev fosterbarn.En stor utomav som
År alla fosterbarn stod under1928 80nästan procentvar av som
barnavårdsnämndens tillsyn födda äktenskapet På 1950-utom
talets slut alla barn födda äktenskapet15-20 procent utomvar av
fosterhemsplaceradef

första barnlagarna komDe handlade delvisår De1902. om
fosterbarnsvården. Bl.a. syftade lagarna förhindratill vanvårdatt av
fosterbarn. reglerade dock bara förhållandena för de foster-Lagen
barn under och där fosterföräldrarnasju erhöllår ersätt-som var

för vården.ning praktiken blev fosterbarnI gruppen som om-
fattades lagen mycket litenav

3 Goldstein, Freud, Solnit eller till barnet1980 Barnets ratt ratten-
Stockholm. 102-103.s.
4 rättigheter... och samhällets lagar.Barnets och regler RäddaLagar 1992
barnen. Stockholm. 37-38.s.
5 Lagerberg, Fosterbarn. Forskning, debatt.Dagmar och1984 teori
Stockholm. s.
6 Vinnerljung, Fosterbarn Lund.Bo 1996 40.som vuxna. s.
7 räddadeWeiner, barnen. fattiga barn, mödrarGena De och1995 Om
fäder och deras med filantropin Hagalund Uppsala.i 1900-1940.möte 39.s.
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för fosterbarnsvården.Fattigvården hade Barnansvaret som
denauktioneras bort tillförsörjning kundestod togutan som

förförväntadesbetalt. Fosterbarn sigminst göra rätt attgenom
försvannbarnfosterfamiljen. Möjligheten auktioneraarbeta i utatt

försvannfattigvårdslagen Samtidigtmed den rotegången1918.nya
fattigvårdsanstalter såvida detfickför barn och barn inte tas

ställningbarnavdelning. Fosterbarnetsfanns särskildinte en
mycket.stärktes, inteänom

År foster-fick samtligabarnavårdslag. denkom I1924 en ny
vårdadesbeskydd, detill ålderbarn års16 även av mor-somupp

barnavårdsnämnder,farföräldrar. Samtidigt inrättadeseller som
barnavårdsnämnderfrivilligbara funnits basis.tidigare Dessa

fosterbarn. enda undantagetfick för samtliga Det ut-ansvaret
hade fattig-föräldrarbarn bodde hosgjordes sina mensomav

vårdsunderstödg
avhandlingSundkvist harHistorikern i sin Norr-Maria om

exempel kontraktbarnavårdsnämndköpings visat som upp-
fosterföräldrarna.ochmellan barnavårdsnämndenrättades I

fosterlega ochfosterfaderns till årligregleradeskontrakten rätt en
för barnavårds-barnet skulletill visasreseersättningrätt uppom

fosterbarnet skulleFosterfaderns skyldigheternämnden. attvar
be-föda, god och fullständigförses med sund och tillräcklig
besökaskulle dessutombädd." Fosterbarnetklädnad samt snygg

fortsättningsskola.ocksåoch folkskola, helstgudstjänsten i
fostrades till kristligbarnetFosterfamiljen skulle tilläven attse

tobakbrukade alkohol elleroch barnetvandel inte samt attatt
inflytandeskadligthadeumgicks medbarnet inte personer som

barnet
fannsfosterbarn. ingaDetpositionDet utsatt att varavar en

fosterfamiljen.fickför hur länge barnet i Detgarantier stanna
flera Anled-fick fosterhemkunde hända barnet byta gånger.att

Beslutetfosterbarnet flyttades kundetill månganingarna att vara .foster-del hosförflyttas låg tillsfosterbarnet skulle störstaatt

8 Weiner 1995 40-41.s.
mellan barn, för-9 vanartade hamen.Sundkvist, Maria De Mötet1994

Uppsala.barnavårdsnämndoch Norrköpingsäldrar 191.1903-1925. s.
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fick ellerföräldrarna. avgjorde barnetDe Foster-stannaom
inflytande. vanvårdbarnet själv hade svårigheter Omatt ren

fysiska påvisades kunde barnet möjligtvis vändaeller sigövergrepp
deoch klaga. fall sympatiseradetill barnavårdsnämnden intevissaI

föräldarna fosterhemsplaceringen och det händebiologiska med att
tillbaka hem till de biologiska föräldrarna.barn rymde

Fosterhemmen ligga landet. Lantlivetskulle ansågsgärna
finnasframför allt det likastärkande intei sig, mångaansågsmen

faror staden. barn fosterhemsplacerades där-lockande i Vissasom
fall foster-för "vanartade" och dessa föredrogsde iansågsatt vara

hem landet.
barnavårdslag gällde fram till lag kom,års 19601924 när en ny

och ungdom. ochlagen samhällets vård barn I mångtom om
den förändringenmycket byggde lagen lag,års1924 storamen

förklarade varför barn uppträdde avvikande.låg huri man
förklarades ärftliga faktorer,Tidigare beteenden med bl.a. år 1960

Årfick psykologiska betydelse. 1982större ersattesresonemang
socialtjänstlagenbarnavårdslag med lagar, nämligentvåårs1960

vårdoch lagen med särskilda bestämmelser LVU.ungaom av
med lag med namn.LVU1990 ersattes en ny samma

föredragits framför anstalter,Fosterhem har under tidsenare
Äveneftersom fosterhem "familjelik" uppväxt.anses ge en mer

fosterfamilj fall det bästa alternativet, innebär deti många ärom en
ändå leva i position Det svårtmånga sätt. är attatt utsatten

framtid;betyder för fosterbarns detvad äravgöra mest ettsom
medvetenhetenfrån den biologiska familjen, kanskeuppbrottet

händafall oönskad, ovissheten vad ska ii vissaatt vara om somom
medfödda förutsättningar då kanskeframtiden, dåliga modern

erfaren-tidiga traumatiskamissbrukare under graviditeten,varit
heter eller dåligt socialt skyddsnätett

förts den konflikt kandiskussion uppståEn är somannan som
föräldrar tillställs föräldrarnas bästa.då barnets bästa Har rättmot

eller ska barnets tillbarn prioriterassitt Irätt uppväxttryggen

1° rättigheterBarnets 1992 64-65.s.
Vinnerljung tabell1996 67.
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dag tillhör det socialnämndens för barn ochverkaatt attansvar
ungdom under och goda förhållandenväxer tryggaupp

Adoptivbarn

Fosterbarnens och innebarposition måttutsatt ett stortvar av
Årförotrygghet barnen. kom den första adoptionslagen1917 som

gjorde det möjligt för barn familj.villkor 13iatt tryggare en ny
Helt det dock Adoptivför-adoptivbarn.intetryggt attvar vara
åldrarna hade nämligen adoptionen. sadeLagenrätt sägaatt upp

har adoptivbarnet förgått hansadoptanten ellersigatt: grovt mot
eller för adoptivbarnet lastbart eller brottsligt liv,närmaste, ett

varde adoptivförhållandet hävt, då ansökan därom göres av
adoptanten för... heller lika starkinteRätten ärvaatt var som
biologiska barn. förbättrades förArvslagarna adoptivbarn.1958

för adoptivföräldrarna adoptionen inteRätten sägaatt togsupp
bort förrän 1970.15

föräldrarnaAdoptionslagen garanterade rättigheterstörre än
barnet. Bruket kunna adoptionen hade barnetsintesägaatt upp
bästa för fanns det redan frånDäremot år 1917ögonen. en para-
graf fastslog förbarn tolv samtyckesittår måsteöverattsom ge

adoptionen skulle kunna bli åldersgräns gällerav. Samma iänatt
dag.

Skyddshem

första barnlagarna behandlade vanartade barnbl.a.De år 1902
och hur samhället skulle handskas med dem. Med tanke att
dessa framtidensvanartade barn riskerade bli kriminella ochatt
därmed skulle samhälletssänka moral, det viktigtansågs att agera

Z rättigbeter1992Barnets 66.s.
13SFS 1917 378nr

SFS g1917 378 21nr
15 rättigheterBarnets 1992 40.s.
16SFS §1917 378nr
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nödvän-från välartade barnenavskiljande de ansågskraftfullt. Ett
föravseddarad anstalterstartades "vanarta-denna andadigt. I en

öppnades1800-taletRedan slutetskyddshem.barn s.k. ide" enav
hade olika be-Anstalternavanartade" barn.förmängd anstalter

uppfostrings-ochräddningshemräddningsinstitut,nämningar:
lantarbeteteftersomofta landetlågAnstalternainrättning.
sammanställ-pojkar. Nedanför fostra visaslämpligtansågs att en

skyddshem.klassadesde institutionerning somsomav

Social-kapiteleller ljustmörktbehandlingshem. itill17 takt/ms EttFrån
Stockholm.Barnhuset.Stiftelsen Allmänna 20.sverige 1992 s.
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Skyddshem år 1923

Källa: D. Lund 1924 Ungdomsbrotisligheten, dess orsaker och bekämpande.
Stockholm. Från tukthus till behandlingshem 299ur s.

för pojkar: för flickor:

Hall Södertälje 210 Eknäs Enköping 35
ÅkersSkrubba Stockholm 60 Husby Runö 15

Norrby Häverö 26 Malmö skolhem AlIarp,SkäraIid 24
Folása Bankeberg 40 Sonestorp Eket 30
Höreda Eksjö 30 Kragenäs Kragenäs 23

ÖrkelljungaMalmö skolhem 45 Sjötorp Huddinge 30
Mäshult Skällinge 30 Gälegården Torpshammarl
Vrángsholmen Kragenäs 40 182summa
Gräskärr Uddevalla 30
Forsane Frändefors 40
Margaretelund Lidköping 40
Älvásen Älvsbacka 40
Åkerby Nora 35
Sundbo Västanfors 30
Gullgruva Bergvik 20
Kungsfors Järbo 15
Boda Viskan 30

ÅnäsetStenfors 30
Johannisberg Kalix GQ

851summa

tydligt flickorDet förväntades "vanartade mindreiär att vara
omfattning pojkar. Antalet skyddshemsplatser för pojkarän var
fler för flickor.än

Maria Sundkvists avhandlingI vanartade barnenDe berättas om
pojken Nils kom till Folåsa uppfostringsanstalt år Hans1921.som
föräldrar separerade redan han spädbarn. Hannär växtevar upp
spädbarnshem och flertal fosterfamiljer.i han blev lite äldreNärett
hämtade hans hem honom, efter anmälde honårmor ettmen par
honom till barnavårdnämnden. Nils lärare hanansåg att var

ljög och lärdevanartig, kamraterna rackartyg. Nils hamnade

56



BARNENS STÄLLNING I FAMILJEN

Folåsa där han stannade omdömen finns ned-i nio Deår. som
tecknade talar han slogs, förstörde saker, oanständigattom var

köksan, snusade, stal och rymde. Folåsa, liksom de andramot mat
skyddhemmen, präglades hård disciplin. Med belöningar ochav
bestraffningar skulle pojkarna uppfostras. Nils bestraffades för

tilltag med han isolerades han agades medsina Varningar, samt
handen, ochris rotting.

Bestraffningarna omfattade bara fysisk bestraffninginte utan
psykisk. Skyddshemselever kunde isoleras. Ibland rakadeäven man

försökthåret barn då de kundeDenav av rymma. som svor
bestruken med jod. Belöningar och flitpengar kundemunnen

krävas tillbaka då barnen ha begått brott.ansågs Dagarna var
inrutade med undervisning, måltider ochminutiöst arbete. Tanken

barnen bara skulle skyddshemmen.något år Iatt stannavar
praktiken kunde det bli för Nils Efterstannade i nio år.som som
tiden skyddshemmen försökte skaffa drängplatsnågon åtman
pojkarna.

Flickorna hamnade skyddshem färre. Orsakerna tillsom var
flickor hamnade skyddshem förannorlunda pojkar.änatt var

Flickors och pojkars skilde pojkar handlade detsigvanart åt. För
ofta eller stölder. Flickorsnatterier däremot ansågs "van-om
artade sexuella opålitlighet. praktiken betyddesin detIp.g.a.
ofta flickorna för sexuella händevarit Detövergrepp.att utsatta att
flickor de blivit Våldtagna sändes till skyddshem.ansåg attsom

kunde inträffatill och med flickor fosterhems-Det att som var
placerade och för våldtäkt sändes till skyddshem, eftersomutsattes
fosterföräldrarna ha fickville kvar dem. Flickorna skuldeninte ta
för sexuellt där offer.de egentligen varitövergreppett

strikta disciplinen och de bestraffningarnaDen grymma
skyddshemmen under 1930-talet för kritik. Blandutsattes annat
gjorde journalisten Else Kleen tid oväntade besök fleraen
skyddshem och skrev skakande skildringar "vården". Riksdagenav

efter skyddshemsfrågan.tid Resultatet blevtog att statenen upp

18Sundkvist 1994 201-203.s.
9 talet/aus till behandlingshemFrån 1992 56.s.
2° Sundkvist 1994 206-207.s.
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för tillskyddshemmen, bytteövertog ansvaret ung-som namn
skyddshemsreformen Flerdomsvårdsskolor och medi 1936/37.

genomfördes början samtligareformer och vid 1950-talets var
förstatligade. Samtidigt förändrades detungdomsvårdsskolor inre

och psykologiskarbetet anstalterna pedagogiskmot en mer
fastslogs ungdomsvårds-verksamhet." 1950-taletPå även att

ungdomar underskolorna skulle hand lagbrytande år.18ta om
flera1970-talet ladesslutet 1960-talet och börjanPå av av
bollatsungdomsvårdsskolor Under 1980-talet har ansvaretner.

vårdlandsting och vilkenmellan Svängningarna typstat. om av
handlaförekomma, eller det eventuellt skaska omomsom

bestraffning, har de decennierna."sistavarit många två

Straffmyndighet

infaller för ungdomar vid ålder.viktig åldergräns års NärEn 15
enligt svensk lag dömas tillålder kanuppnått års15man man

"förstraffpåföljd brottsligt.gjort något Lagen säger att:om man
fyllt femton får dömasbrott begått han inteinnannågon årsom

påföljdtill
fängelsestraff.finns dömas tillVid ålder möjlighetenårs15 att

fängelsestraff förefall.sker dock väldigtiDetta Lagen säger att
synnerligafår utdömas det finns skäl."ålder enbartårs Iarton om

ochåtalade ungdomarna mellanstället döms de 1550 procentca av
får åtalsunderlåtelse.till böter. dessutomår Drygt 2518 procent

lag-myndigheterna kopplas alltid då det gällersocialaDe unga
överträdare.

21 talet/aus till behandlingshemFrån 1992.
22 tukthus till behandlingshemFrån 1992.
23 kap.Brottsbalken §1
24 Brottsbalken kap. §30
25 till Fakta barn och ungdom 1995 BO.Upp 18 om-
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staltsvåAn rd

klassifice-1900-talet prägladesförsta fyra decenniernaDe av en
anstalter.fråga barn olika kategorierdelai in iringsiver attom

Ädre ochflickor fick tillsammans.Pojkar och inte vistas yngre
fick meds.k. sinnesslöa barnenbarn skulle skiljas inteåt. De vara

specielltfanns det anstalternormalbegåvade barn. Sverige tvåI
för flickorbarn.avsedda för vanartade sinnesslöa" i Väners-En

1920-talet.Salbohed. startadeborg och för pojkar i Deen
Även flickor.fler för pojkar förhär fanns det platser än

förandra anstalter barn.Klassificeringsivern gällde Dövaäven
barn medhade speciell anstalt, blinda barnbarn ut-en annan,en

beroende hurhade olika anstaltervecklingsstörning pass grav
förepileptiker placeradesochutvecklingsstörningen ansågs vara

statsbidragKlassificeringarna stöttadessig. staten attgenomav
Vanartade sinnesslöa" barnför verksamheter.Öronmärktes vissa

välartade sinnesslöa"fick anstaltintet.ex. samma somvara
statsbidragssystemet.barn enligt

spådbarnshem fannsockså de speciella iVårda nämna äratt som
mindreKunskapen barns behovbörjan seklet. givetvis änom varav

närhet ochförsågs med och tillsyn,idag. Spädbarnen mat men
vårdare saknadesknyta relationer till imöjlighet störrenäraatt en

medföranärhet kundeAvsaknaden kärlek ochutsträckning. attav
och deSpädbarnen fick liggaspädbarn dog. i sina sängarmest gavs

från understimule-möjlighet intryck omvärlden.inte Dennaatt
fall till lättare utveck-leda till döden,kundering i ävenvärsta men

fortsatte tillbringatDärmed del barn sinlingsstörning. somen
tillbringa liv anstalter.första tid spädbarnshem sina Derasatt

bästmedförde barnenförvärvade utvecklingsstörning ansågsatt
för barnsinnesslöanstalt. sinnesslöanstaltenomvårdnad Frånen

händetill sinnesslöanstalt förflyttades de så-Detvuxna.senare en
livstid anstalter.människor tillbringade helaledes sinvissaatt

o

26 kärleksfull och ledning.Engwall, OmKristina Utan1997 ans
barndom. avhandlingsavsnitt,kvinnornas Mark Opubliceratpå Västra

Orebro.Högskolanhumanistiska institutionen, i
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Barnhem föravsedda välartade barn funktionshinder.utanvar
förMålet barnhemmen allt försöka familjeplaceratrots attvar

barnen. Flera barnhem följde de barnhemsbarnnogsamt upp som
fosterhemsplacerades. Vanvård accepterades barneninte, utan togs
då tillbaka till barnhemmet. Fosterhemmen skickade också tillbaka
barnen till barnhemmet de nöjda. kunde skeinte Detom var om
barnen visade sängvätare. Barnhemmens familje-sigt.ex. vara
placeringar barn innebar trygghet och medVisst imåttett attav av
barnen hade återvända till fosterhemmet funge-något inteatt om
rade. Andra fosterbarn oftahade plats tillbaka tillingen att utan
hamnade stället fosterhem.i i ett nytt

barn tillbringat tid anstalts- ochDe inom institu-mestsom
tionsvården de med utvecklingsstörning. Samhälletsvar syn
utvecklingsstörning har spelat roll för barn. börjandessa Istoren

seklet rådde relativt optimistisk med peda-rätttro attav en
gogik skulle barn med utvecklingsstörning klarakunna självasig

öppnades flera förprivat initiativ anstalterPå småsom vuxna.
dessa barn. drevs ofta religiös kallelsetanke.Initiativtagarna av en

kom dock bytasoptimism tillDenna pessimismatt storen
1920-talet. Orsakerna till denna flera, social-omsvängning är men
darwinismens genomslag, upptäckten det biologiska ocharvetav

naturvetenskapen exempel. Samtidigtnågraär växtetron en
rädsla för det utför med samhällets moral. Kriminali-vägatt var

ökade, liksom osedligheten. Människor med utvecklingsstör-teten
bära delning skulden. Tanken väcktes fleraansågs atten av av

samhällets problem skulle undanröjas dessa människor isole-om
rades. denna förbakgrund öppnades anstalter sinnesslöa"Mot

vanartade" eller "asociala".ansågssom vara
Föräldrar råddes länge tidigt barn utveck-lämna medsinaatt

lingsstörning till anstalter, mycket fick bättrei barnentron att en
medicinsk vård där. Anstaltslivet dock tillvaro passadevar en som

27 Barnhus. raddningsanstaiter, barn/oem idiot-BirgitPersson, Om1991
anstaiter, uppfostringsanstalter Norden från 1700-talet till dagar, red.i våra
Ohrlander. 60-61.s.
28 Söder, Anstalter utvecklingsstörda. historisk-socio-Mårten 1979 En
logisk beskrivningar utvecklingen. Stiftelsen Stockholm.ALA. 1984.
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sysselsättning ochdåligt, idag.dessa barn mycket Bristenvet
fick tillräckligt med stimuliintryck utifrån gjorde barnen inteatt

understimulerade. barn lågför utvecklas. blev MångaBarnenatt
hela dagarna.i sina sängarensamma

förinstitutionsvården de1960-talet startades debattPå en om
förkastades och ställetutvecklingsstörda. avdelningarna iDe stora

skulleförordades den "lilla där barnen möj-princip, gesgruppens
lanserades "normali-lighet fåtal kontakter. Samtidigtknytaatt ett

självklara sakerhandlade dagiseringsprincipen". Den attsomom
barnväxlingar, veckorytm, dagsrytm,uppleva årets när manvara

levaför sedan bli och ibarn tonåring sistår samt attatt envuxen
flesta anstalterdet finns både och kvinnor.miljö där Demän var

efteruppdelade kön.
förKarl Grunewald har betytt mycketMedicinalrådet en

utvecklinoch vård demodernare humanare Han resteav
överalltolika anstalter och han påpekadebl.a. och besökte attrunt

golvetbarnen väl kombarnen måste Närsängarna. nerupp ur
Framför fick medsaker. allt de kontakterhände positivamånga

Grunewaldnaturligtvis utvecklande. Karlandra barn, vilket var
till del den tidigareanledningen att storatt gruppenen avmenar

försvunnitutvecklingsstörda dag har bättre materi-lätt i nästan är
utvecklingsstör-förutsättningar och aktiv stimulering.ella Den

Lekensgrundade understimulering bort.ning sig i är vägsom
statlig utredningför barnens utveckling betonadesbetydelse i en

individen också1960-talet skrev: "det barainteär utansom
härsamhället har allt Vinna satsningattsom en

År förhållanden för barngjordes statlig utredning1965 en om
föräldrarnas besökanstalt. Utredningen konstaterade att

för funktionshinder barnensbarnanstalter barn med samt egna
beroende praktiska och ekonomiskahemresor väldigtVar

förOfta föräldrarna kostnaderna.orsaker. Deståtvungna attvar
iblandresande till anstalterna hadeföräldrar kom ingen möj-som

förd försvåradevilket naturligtvis ochlighet övernattaatt

29 med utvecklingsstörda.och johanGraninger, årGöran Lovén, 1994 40
Grunewald. Moheda.Samtal med Karl

30 SOU 1965:55 131.s.
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Åretbesök. därpå infördes förstatligt resebidrag1966 ett att
föräldrar skulle kunna hälsa barn.sina

stående rekommendationen under 1900-talet barn medDen att
utvecklingsstörning skulle lämnas ifrågasattestill anstalter 1960-

Årtalet. infördes för föräldrarvårdnadsbidrag med barn1964 ett
funktionshinder,med för föräldrarna skulle kunnaatt stanna

hemma med barnen. dag rekommenderas alla barn skaI växaatt
familj. Vid behov tillföri sin stället formi iextraupp man resurser

exempelvis personliga stöd formassistenter. iAnnat t.ex.av av
Stödfamilj och finnskorttidshem också tillgängligt. lagEn 1994ny

den gamla omsorgslagen och mycket stöd och hjälpersatte av
kommunaliserades.

synnerhet barn, hariBarn, små sinasvårt göra stämmoratt
hörda. framförberoende deras åsikter. barn,De Förär attav vuxna
och med utvecklingsstörning kan svårigheten bliäven attvuxna,
lyssnad till 1960-talet hände hel delPå inomsvårare.ännuvara en
vården de utvecklingsstörda, bl.a. bildades föreningen för ut-av
vecklingsstörda barn Föräldrarna till barn utveck-medFUB.
lingsstörning drev frågor och kunde förbättramånga gemensamt

förvillkoren själva och barn.sig sina
dag med den kunskapsackumulation skett med-I är man som

den skada anstaltsplacering innebär, frågaiveten t.ex.om som en
Därför försöker hitta andra lösningarseparation. detnärom man

familj.problem finns dag behandlingshem föriuppstår Det ien
hela familjen. familjemedlemmarAlla ska hjälp. dettaI samman-
hang blir det viktigare utbildade barnexperter finns depåännu att
blandade behandlingshem de alltinte utrymme.så att tarvuxna

påverkarLagar familjensom

Samhällets lagar och förordningar och påverkar hur barnensstyr
tillvaro tillsammans familjenmed har behovBarn stortut. ettser

31 SOU 1965:55 103-108.s.
32 familjoch behandlingshem, barnhem Allmänna frånrådBarn m.m.
Socialstyrelsen 1989:4.
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familj med syskonöverleva.tillsyn för kunna mångaIatt enav
förrkunde barntillsynen skötas ieller flera anställda någonav

oftast för arbetethadehushållet hemma. Kvinnor ansvaretsom var
förflyttadeshemmet. Med industrialiseringenhemmet och inära

förförutsättningarnafabrikerna och städerna ocharbetet till in i
handförändrades. kvinnor tvingadesbarntillsyn Många egen

samtidigt dekonflikten mellan yrkesarbetaförsöka lösa att som
praktiskafäder skulle dela dethade barn hand Attatt ta an-om.

för orimlig tanke början 1900-talet.barn Detisvaret avvar en
farbarnavårdsbyrå Solnavisade intesig i attt.ex. en ensamen

villebarn, hanmöjligheten hand sina göraatt trots attta omgavs
uppfostrasnödvändig för barnen skullekvinnadet. ansågsEn att

sätt.bästa
för de yrkesarbetande kvinnor-omöjlighetDet nära nog envar

efter barn. tvingadessamtidigt arbeta och sina Antingenatt sena
med barnen till arbetet.barn hemma ellerde lämna sin taensamma

fall dödsfall bland barnen.lösningarna ledde tillBåda i vissa
ofta ohälsosam för såvälbörjan sekletArbetsmiljön i vuxnaavvar

barn.som
tillSamhället hade lagar kvinnor ersättninginga rättsom gav

första skulle hjälpaför hand barnen. lagarnaDeatt ta somom
fick barn kom ställetyrkesarbetande kvinnor i attsnararesom

första redan då arbetar-dem. åtgärden kornstjälpa årDen 1900
förbudfyra obligatorisktskyddslagen lagstadgade veckors mot att

Problemetför industriarbeterskor. 31efter förlossning bl.a.arbeta
ekonomiskmed lagen den kvinnornainte någon ersätt-attvar gav

kommenderade föräldraledigheten.under den Enning ensam-
och förbudberoende inkomststående sin motettav egenmor var

hennes barn. Ocksådärför hårt henne ocharbeta slog motatt
föräldrarnas inkomstoftast låg inkomst bådafamiljen hade så att

nödvändig för försörjningen.var
avskeda kvinnorförbjöd arbetsgivarenLagen 1939, attsom

eller graviditet, stärkte däremotgrund trolovning, äktenskapav
äktenskap ochkombinera yrkesarbete medmöjlighetkvinnors att

33 Weiner 1995 169-170.s.
3 SFS §1900:75
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föräldraskap. Tanken bakom den lag tidigare hindrat gravidasom
eller gifta kvinnor yrkesarbeta försörjaskvinnan skulleatt attvar

Trettiotalet tid lågkonjunktursin och tider mediav man. var en av
hög arbetslöshet det rimligare fannsde arbetenansågs att som
skulle förbehållas ha försörjningKvinnor tryggadsinansågsmän.
via make.sin

År infördes det allmänna barnbidraget. Barnbidraget1947 iär
förrättighet barnet eftersomsig inte det betalas till Vård-uten

nadshavaren. dock bidra till barnets uppehälle ochDet är avsett att
fostran.

År kom den lag månaders betald ledighet vid1955 tresom gav
förlossning. Barnledigheten fortfarande knuten till modernvar

Årvårdare. kom den föräldraförsäkringen. och1974 Isom nya
med den fäder föräldraledig. Papparollenäven rätt attgavs vara
stärktes mycket konkret Verkligen fäder skulleFörsätt.ett att

denna infördesutnyttja det kom kallasår 1995rätt attsom
"pappamånad". för förstainnebar de dagarnaDet trettioatt som

föräldernvardera föräldrapenning erhölls 90tog ut procent av
lönen. dagar kunde överlåtas till den andra föräldern.Dessa inte

de resterande dagarna ersättningen lönen.För 80 procentvar av
dag fäder rättighet hemma med barnenutnyttjar sinI att vara

allt detta fortfarandeTrots det kvinnor hemma iär ärmer. som
Århögre utsträckning med barnen. användes för-11%1994 av

äldrapenningen använde föräldra-Kvinnorna 89män. procentav av
penningen. Statistiskt yrkesarbetar mycketinga så små-sett som
barnspappor. internationell jämförelse arbetar kvinnorI även
med barn hög utsträckning Föräldraförsäkringeni i Sverige.
stimulerar kvinnor till såväl högt barnafödande hög förvärvs-som
frekvens. Vetskapen föräldraförsäkringgod kan stimuleraom en
kvinnor till längre utbildning och heltidsarbeteatt satsa etten
eftersom inkomsten föräldraförsäkringens utfall.nivånavgör

35 rättigheterBarnets 1992 252.s.
36 tal kvinnor och Lathund jämställdhetFä 1996 37.män.om om s.
37 tal kvinnor och Lathund jämställdhetPä 1996 36.män.om om s.
38 tal kvinnor och Lathund jämställdhetPä 1996 29.män.om om s.
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Förvissningen behålla bra arbete efter föräldraledig-att ettom
heten stimulerar också barnafödande.

ställning familjenBarns i återspeglas den uppfostrings-i
litteratur modern olikavarit i tider. trettiotalet skulle barnPåsom
härdas och disciplineras. ficksjuttiotalet barnPå störreta ett

och disciplin ord användes barnupp-inte iutrymme ettvar som
fostringssammanhang. fostrande litteraturens harDen råd vidare-
befordrats barnavårdscentraler och foraandra för barnpeda-av
gogik. råd hur barn bör fostrasDessa avspeglar barnsgivetvisom
ställning samhälleti i stort.

Barnens familj

1970-talet skildeLångt mellan barn födda äkten-inomman
skapet och barn födda äktenskapet. början sekletI sär-utom av
behandlades barn födda äktenskapet och de hade sämreutom ett
lagligt skydd. höra hemma äktenskapet eftersomBarn ansågs inom
sexualiteten knöts till äktenskapet. Kärnfamiljen, dvs. mamma,

barn, räknades officiellt den "normala familjen.pappa, som
Bruket gifta betraktadessig normalt". praktiken harIatt som
redan barn anstalter, fosterbarnmånga växtesett att upp som
eller levde med ensamståendeen mor.

Industrialismens inträde sluteti 1800-talet och andraav sam-
hällsstrukturella förändringar ledde till ökad rörlighet i Sverige.en
Rörlig arbetskraft kom exempelvis till de norrländska sågverken
och lokalsamhällets kontroll ungdomen blev behålla.svårare attav

flyttademänniskorMånga till städerna ochin det medfördeäven
kontrollen minskade. märksDetta inte statistikenminst i överatt

barn födda äktenskapet, där Stockholm har den störstautom an-
delen. Delvis kan Stockholms höga siffror för för-oäkta barn
klaras kvinnor ville föda hemligheti tillsigattav som gav av

39 Sundström, Maianne Föräldraledighetens1993 utnyttjande och
effekter vid televerket, modernt familjeliv ocbfamiljeseparationer.Om En
antologi från forskarseminarium. Socialvetenskapliga forskningsrådet.ett

59.s.
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Stockholm fannslättareStockholm där det Iatt vara anonym.var
samboför-"Stockholmsäktenskapende s.k.även ettvarsom

de arbets-gifta troligenValde sighållande där inteatt p.g.a.man
för-för gift kvinnagjorde detmarknadsregler svårt attensom

Äktenskapet familjensamhälle därvärvsarbeta. i ett var envar
överlevnad.för familjensformproduktionsenhet garanti Iaven

övergick tillfamiljen alltdärindustriella samhälletdet att varamer
funktion.fyllde äktenskapetkonsumtionsenhet inte sammaen

1900-talet.förändrades underfamiljebildningförFormerna
sammanborallt flerförändringarnadeEn är attstora vuxnaav

tidigarepåpekadock viktigtgifta sig. Det ävenär attattattutan
gifte relativt kortgifta, de sigihopbodde attutan vara menvuxna

visade detundersökningVidefter de flyttat ihop. årtid 1985att en
1930-talet hadefödda slutetkvinnor 30sig procentcaatt avav

siffraMotsvarande blandgiftermål/lsamboendepåbörjat utanett
Skillnadenfödda 1960-taletkvinnor 80nästan procent.var

föddaoch kvinnornafödda 1930-taletmellan kvinnorna
samboförhållande kvinnornapåbörjade1960-talet attett varsom

framtid gifte1930-talet sig.födda inom snaren
fler födsbarn in-äktenskapsamboendeResultatet är attutanav

hade1960-talettidigare. börjansamboförhållanden 5Iän caavom
samboföräldrar, medanalla nyfödda barn 90 procentprocent caav

hade1980-taletgifta föräldrar. slutetnyfödda hadealla 40I caavav
demedannyfödda samboföräldraralla 50 procent avprocent caav

gifta.föräldrarnyfödda barnens var

ochFamiljebildningStockbolmsäktenskap.4° Matovic, 1984Margareta
Stockholm.partnerval Stockholmi 1850-1890.

Samboende,bilda familj.Rennermalm,och AttQvist, Bo 1985Jan
Urvalföddabland kvinnoroch barnafödande SCBäktenskap 1936-1960.

39.17nummer s.
Åke familjeförhållanden Om42 1985 1993Nilsson, år1993 Barnens

fors/ear-antologi frånfamiljeliv ochfamiäeseparationer.modernt En ett
forskningsrådetSocialvetenskapliga 132.seminarium. s.
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Procenttalen tabellen vadi år har häntvisar 1985som unga
ensamstående barnlösa kvinnor de fylltinnan år26

Källa: och RennermalmQvist 1985

kvinnornas födelseår
1936-40 1941-45 1946-50 1951-55 1956-60

börjat sammanbo utan
giftermål 27 40 60 77 78

gift sig hautan att
sammanbott tidigare 39 31 13 5 2

fött barn ensamstående 9 9 13 5 4som

fortfarande ensamstående
och barnlösa 25 20 14 12 16

100 100 100 100 100summa

Allt fler barn har således föräldrar gifta. Tidpunkten dåinte ärsom
kvinnan föder barn skiljer samboförhållandenmellan ochsig
äktenskap. samboförhållanden där kvinnan föds flerI år30är över

Åbarn äktenskap där kvinnan för-i andra sidanår.30än är över är
hållandet det för födskvinnor under fler barn iår. Det30motsatta
äktenskap då kvinnan under färre samboför-och barn iår30är

Ävenhållanden. äktenskapsfrekvensen har parbild-gåttom ner,
omfattning minskat.ningens inte Parbildningen, äktenskap elleri

samboförhållanden, tycks ha ökat och åldern vid parbildning har
sjunkit. 44

Flertalet gifterdem har samboende före äkten-sig varitav som
skapet. fyra har samboende före giftermålet.Ca varit Där-tre av

Årmed finns det ofta barn dessa parförhållanden. fanns deti 1985

43Nilsson 1993 152.s.
44 och RennermalmQvist 1985 97.s.
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barn de äktenskapi20 000 ingicks. fallsju40 000 I tioca som av
det barnets föräldrar gifte 15sig.var som

kan detDäremot konstateras antalet ensamstående mödraratt
varit tämligen stabilt sedan 1960-talet. alla barnCa 6-7 procent av

föds har ensamstående mor. Med andra 0rd föds 6-7som en pro-
alla barn familjeri med frånvarande far.cent av en

familjeförhållandenBarnens vid födelsetidpunkten
ÅkeKälla: Nilsson familjeförhållanden1993 "Barnens Omår 1985

familjelivmodernt familjeseparationer.och antologi frånEn ett
forskarseminarium. Socialvetenskapliga forskningsrådet
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45 Nilsson 1993 148.s.
46Nilsson 1993 138.s.
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Antal barn efterunder år familjeförhållande18

Källa: Tabell Statistisk årsbok 199741

År Antal barn med
Sammanboende föräldrar Ensamstående föräldrar Summa
Gifta Sambor mamma pappa

1975 1 620 061 151 672 200 956 26 632 1 999 321
1980 1 093461 208 559 213 597 40 234 1 923 483
1985 1 280 792 269 327 216 656 37 532 1 804 307
1990 1 281 477 230 852 232 952 37 141 1 782 422

Förändring i procent

1975-80 -9,8 +37,5 +6,3 +51 -3,8
1980-85 -12,3 +29,1 +1,4 -6,7 -6,2
1985-90 +0,1 -14,3 +7,5 -1,0 -1,2

l FoB 90 bortfallet sådubbelt stort i FoB 85 vilket gör möjligheterna tillattvar som
jämförelse försämrats.

födda utomlands med föräldrarnaeller båda föddaBarn utom-en
lands har högre andel föräldrarensamstående jämfört meden
svenska barn. skilja mellan "invandrarbarn" och "svenskaAtt
barn blir och eftersom allt fler barn harsvårare svårare i Sverige
föräldrar födda utomlands. dag har femte barn ellerIärsom var en

föräldrarnabåda födda utomlands.
trend under 1900-taletEn barn-separationerna iär attannan

familjer har ökat 1900-talets inträde barn också förFöre utsattes.föräldraseparationer, då orsaken oftast den för-attmen var ena
äldern dog. dag beror föräldrarna.separationerna valI ett av

Lagstiftningen har under 1900-talet förenklat för gifta attpar
skilja ökadesig. Kvinnors möjligheter försörja har också lettsigatt
till kvinnor dag kan skiljai och klarasig sin ekonomi,att egen

Årbörjanvilket sekleti kom äkten-svårare. 1915av var en ny

47 Nilsson 1993 138.s.
48 SOU 1996:37 23.s.
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söndringfast "djup och långvarigskapslag slog att var ensom
År giftablev den kvinnanorsak för skilsmässa.tillräcklig 1920

henne.förmyndarskapförlorademyndig och sitt övermannen
frånogifta myndighade enbart den kvinnan varitTidigare år 1858.

änkamyndiga. egenskapblev änkor blev ocksåKvinnor I avsom
företag.makesfortsätta drivakunde kvinnor sinattt.ex.

År resulteradevilketblev det enklare skilja isig1974 att en
förgällde dockför skilsmässor. skilsmässotoppDennatopp

År varsel kaninfördes med kortkvinnor barn. 1974 attutan man
behöva skäl.begäran, dvs.skilsmässa något Förutan att ange

vårdandesbeslutetbarn övervakas dockde makar har avsom
myndigheter.

gifta.högre blandbland samboende med barnSeparationer änär
harför Barnlösadock riskenFöräldraskap sänker separationer. 50

barnifrån harbenägenhethögre änattprocent par somvarann
ihop.

49 och RennermalmQvist 1985 18.s.
5° moderna skilsmässomönstret i Sverige Om"DetM,Hoem, Jan

från fors/ear-antologifamiljeliv ocbfamiljeseparationer.modernt En ett
forskningsrådet.Socialvetenskapligaseminarium. 167.s.

51Nilsson 1993 141.s.
52 SOU1996:37 24.s.
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efter antal barnbarnfamiljerSeparationer i

Statistisk årsbokKälla: tabell 199746

År Antal barn
3 4+1 2 summa

Gifta föräldrar
2 046 475 15 0401981 5 660 6 859
1 780 450 13 3731986 5 307 5 836

6642 354 728 151991 5 864 6 718

Samboföräldrar
696 194 9 4485 764 2 7941981
729 195 10 0571986 5 926 3 207
893 219 10 8316 239 3 4801991

Samtliga föräldrar och samboföräldrar
669 24 488424 9 653 2 7421981 11
645 23 430233 9 043 2 5091986 11
947 26 49512 103 10 198 3 2471991

för familjesplittringAntal barn utsattssom

Statistisk årsbokKälla: tabell 199747

År påför familjesplittring grundAntal barn utsatts avsom
föräldrars isärflyttning

samboföräldrargifta föräldrar

följer med följer medföljer följer medmed summasumma
mamman pappanpappanmamman

14 14210 598 3 54418 011 9 326 27 3371981
25511 776 3 479 1517 865 6 184 24 0491986

16 69529 296 14 852 1 8431991 23 890 5 406

Dödsfall bland
samtliga barngifta föräldrar samboföräldrar summa

45 2273251981 3 423
42 2033811986 2 518
48 5602 210 3591991
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Giftermål och skilsmässor ihopflyttningar1930-1992 ochsamt
isärflyttningar och1980, 1985 1990

Källa: SOU 1996:37

120000

t
10G% l

I

skilsmässor /-f--r-e/I

o .1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
År

resultatEtt föräldrarså många barnmångaatt ärav separerar att
får uppleva familj. Både ensamstående kvinnor och meden männy
barn har hög benägenhet bilda familj. medMän småbarnatt ny
bildar dock familj lägrei utsträckning kvinnor med små-änny
barn.

53Nilsson 1993 147-148.s.
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"ombildadeformleveralla barn i någonCirka 8 avprocent av
medföreventuelltstyvfarellermeddvs.familjer" somstyvmoren

mindrebarn,Mycketförhållanden. 1från tidigare änbarn pro-
och"dina" "mina"bådeförekommerdär detfamiljerlever icent

familjerombildadedessaSeparationsfrekvensen ibarn.54och "våra
medensamståendevanligtungefär likamycket hög. Det är attär

upplöses.familjerombildadefamiljbildarbarn attsomny
godupprätthållaharföräldrar rättBarn att enseparerarvars

föräldrarnaharNormaltföräldrar.bådamed sinakontakt sett
innebärabehöver intebarnet.vårdnad Det attomgemensam

vårdnad be-föräldrarna.hos Gemensamveckaborbarnet varannan
fost-barnsför sittharföräldrarnatyder gemensamtett ansvaratt

kommit ialltbästahar barnetsbeslutradGenom merenran.
tolvbarnethand.första Omskabehov i överärfokus. Barnets

barnåsikter.till barnets Etthänsyn motsätterskaår rätten somta
Undantagetdet.ska slippaföräldertill ärhämtningsig annanen

bästaför barnetsnödvändigthämtninglänsrätten ärattanserom
avseendebeslutÄven sigtolvbarn år motsätterän somyngre

hade uppnåttlyssnade till,blihar rättumgängesrätt ansesomatt
mognad.vissen

Ofta tyckerför barn.ofta svåraseparationerFöräldrarnas är
föräldrarnastillanledningarnaochföräldrarbåda sinabarnen om

oftarehar hänsynförstå. Tidigarekan svåraseparation attvara
till barnens. Barnensoch känslorbehovföräldrarnastill äntagits

spelatmed har någonbo intevillbarnetåsikter av-t.ex. vemom
vadvärdelikatillmättsbarnhar intediskussionernaroll.görande I

deåsiktergäller vuxna.som

Diskussion

kanutseende.familjs Deellerföräldrar sinvälja sinakan inteBarn
Andå harsinsemellan.relationföräldrarspåverka sinahellerinte

54 5.23.SOU 1996:37
55Nilsson 1993 147s.

rättigheter56 1992 47-51.Barnets s.
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barnen till del fått bära skulden för förhållanden de inte råttstor
harBarn missgynnats för de föddaöver. varit äkten-att utom

skapet. med frånvarandeBarn fader har haft livetisämreen start
de fötts kärnfamilj.i Utvecklingenän för-störresom en mot en

dragsamhet för olika bo familji gynnade därmed barnen.sätt att
möjligheterBarns påverka familjesituationsin liten. harDenäratt

dock ökat under de decennierna,sista synnerheti sambandi med
skilsmässor. Enligt lag ska dagi hänsyn till barnens vilja tas an-
gående de vill bo efter skilsmässa. kan givetvis barnsHärvar en
åsikter skilja från föräldrarnas.sig

1900-talet torde unikt det gäller anstaltsplaceringar.närvara
klassificeringsiverDen olika kategorier barn startadeav som

1920-talet placerades olika anstalter saknar motstycke isom
historien. På 1950-talet återfinns anstalter, vilka aldrigvuxna
under hela liv levtsitt familj.i fenomen.Detta ären ett nytt
Tidigare har flestade människor erfarenhetnågon ha bott iattav
familj barn. Under 1800-talet vari stället uppbyggtsom systemet
kring fosterhem eller Vilketrotegång. bäst för barnen ärsom var

uttalasvårt sig och varierade säkert från barn till barn.att om
familjesammanhangI blir det tydligt barns och in-att vuxnas

ibland oförenliga. Skilsmässor exempel,ärtressen är ett ett annat
gäller barns till kännedom sitt börjanrätt I 1900-om ursprung. av
talet frågan aktuell bl.a. kvinnor kunde föda barnvar attgenom

och faders inte antecknades kyrkbokföringen.i Ianonymt namn
dag frågan högaktuell igen, med tanke de möjligheterär som
finns till och äggdonatorer uttrycka detFör medsperma- attm.m.
Marshalls definition medborgarskap, skulle kunna sägaav attman
de civila del medborgarskapet skyddar denvuxnas av som person-
liga friheten, barnensstår sociala del medborgarskapetmot av som

till social grundtrygghet.rättger en
denna konfliktI barn beroende för fram derasär attav vuxna

åsikter eftersom barnen själva harinte möjlighet politis-att genom
ka ställningstaganden markera vilja.sin denna frågajust harI Barn-

57 Engwall, Kristina publicerat1997 avhandlingsavsnitt, humanistiska
institutionen, Högskolan i Orebro.
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till sittkännaviktenfört framombudsmannen attargument avom
sinaföräldrarnadetfallflestadeursprung. I är agerarsom

förtillgodoseddakravkan det svårtändåbarns attvägnar, vara
utvecklingsstörningmedtill barnFöräldrarräkning.barnssina

därmed sinaökadeochintresseföreningigick ent.ex. samman
för barnÖverhuvudtaget viktigtdetpåverkan.till ärmöjligheter
kontaktaoch kunnakontaktamöjlighetfinnsdet attvuxnaattatt

harandradetviktigtLikaföräldrarna. ärandra vuxnaattänvuxna
självständighetfar illa.barn Barnetsdåfamiljelivetingripa irätt att

dröjtdetradikal tankeföräldrarnatillförhållandei är somen
lagstiftalängst att om.

intedesvensk historiatydligt imycket närDet att vuxnasyns
resultatet iharbratillbarnsför alla uppväxttagit rätt enansvar

högadenillustrerasdött.barnen Dettafall varit t.ex. avvärsta att
väl-framväxandebarn.0äkta" Denblandspädbarnsdödligheten

famil-frågaför barn istatligtökatmedfärdsstaten omansvarett
blevoch barnomsorghälsovårdhjälp,ekonomisktilltillgångjers

barn.förlivsavgörande vissadärmed

myndighet.från barnens1997 Rapport58Barndom spårsätter
Barnombudsmannen. 20.s.
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tidsanvändningBarns

lagstiftning.barns förvärvsarbeteseklet begränsadesI början genomav
harUnder 1900-taletgick i skolan än arbetade.såg hellre barnStaten att

offentlig barnomsorg haroch behovetförvärvsarbete ökatkvinnors av
på arbetsmarknaden utbygg-behövdessynliggjorts. När kvinnorna var

är garanterade barn-Trots barn i dagdaghem störst. attnaden somav
löfte.håller dettainte alla kommunerderas föräldrar arbetaromomsorg
Barn-nedskärningarna märkts inom barnomsorgen.1990-talet harUnder

minskats.personalen harblivit större medanhargrupperna

samtligaSyftetfolkskolan inrättadesallmänna 1842.Den attvar
och början1800-taletUnder slutetskulle undervisning.barn av

föräldrar hurochfördes kamp mellan1900-talet stat omenav
skullehävdade barnen iskulle disponeras.barnens tid Staten att

behövdessida hävdade barnen iföräldrarnaskolan, medan sinå att
och barnensflesta landet1800-talet bodde dearbetet På

industri-jordbruket betydande. dearbetsinsatser inom Ivar nya
för barn.betraktades lämpligafanns det arbeten somsomerna

arbetsdagarändå lika långahadehade lägre lönBarn än vuxna, men
för arbetsgivar-medförde naturligtvis vinsterde Dettavuxna.som

sekel-tämligen utbrett kringkallar barnarbeteVad dagi varna.
skiftet.

skör-säkra framtidensSjöbergdenna kamp skriver 1996 AttMatsOm
Bolstadoch arbete miljö:Barndom, skoladar. 1860-1930.i pastoratagmr

Linköping.
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Arbetslagar för barn

höll fast vid alla barn skulleStaten skolutbildning och gickatt en
därför och stiftadein lagar barnarbete. Enligt lagårs1881mot var
det förbjudet anställa barn folkskolan.inte gåttatt utsom

fick skolbarn arbeta ferier.Däremot kunde"Ferierna
1880-talet månader vilket således medgavåtta året,vara storom en

barnarbeteinsats av
Enligt lagen skulle alla barn skola efteri och hand kom även

Årbarnens arbetstid begränsas. förkom lag vissa1900att en som
åldersgrupper medförde förlängning arbetstiden. Tretton-en av

fick arbetaåringar dag,tio timmar tidigare ochtimmarper sex
fjortonåringarna fick arbeta elva tidigaretimmar, tio timmar.

lag generell åldergräns förSamma arbete vid ålder,års12gav en
med undantag för och träindustrin fickjärn- anställa elva-som
åringar lättare arbeten".3i den svenska industrin arbetadeInom
barn främst bomullsspinnerierna,i tändsticks-, tobaks- och
porslinsfabrikerna glasbruk och sågverkinomsamt

År kom ytterligare infördelag generell1912 gränsen som en
för arbete vid och för pojkar respektive för flickorår år12 13 år14

industrielltinom arbete. Arbetstiden för tolv-timmarvar sex
ochåringar förtio timmar 13-18-åringar lag fastslogs:I samma

Arbetsgifvare icke använda minderårig arbete sådantmå i
den minderåriges användande kan medföra farasätt, att anses

för olycksfall eller Öfveransträngning eller menlig in-annan
verkan den minderåriges hälsa eller kroppsutveckling eller
för den minderårige innebära våda sedligt afseendei

2 Bjurman, "Barnarbetet betänkandeEva-Lis i1979 Bjurmanårs1892
och Olsson, Barnarbete 00/9arbetarbarn. NordiskaLars 33.museet. s.
3 Bjurman 1979 28.s.
4 Olsson, Barnarbete den svenska industrin,Lars 1979 i Bjurman Eva-

och OlsonLis Bamarbete och arbetarbam. NordiskaLars 18.museet. s.
5 Bjurman 1979 28-29.s.
6 SFS1912 Nr §10.20e
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följdes.verkligenövervaka lagen årlåg FörstProblemet i attatt
barns ochskulle kontrollerayrkesinspektörtillsattes1912 somen

förbjudet användadetlagen frånarbete.7kvinnors årI 1900 attvar
skift hvarunder midnattdetradarbetslag i påtvå nättersamma

indela dygnetförbigick detta iinfaller Arbetsgivaren attgenom
arbetade dåarbetslag.och barnen i Barnenåttatimmarspass tvåtre
andraförsta dygnet, åttatimmarspassåttatimmarspasstvå ett

ficktredje dygnet Påoch sådygnet åttatimmarstvå sättosv.pass
bland barnenOlyckshändelsernaordentligtaldrigbarnen utsova

oskyddade och allaklingorsågverken sågarnasPåmånga. varvar
barnarbetenskydd. Andrakugghjul saknadeaxeländar och var

dentändstickstillverkningen där vitahälsofarliga,direkt t.ex.
giftig och framkallade sjukdomenfosfor användessom var

fosfornekros.
barnenbarnarbeten gjordeproblem vissaEtt attattannat var

gickfolkskolan dessutom misteförutom de missade om enatt
från barn-avskedades deblev sittyrkesutbildning. deNär vuxna

glas-anställning.möjlighetoch stodarbete Inomattutan en ny
första deför detslags barnarbeten;fanns detbruken två somt.ex.
för andrafortsatt anställning, detledde tillyrkeskunskap ochgav

ålder.vidledde tillokvalificerade jobb uppsägning vuxensom

jordbruketinomBarnarbetet

jordbruksarbete.barnarbete gälldeberördelagarnaIngen somav
jordbruksarbete skeddebarnsofficiella förklaringenDen attvar

sakföräldrarnasoch detför familjens arbeteinom attatt varramen
floreradejordbruket.barns arbete Dessutombestämma inomom

uppväxtmiljölandsbygden godochjordbrukettankar att var enom

7 Sjöberg 1996 92.s.
8 §SFS Nr1900 75
9 Bjurman 1979 33.s.
° Bjurman 1979 37-38.s.

tid ochSandinDahl, Olsson,Cederblad, Barn i1984Aronsson, mm.
Malmö. 150.s.

79



BARNS TIDSANVÄNDNING

för barn. riksdagen det framför allt böndernaI var emotsom var
reglering barnarbetet jordbruket.inomen av

arbete jordbruket betraktadesinomBarns självklarhet.som en
uppgifterVissa barn utförde, gallra, bäraogräs,t.ex.som rensa

ved, betraktades arbete.inte uppgifter be-Detens som var som
hövdes utföras för familjensinom jordbruk. arbeteDetramen som

utfördebarn inskolning och till skötaträning attvar en en vuxen
människas arbete jordbruket.inom inskolningDenna sågs som
självklar och barn hade dessa kunskaper betraktadesintesom som
avvikande.

Undervisningsplikten gällde jordbrukarbarnen.givetvis även
det konflikteruppstod barnetsAtt tid, dvs. det skulle iom om

skola eller arbeta, framgår folkskoleinspektörernasi års-t.ex.
berättelser. bl.a. orsaker till skolbarns frånvaro.Där återgavs
Vallning, potatisupptagning, skördearbete, syskontillsyn, bär-
plockning och körslor arbeten ledde till barns frånvarovar som
från skolan.

Orsakerna till barnarbetet början sekleti naturligtvis denav var
ekonomiska vinsten. billigare anställaDet barn änattvar vuxna.

familjen bidrog barnets arbetsinkomst till familjens försörj-För
ning. ekonomiskt värdefullt. SekelskiftetsBarnet Sverigevar var

brytningstidinne i mellan och industrialiseratetten agrart ett
samhälle. denna brytningstid fyllde barnet funk-I ekonomisken

Delstion. jordbruket där familjen fortfarandeinom kunde be-
traktas produktionsenhet. Dels industrin familjeninom därsom en

till konsumtionsenhetövergått och där barns arbeteatt vara gav
familjen till konsumtion. viktiga ekonomiska rollBarnets ipengar
jordbruket avspeglades riksdagsdebatteni där väcktes förmotioner

reglering barnarbetet jordbruket. riksdagsmani En inteen av som
ville ha reglering till stånd uttryckte det följande vis:en

12Sjöberg 1996 101-102.s.
U Sjöberg 1996 199.s.
H Sjöberg 1996 116-118.s.
15 tabell Sjöberg avseendeUr i barnarbete jordbruket1996 inom som

Årorsakade frånvaro skolan.i 1905-1910. 106.s.
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för land avgörande ekonomiskdet imånga vårt är stor,av
arbetskraft, deden de habetydelse kunna iutnyttjaatt som

finns förvisso småbrukare och många,Det många somunga.
småbruksgränsen, skulle ha ganskakanske svårtnå över attsom

brådskande tider slå de ickeunder brydsamma sig igenom, om
fullt lojalt och lämpligt definge utnyttjasättett ungas

arbetskraft.

den ekonomiska betydelsenriksdagsdebattenI utöver avangavs
och fostrande arbetabarns arbete det hälsosamma inomiäven att

ofta till erfarenhetjordbruket. Riksdagsmän hänvisade sin egen av
och framhöll hur väl debarn ha arbetat jordbruketi måttatt som

det.av
dock barn tillAlla barn arbetade jordbruketinom intesom var

sammanföllsjälvägande bönder. industrialiseringen iTvärtom
bondebefolkningen. barnmed proletariseringSverige Mångaen av

derasarbetade jordbruket således statarbarn, dvs.inom varsom
Tillfäder och mödrar arbete gård lön.mottog stataresom en

med arbets-medförde familj också bidrogarbetet sinstataren som
betalades till del s.k. däravviss ininsatser. Lönen stat,natura

statarbarn ingick produktionsgemen-inte iDessanamnet statare.
bondebarnen gjorde.med andra familjemedlemmarskapen såsom
föräldrararbetade stället med andra sinaiDe än somvuxna

arbetsledare.

avskaffasrbetetBarna

framför arbets-tjänade alltindustrininomBarn pengar, men vann
anställa barn. barnarbetets begräns-givaren Protesteratt om

Efter handlagstiftningen kom från arbetsgivarna. komningar i
industrinbarnarbetet förlora ekonomiska betydelsedock sin iatt

16Sjöberg 1996 AK200. 1915:54 38-39.s. s.
17Sjöberg 1996 200-201.s.
18 Cederblad, Dahl, Olsson och SandinAronsson, 1984 150.s.
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och tystnade. teknologiska uppfinningarna komDeprotesterna
de arbetsmoment barn tidigare gjort.övertaatt som

dag spelar barnet längre ekonomisk roll familjen.inteI i Ien
kampen mellan skola och förarbete barn kom skolan vinna.att

och ungdomar fortsätter dock arbeta förBarn ekono-sinatt egen
miska skull skolfria tid. arbete kan barnensin Ettstatus ettge

tillskott för saker de har rådinte med. Cirkagöraextra att annars
tredjedel alla och och hälften14-åringar alla och13- 16-en av ca av

17-åringar de arbetade sommarloven.år 1994 attuppgav
Arbetsmarknaden reglerad frågai ungdomars arbete.är om

ålder får barn anlitas till lätt arbete högst fem dagarFöre års13 i
rad. Vårdnadshavaren känna till arbetet. tillmåste Upp årssexton
ålder får barn arbeta högst timmar vecka och vårdnads-12 per
havaren tillstånd. Fortfarandesitt skolarbetet förstamåste går ige
hand och extraarbete får inte påverka skolarbetet negativt." Det
finns också restriktioner fråga kvälls- och nattarbete föri orn
ungdomar.

Daghem

blev självklarhet barn skulle skola underDet i 1900-taletatten
och barnarbetet försvann allt parallell utvecklingEn attmer. var
föräldrarna allt högre grad arbetadei hemmet. Traditionelltutom

har historiker ofta förlagt kvinnans utträde arbetsmark-sett
naden till 1960-talet. synnerhet 1950-talet har dessutom betrak-I

hemmafruarnas tid. bygger arbetsmarknads-Dettatats som en
statistik allra högsta grad ifrågasättas.i tillmåste Fram årsom

redovisades medhjälpande kvinnor företaginte arbetan-i1965 som
de statistiken, däriblandi alla lantbrukarhustrur. heller del-Inte
tidsarbete redovisades. del kvinnors arbete blev därmedEn stor av
osynliggjort statistiken. utträdei Kvinnors 1960-talet arbets-

19Bjurman 1979 39.s.
2° till Fakta barn och ungdom.Upp BO.18. 1995 13.om s.
21 rättigheter och samhällets skyldigheter Rädda barnen.Barnets 1992
Stockholm. 207.s.
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trott.tidigareomvälvandedärförmarknaden inte så som manvar
och fickavlönadekvinnorna blevskillnadenDen attstora var

föräldrarnasinnebar dockbarnensociala förmåner.tilltillgång För
tillsynde behövdehemmet någonlönearbete att annanutom av

vuxen.
be-hälften 1900-taletandralångtEftersom kvinnan in av

konfliktenvård harför barnensansvarigtraktats ensamsom
genomgåendesamtidigt barn varitochlönearbetamellan att passa

för dehar det1900-talet. Speciellt varithelaunder svårt ensam-
hur högkopplas tillSpädbarnsdödligheten kan istående mödrarna.

arbetademödrardär nyblivnafick landsdelartillsyn.grad barn I
kvar hemmenändå lämnadesoch barnen ifrån hemmenlångt var

spädbarnen hög.dödligheten bland

Barnkrubbor

förra seklet,redanbarntillsyn mittenFörsök gjordes ordna iatt av
öppnadesförsta barnkrubban ifilantropiskt håll.speciellt från Den

ochbarn mellan sjuBarnkrubbornaStockholm 1854. ettemottog
kvällen.klockantill sju Detklockanfrån sjuår morgonen

syftetverksamheten,mål medfanns pedagogisktinget attutan var
barndockpraktiken detmed barntillsyn.mödrarnahjälpa I var

År barnfanns detverksamheten.hade tillgång till 30 0001900som
medbarnkrubborfanns baradet sjuStockholm,under isju år men

År Lek-första lekstugan.öppnades denför barn.plats 1929200
halv-området heldags-,boddealla barn iemottogstugan som

fattigdoms-bortförsökdags- eller timbasis. Detta attettvar
Även välkomna.skolbarn Detbarnkrubborna.stämpeln var

leksaker ochpedagogiskalokaler medljusa rymligasatsades
personal.utbildad

usbållste/eni/e,befriareTekniken-kvinnornas22Nyberg, HAnita 1989
förvärvsdeltagandebusbållsarbetstid ochgiftaköpevaror, kvinnors 1930-

I980-talet. Linköping.
nollsummespelkvinnligt23 Nyberg, Anita Barnomsorgen Ett1995

Åtta verksamhet. Red.ideellforskareMedmanskligbet hyraeller att om
Örebro.Erik Amnå, 49-50.s.
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pedagogiskt syfte hadeEtt barnträdgårdarnaäven öppna-som
des sluteti 1800-talet. Syftet barnenpåverka till bättreav attvar
kunskaper hygieni och hushållsskötsel. skulle iBarnen sint.ex. tur
påverka mödrar.sina Barnträdgårdarna byggde den tyske
pedagogen Friedrich Fröbels idéer."1782-1852

till första världskrigetFram ägde utbyggnadviss barn-en av
stugeverksamheten Under och början 1930-talen1920-rum. av
stagnerade det hela för fart sluteti 1930-talet.åter An-att ta av
ledningen till utbyggnaden slutet 1930-talet förskole-attav var
barnen började betraktas samhällelig angelägenhet. Befolk-som en
ningskommissionen föreslog statsbidrag förskole-tillår 1938
verksamheten. Enligt befolkningskommissionen förskolanvar
tänkt barn kamratlig vård och fostrandeåröveratt trege samvaro,
sysselsättning. Verksamheten skulle komplement tillettses som
moderns vård och Statsbidrag till heldagssysselsättningomsorg.

lämpligt,inte eftersomansågs det förbäst barnansågs växaatt upp
hos modern och därmed skulle inte heldags-staten uppmuntra
tillsyn.

Daghemmen där barnen förskoleålderni hela dagarna,vistas iär
fall nödvändiga förmånga mödrarna ska kunna sköta sittatt

förvärvsarbete. Daghemsvården dock barnens synpunktär ur
lämplig och befolkningsutredningmåste års skriver1941som
betraktas nödfallsutväg. Vården förskolan,isom en som varar

timmar dagligen,några däremot lämplig och önskvärd förär
barn från ålder till skolansårs början.3-4 Den utgörupp ett
stöd till hemmen barnens fostrani och kan, dennär är som
bäst, hjälpa barnen utvecklas till harmoniska människor."att

ÅrUnder och 1950-talen byggdes deltidsförskolorna1940- ut.
fick daghem statsbidrag, troligtvis1944 beroendeäven att

kvinnornas arbetsinsatser behövdes samhället eftersomiute

24 Nyberg 1995 50.s.
25Nyberg 1995 51.s.
26Nyberg 1995 52.s.
27 SOU 1951:15 509.s.
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ökadedaghemsplatser inte iAntaletinkallade."männen sammavar
kon-framför alltDaghemmendeltidsförskolorna.takt varsom

deltidsförskolornafrånskillnadstorstäderna, tilltillcentrerade
be-definieradesDaghemlandet.utspridda över avvar mersom

huvudsakligenför den iinrättningarfolkningsutredningen som
denbarnkrubbornavilkaheldagsvårdeninrättadesocialt äroav
peda-"denlekskolaMed begreppet avsågsvanligaste typen. mer

förskole-för denhalvdagsvården barn imotiveradegogiskt senare
sk0låldern".3°tillframåldern

politikerna insåg. IheltidsdaghemBehovet större änvarav
Örebro kvinnosakskvinnor,kändastadensstartade meren av

alla barnDaghemmetdaghem.Palmaer,Margit emottog somett
överfullt ochblevdaghemmetgjordebehövde tillsyn. Detta att

Över-verksamhet.bristfälligrelativtblev givetvisresultatet en
Palmaergjord. Margitmedvetetdockbeläggningen ytterstvar

skulle"utpressningsdaghemdaghemmetbetraktade somettsom
daghemsplatser.faktiska behovetdetvisa av

barnomsorg.utbyggd Ikraven1960-talet komPå synner-en
tillStatsbidragenfrågan.engagerade sig ikvinnoorganisationerhet

År barnstugeut-den s.k.tillsattesfördubblades.daghemmen 1968
frigöra kvinnligbehovsamhälletfanns iredningen. Det attett

utbyggdunderlättasskulle kunnaarbetskraft och detta engenom
utbyggnadBarnstugeutredningenförskoleverksamhet. såg aven

syften:följandemedelförskolan uppnåattettsom
internationellthadeskäl.utbildningspolitiska SverigeÖ sett en

skulle kunnaförskolagjordevilketskolstart,relativt att ensen
förbereda skolgången.

28 Nyberg 1995 52-53.s.
29 Nyberg 1995 53.s.

föreställ-StatligareprodaletivaSamhällets30 1996SvenPersson, ansvar.
och familjskolamellan förskola, 1930-1970.förhållandetningar om

LundsLärarhögskolan universitet. 76.s.
humanistiskaavhandlingsavsnitt,Opublicerat31 Katarina 1998Larsson,

Örebro.Högskolan iinstitutionen,
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O barn medintegrering särskilda behov.av

O jämställdhet mellan könen och social jämlikhet.uppnå

Barnstugeutredningen ledde till riksdagen beslutade allmänatt om
förskola för sexåringar blev skyldigaKommunerna1975. att ge
samtliga barn fyllde förskolan.plats Verksamhetenår isom sex en
skulle omfatta femtonminst timmar vecka. glesbygdsområ-Iper
den kunde barnen från ålder femtill kortare tidtvå års år, men

år.per
Den expansionen barnomsorgen ägde 1980-stora av rum

Åroch början 1990-talen. alla barn1980 30 procentav var av upp
Årtill inskrivna daghem familjedaghem.ellerår 1990sex var

sifframotsvarande 60 procent.
År beslöt riksdagen samtliga barn till arbetande eller1985 att

föräldrarstuderande från och halvt ålder hade tillårs rättett ett
plats daghem, familjedaghem, tillgång till deltidsgrupp eller

förskola från och med Löftet ick emellertid inte1991.öppen att
infria eftersom antalet platser för få. skärptes kom-1995var

för barnomsorgen och kommunerna har skyldig-munernas ansvar
het bereda plats barnomsorgen förinom barn ålderni år1-12att

föräldrar arbetar eller studerar. ställs kravDessutomvars
kvalitet barnomsorgen.inom storlek skaBarngruppernas t.ex. vara

avpassade god kvalitet kanså upprätthållas och barnomsorgenatt
utformasska utifrån barns behov.varje

1990-talet började dockPå mitten besparingar inomgörasav
barnomsorgen. Kostnaderna fasta hari minskatspriser t.ex. per

Årinskrivet barn med 1990-talet.20 1990över procent var
kronor barn, kostnaden67 OOO år 1995 52 OOOsumman per var

kronor.

32 Persson 1996 87.s.
33 Enberg, Johanna; Kälvemark, Sofia och Ohlander, Ann-Sofie 1998

bästaDen generationen. 67.s.
34Nyberg 1995 74 nots.
35Barndom spår 1997 BO 48.sätter s.
36 Barndom spår 1997 BO 48.sätter s.
37 de Vylder, Stefan och ekonomisk Rädda barnen.Barn1997 83.s.
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frånpersonalårsarbetande 4,2barnantaletökadeDessutom per
ökningDetgenomsnittbarn år 1995.till i ärbarn år 5,51990 en

ökarminskas,personalenSamtidigtprocent.med stor-30 som
genomsnittlighartill 1995Frånbarngrupperna. 1990leken en

Även småbarns-barn.tillfrån barnökatförskolegrupp 1714
År 60barnmed fler 1995ökar procent avvargrupp.pergrupperna

barn.fler Dettamedbarngrupper 16 ärunder ibarnen år än3
deberoendebarnendeoroande, då småmycket är vuxnasmest av

uppmärksamhet
barnendrabbarbarnomsorgen ärinombesparingarAndra som

dettaYrkesinspektionen ärstädning.neddragningen attmenar
svenskablandochallergiitillorsakerna uppgången astmaen av

barn.
dentillkomplementbörjadeBarnstugeverksamheten ettsom

deFortfarande harbarn.vård sittmodernsensamstående en-av
varjeikommunal barnomsorg,deltillföräldrarnasamstående stor

År hade 90förskolebarnen. 1988fråga nästanfall i procent avom
omsorg.kommunalföräldrarensamståendemedalla 2-6-åringar

förrollinkomststandard ingenfamiljensspelar störreDäremot
inkomststandardhögreellerkommunal barnomsorgvalet av

barnomsorg.kommunalharbarnetdetvanligaredesto är att
ellerarbetslösa tvingasmed mångadelvishängerDetta attsamman

ekono-barnomsorgenoffentligafrån denbarnsinaväljer avatt ta
skäl.miska

hainvandrarbarnochsärskilda behovmedBarn ettanses
utvecklings-medkommunal barnomsorg. Barnbehovsärskilt av
tidigareförskoleverksamhettilllagstadgad änfickstörning rätt

38 Vylderde 1997 84.s.
myndighet BO 31-32.barnens 1996från39 Tan/e Rapport s.om...

1997 49-50.4° Barndom spår.sätter s.
Vylderde 1997 84.s.

Socialstyrelsen.verkligheten 1991barnomsorgarbete ochFamilj,42 tre-
Stockholm. 76.s.

verkligheten 1991 81.barnomsorgarbete ochFamilj,43 tre s.-
Vylderde 1997 85.s.
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andra barn, redan 1973.45 Enligtår socialtjänstlagen ska barn som
fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sinav av

Ävenutveckling platsanvisas kommunali barnomsorg barn som
befaras för lite stimulans i hemmiljösin har till kommunalrätt
barnomsorg. underlättaFör dessa barns vistelse daghem haratt

försett dem med personella har dockFråganman extra resurser.
väckts det verkligen bäst för alla barn med särskilda behovärom

i "vanliga barngrupper.att storavara

Fritidshemmen

Fritidshemmen, vänder till skolbarnsig ålderni harår,7-12som
sitt i och 1940-talens eftermiddagshem.1930- Till efter-ursprung
middagshemmen fick barnen komma efter skolan och fickdär de
hjälp med läxorna, möjlighet vila eftersig skoldagensävenmen att
arbete. Till början fanns det ingen särskild utbildning för demen

Årarbetade eftermiddagshemmen. förstartades1964som
första försök fritidspedagogutbildninggången Fröbel-en
seminariet i Norrköping. Samtidigt byggdes fritidshemsverk-
samheten 1960-talet. Utbyggnaden kan återigenut ses som en
följd det ökade behovet kvinnoarbetskraft samhället.iav av

Även fritidshemsverksamhet vänder dag till barnsig i harsom
behov stöd och stimulans hemmet och skolan.utöverav omsorg,

skolbarnen finnsFör inget riksdagsbeslut, motsvarande det för
förskolebarn, kommunen förse samtliga skolbarnmåste medatt
plats fritidshemsverksamheten.inom fastslårDäremot social-
tjänstlagen kommunen har för barn behöveratt ett ansvar som
särskilt stöd i sin utveckling. Socialnämnden har för attansvar

uppsökande verksamhet finna dessa barn.genom

45Dittman, UtvecklingsstördaLaura barnL 1974 hemma. Stockholm.
91.s.

46 Socialtjänstlagen § 16.
47SOU 1985:12.
48 Socialtjänstlagen § 16.
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fritidshemsverksam-förpedagogisktfinnsDet ett program
införlivauppgifttillfritidshemmenhardettaEnligtheten. att
verksam-kunskapsmål,finnssamhället. ingabarnen i Det utan

behovderastillgodoseutveckling,stödja barnetsskaheten av
derasutvecklaochderasstimulera intressenochtrygghet omsorg,

kompetenser.
be-Även märksför skolbarnfritidsverksamheteninom

avgifter ochpersonal, högrefärrebarngrupper,sparingarna: större
barnfrån genomsnitt årökat ihar 18lokaler. Gruppernasämre

harmellanstadietSärskilt barn1996.till barn år1990 25
kom-eftersomavvecklatsiblandharVerksamhetendrabbats hårt.

fritidsgårdartillhar tillgångålderskategoridennaattmenarmunen
dock kommunernaSamtidigt harföreningsverksamhet.och

verksamhet. 51till dennabidragenminskat även

för barnverkningarArbetslöshetens

gäller barnomsorgvaddrabbat barnenproblemYtterligare ett som
År antaletföräldrar.blandarbetslösheten 1990ökadedenär var

År hade denarbetslösaföräldrarna 1997båda 18 000.därbarn var
År förälderdärantalet barnsiffran ökat till 1990100 000. envar

År 000.sifframotsvarande 230arbetslös 1997000.55 varvar
barnom-behålla sinafår barnenkommunerlandets 288I 65 av

arbetslösa.blirföräldrarna Idåtidsbegränsningsorgsplatser utan
barnom-tid inombegränsningar iskerkommunerflesta andrade

bar-dag eller mästesåtimmarbegränsningar iantingen persorgen;
förskole-förlorartid. kommunersjueftersluta helt viss Inet en

fritids-skolbarn sinförlorarkommunerhelt plats.sinbarnen I 30
jourdaghem för barns.k.harkommunerhemsplats. Några startat

kravplatsvarselmed kortkan barnettill arbetslösa. Där utanen

skyldighetersamhälletsoch 1992 169.49 rättigheterBarnets s.
5° Barndom spår 1997 49.sätter s.
51de Vylder 1997 85.s.
52 och vi 1/98 33.Barnen s.nr

ungdombarn och-fa/eta 199553 till 35.Upp 18 s.om
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inskolning. Detta dock inte med barnomsorgs-överensstämmer
lagens krav kontinuitet och kvalitet för barnen.

Vad händer då med barnen de förlorar barnomsorgsplatssinnär
föräldrarnas arbetslöshet Sociologen Elisabet harNäsmanp.g.a.

undersökt kommun med följande regler det gäller barnom-nären
för arbetslösa föräldrars barn: harBarnet behålla dag-rättsorg att

hemsplatsen månad efter det föräldern blivit arbetslös. Där-en att
efter har barn från månader till fyra15 skolbarnår rättsamtupp
till barnomsorg/dagtimmars under fem månader. Efter dessatre
månader upphör barnets till platsen. föräldern fårOm arbeterätt
inom och halvt får barnet tillbakaår sin plats inomett ett tre
veckor. Fem- sexåringar har dock behålla plats framsin tillrätt att
skolstarten.

den granskadeI kommunen upplevde personalen barn-inom
det mycket påfrestande med dessa regler. Perso-omsorgen som

nalen mycket medveten vikten kontinuitet och regel-var om av
bundenhet för barnens del och farornainsåg med barnenatt
tvingades sluta. kundeDe märka barn till arbetslösa föräldraratt
blev oroliga och egentligen krävde tid, det fannsintemer mer som

för. dessutomDet byggasvårt verksamhetenutrymme Var att upp
kring alla deltidsbarn. Personalen också barnsåg mångaatt
verkligen behövde den stimulans den offentliga barnom-som

kunde dem.sorgen ge
självaBarnen de ibland mycket Väl med-trots attvar, var unga,

föräldrarna blivit arbetslösa. del barn berättadeEnvetna attom att
föräldrarna grälade sedan de blivit arbetslösa. del barn blevEnmer
oroliga ochi med de drabbades brist rutiner. Barnen sågatt av
mycket negativt slutatvingas barnomsorgen,i eftersom deatt
hade kompisarmånga sina daghemmet.av

54Barndom spår 1997sätter 49.s.
55 Elisabet ochNäsman, Gerber Christina 1996 Mamma,von pappa utan
jobb. Rädda barnen. 119-120.s.
56 ochNäsman Gerber 1996 126-145.von s.
57 ochNäsman Gerber 1996 284.von s.
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akade-bieffektblirslutaarbetslösa tvingastillbarnNär atten
offent-dendominerarhögavlönade alltmertilloch barnmikerbarn

snedvridnaden alltmertillorsakYtterligarebarnomsorgen.liga en
alltverksamheten itill barnomsorgenrekryteringensociala är att
för-haravgifter. genomsnittmed Ifinansierasutsträckninghögre

ökatbarnomsorgenkostnaderna inomtotaladeandeläldrarnas av
till drygt1990-taletbörjanifrån omkringmed 10 enprocent av

tredjedel dag.i

Diskussion

defrämst löserbarnomsorgtyckaskanDet pro-vuxnassom om
kombineraförmöjliggörbarnomsorgKommunalblem. attvuxna

handmellanKonfliktenförvärvsarbete.medföräldraskap att ta om
försynnerhetgammal, iförvärvsarbetasamtidigtochbarn ärsina

dennaoch erkännasamhälletbörjadesekletmittenkvinnor. I seav
själva,lösatidigare tvingatskvinnorkonfliktkonflikt. Den som
offent-borde lösasproblemsamhälleligtframlyftes somettsom

samhälleligtblevbarnvårdenochsynligablevligt. Barnen ettav
kommunerproblem.personliga Närkvinnornasproblem, inte

fysiskt ikonkretfår barnenbarnomsorg utrymmeettsatsar
samhälleligtskapasoch detsamhället. Barnen utrymmeettsyns

för dem.
från börjanÄven område kanbarnomsorgensinom synse en

då1930-talet,tydligtDet"not-yets.barnen t.ex.varsom
Syftetdominerade barnomsorgen.ifostrande inslagetdet attvar

hoppadesdeltilloch vissmedborgaretill godabarnenfostra man
hygieniskaförmödrar,till barnensframbarnen nåvia t.ex.även att
inslagfostrande ifinnsFortfarandekosthåll.ochkunskaper ett

dockfostran1930-taletsfrånskillnad ärbarnomsorgen. En attstor
framtidenförmedborgaregodafostrades tilltidenförr ibarnen

från barnetfostrandagvuxenlivet. utgårföruppfostrades Ioch

58 Vylderde 1997 85.s.
barnet.bortträngda UppsatserAnn-Sofie Det199359 Ohlander, om

Uppsala.Upsaliensia.Opuscula historicaoch historia.psykoanalys
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barn. har barnBarn uppleva och känna tryggheträttsom att som
och utvecklas i takt.att egen

Vilket blir då budskapet till de barn dag drabbasisom av en
försämrad barnomsorg till arbetslösaBarn tvingas sluta fårsom
budskapet det de och deras arbete viktigt. Del-är äratt vuxna som
aktighet samhälleti från de ekonomiskautgår bidrag tillvuxnas
samhället. behov trygghetBarns och kontinuitet mindreärav
viktigt kommunens besparingar. Budskapet blir sikt detän att
"införlivande samhälleti daghem och fritidshem för-skasom
medla till barnen, förtill de har arbete.är ettsom

skillnadHär måste mellan barn hemmagöras växeren som upp
och får tillsyn föräldrar eller släkting de barnav samtannan som

kommunalvarit inom och fårinte kvar för-omsorg vara p.g.a.
äldrarnas arbetslöshet. Barn tvingas sluta daghem kommersom
hem till miljö där föräldern eller föräldrarna ofta bekymradeären
för framtidsin och livet radikalt har förändrats. tidoviss kanI en
det för föräldrarnasvårt barnen tillräckligt medvara att ge upp-
märksamhet. Nedskärningarna drabbar framför allt barns tillrätt
trygghet.
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I börjanbra bostäder.beroendegrad änär i högreBarn avvuxna av
trångbodd-vidsmittspridningenden snabbaspädbarnseklet dog p.g.a.

närområde äni bostadensdel sin tidstörreBarn tillbringarhet. aven
viktigtDärmed är detaktionsradie.likabarn inte hareftersom storvuxna,

Välfärds-finns.bostadsområdena där barnenimed goda Iekmiljöer
fler faror ochinneburitmekanisering harbi|ism ochsamhällets ökade en

barnsäker-1950-talet har aktivFrån och medfarligare miljö för barn. en
iekmiljö skahur godbästdrivits. Barn är de vethetsuppiysning seensom
enligt lag skavilkettillvaratas,kunskaperoch därför bör derasut numera

bl.a. i skolan.ske

Bostäder

sjönk bl.a.spädbarnsdödlighetenkunde konstateraTidigare att
bidrar tillTrångboddhettrångboddheten.minskadetack denvare

därförbostadsförhållandenoch barnssmittoriskÖkad är storaven
gjordesårhundradetförraRedan slutetför deras hälsa. ivikt av

Bak-arbetarklassen.framför allt hosbostadsundersökningarflera
densamband mellanfannsdetföreställningenlåg yttreettattom

bostäder, destokvaliteter.människornasmiljön och inre "Ju sämre
folksämre

spredsjukdomaruppmärksammadessekelskiftetVid t.ex. att
trångboddhetendärfortast de fattiga kvarterenisig störst.var som

omoral spred sigframför allt läkarehävdadeSamtidigt ävenatt om
drevlägenheternaöverbefolkadeför dåliga.bostäderna Devar

MedicinenPalmblad,1 Almquist 1989EvaCitat Ernst som sam-urav
Göteborg.hällslära. 110.s.
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arbetare till krogarna,många sades det Utifrån detta resonemang
blev dåliga bostäder moralfråga för hela samhället.en

Bostadsidealet familjvarje skulle disponera husattvar ett eget
landet. Landsbygden ha inflytandeansågs männis-ett gott

korna, i synnerhet barnen, därmed kunde undvika stadenssom
omoraliska faror. hus höjaEtt moralen.ansågs minstInteeget
skulle det berika familjens fritid, då trädgård och hus krävde delen
tidsåtgång. Samtidigt menade hus skulle erbjudaatt ettman mer
trevnad de lägenheterna. förlängningensmå blev husIän ett eget

medel bekämpa emigrationen och gick medäven ett att staten
särskilda förlån stödja husköp.att

1930-taletPå kom befolkningspolitiken bl.a. inrikta sigatt
barnfamiljerna. Trångboddheten skulle hävas. Därför byggdes s.k.
barnrikehus, dvs. dels hyreshus med lägenheter för barnfamiljer,
dels egnahem Speciella hyresbidrag infördes och statliga län1935
lämnades till byggande barnrikehus.även av

visade deDet sig lägenheter byggdes för barn-att nya som
familjer inte utnyttjades politikerna hade tänkt Oftasig.som an-
vändes bara hade finrum".tillså tvåett av rummen, om man rum,
"Finrummet" användes till vardagsinte och det användes inte
heller till På trångboddheten fortfarandeså sättsovrum. var stor,

och lägenheter. Flera broschyrer och mycketstörretrots nya
information förspreds påverka och ändra det folketssvenskaatt
boendevanorf

undersökningEn familjer och bostäder till1951-1954 om gav
resultat det barnens sovplatsförhållanden påverkadesatt var som

hushållsstorlek och lägenhetsstorlek. enbarnsfamiljernaImest av
delade barnen med2/3 eller båda föräldrarna, inära av sovrum en
tvåbarnsfamiljerna drygt medan ytterligare drygt delade/1 1/3

2 Palmblad 1989 111.s.
3 Kälvemark, Ann-Sofie children better1980 qualityMore Aspects on
Swedish population policy the Uppsala.in 1930 s.
1 Göransdotter, SmakfostranMaria och heminredning.1997 Om
estetiska diskurser och bildning till bättre boende i Sverige 1930-1955,
red. Johan Söderberg och Kultur och konsumtionLars Magnusson, i
Norden Nordiska historikermötet1750-1950. Kälvemark23. 1980.samt
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syskonmedrum
procentuelltbarndet Sverige ärFortfarande iså settär att

fler boen-trångboddMedgradhögretrångbodda i än avsesvuxna.
bort-ytterligarekök ochdå ärde två ettän rumper rumpersoner

trångbodda.relativtdet ärräknat. Däremot är somnumera

Trångboddhet

132tabellårsbok 1997StatistiskKälla:

21flera1 el.hussmåhus öv. rumrum
kökkokvrå kök o.rum o.m.

847 5235582 60481139968 6111861 426hushåll 1Samtl.
31 397356236 84256 12533823Trángbodda

130 583145 12881581696873 272907 9334boendeSamtl.
103 245943508771600018189 648trångboddadärav

45 79636349147299436144 3631Samtl. barn
33 173363498023645834 706trångboddadärav

el.543 rumrumrum.
kökflerakökkök o.o.o.

773845759 006028949hushållSamtl.
253218239515Trângbodda

3122 6476231 9993491 869boendeSamtl.
50024441680 639trángboddadärav

3122 647461 780292 445barnSamtl.
1 4669 14941 669trångboddadärav

fälts-femredovisningbostad.Familj och En5 Holm, 1955Lennart av
forsknings-svenska Hemmets1951-1954.modernatudier i

Stockholm. 111.institut. s.
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Samtliga hushåll Samtliga boende

Samtliga hushåll 3 830 037 8 180 620
därav trångbodda 79 463 271 438

Samtliga boende 8 180 620
därav trángbodda 270 648

Samtliga barn 1 580 662
därav trángbodda 93 070

å trångbodda definieras antalet boende i lägenheten överstiger tvåsom per
bostadsrum, kök och oräknadeett rum

Det ojämlika boendet

Boendet i Sverige ojämlikt. har detDet Varit under helaär 1900-
talet och ojämlikheten fortsätter råda. fallI detmånga gåratt att
tala bostadssegregation. styrande faktorEn blir föräldrarnasom
ekonomi. Arbetarbarn bor flerfamiljshus,i medan tjänstemanna-
barn bor småhus.i De resursstarka bor i villa och de med minst
ekonomiska bor hyreshus.i Hushåll med barn under-ärresurser
representerade i innerstäderna, medan barnfamiljerna är över-
representerade i småhusområdenaf

häva bostadsbristenFör startade 1960-talet det s.k.att
miljonprogrammet. Mellan och skulle1964 miljon1974 en nya
bostäder byggas. Bostadsproduktionen inriktades lägen-stora
heter. Samtidigt skulle kostnaderna och därmed hyrorna hållas

gjordeDet lägenheterna blev standardiserade ochnere. att att
lägenhetermånga saknade balkong. För tillräckligtt.ex. att ett

befolkningsunderlag för bostadsområde byggdes lägen-ett nytt
heterna Tanken skulletätt. vis kunnaså haattvar man post,
affär, daghem bostadsområdet.i förutsättning förEnosv. att
kunna genomföra miljonprojekten byggde billigattvar man
mark. medfördeDetta de bostadsområdena kom liggaatt nya att

6 SOU 1990:36 138-139.s.
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fick långFöräldrarnafrånlångt bort städernasrelativt centrum.
mindre.de träffade barnvilket gjorde sinatill arbetetresväg att

områdenmiljonprogrammetsSammanfattningsvis kan sågas att
och bristdålig miljöarkitektur,ofta fick yttremonoton enen

arbetsplatser.7närliggande

1975Barnmiljöutredningen

bostads-fastslogbarnmiljöutredningenstatliga årDen 1975 att
Utredningennackdelar för barn.medförde flerasegregationen

fem problemområdennämnde

och miljö-verksamhetsområdenfrån viktigalever skildaO Barn
frånsepareradbostadsmiljövistas iBarn ärtyper. somrenen

föräldrarsdeför vilket sinaarbetsplatser integör att servuxna,
arbetsplatser.

samhällsklasserfrån andra ålderskategorier,lever skildaO Barn
bristande insikt olikafåroch kulturmönster. Barn sättomen

barnfamiljerdag bor ilivscykel.och människorsleva I ettatt av
med likaområde. Människorgamla borområde, medan i ett

bostadsområden.kulturell bakgrund bosätter sig i samma

med antal jämnåriga.påtvingad kontaktleverO iBarn ett storten
osäkertuppväxttidenmiljöombyten under ilever0 Barn ettp.g.a.

och helaFöräldrar byter arbeteförhållande till omgivningen.
fysis-sociala ochbarnenflyttar. ifamiljen tvingar inDetta nya

alla barnförhållanden.ka 70 uppväxtaprocent som varav
barnålder. deställe tillhade bott Av1930-talet års16samma

sifframotsvarande1970-talet 40uppväxta pro-varvarsom
cent

bostadsområdeninvandrartäta7 Sam-Kuusela, Kirsti Integration i1993
manläggningsdel. Göteborg 26-27.s.
8 SOU 1975:36.

tid och9 Dahl, Olsson, SandinCederblad, Barn i1984Aronsson, mm.
Malmö 40.s.
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O lever miljöer dei saknar och möjlighetBarn påverka.rätt att

Bostadssegregationen

problemområden för frågaDessa barn deras miljöi aktuellaom var
harVad hänt sedan dess harår Tyvärr blivit1975. segregationen
dagi 1970-talet. Miljonprogrammens bostäderännu större än

stod under 1980-talet outhyrda och förnyelse.reparationertrots
1990-talet kom dessa bostadsområdenPå kallas slum politi-att av

ker och massmedia. familjer lämnadeDe miljonprogram-som
bostäder de hade resursstarka hushållNärmens var som resurser.

lämnar bostadsområdenvissa kan det innebära de hushållatt som
de med sociala och ekonomiska problem. blir oftaKvarärstannar

invandrare och problemfamiljef. dem väljerAv stannarsom en
del medvetet bo kvar. uppskattar sammanhållningen ochDeatt

och det levapositivt mångkulturell miljö.inaturen attser som en
dock familjernaMånga med sociala problem iöver attoroas om-

förrådet många.är
Storstockholm präglas dagi mellansegregation olikastorav en

bostadsområden, frågabåde ekonomiskai och skill-etniskaom
nader. Det visar sig invandrargrupper Väljer bomånga i när-att att
heten varandra. exempel Kuluborna kommer frånEtt ärav som
Turkiet. Till början tycks Kuluborna utspridda olikaien vara om-
råden Rinkeby, Bredäng,Fittja, Alby, Flemingsberg,Tensta,som
Handen, Jordbro, Vårby gård, Skogås, Sollentuna, Tumba, Nacka,
Upplands Väsby och vid granskning detMärsta, visarnärmaremen

olikasig ursprungsbyar har samlat olika områden.sig i Byarnaatt
håller ihop ochi Sverige släkterna. 12Trots de bor s.k. låg-iäven att
statusområden med hög utflyttningsfrekvens väljer mångaen
Kulubor flytta fråninte området. kanske sökerDäremotatt man

lägenhet området.inom Samtidigt Kuluborna väljerstörreen som

1° Kuusela 1993 27.s.
Kuusela 1993 65.s.

12Lundgren, Ingrid "Nybyggarna. Kultur, kultur,1993 /eultw- perspek-
/eulturmöten red.tiv på Karl-Olov Arnstberg, Stockholmi Sverige, 73.s.

3 Lundgren 1993 75.s.
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fler flytta frånväljer allt svenskar områdena. De;att stanna, att
svenskar bor kvar området med svenskar, medani umgåssom

utformas förorter-Kuluborna med Kulubor. det iumgås På så sätt
livsformerparallella beröringspunkter.utanna

verksamma dessa "problemområden"iLärare är attsom anser
finnsdet både "svenska barn och "invandrarbarn" lever isom

områdena. Föräldrarna har problem och orkarmisär i inte taegna
tid med barnen. lämnas mycket Våldsig Barnen är,ensamma.

enligt lärarna, vanligt inslag barnens lekar. Tilltron till andraiett
förmänniskor liten hos barnen vilket dem räddaär gör nya

relationer. Flera bostadsområden stämpladei ärvuxna som som
förhållandeproblemområden beskriver skillnad tilli sinen egen

uppväxttids uppfostran. de själva barn lade vadsig iNär var vuxna
barn gjorde. vilka rådde ochDe överensvuxna var om normer som
sade ifrån barn passerade för vad otillåtet. Igränsernär som var

feldag försvarar ofta föräldrar barn barnen ochsina gjorttrots att
andra ska lägga vad deras barninte gör.sig iattmenar vuxna

också, vilket problem demokrati,visarDet sig iär ett atten
valdeltagande och politisk aktivitet de attraktiva bostads-i minst
områdena lägre barnens del innebär detgenomsnittet. Förär än

de miljö där det saknas traditioner försökaiväxeratt attupp en
påverka samhället politiskt. fall förmedlas bildI sämsta även en av

det meningslöst försöka påverka samhället.äratt att

Integrationsförsök

människor tidigare samhälletinte iEn syntesgrupp som var
människor funktionshinder. föräldrarmed till barn medNär
funktionshinder handråddes själva barnsina 1950-att ta om
och skillnad från tidigare, synliga1960-talen till blev dessa barn

viktigt förhoppningi integrationEttsätt.ett annat steg varen om
avvecklandet de vårdhemmen Tidigare1980-talet.stora varav
vårdhemmen samhällen samhället. boddei Desmåsom som

Kuusela 1993 66.s.
5 Ehn, Familj ocb byggd miljö. StockholmSiv 1996 i 55.grannar s.
16SOU 1990:36 150.s.
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vårdhemmen behövde söka hjälpinte samhället eftersomi denute
frisör,servicen, tandläkare, fotvård fanns inommesta t.ex. etc.,

vårdhemmet. stället för de Vårdhemmen skapadesI stora grupp-
boenden och arbetsplatser utspridda samhället. Korttidshem föri
barn med utvecklingsstörning kan dagi ligga vanligti villa-ett
område. Undersökningar dock kontaktenvisar medatt grannar
inte speciellt Erfarenheten fysiskvisar närhet inte allsär stor. att
behöver leda till social kontakt mellan människor. detSnarare såär

avståndet till desto kontakt harstörre äratt grannen, mer man.
Villaägare har kontakt med familjer hyreshus.iänmer grannarna
Integrationen människor med funktionshinder alltidinteav ses

positivt. synnerhetnågot gruppbostäder förlagtsI tillnärsom
villaområden, har från villaägarna hörts. harArgumentetprotester
ofta varit gruppbostäderna drar villapriserna området.iatt ner

Barnsäkerhet

Barnadödligheten början seklet,i minskade dras-storvar av men
tiskt bl.a. tack bättre hygieniska förhållanden och bättre barn-vare
hälsovård. 1950-talet upptäcktePå dock barnläkarna mångaatt
barn dog Vid olyckshändelser och barn ofta skadades vid olikaatt

Årtillbud. olyckornaVissa tycktes förebygga. 1957attav
genomfördes den s.k. Stockholmsundersökningen. visadeDet sig

det totala antalet barnolyckor åldrarnai Stockholms-iår0-14att
området år Antalet barn Stockholmi1955 25 OOO.var var samma
år tionde barn råkade föralltså skada250 000. Var ut en som
krävde läkarvård.

Resultatet undersökningen ledde informationtill attav om
barnsäkerhet började spridas. samarbetskommitté bildadesEn där

Rädda och RödaBarnen arbetadeKorset. Kommitténstommen var
med genomföra barnperspektiv miljöfrågor. Barnavårds-att ett
centralerna kopplades för informera föräldrar hur farligaatt om

kundesituationer undvikas. Uppmärksamheten fästes vidt.ex.

17Ehn 1996 54.s.
18Barnszi/eerbetsarbetet och wfarenbeteri Sverige år. för fram-Minnen35
tiden. Barnmiljörådet. Folksam.1989 s.
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hjälp eker-drunkningstillfällen. Medochbrännskadortrafik, av
barn cykel-nämligen ivanlig olycka,skydd kunde tidigare atten
undvikas.cykelns bakhjul,fastnade med fötternabarnstolar i

År barnolycksfall medutredningstatliggjordes1979 omen
bland barn olyckor varit idödlighetenanledning stortatt p.g.a.av

därmedOlycksfall omfattadeunder 1900-talet.oförändrad ensett
dödligheten bland barn.totaladel denallt större av

svensk byggnorm.barnsäkerhetregler i1970-talet komPå om
Kylskåp ska kunnaför lätt.kunna alltskulle inteFönster öppnas

Överhuvudtaget beaktassäkerhetskulle barnsfrån insidan.öppnas
vid byggnation.

miljö-farligaoch åtgärderolycksriskerMedvetenheten motom
synnerhetbland barn,nedgång dödsolyckor ihar lett till iener

ÅrlägreOlycksfallsdödligheten någonsin.1990-talet. 1995änär
olyckor.och flickor under ipojkar åromkom 152842

dagmed dödlig ide flesta olyckornaHuvudorsakerna till utgång är
drunkningstillbuden.trafik- och

Lekmiljöer

teknikoch mycketföljde urbaniseringindustrialismenMed ny
fler risker tillinnebarJordbrukets mekaniseringkorn bruk.i

Ökadeoch 1950-talenför tidigare.olyckor barn På 1940-än
Samtidigthushållen.den maskinella ibilismen och utrustningen

mediciner därprodukter och in-kemisk-tekniskakom nyanya
medförde sig.medföljde de riskerformation inte preparatenom

farligarebli mycketderas miljö kombetydde dettabarnFör attatt
samhälletmodernainnebar detParadoxalttidigare.än ennya,nog

för barnen.riskfylld miljömer
påverkat barnenstrafik och teknik harUtvecklingen mot mer

förviktigtbehöver leka.och deras lekutrymme. Detmiljö Barn är
upplevelserbearbetarfantiserar,deutveckling sig,deras röratt

19SOU 1979:28 s.
2° Barndom spår BO1997 37.sätter s.
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leken och erfarenheter. Därför det viktigtgör ärgenom nya att
barn har bra lekmiljö.en

aktionsradie mindre deBarns sinBarnär än ärvuxnas. p.g.a.
begränsade aktionsradie beroende närmiljö desin änmer av

DärförVuxna." lekplatserna ligga barnens närhet.måste i

Lekplatser

första lekplatserna förDe barn startades börjani 1900-talet iav
Stockholm. stadens parkernågra områden förI barnsavsattesav
lek. enklaDet grusplaner med fleraeller sandlådorvar en samt

Årsittplatser. fanns det färdigstållda lekplatseri1922 tretton
ÅrStockholm. fanns det lekplatser trettiotal1936 85 ettvarav

hade med Anledningen till speciellaupprättautrustats attgungor.
lekplatser barnen slita parkerna.ansågs Vuxenaspekternaattvar
dominerade således införandetvid lekplatser."av

slutet 1930-talet anställdesI lekledare till lekplatserna. Detav
fanns explicit fostrande inslag verksamheten.i Barnett uppmana-
des rädda parkmiljöerna. fostrande inslaget barn-Det iatt vara om

Årverksamheten fortsatte längre 1900-talet.in anordna-1966
des förstade "skogsmulleskolorna där barn undervisadest.ex. om
naturen. Lekplatser bostadsområdenai kom 1950-talet. Då
hade lekredskap sandlådor, rutschkanor ochäven som gungor,
klätterställningar fått naturlig plats lekpatsen."en

Lekparken svensk till efter andra världs-När FNär ursprunget.
kriget ville väcka förintresse barns leksituation vände tillsigman
Stockholm. anordnades europeisktDet seminarium i regiFN:sett

Stockholm fokusi där låg lekparkerna.år svenska1958 Det
för lekplatser höll dock kaninte i berosig. Detengagemanget

21 Socialstyrelsen följer och utvärderar. villkor förändringstiderBarns iupp
19932 41.s.
22 Asker, Bertil Stockholms par/eer- innerstaden. Uppsala.1986 225.s.
23 Asker 1986 226.s.
21Werkmäster, Daniel Le/eskulptutens estetik. Uppsala1995 opublicerad
stencil.
25 Arvid Le/emiljö livsmiljö.Bengtsson, Falköping.1981 165.s.-

102



MILJÖBARNS

därmed bygg-och detbyggdessamtidigtbarnomsorgen ut attatt
för barn.tillhörande lekplatsermedspeciella husdes

för barn.säker miljölekplatserna Detbörjan inteFrån envar
fanns detTidigaredödsfällor.visadefanns lekredskap sig varasom

bortdelekplatserna,plaskdammarexempelvis togs p.g.a.men
riskfria deblirfara då lekplatsernadrunkningsrisken. En är att

kanuppfattas tristlekplatstråkiga.blirsamtidigt En somsom
spännande" platsertillsökermedföra barnen sig t.ex.att mer

färdigalekplatsernafara medfinnstrafiken. Det äräven atten
skapandeför barnsdeteftersom intemiljöer, egetutrymmeger

upplevda be-till barnensmiljönmöjligheteller att egnaanpassa
hov.

Tidigaremiljö.och dessskolanIbland diskuteras ogynnsamma
arbetsmiljö.dåligaframför gällt lärarnas Iallthar larmrapporterna

Mögel-miljö.dåligaskolelevernasdag uppmärksammas även
exempellokaleroch nedslitnaventilation någradåligskador, är

kanhur skolmiljön ut.se
områdendemiljösynpunkt iOfta skolorna sämstär ursom

oftaområdendessatidigare. Skolorna isedanhar låg ärstatussom
flyttade till miljon-barnfamiljereftersomhårt slitna, många
Efter tid brukar inyproducerade lägenheter.programmets en

till lägre nivå,bostadsområden sjunkafall barnantaletnormala i en
oftahar slitagethar uteblivit.minskning Dessutomdennamen

eftersom skolornaskolorandradessa skolorivarit änstörre an-
kvällstid.vuxenundervisningspråk- ochtillvänts

skaskolbarn. Elevernaomfattar arbetsmiljölagenNumera även
skydds-medverkaska iklassenskyddsombud inom somutse

sju.med årskursfrån ochElevmedverkan gällerskolan.arbetet
därde skolorrejältolyckstillbuden minskatsigvisarDet att

skyddsarbetet.medverkanhaft aktiv i Närverkligeneleverna en
olyckstill-önskemål reducerasutifrån barnensskolgårdar planeras

ochillade brukar sigskolgårdenfällena. Barnen göra varvet var

26 SOU 131.1975:36 s.
27SOU 153.1990:36 S.
28 kap.Arbetsmiljölagen § 17.6
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de farliga ställena finns. och leker kanBarnen ocksåär utesom
redan tidigt stadium anmäla lekredskap sönder.gåttett om

Diskussion

Ändåkänsliga förBarn fysiskasin miljö visarär änmer vuxna.
historien barn till början inkluderades utformningeninte iatt en av
miljön. Resultatet blev barn förolyckades och skadades. Efteratt
hand har barn, likheti med andra medborgare, inkluderats miljö-i
skyddslagstiftningen. dag barainte omfattas barn lagstift-I av
ningen de ska skolsammanhangi aktiva skyddsom-utan vara som
bud. de skolor där elevernaPå verkligen fått aktiva skydds-ivara
arbetet har olyckorna minskat. det här fallet besitter barnI en
kunskap inte har. barnen hurDet lekredskapärsom vuxna vetsom

och vilkautnyttjas lekar innebär risker.som
har för farligaVuxna platser och försituationerett attansvar

barn reduceras, eftersom barns, speciellt barns, förmågasmå att
förutse farliga situationer begränsad. äldre barn blir destoJuär mer
kunskap. speciellaBarn nyttjare miljöer, skolor ochsom t.ex.av
fritidshem, har kunskaper bör till kompetensDerastassom vara.
kan dessa falli inte dessa sammanhang blir detIersättas av vuxnas.
därför viktigt skapa kanaler för barn de kan bidra medså sinatt att
"barnkunskap".

drabbas hårdare bostadssegregeringenBarn efter-änav vuxna,
deras aktionsradie mindre. har tillDe sig andrasvårtärsom att ta

miljöer och deras erfarenheter begränsas för medmötenav
människor med social bakgrund derasänen annan egen.

29 Inslag den februarii Rapport 18 1998.
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självbestämmande för-på barn och barns1900-talet harUnder synen
påförändring har ävensamband med dennaändrats radikalt. I synen

Från iändrats.våld, våld och sexuella övergrepp attfysiskt psykiskt aga
uppfostran, finns detnormalbetraktats delsekletbörjan ensom en avav

integritet.kränkning barnsfysisk och psykisktotalförbudi dag motett av
och därinte diskuteradesi början sekletSexuella övergrepp, som av

i dag imedskyldigt, debatterasmed gjorde barnetlagstiftningen till och
frånbarn utnyttjaslagstiftningen skyddar i dag attmassmedia och

sexuellt.

ökat markant.samhället harframförs ofta åsikten Våldetdag iI att
finnsdiskuteras.eller kan varjedet IMen stämmer ettstatom

fysiskalagstiftning,Våld sanktioneratlegitimerat viaär t.ex.som
Årspöstraff.kroppsdelar ellerkroppsstraff stympningsom av

kroppsstraffdel dessa i Sverige.avskaffades1864 stort.ex. en av
våld. dagdefinierar ska betraktasLagstiftningen vad Isom som

sedan räknadesför fyrtio intedefinieras våld, åraga som men
bestraffning våld.fysisk barn somav

hushållen.våldet levde kvar längstlegitima inom MannensDet
viktig roll.underlydande speladehusbonde sinarätt att enagasom
oftakunde utdelas, någotbarainteAga något utan aga varsomvar

underordnadför inprägla position.rekommenderades att ensom
hur förbuddet slåendetillbakablick historienVid över är moten

ochallraför för de minstaförstkommit sist nåatt sva-vuxnaaga
totalförbudkombarnennämligen Först år 1979 motettgaste,

barn.aga av

Åsa ochOpublicerad1 Ris rotting. EnLjungqvist 1990.Se c-uppsats,
UppsalaHistoriska universitetstrafmentalitet. institutionen,studie i samt
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Aga

det betänkande lämnades uppfostran förI år "van-1896som om
artade barn och minderåriga förbrytare det lämpligtansågs iatt

fallvissa böter med de barnlagar kom bl.a.I 1902ersätta aga. som
rörande "vanartade barn, barnavårdsnämnden rätt attgavs aga
barn. Vid undersökning barnavårdsnämnden Norrköpingien av

visade det enbart fåtalsig de anmälda barnen1903-1925 att ett av
agades. Andra åtgärder vidtogs stället, och foster-i varningart.ex.
hemsplaceringar. allt agades pojkar.De skaDettatrotssom var

tolkasinte därmed ovanligt, agadesnågot tvärtomattsom aga var
barn föräldrarsåväl lärare. barnavårdsnämndenAtt inteav som
agade barnen kan bero det ansträngande förboka tidatt attvar

sammankalla nämnden och tillkalla barnvittnen. Vissaagan, som
skulle barnavårdsnämnden, slapp undan eftersom deras för-agas av
äldrar sig aganmotsatte

brev till barnavårdsnämndenMånga Norrköpingi vittnar om
barn agades. det kontrakt fosterföräldrar skrev underI näratt som

de fosterbarn reglerades fallstod deDär i somtog attagan.
straff behöves, fosterfadernerinre sig luggning,strängare ör-att

filar och andra slag huvudet lätt kunde medföra framtidai förmen
barnet, och bör tilldelas med lämpligt ställe Idénrisatt aga

fannsdet lämplig kroppsdel för nämligen baken,attom en aga,
visade helt fel. Pojkarsig riskerade vid sinasvårt.eX. att aga
testiklar krossade och förstörda för all framtid.

År fråntogs husbonden drängar och1920 pigor.rätten att aga
Tidigare hade han haft drängar till ålder ochårs18rätt att aga upp

tillpigor ålder. Husbondens för-års hustrusin16 rättupp att aga
barn fortsatte dockAgan tillåten1864. inomsvann attav vara

hemmet och skolan. Lärarkåren nödvändigtansåg att ettagan var
uppfostringsmedel och de betraktade pedagogisktettaga som
instrument.

Ohlander, Ann-Sofie bortträngda barnet.1993 Det Uppsatser om
psykoanalys och historia. Opuscula historica Upsaliensia. Uppsala.
2 Sundkvist, vanartade barnen.Maria mellan barn,1994 De Mötet
föräldrar och Norrköpings barnøwårdsnämnd Uppsala.1903-1925. 173.s.
3 Sundkvist 1994 180.s.
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på anstalterAga

för användesfanns barnochanstalter institutionerdePå aga.som
ochrottingframgår handlingar ris,skyddshemmenPå attav

Skyddshemmenbestraffa barnenanvändes förbatong att var
"vanartade"denormalbegåvade barn.för "vanartade" Föravsedda

för pojkar ochfanns det fr.o.m. år 1924sinnesslöa barnen år 1922
Även för dessareglementetspecialanstalter. iför flickor två an-

följande regler:fannsstalter

sederflit och godatill ordning,skola hållasEleverna samt
ochuppförandeElev,övervakas. visarlämpligt sätt gottsom

flitpenningar.tillerkännas Visarflit,god må uppmuntransom
och harnöden,tillrättavisninguppförande,elev sådant äratt av

efter föreståndarensåsyftad verkan,tillsägelsemuntlig må
följande åtgärder:rättande vidtagastill elevensbeprövande

allmänhet medgivna;eleverna ifriheter,inskränkning i ärosom

beviljad;elevenförmån, kansärskildförlust samtvarasomav

inskränkningförening medellerenbart isängläge, antingen av
Videnformig kost. in-tilldelningmåltider ellerantalet av

enformigvid tilldelningmåltider ochantaletskränkning avav
sådantanvändesåtgärden icketillses,skallkost sätt, attatt

hälsa.för elevensmedföra skadaden kan

särskiltisoleringförenas med ikunnaSängläge må rum.

föreståndareutdelasundantagsfall lämplig kroppsagamåI av
ålder,till elevensskall hänsynlärarpersonal. Härvideller tagas
discip-sinnesbeskaffenhet. vidtagnautvecklingsgrad och Over

förassärskild journalåtgärder skalllinära

bestraffningsordningen.alternativ Ifanns med isistaAga ettsom
belöningar. visst måttuppfostran skehand skulle Ettförsta genom

1 Sundkvist 1994 180.s.
betänkandeSinnesslövårdssakunnigas5 1921 92.1 s.
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kontroll skedde utövandet disciplinäraöverav attav aga genom
åtgärder antecknasmåste och redovisas.

Ovanstående reglemente användes uppfostringsanstalt fören
sinnesslöa" barn. accepteradeDet våldet skyddshemmen
verkar beskrivningar döma ha varit Naturligtvis skil-grövre.av att
de de olikasig skyddshemmen sig åt, vissa anstalter detvar
ovanligt fysiskamed bestraffningar, andra skedde det ochvar

dagf handladeDet både slag utdelade affekti ochvarannan om aga
formi bestraffning där straff och utdelades iutmättes närvaroav

vittnen förde straffjournal.av som

Agaförbuden

fördesDet dock debatt avskaffande såväl folk-inomen om agans
skolan inom skyddshemmen. Förbuden dröjde dock.som mot aga
Folkskollärarkåren ville ha kvar och arbetade aktivt för detta.agan

bort,När avskaffades den först för de äldre eleverna ochtogsagan
för desist läroverketAgan bort år Det1927.yngsta. togs var

flickor fickår inträde till läroverken lika villkorsamma som
pojkarna. folkskolan kornI agaförbudet år 1958.som

avskaffandeAgans skyddshemmen kom 1946. En av or-
sakerna till inte avskaffades tidigare det ansågsatt agan attvar se
konstigt skyddshemmen avskaffade medan den fannsut om agan
kvar folkskolan.i Redan innan avskaffades gjordesagan en upp-

tillmaning alla skyddshemsföreståndare försöka klara sigatt utan
visadeDet sig de skyddshem redan tidigare haft liteaga. att som

fickinte disciplinäranågra problem, medan de skyddshemaga som
byggt hela sin auktoritet fickvåld det agaförbudetsvårt. När
skyddshemmen inträtt skrev skyddshemsinspektören brev till
samtliga rektorer brevet lade hanI till följande mening hanOm.eller hon gjort detta och underrättaragat lovarmig, jaggenast att

6 talet/msFrån till behandlingshem. mörkt eller ljust kapitelEtt Social-i
Stiftelsensverige Allmänna1992 Barnhuset. Stockholm. 188.s.
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oacceptabeltheltTanken någotskydd.allthonom somagage
fortfarande inte.fanns

Totalförbudetfamiljen.tillåtet inomdetAllra längst att agavar
förts inomdebattdenförrän Ikom inte 1979. agaomsommot aga

framförts.okränkbarhetdet privatasharfamiljen argument om
läggaskulleinteagaförbudtill ansågMotståndarna statenattett

förargumenteradefamiljen. Dedvs. inomsker privat,detsig i som
barn.uppfostra Där-vill sinahur deensakochdet ensatt varvar

familjen.rättslösa inompraktikenlänge iblev barnmed
be-barnrättsorganisationerframlade1960-talenochPå 1950-

informa-tillUpprinnelsenomfattning.barnmisshandelnsförlägg
fick läkarenKanada.från Därbarnmisshandeln komtionen om

misshandladeartiklarsinaår 1961KempeHenry omrespons
vidflera barnhade hanläkarearbetebarn. sitt stöttI somsom gblödningarochrörbenende långaskadorhaupptäcktesröntgen

deläkarnatroddebörjanTill stötthjärnhinnan.hårdaunder atten
skadornadeinsågsmåningombarnsjukdom, så attmennyen

myntade be-misshandel. Kempeefter fysisk Henrysvitervar
sigLäkare Sverige åtsyndrome ichildbattered"the toggreppet

År lagändringskeddevidare.spred democh 1966kunskaperna en
stöd för någotlagligthadelängrevårdnadshavaren intedå menaga,

handlade det intetotalförbud om.
tillför barnsengagerade sigBarnrättsorganisationerna rätt

exempel BRISinformation.sprida Ettförsökteoch ärintegritet
upprördhetenbildades isamhället överibarnens atträtt ensom

tidigtmyndigheterfleradöds,misshandlades tillflicka atttrots
anordnade bl.a.misshandlades. BRISflickankunskaphade attom

öppnademisshandel. Organisationenvandringsutställning omen
direkt kom-ochkunde ringabarnjourtelefon ditockså utsattaen

medkontakti vuxna.ma

i
eå

s/eyddsbemtill 1992takt/ms 189.7 Från s.
child. Chicago.batteredThe8 I-Ielfer och 1968Kempe
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Vanvård

början seklet diskuterade barnavårdsnämnder filantropiskaochI av
föreningar vanvårdade barn. barnlagar komDe inte1902som gav

omhänderta barn vanvårdades. kunde inteBarnrätt att som om-
händertas för skull, för forsin de illa. stället lagenIattegen var
inriktad barn låg farozonen för livetinom iattsom senare
moraliskt fördärva samhället. praktiken dockinsågI attman
barn vanvårdades riskerade bli vanartade".attsom

Vanvården kunde handla barn fick tillräckligtinte medattom
de eller deinte hade hela eller tillräckligaintemat, att attvar rena

kläder. bara barninte kunde vanvårdadeDet utanvar som vara
också hem, och och sammanföll detta. börjanvis sekletIsätt av
betraktades hustrun för vård barn såväl föransvarigsom av som
hem vanvårdade barn och hem finns kvar sjuk-Rapporter iom
husjournaler och filantropiska föreningars arkiv.

Med barnavårdslagen kom vanvårdår 1924 även att vara en
förorsak skiljande från hemmet. dag läggs psyko-I även meren

logisk aspekt vanvård. ska behandlas med respekt. lagBarn Den
dag förbjuderi påbjuder barn behandlasskaäven attsom ettaga

respektfullt lagen barn skall behandlas med akt-I står ...sätt. att
för ochning sin och får förinte kroppsligutsättasegenartperson

bestraffning eller kränkande behandling straffDeannan som
användes skyddshemmen där isolering indragningocht.ex. av

förekom förbjudna.ärmat nu

Sexualiserat vård

Till våld riktat barn hör Sexualiserat våld och psykisktävenmot
våld. Vid de sexuella skett barn okändövergrepp motsom av en
förövare har förståelsen och ställningstagandet för barnet som
offer vidvarit sexuella familjen.inom Trotsstörre än övergrepp
detta fosterbarnkunde början 1900-talet föri utsattesav som

9 Weiner, räddade barnen. fattiga barn, mödrar ocbfä-Gena 1995 De Om
der och deras filantropinmed Hagalund Uppsala.i 1900-1940. 172.möte s.
l° Föräldrabalken kap.6 1
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fosterföräld-okänd förövare flytta från sinatvingasövergrepp av
Återigenbarnen oskyldiga. avspeglas tanken atttrots att varrar,

andra problem själva försatte dessa sexuellabarn sig i över-genom
greppssituationer.

officiellförsta fyrtio 1900-talet råddeårenDe av en syn
där barn medskyldiga till incestövergrepp.incest sågsäven som

funnitsLagstiftning eller blodskam, har mycket länge.incest,mot
Incesttabut genomgående samtliga kulturer. Undantageni ärär ett
fåtal historiska riken där de styrande velat bevara det kungliga blo-

lagstiftningfamiljen. har haftdet incestinom SverigeI moten
incestlagstift-länge. markant brott den gällandesedan Ett mot

till dess hade med lagenskom incestningen år Fram1938. ögon
brott kyrka och där bådablivit betraktat ett mot stat parter,som

offer och förövare, skyldiga. barndvs. både varitDeansågs som
för dömdes således medskyldigaincestuösa övergrepputsatta som

uppdagades. speladede ingenDetnär övergreppenom var vuxna
medan barn. dömdesroll börjat de Kvinnornaövergreppenom var

straff för för fåtal falldärmed till de varit incest. Iutsatta ettatt
straffades, eftersom de hadevisade det enbart kvinnornasig att

Övergreppetförövarenerkänt den nekade till brottet.men vuxne
underordnad betydelseoch kränkningen barnet imot av var av

framlagen till 1938.

för övergreppSkuldbeläggandet offret sexuellaav

Örebroöppnades för s.k. asocialaanstalt iFrån år 1931en som
imbecilla finns journaler kvar. Bland dessa journaleroch kvinnor

förfinns dokument hur kvinnor blivitvisar incestutsattasom som
för Ofta dåbarn blivit dömda brott. uppdagades brottetsom

markflickan blev gravid. de kvinnor hamnade VästraEn av som
flyttade ofta och moderndotter till Familjenstatare. varvar en

Efter husbondefolket flickandöd. upptäckte iståttattett tag
förhållande till far" dvs. fadern hade förgripitotillbörligt sigsin

Båda flickan och fadern, anmäldes. det utdraghenne sexuellt. två, I

l Ohlander 1993.
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förhöret finns läsa framgår förhörsledaren tyckteattur som att att
flickan onormalt flera Förhörsledaren kunde inteuppträtt sätt.
förstå hon farinte nekat sin samlag, han förstod varförinte deatt
delade och han förstod varförinte hon gjordeintesäng mot-mer
stånd. Flickan svarade de hade bara enda vilket för-sängatt en
klarade varför de delade berättade dessutom fadernHonsäng. att
hotat slå henne hon berättade Hennesövergreppen.om om argu-
mentation räckte dock honinte dömdes för brott. Vidutan en
intelligensmätning fick hon resultat klassade henneett som som
sinnesslö och därför hamnade hon ställeti anstalten för
asociala och imbecilla kvinnor. stannade honDär ochnågra år,

hon skrevsinnan steriliserades hon. Med dagens blev honögonut
straffad flera straffadesgånger för brott därHon honettom.
egentligen offer och dessutom steriliserades hon.var

Flera barn anstaltsplacerades hade förvarit sexuellasom utsatta
det fanns ingen kunskap hur dessaövergrepp, övergreppmen om
Ävenskadade barnen. de sexuella fanns doku-övergreppenom

menterade i journaler bearbetades inte upplevelserna. ochPå sätt
tycktesvis uppfattningen barninstitutioner flickor-ute attvara
andra problem försatte dem i situationer där de utnyttjadesnas

sexuellt. käntDet inte sexuella psykiskaövergreppattvar gav
problem.

börjadeincest diskuterasNär 1980-talet framfördet alltvar
omfattningen incest debatterades och ifrågasattes. Iav som mass-
media berättades flera fall faktaincest och presenterades. Enom av
sifo-undersökning Räddai visadeBarnens regi i genomsnittatt en
elev i klassvarje för Professionerincest. arbetadeutsattvar som
med barn började skapa kontaktnät sinsemellan och för hurrutiner
incest skulle upptäckas och hur barnen bäst skulle omhändertas.

ökade informationsflödetDet upphov till debattgav en om
incesthysteri och hetsjakt kändeNågra hotadesigmän. män
och detansåg långt längregått så inte kunde kramaatt att pappor
sina barn anklagas för incest. fanns rädsla förDetutan att atten

skulle anklagas och dömas falska grunder. Svårigheternamän
med ochincest andra sexuella ligger delvis i småövergrepp att
barns ska tolkas för kunna användas i rättegångar. Förutsagor att

förstå barnens krävs kunskaper barns sättatt utsagor attom
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uttrycka sig. saknar barnen adekvat förMånga språkgånger ett att
beskriva handlar detDessutom måsteövergreppen. attom vuxna

uppfattalära sig barn vill berättanär övergrepp.att ett ettom
Sexuellt utnyttjade barn beroende tidsigär att tar attav vuxna
lyssna dem och dem. dessa fall barnens bero-I några ärtror om
ende för deras talan helt avgörande. Balansgångenattav vuxna
mellan övertolka barnsinte till sexuella ochövergreppatt utsagor

anklaga falska grunder och samtidigt erbjuda barnmånatt ett
fungerande rättssäkerhetssystem kan fungerandesvår. Ivara en
demokrati dock samtliga medborgaresmåste rättssäkerhet garante-

dvs. barnens.ävenras,
Rättssäkerheten incestdiskussioneni har paralleller medvissa
barnpornografidebattden i under 1990-talet.pågått Sverige Isom

slutskede kom debatten gälla till yttrandefrihetråttett att vuxnas
skulle förhindras förbud innehavansågsom ettman motom av

barnpornografiska bilder genomdrevs. utsträckning gälldevissI
debatten hur lag innehav barnpornografi juridisktäven moten av

Ändåutformas.skulle kan debatten tolkas konflikt mellansom en
rättigheter och barns rättigheter. till yttrande-Vuxnas råttvuxnas

frihet viktigare barnsansågs vissa skydd sexuellaän motav vara
Riksdagen fattade dock lag gjorde innehavövergrepp. en som av

barnpornografi till brottslig handling. till skyddBarns råtten mot
sexuella synliggjordes lagen.via indirektLagenövergrepp ävenger

stöd till barn dåSveriges barnporno-mångagränser,ett utom
grafiska bilder dokumenterade sexuella utländskaär övergrepp mot
barn.

Diskussion

studium våldet barn under 1900-taletEtt visarmot ettav
skrämmande hur de allra samhället allra fåtti sistsätt svagaste
skydd. fysiska våldet avskaffades först förDet sedan ivuxna, en
offentlig förmiljö barn och allra för barnsist hemmet.ismå

fysisktill har betraktatsBarns integritet radikalrätt som en
tanke. bestämma kroppRätten sin absolut förinteöver äratt ett
barn. beslutVuxna vissa absolutär tvungna att ta ettsom ur
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respektbristandebetraktaskunnaskullerättighetsperspektiv som
skulle kunnafallikroppsliga integriteten,för den annatmen som

farligalyfta bort barnkan gälladöd.leda till barnets Det utatt
barn dåhållabåt, iibarn sittatvingasituationer, attatt ner enatt

innebärfysisk integritettilltrafiken Barnsivistas rättute osv.man
handlar detTvärtomska slippa sittinte ta vuxenansvar.att vuxna
eller hansutifrån hennesmedmänniskaförrespekt annanenom

förutsättningar.
lagfrånvaronlivfrågan, privataställabör sigMan enavvems

finns.agaförbud inteförsvagasintegritetskyddar. Barnets ettom
osynliggörfamiljelivetstiftar lagar inomsamhälle inteEtt ettsom

och skyddar ioch kvinnorbarnoftast riktar sigvåld motsom
mannen.misshandlandestället den

deberoendeförbarnDe ärövergrepputsätts vuxnasavsom
förakanalltid själva sinbarneneftersom intedettakunskaper om

misshandelfysiskkunskapernatyckstalan. Det avomomsom
tillutökasskullesedankunskapernaförnödvändigabarn attvar

denerkännersamhället intebarn.utnyttjandesexuellt Omav
färreoftasexuellademisshandelnfysiska övergreppenär gersom

upptäcka.omöjligatecken nästan attyttre
Återigen förbättrademellan kvinnorssambandhärfinns det ett

1960-taletförbättras.förhållanden Påbarnsochförhållanden att
viktigerfarenheterpersonligakvinnorörelse därstartade var enen

utformning.innehåll ochpolitikensutgångspunkt för kraven
barndomen,våld, isexualiseraterfarenheterKvinnors även gavsav

lyftesDärmedoffentligheten.lyftes framoch i ävenutrymme
fram.rättigheterbarns

våldet harifrågasättasåledesperspektiv kanbarnsUr omman
detmyckethar1900-talet. Tvärtomundersamhälletökat i av

börjaniförsvunnit.barn Denvåldetlegaliserade avaga sommot
tidigarevålddetMycketförbjuden.dagpåbjödsseklet iär somav

fram ljuset.förts iharsexuellaosynliggjort,varit övergrepp,t.ex.
arbetardemhoskunskapernatilllettSynliggörandet har somatt

and SocialFamily violence, Feminism,Linda12Gordon, 1990
UnequalVicky Sisters.Carol andEllen Ruiz, L.Control", Eds DuBois,

and London.Yorkhistory. Newmulti-cultural reader WomenkU.S.inA
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med barn ökat och dag finnsi möjligheter till bearbetningstörre
behandlingoch våldsupplevelser.av
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2000-taletInför

medvärderingarutifrån dagensförrbättre Nej,Hade barn det
och integritetrespekt förochfrihet, autonomikrav varensvar

dockfinns detdärhän,värderingarnaförr.bättredet inte Lämnar
förr för barn.bättredet intesaker visarandra konkreta att varsom
förhållandenhygieniskadrägligatillsyn ochBasala behov mat,som

dessaseklet.början Brister iomfattningtillräcklig ifanns iinte av
späd-konkret, ibehov kanmateriellagrundläggande mätas t.ex.

spädbarnsdödlighetlågaomfattning.barnsdödlighetens Dagens
tillräckersamhälletsmotsvarandevisar ävensätt att resurser

spädbarnen.
underför barnblivit bättredet såledesavseenden harI många
Själv-tycks barnområdenandra må1900-talet, inom sämre.men

allt-ochde decenniernahar ökat sistabland barnmordsfrekvensen
finns ingadåligt. givetvispsykisktde Detfler barn mårattanser

detutvecklingenhistoriskadengenerella lagar i gör auto-attsom
ochförrättigheterbättre.och Tvärtom måstematiskt blir bättre

bevakas ochständigtsamhälletinkluderande ivissa grupperav
försvaras.

tyd-blir detta1900-taletunderbarns historiastudiumI ett av
svenskadenska inlemmasför barn iOlika slagsligt. attargument

förförbättringaroftafram,har förts ivälfärdsstaten termer av
Underblivandetill barnhänvisningarmödrar eller vuxna.som

barndrabbatbesparingarframåt har huroch1980-talet trotssett
konsekvenserna.ödesdigratill dekänneratt

poli-rättigheter då debevaka stårska barn kunna sinaHur utan
familjensbarnutvecklingrättighetertiska En är attgynnatsom

be-ochhur barnminskats, dvs.barnet mårmakt översuveräna
andraangelägenhetfamiljenshandlas barainte ävenär utan vuxnas.
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Vanvård, våld och kränkande behandling barn kan där-annan av
med ochi med andra laglig ingripa.rättstoppas att attvuxna ges
Åtgärder detta slag givetvis hantera dåsvåra de innebärärav att
både hjälp och kontroll. barnens perspektiv detUr positivtär att
andra hjälper till bevaka barns föräldrarnaintressen,vuxna att om

klararinte detta. ocksåDet positivt barn själva kan kon-ärav att
takta andra och be stöd och hjälp, skolsyster,vuxna om t.ex. ung-
domsmottagningen eller BRIS.

erfarenheter skiljerBarns sig åt, precis spelarDetsom vuxnas.
roll har invandrarbakgrund, flicka eller pojkeärom man om man
och till vilken social klass hör. Generellt skulleman sett man
kunna arbetarklass, flickor och invandrare haftsäga svårareatt
villkor andra, verkligheten ofta kompliceradän så.är änmen mer
Föräldrarnas ekonomiska förutsättningar bidrar högstagivetvis i
grad till barnens materiella standard och skapar för bar-ramarna

levnadsvillkor. harVi spädbarnsdödligheten högrenens sett att var
bland fattiga bland rika, bostadsförhållandena förän värstatt var
de välbeställda,minst har också de kulturella före-sett attmen
ställningarna Nedertorneåi gjorde de jordägande böndernasatt
spädbarnsdödlighet högre de icke-jordägande därför deänvar att

ammadeinte barn.sina viktigtDet denvisa övergripandeär att
maktstrukturen, det också viktigt visa verklighetenärmen att att

komplex.är
perspektivEtt saknas dennai barnen aktö-ärsom rapport som

harBarn givetvis och försökt påverka sin omgivning. Irer. agerat
historia brukar ofta tala kvinnors kamp för makt,man om att

olika etniska kamp för med i politiken.om gruppers att vara
Historien beskrivs kamp där olika kämpar för sittsom en grupper
rättmätiga kanMen inte motsvarande talasättutrymme. man

barns kamp för med. kan hävdainte de harBarnom att vara att
egenskaper och denna likhet innebär desamma attsom vuxna att

ska inkluderas samhället.i för barn ska inkluderasKampen ochatt
inlemmas i samhället föras demåste kanAnsvaret inteav vuxna.
läggas barnen. Däremot skapa förutsättningarmåste för barn

villkorsina delta och omfattas den svenska välfärdsstatenatt av
och den svenska demokratin.
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demokratinivi barneninkluderarHur

fördagidemokratiskadet ärför barn iSvårigheterna systemet av
harde någonandra intedettill, förlyssnadebliförstadet attatt

politiska initiativ.förkanalnaturlig taatt

hördbliAtt

för det DetochåsikterdessochbarnetlyssnarVem agerar
ochspråkrör ibarnetsfungerarföräldrarnavanligaste är somatt

bästamed barnetsFöräldrarnabra.dettafungerarfallmånga agerar
olikaharbarnetochföräldrarnahändervadför Menögonen. om

uppfattningar
specialkompe-medyrkesgrupperdagfinns istödTill barnens

1900-talet harUnderförutsättningar.ochbehovbarns entens om
dennadelmedYrkesgrupperackumulerats."barnkunskap av
till barnetsochbarnetföreträdafallkan"barnkunskap i många se

barnen iuppgiftviktiga sättayrkesgruppersdessaTrotsbästa. att
nedskärningarekonomiskatideridet sighand, visarförsta att av

barn-det inbarnexperter. Närdessadet in sparassparas
framförhörda,blimöjligheterbarnssamtidigtminskas attexperter

individuell nivå.allt
Barnombudsmannen,sedanfinnssamhällelig 1993nivå somPå

intressenochrättigheterungdomarsochbarnsfrågorbevakar om
lagartillbl.a. överensska stämmerBarnombudsmannen att nyase

ska Barn-rättigheter. Dessutombarnskonventionmed FNzs om
lagförslagochåtgärdertillinitiativombudsmannen samtnyata

Barn-Regeringendebatten.allmännadenföreträda barnen i utser
samhälleligföreträdaresåledesharombudsmannen. Barn en

niva.

ändrad 1996:621.SFS 1993:710,ändrad 1994:871 SFS 1993:335, samt
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Att kunna agera

harBarn visst bli hörda, det deett utrymme äratt men vuxna som
de vill lyssna.avgör Detta barns handlingsutrymmegörom äratt

tämligen begränsat. harBarn inte möjligheter påverkastora att
direkt eller initiativ samhälleligai frågor. Deras chanseratt ta egna

påverka dessutom begränsadeär de saknar politisktatt med-attav
borgarskap. Ett barn möjlighetersätt till påverkanstörreatt ge är

dem laglig till kunna delgerått sina åsikter och kunskaperatt ge att
inom kommunerna. oftaDet inom kommunerna barnsär som var-
dagliga villkor fastställs. De "barnkunskap kan aldrig heltvuxnas

med barns "barnkunskap.ersättas egen
Det barnen allra bäst hurär deras livsvillkor ochvetsom är

denna kunskap bör tillvaratas. Barnombudsmannen har lagt ett
förslag till förändring kommunallagen där barns möjligheterav att
påverka stärks bilaga.se förändringDenna kommunallagenav
skulle öka barns möjligheter till politiska initiativ.att ta

BarnombudsmannensI förslag till förändrad kommunallag hävdas
bl.a.:

barn fårAtt ställa frågor fullmäktigei förhållandenom som
dem.angår

nämndernaAtt ska samråda med barn frågori dem.angårsom
barnAtt får väcka ärenden i nämnderna.

Förutsättningar för barns deltagande i
demokratin

viktigasteDe förutsättningarna för barns deltagande deni svenska
demokratin är

barnsatt basala behov tillgodoseso
behovBarns trygghet familjensåväl i samhälleti till-måsteav som

godoses, bra barnomsorg. bra hälsovård,En bådet.ex. genom en
fysisk och psykisk, måste till samtliga barn oberoende för-ges av
äldrarnas levnadsvillkor och Skolan förbättrasmåsteengagemang.
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den alla barn bra grund för kunna delta samhället.så iatt attger en
förrespekt sin integritet, sin utvecklingsnivå ochBarn måste

kunskaper.sina

uppväxtförhållandenbarns rättigheter ochatt bevakas0 av
även familjenutomvuxna

kunna barn far illainte uppväxtmiljöFör i sinatt garantera att
krävs det andra de har laglig ochän närmaste rättatt vuxna
möjlighet innebärgripa in. visserligen kontroll deDettaatt en av

nödvändigt skydd för barnen. Barnhälsovård,är ettvuxna, men
barnomsorg och skola har viktig funktion fylla frågaiatten om
detta och ekonomiska för uppgift.dennamåste ges resurser

barns speciellaatt behov och deras behov barnexpertis0 av
tillgodoses resursmässigt

"barnkunskap ackumulerats under 1900-talet barnsDen som om
utveckling och speciella behov upprätthållas och vidare-måste
utvecklas. Neddragningar för yrkesgrupper har speciell barn-som
kompetens mycket kortsiktig besparing. förmedlarBarn sinaär en
erfarenheter och kunskapersina bl.a. dessa yrkesgrupper ochvia
besparingarna innebär förlorarvuxenvärlden kunskap baraatt som
barn har. Samtidigt barn eftersom de fårintemår många sämre
adekvat hjälp.

det skapas kanaler föratt barn förmedla sinaatt kunskaper0
till de vuxna

Fler personal barngrupper barneni möjligheter talastörre attger
med både personliga saker och allmänna frågor. skaBarnvuxna om

möjlighet berätta, också fråga barn ochmåsteattges men vuxna
inhämta deras kunskaper. finnas explicit, föreskrivetDet måste ett

från de kommunens nämnder, efterfrågat.ex.ansvar attvuxna,
barnens kompetens frågordei berör dem.som

möjlighetbarnatt politiska initiativatt tao ges
draVi den speciella kompetens barn harmåste i vissanytta av

frågor och använda den samhällsplaneringen. böri Barnoss av
därför politiska framför allt kommunalainitiativ irätt att tages
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för-del deras livsvillkorsammanhang, där Enavgörs.storen av
Barnombudsmannensenlighet medändring kommunallagen iav

därförförslag nödvändig.är

Författarpresentation

Örebro.historia vid HögskolanEngwall doktorand iiKristina är
för s.k.statligt sinnessjukhusskriver avhandlingsinHon ettom

harfil. historiaoch imbecilla kvinnor. iasociala Utöver mag.en
studier bl.a.Engwall kulturvetarexamen inomKristina samten

feministiska studier.kultur och samhällslivantikens Dess-samt
hon lederhon engagerad och inommotionspassi Lottornaärutom

Uppsala.Studenthälsan i
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Bilaga

ändringFörslag till iLag om

Kommunallagen 1991:900

54 §§ 6 kap.föreskrivs 2 kap. 10 5 kap. 34a ochHärigenom samtatt
följande lydelse.§§ Kommunallagen skall ha14a, 19 och 38

föreslagen lydelseAv BONuvarande lydelse

2 kap. 10 §
besluta parti-parti- Fullmäktige skallFullmäktige skall besluta omom

formerna förformerna för stödets omfattning ochstödets omfattning och
får så,så, utformasfår det. Stödet inteStödet inte utformasdet. attatt

miss-otillbörligt ellerotillbörligt eller miss- detdet gynnargynnar
parti.parti. ettett gynnargynnar

del partistödet skallViss använ-av
barnöka inflytandet fördas till att

det politiska arbetet.och iunga

§stöd 4 kap. 304 kap. 30 § Om det medOm det med stöd avav
anställts politisk sekrete-politisk sekrete- harhar anställts enen
för förtroendevalda iför förtroendevalda i dede ettett rarerare

parti, skall detta beaktasbeaktasparti, skall detta när stö-när stö-
det bestäms.det bestäms.

34a §5 kap.
och10 barnOm minst procent av

18 årungdom mellan 12 och i
det skall full-kommunen begär

led beredning-mäktige, iettsom
ärende, inhämtaett syn-en av

från medlemmar kom-punkter i
eller landstinget genom enmunen

opinionsundersökning eller ett
liknande förfarande.
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5 kap. 54 §
fårFör inhämta upplysningar fårFör inhämta upplysningaratt att

frågor.ledamöterna ställa Vad ledamöterna frågor.ställa Vad
i 49 och 51-53 §§ skallsägs i 49 och 51-53 §§ skallsägssom som

då tillämpas. då tillämpas.
årBarn och ungdom under 18

får frågorställa fullmäktigei om
förhållanden angår dem.som
Den styrelse eller nämnd under

fråganvilken hör skall därvid
skyldig lämnaatt ettvara svar.

6 kap. 8 §
Nämndema skall verka för Nämnderna skall verka föratt att
samråd samrådsker med dem sker med demut- ut-som som
nyttjar deras tjänster. nyttjar deras tjänster.

Nämnderna skall samråda med
barn och ungdom 18 årunder i
frågor angår dem.som
Nämnderna skall aktivitäven
stimulera barn och ungdom att ta
ställning till frågor angårsom
dem utformadsärskiltgenom en
information riktar tillsigsom
dessa informa-Dennagrupper.

skall allsidig ochtion inne-vara
hålla för ochargumenten emot

beslutsalternativ.visstett

6 kap. 14 §a
Barn och ungdom mellan 12 och

år18 får väcka ärenden i nämn-
derna. sådant ärende fårEtt inte
innefatta myndighetsutövning

Ärendetenskild. kan väckasmot
lokal politiskattgenom en ung-

domsorganisation, moder-vars
har fullmäktige,parti isäte tar

frågan eller minstattupp genom
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12mellanungdomarochbarntio
skrift-kommundelåroch 18 i en

ärendebegärligen att ett som
väcksangår dem isärskilt nämn-

den.

19 §6 kap.
ledamotfår kallanämndEnfår ledamotkallanämnd enEn en

fullmäktige,ieller ersättarefullmäktige,i eneller ersättare enenen
beredning,nämnd ellerberedning,eller ennämnd annanenannan

ellerkommunenanställd hosellerkommunenanställd hos
särskild sak-ellerlandstingetsak-särskildlandstinget eller enen

vidkunnig närvara ettvid att sam-kunnig närvara ettatt sam-
förnämndenmedmanträde attförnämndenmedmanträde att

harupplysningar. Denlämnaharupplysningar. Den somlämna som
får,sammanträdetillkallatsfår,sammanträde etttillkallats ett

delta idet,beslutarnämndenideltadet,nämnden beslutar omom
i be-inteöverläggningarnainte i be-överläggningarna menmen

sluten.sluten.
Även 18underungdomochbarn

vidår får kallas närvara ettatt
förnämndenmedsammanträde

upplysningar ären-lämnaatt om
angår dem.frågadet rör somen

§386 kap.
33 §stödnämnd medOm33 §stödmednämnd avOm enaven

påbeslutaanställduppdrar attbeslutaanställduppdrar enatten
får nämndennämndens vägnar,får nämndennämndens vägnar,

deinnebärvillkoruppställa attdeinnebäruppställa villkor somattsom
skalltjänsternämndensutnyttjarskalltjänsternämndensutnyttjar somsom

förslagframläggatillfälleförslag attframläggatillfälle gesattges
beslutetsig, innanellerbeslutet att yttrasig, innaneller yttraatt

fattas.fattas.
också föreskrivafårNämnden attockså föreskrivafårNämnden att

endastfår beslutfattaanställdfår endastfatta beslutanställd enen
demförföreträdare ut-för demföreträdare somut- omsomom

till-hartjänsternämndensnyttjartill-hartjänsternämndensnyttjar
styrkt beslutet.beslutet.styrkt
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Första och andra stycket gäller
sådanai falläven där barn och

ungdom under 18 år i majori-är
bland de nyttjartet nämn-som

dens tjänster.

kap.7 20 §
självförvaltningsorganEtt skall Ett självförvaltningsorgan skall

bestå företrädare för dem bestå företrädare för demav som av som
nyttjar anläggningen eller institu- nyttjar anläggningen eller institu-
tionen och de anställda där. Före- tionen och de anställda där. Före-
trädama för nyttjama skall trädarna för nyttjama skallvara vara
fler demän företräder de fler dem företräderän desom an- som an-
ställda. Nämnden väljer för- ställda. Nämnden påväljer för-
slag nyttjama de ledamöter slag nyttjama de ledamöterav av
och ersättare skall företräda och skall företrädaersättaresom som
nyttjama påoch förslag de nyttjama påoch förslag deav av
anställda dem skall företräda anställda dem skall företrädasom som
de anställda. de anställda.

Även barn och ungdom under 18
a°rfår företräda de nyttjarsom en
kommunal anläggning eller insti-
tution i självförvaltnings-ett
organ.
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