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1 Inledning 

Våren 2015 släppte Aftonbladet en artikel om en flicka vid namn Elinor. Denna flicka hade 

vårdats på statens låsta institutioner under cirka tre års tid och Aftonbladet beskrev Elinors 

upplevelse med ord som bland annat; instängd, ständigt övervakad och kränkande.1 Artikeln 

återgav en kronologisk berättelse kring Elinors tid inom låsta institutioner samt utredningar 

hon gått igenom och det framgår av artikeln att problemen började för Elinor när hon vred 

om armen på en lärare under en konflikt och blev avstängd från skolan. Samma dag publice-

rades en relaterad artikel på Aftonbladet som berättar om en egen granskning som påvisade 

att personal på boendet Långanäs uppmanade till övervåld och förtryck av de boende klien-

terna. Denna granskning ska enligt artikeln vila på källor i form av tidigare anställdas uttalan-

den, hemliga journaler och interna utredningar från boendet.2 Detta är exempel på vad media 

återger för bild av institutionsvård till allmänheten. Den källkritiskt lagda skulle kunna ställa 

sig frågan: Hur har Aftonbladet kommit över hemliga (sekretesskyddade) journaler? Samt: Är 

fallet Elinor talande för all institutionsvård?  

 

Är man intresserad av att söka svar på hur institutionsvård bör ser ut i dagens Sverige finns 

mängder av källor att tillgå. Exempelvis har Statens institutionsstyrelse publicerade skrifter 

där deras generella riktlinjer och etiska förhållningssätt tydligt framgår på sin hemsida. Det 

finns även lagtexter i form av Socialtjänstlagen, Socialtjänstförordningen samt Lag (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga, på vilka all institutionsvård skall vila. Även skol-

lagen kan vara av intresse då den uppdaterade skollagen 2010 även gäller för Statens institut-

ionsstyrelses skolverksamhet. Dessa skrifter kommer att behandlas längre fram i texten. 

 

Men hur såg det ut förr? Detta är en relevant fråga att ställa då bilden av institutionsvård som 

framställs i media kan uppfattas som något primitiv och maktmissbrukande. Men anskaffar 

man sig kunskaper kring hur ungdomsvården ser ut idag, samt hur den såg ut förr blir det 

möjligt att utläsa en utveckling. Dessutom kan kunskaper om dåtidens institutionsvård säga 

                                                      
1 Lindah C Mohlin. AFTONBLADET AVSLÖJAR: Elinor hölls inlåst i flera år. Aftonbladet. 2015-02-24. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/inlast/article20365407.ab (Hämtad 2016-11-07). 
2 Lindah C Mohlin. ”Riktig vård är att hålla fast”. Aftonbladet. 2015-02-24. http://www.aftonbladet.se/ny-
heter/inlast/article20367185.ab (Hämtad 2016-11-07). 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/inlast/article20365407.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/inlast/article20367185.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/inlast/article20367185.ab
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oss något om hur man såg på ungdomar i kriminalitet och missbruk från ett samhälleligt per-

spektiv. Därför kommer denna studie att fokusera på institutionsvård förr, närmare bestämt 

tidsperioden 1900–1946, för att utröna hur det såg ut samt läsa ut hur synen på ungdomar i 

missbruk eller kriminalitet såg ut. 

 

1.1 Problemformulering 

Idag finns juridiska och etiska riktlinjer framtagna av Statens institutionsstyrelse samt lagar 

och bestämmelser kring hur vård av ungdomar ska bedrivas och hur beslut om tvångsomhän-

dertagande tas. Dessa riktlinjer och lagar ska tolkas av verksamheterna vilka bedriver vården 

och sedan omsättas till praktik. Vården inspekteras och utvärderas regelbundet av IVO3 och 

resultat rapporteras årligen. Varje institution faller idag under Statens institutionsstyrelses an-

svar, detta för att en unison nationell strävan och vision kring behandling skall uppnås.4 Såle-

des finns alltså en statlig kontroll över hur vardera institution följer lagar och framtagna rikt-

linjer i dagens läge. Men hur såg det ut förr?  

 

Under tidigt 1900-tal kallades dessa former av inrättningar i folkmun för uppfostringsanstalter 

och varje anstalt drevs för sig själv. Sverige var med andra ord ganska tidiga med att försöka 

”behandla bort” brottslighet och andra avvikande beteenden. Hur dessa uppfostringsanstalter 

skulle arbeta bör ha funnits restriktioner kring, men denna undersökning ställer sig frågan; 

Hur såg det ut i praktiken. Mer specifikt behandlar undersökningen hur praktiken kring ung-

domsvård såg ut på just Långanäs ungdomshem utanför Eksjö i Småland vilket grundades 

1916. 

 

1.2 Syfte 

Denna undersökning syftar till att belysa hur det tidiga 1900-talets så kallade uppfostringsan-

stalter förhöll sig till behandling av ungdomar i missbruk, kriminalitet och andra avvikande 

beteenden vilka ansågs vara grunder för tvångsvård eller låsbar vård. Undersökningen söker 

utreda vilka nationella lagar och riktlinjer som fanns att förhålla sig till gällande behandlingen 

                                                      
3 Inspektionen för Vård och Omsorg 
4 Statens institutionsstyrelse. Verksamhetsplan 2016. Stockholm: Statens institutionsstyrelse, 2016, s. 6.  
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samt hur dessa anstalter omvandlade lagar och riktlinjer till praktik. För att exemplifiera hur 

behandlingen såg ut i praktiken har en särskild institution i Eksjö valts ut vilken har varit aktiv 

sedan år 1900. Undersökning sträcker sig mellan åren 1900–1946 och söker därmed eventu-

ella förändringar över tid och hur dessa skulle kunna förklaras.  

 

1.3 Frågeställningar 

Undersökningen syftar till att besvara följande frågor; 

- Hur skulle behandling av ungdomar i missbruk och kriminalitet se ut enligt lag och ge-

nerella riktlinjer åren 1900–1946? 

- Hur omvandlades dessa lagar och riktlinjer till praktik i exemplet Långanäs? 

- Finns det förändringar under den aktuella tidsperioden? 

 

1.4 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer publicerade lagar och riktlinjer för ungdomsvård i dagens Sverige att 

presenteras i syfte att ge en bild över hur institutionsvård ser ut idag. Utöver detta kommer 

institutionen Långanäs att presenteras vilken studien använder för att exemplifiera hur insti-

tutionsvården 1900 – 1946 såg ut i praktiken. 

 

1.41 Institutionsvård enligt lag 

Institutionsvården vilken idag bedrivs av Statens institutionsstyrelse regleras av tre lagar; Lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, Socialtjänstlag (2001:453) samt So-

cialtjänsförordning (2001:937). Nedan beskrivs dessa för att skapa en bild av hur institutions-

vård bedrivs idag. 

 

Socialtjänstförordningen definierar de hem inom Statens institutionsstyrelse som hem för sär-

skild tillsyn. Dessa hem ska enligt förordningen anteckna samtliga beslut och händelser i jour-

naler. Så fort anledning till utskrivning finns ska hemmet kontakta socialtjänsten, det är sedan 

socialtjänsten som tar beslutet om eventuell flytt.5 

 

                                                      
5 SFS 2001:937. Socialtjänstförordning. 16-19 §.  
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Enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga finns tre paragrafer vilka 

kan leda till beslut om vård inom Statens institutionsstyrelse; 

2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnytt-

jande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för 

att den unges hälsa eller utveckling skadas. 

3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig 

risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller 

något annat socialt nedbrytande beteende. 

(…) 

6§ Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år omedelbart skall omhändertas, 

om 

1. det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av denna lag, och  

2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller 

utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åt-

gärder hindras.6 

 

Det framgår också i paragraf 4-5 att socialtjänsten har ett ansvar att lämna in en ansökan till 

förvaltningsrätten gällande placering vilken skall innehålla den unges förhållanden och om-

ständigheter vilka är grunden för ansökan om placering samt den unges inställning till place-

ringen och hur informationen överlämnats till ungdomen. Förvaltningsrättens beslut om vård 

är ogiltigt efter fyra veckor om vården inte har påbörjats.7  Även i Socialtjänstlagen poängteras 

att insatser gentemot en ungdom skall utformas och genomföras i samråd med den berörda 

ungdomen samt andra samhällsorgan eller organisationer vid behov.8 Därmed kan man kon-

statera att ungdomen alltid skall vara informerad om anledningen till sin placering innan be-

slutet tas samt att man prioriterar vårdens effektivitet högt genom att endast ge ett svängrum 

på fyra veckor innan vården skall ha påbörjats. Det kan då vara rimligt att anta att socialtjäns-

ten bör ha ansökt om en plats på institution redan innan ansökan om beslut skickas in till 

förvaltningsrätten för att säkerställa beslutets genomförbarhet. 

 

                                                      
6 SFS 1990:52. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. § 2-6. 
7 SFS 1990:52. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. § 4-5.  
8 SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Kap 3. § 5.  



 7 

Vården anses ta sin början när ungdomen är på plats på sin vårdplacering och angående hur 

vården skall se ut är socialnämnden ansvarig att redogöra för uppdraget man vill ålägga Sta-

tens institutionsstyrelse.9 Vid placering på institution har socialnämnden även ansvar för att 

ungdomen får möjlighet att umgås med föräldrar alternativt vårdnadshavare i den mån det 

anses lämpligt men det är Statens institutionsstyrelses uppgift att följa upp hur denna verk-

samhet tillgodoses, även efter avslutad vård.10  

 

Gällande institutionernas särskilda befogenheter framgår enligt lagtexten att hemmet vid vil-

ket ungdomen vårdas har rätt att begränsa den unges rörelsefrihet, begränsa telefonsamtal 

samt besök, hålla en ungdom avskild från resterande klienter. Allt detta är beroende av att 

ungdomens vård eller säkerhet på något sätt äventyras av ovanstående saker alternativt att 

övriga klienter eller personals säkerhet på något vis äventyras exempelvis vid vårdplacering av 

ungdom med skyddad identitet. Finns inget fog för neka en ungdom besök eller telefonsamtal 

skall detta inte förekomma.11 Samma sak gäller även kontakter via brev eller annan post.12 

 

Vid ankomst till ett hem av institutionsform är det enligt lag försvarbart att visitera eller utföra 

en ytlig kroppsbesiktning på ungdomen samt be ungdomen lämna urinprov, detta för att sä-

kerställa säkerheten för övriga klienter samt personal på hemmet samt kvaliteten på vården 

vid exempelvis missbruksproblematik. Detta gäller även under vistelsen på hemmet om miss-

tanke finns att ungdomen innehar olämpliga föremål i form av exempelvis vapen, droger eller 

annat som äventyrar hälsa eller säkerhet.13  

 

Vården skall enligt lag upphöra när socialnämnden beslutar att vård inte längre är nödvändigt 

och det är då socialnämndens uppdrag att ordna återförening med vårdnadshavare alternativt 

annan lämplig boendeform. Vården upphör omgående den dagen ungdom intagen med stöd 

av paragraf två fyller 18 år, alternativt 21 år vid stöd av paragraf 3.14 Enligt Socialtjänstlagen 

                                                      
9 SFS 1990:52. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. § 10-11. 
10 SFS 1990:52. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. § 14.  
11 SFS 1990:52. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. § 15-15c. 
12 SFS 1990:52. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. § 19.  
13 SFS 1990:52. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. § 17. 
14 SFS 1990:52. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. § 21.  
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skall behovet av vård omprövas minst en gång var sjätte månad och om behovet av vård anses 

vara fortsatt skall nya överväganden vårdens utformning ske.15 

 

1.42 Institutionsvård enligt Statens institutionsstyrelses etiska riktlinjer 

Statens institutionsstyrelse har haft etiska riktlinjer sedan 2000, dessa riktlinjer ska enligt de 

själva ses som ett komplement till gällande lagstiftning och internationella dokument så som 

barnkonventionen.16 Dessa etiska riktlinjer uppmärksammar det faktum att tvångsvård tills 

viss del kan kompromissa med de etiska värden som finns i ett öppet samhälle, exempelvis vid 

visitationer eller urinprovstagning. Det är enligt statens institutionsstyrelse av stor vikt att ar-

beta för att integriteten hos de intagna ska respekteras så långt det är möjligt. Detta säger de 

etiska riktlinjerna att man uppnår genom att hjälpa klienten i fråga att upprätthålla sina grän-

ser. De etiska riktlinjerna påpekar också att relationen mellan medarbetare och klienter inte 

sker på lika villkor då klienten alltid är i beroendeställning till vårdpersonalen. Personalen är 

här ansvarig för att möta alla individer som likvärdiga människor och inga diskriminerande 

beteenden är tillåtna som exempelvis rasism, homofobi etc. En av de viktigaste utgångspunk-

terna i detta är att behandlingen ska vara kunskapsbaserad oavsett klient.17 De etiska riktlin-

jerna säger sig själva vila på tre värdeord; respekt, omtanke och tydlighet. Här ingår ett stän-

digt samarbete med klienten där man som vårdpersonal har en skyldighet att låta klienten 

påverka sin situation genom så många reella möjligheter som kan presenteras inom tvångs-

vårdens ramar.18 

 

1.43 Institutionen Långanäs ungdomshem 

Gården Långanäs var från början ett underofficerboställe knutet till regementet i Eksjö. År 

1900 tog fångvårdsföreningen i Jönköping över marken och fastigheterna och fick då namnet 

Hörreda skyddshem där pojkar i åldrarna 10 – 14 år skulle placeras. Det fanns plats för 10 st 

så kallade ”vanartade och i sedligt avseende försummade gossar”.19 År 1910 byggdes hemmet 

                                                      
15 SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Kap. 6 § 8. 
16 Statens institutionsstyrelse. SiS etiska riktlinjer. Stockholm: Statens institutionsstyrelse, 2015, s. 3.  
17 Statens institutionsstyrelse. SiS etiska riktlinjer. Stockholm: Statens institutionsstyrelse, 2015, s. 7.  
18 Statens institutionsstyrelse. SiS etiska riktlinjer. Stockholm: Statens institutionsstyrelse, 2015, s. 9.  
19 Nordin, Sven Erik. Barnets århundrade på Långanäs – från sergeantboställe till SIS-institution. Eksjö: Långa-
nässkolan, 2000, s. 30.  
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ut och hade numera plats för ett trettiotal pojkar, nu istället under Jönköpings landstings styr-

ning. Landstinget gör stora satsningar på att modernisera hemmet och drar bland annat dit 

elektricitet och telefoni under 1910-talet.20  

 

År 1934 påbörjades en debatt kring de svenska skyddshemmen vilket ledde till noggranna in-

spektioner av hemmen runt om i landet. Detta resulterade i att hemmet blev förstatligat år 

1938 och bytte namn till Långanäs ungdomshem. I samband med detta får hemmet också en 

ny målgrupp och börjar istället ta emot pojkar i åldrarna 18–21 år. Ännu en utbyggnad samma 

år ledde till att man kunde ta emot ytterligare 12 stycken pojkar.21 

 

Hela 1940-talet var en expansiv period för Långanäs ungdomshem och man bygger till bland 

annat snickerier, gymnastiksal, växthus etc. Man byter också namn till Långanäs yrkesskola 

och faller nu under de så kallade skolor tillhörande barna- och ungdomsvården, i folkmun kal-

lar ungdomsvårdsskolor. Här förbjöds barnaga redan år 1946 medan agan i ”vanliga” skolor 

förbjöds först 1958 och aga i hemmen förbjöds 1979.22 

 

År 1982 färdigställs en lång socialtjänstutredning där socialtjänstlagen, socialtjänstförord-

ningen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga tar över som regelverk för 

verksamheten istället för tidigare barnavårdslagen och ungdomsvårdsskolestadgan. Året efter 

bytte Långanäs huvudman tillbaka till landstinget igen, argumentet för detta byte är att man 

söker undanröja de ekonomiska konflikter som kan uppstå.23 Senare samma år får Långanäs 

ta emot sin första kvinnliga klient och är sedan dess att betrakta som en institution med blan-

dad målgrupp istället för den tidigare endast manliga målgruppen. Även i personalen började 

kvinnor bli mer vanligt förekommande efter år 1983 till skillnad från tidigare då kvinnor inte 

förekommit i behandlingspersonalen.24 Idag har Långanäs återigen staten som huvudman och 

tar emot både flickor och pojkar i hela åldersspannet som upptas av lagen med särskilda be-

stämmelser om vård av unga, det vill säga 13-21 år. Idag finns plats för 44 stycken ungdomar.25 

                                                      
20 Nordin. 2000, s. 30.  
21 Nordin. 2000, s. 31. 
22 Nordin. 2000, s. 32.  
23 Nordin. 2000, s. 36. 
24 Nordin. 2000, s. 37.  
25 Nordin. 2000, s. 38.  
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2 Teori och metod 

Nedan följer en beskrivning av undersökningens metod samt en diskussion kring det material 

som använts i undersökningen. Här finns också en beskrivning av den avgränsning studien har 

tagit och en presentation av den tidigare forskning vilken studien tagit sin teoretiska utgångs-

punkt i.  

2.1 Metod och material 

Studien är först och främst av en kvalitativ karaktär då den syftar till att undersöka kvaliteter 

och egenskaper hos behandlingen av ungdomar under 1900–1946 utifrån personliga hand-

lingar.26  Vetenskapsteoretikern Wallén skriver att kvalitativ metodik är användbar vid forsk-

ning kring sådant som är mångtydigt eller subjektivt.27 Då denna studie ägnar sig åt att under-

söka vård av ungdomar utifrån elevhandlingar och akter, vilka kan vara både personligt, sub-

jektiva och mångtydiga är den kvalitativa metodiken att föredra. Wallén skriver även om att 

personliga och situationsberoende faktorer har stor inverkan.28 Detta bör hållas i åtanke vid 

studier av elevhandlingar och akter då dessa är skrivna av vårdpersonal vilka inte kan garant-

eras vara objektiva vid skrivandet. Dessutom är varje elev/ungdom representant för sin egen 

särskilda situation och bör därför inte vara representativ för en generell helhet. Därav har flera 

slumpmässiga elevhandlingar och akter valts ut för att skapa en så generell bild som möjligt.  

Då studien till stor del baserar sig på personliga dokument i form av elevhandlingar och akter 

krävs enligt docenterna i pedagogik, Inge Carlström och Lena-Pia Carlström Hagman, att man 

ägnar sig åt en närläsningsmetod där man läser dokumenten flera gånger i syfte att; finna 

grundläggande information, kartlägga relationer, finna problem, finna motsägelser eller tve-

tydigheter samt söka slutsatser. När en studie, som i detta fall, söker en särskild ståndpunkt 

eller information är det till fördel att söka efter andra källor som behandlar samma eller lik-

nande saker. De skriver också att det finns ett stort värde i att sätta sig in i den rådande situ-

ationen källorna härstammar från.29 Med detta som grund har denna studie använt sig av då-

tidens lagar och regelverk kring ungdomsvård som komplement för att sålla i materialet och 

                                                      
26 Carlström, Inge & Carlström Hagman, Lena-Pia. Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering. Lund: Stu-
dentlitteratur, 2006, s. 124. 
27 Wallén, Göran.  Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur, 1996, s. 73. 
28 Wallén. 1996, s. 75. 
29 Carlström, Inge & Carlström Hagman, Lena-Pia. Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering. Lund: Stu-
dentlitteratur, 2006, s. 182.  
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bygga upp en förståelse för hur dåtidens ungdomsvård betraktades och skulle bedrivas enligt 

teorin.  

 

Studien vilar också delvis på en komparativ metod då studien ämnar jämföra hur ungdoms-

vård mellan åren 1900–1946 bedrevs i praktiken kontra hur den skulle se ut enligt idealet. 

Enligt Wallén kan studier utvidgas när man jämför olika förutsättningar i ett fall.30 I denna 

studie motsvarar lagar och regler en förutsättning för ungdomsvård, och elevhandlingar och 

akter skrivna av vårdpersonalen en annan förutsättning. Studien ämnar att presentera lagar 

och regler som den idealiska aspekten för studie av ungdomsvård och elevhandlingar och ak-

ter som den praktiska aspekten för studie av ungdomsvård under 1900–1946.  

 

Varje elevhandling eller akt har studerats utifrån frågan: hur bedrevs behandling i praktiken? 

Det som har eftersökts är således beskrivningar av konflikthantering, bestraffning, rutiner 

samt användandet av särskilda befogenheter från personalen. Med särskilda befogenheter 

menas i detta fall metoder för att upprätthålla säkerhet exempelvis fysiska interventioner i 

form av exempelvis nedläggning, fasthållning eller visitering. Andra särskilda befogenheter 

vilka personal har rätt att använda sig av är isolering av ungdom eller telefon/besöksbegräns-

ning. 

Lagar och regelverk i form av dåtidens barnavårdslag har studerats utifrån frågan: hur kan 

ovanstående praktiska exempel förankras i lagen och hur tydliga och detaljerade är restrikt-

ionerna i lagtexten? Genom att studera hur de praktiska exempel elevhandlingar och akter 

visar finns förankrade i lagtexten, kan slutsatser dras kring hur fria varje institution var att 

tolka lagen och hur vården påverkades av den eventuella tolkningsmöjligheten. Ytterligare en 

fråga som studien ämnar ställa till barnavårdslagen är: hur skulle behandlingen av ungdomar 

se ut enligt idealet? Detta söks svar på genom att leta efter lagtextens beskrivningar av ung-

domsvård. Även värdeladdade ord eller värderande beskrivningar kan tas i beaktning vid stu-

dien. 

 

Studien gör inget anspråk på att vara representativ för all ungdomsvård under 1900–1946 i 

Sverige och bör därför inte tolkas som en absolut sanning av helheten. Studien ämnar endast 

                                                      
30 Wallén, Göran.  Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur, 1996, s. 119.  
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exemplifiera hur praktiken kunde vara en tolkning av lagen och hur det kunde te sig ute i verk-

ligheten hos de ungdomar som var en av de mest utsatta grupperna i samhället.  

 

Det material som har använts för studien är 1902 års barnavårdslag, den reviderade 1924 års 

barnavårdslag samt elevhandlingar och akter mellan åren 1900–1946 från landsarkivet i 

Vadstena.  

 

Lagtexterna har använts för att skapa en bild av hur institutionsvård var tänkt att se ut ur ett 

idealiskt eller normativt perspektiv utifrån de lagar som reglerade verksamheten då. Då 1902 

års barnavårdslag var den första att sätta ett reglage på verksamheten inom uppfostran och 

institutionalisering är det rimligt att anta att det kan vara anledningen till att den saknar spe-

cifik och detaljerad information om behandlingen. Den är också ganska kortfattad. Däremot 

visade sig 1924 års barnavårdslag vara mer detaljrik och specifik i hur behandlingen och pro-

cesserna runt omkring var tänkta att se ut. En slutsats som kan vara möjlig att dra utifrån detta 

är att man till revideringen år 1924 testat sig fram i verksamheten och under tidens gång upp-

täckt luckor i lagstiftningen då man i verksamheten ställts inför situationer vilka var svårbe-

dömda eller svårhanterade. Detta gör år 1924 års barnavårdslag till en något mer trovärdig 

och användbar källa än sin föregångare då barnavårdslagen från år 1902 kräver mer tolkning 

i och med dess korthet och mindre specifika beskrivningar. Skillnaderna mellan lagtexterna, 

det vill säga de utvecklingar som gjorts i texten till år 1924, kan visa på förändringar över tid 

utifrån den idealiska eller normativa aspekten på behandling. 

 

De elevhandlingar och akter som använts är originalhandlingar från Långanäs eget arkiv vilka 

nu flyttats till landsarkiv. Handlingarna innehåller personalens dokumentation och anteck-

ningar, brevväxling mellan klient och institution efter utskrivning, brevväxling mellan klient 

och närstående under vistelse samt betyg och barnavårdsnämndens utlåtande. Vissa akter är 

mer innehållsrika än andra, troligtvis beroende på hur länge klienten i fråga befunnit sig på 

institutionen samt hur händelserik dess vistelse har varit. Akterna har använts för att under-

söka hur den praktiska delen av behandlingen gick till och hur man på institutionen förhöll sig 

till och tolkade lagen. Stora delar av akterna är skrivna av personal på institutionen alternativt 

tjänstemän från barnavårdsnämnden, endast brev skrivna av klienterna själva kan återge de-

ras bild av sin situation. Vid studie av materialet har därför vissa jämförelser mellan brev och 
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dokumentation gjorts för att i så stor mån som möjligt säkerställa att personalens anteck-

ningar förmedlar en rättvis bild av ungdomen, dess situation samt dess beteende.  

2.2 Avgränsning 

Studien tar sin avgränsning i åren 1900–1946. Denna avgränsning faller sig någorlunda naturlig 

då elevhandlingar och akter, vilka utgör grunden för materialet, är sekretesskyddade under 

70 år. Detta innebär att elevhandlingar och akter skrivna efter år 1946 skyddas av sekretess 

och därför inte tillåts lämnas ut. Att studien tar sin början i år 1900 beror på att institutionen 

Långanäs, vilken används för att representera det praktiska behandlandet av ungdomar, star-

tade sin verksamhet år 1900. 

 

Att institutionen Långanäs valts ut för att exemplifiera vården i praktiken tar sin grund i flera 

saker. Främsta anledningen är att institutionen är tillräckligt gammal för att ha haft en utveck-

lad verksamhet under de åren studien riktar in sig på. Utöver detta har det geografiska läget 

tagits i beaktning då institutionens placering medfört att de fått ta emot ungdomar från en 

stor radie i landet både då och idag.  

2.3 Tidigare forskning 

Här nedan följer en diskussion av den tidigare forskning vilken har varit av värde för studien 

och bidragit till studiens teoretiska utgångspunkter.  

 

2.31 Se barnet! Tankegångar från tre århundraden – Gunilla Halldén (red.) 

Eva Lis Bjurman skriver i sitt kapitel om hur upprättandet av institutionen Råby i Skåne gick till 

och hur tankegångarna gick kring detta projekt år 1889. Enligt Bjurman var intentionen aldrig 

att skapa en fängelsemiljö för dessa barn och ungdomar som placerades där utan snarare en 

plats för uppfostran fylld med kärlek, värme och omsorg. Av den anledningen valde man att 

inte bygga exempelvis murar, staket eller andra former av avspärrningar som kan öka på käns-

lan av instängdhet.31 Enligt Bjurman grundades Råby i syftet att rädda barn från sina föräldrars 

öden, exempelvis i fall då föräldrarna avtjänade tid i fängelse. I dåtidens samhälle var det inte 

ovanligt att barnen fick följa med föräldrarna till fängelset för att bli passade, det var detta 

                                                      
31 Bjurman, Eva Lis. Intagen på owiss tid. Om barn i fängelser och på räddningshus under 1800-talet. I Se bar-
net! – Tankegångar från tre århundraden. Gunilla Halldén (red.), 70–82. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1990, s. 
72.  
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man ville råda bot på genom att starta Råby. Man ansåg inte att barnen skulle lida för sina 

föräldrars misstag, därutöver ansåg man också att barn inte kunde beräknas vara ansvariga 

för sina handlingar på samma sätt som en vuxen och kunde därför inte betraktas som en kri-

minell.32 Den nya institutionen Råby mötte kritik från vissa delar av landet, bland annat från 

skribenter i Stockholm vilka menade att Råby var ett socialistiskt påfund och att bestraffning 

och kroppslig bestraffning var enda sättet att behandla dessa ”vanartiga” barn.33  

 

Bjurmans forskning kring Råby är av intresse för föreliggande studie då den ger en inblick i vad 

institutioner liknande Långanäs var tänkta att fungera som, alltså det planerade idealet. Att 

tankegångarna kring upprättandet av Råby mötte kritik av den karaktär som beskrivs ger en 

bild av hur tidsandan såg ut under sent 1800-tal kring de ungdomar vilka betraktades som 

”vanartiga”. 

 

Gunilla Halldén ägnar sitt kapitel åt att beskriva pedagogen Alva Myrdals syn på barnuppfost-

ran utifrån material från en föräldracirkel Alva Myrdal drev år 1931. Halldén beskriver en pe-

dagogik som utgår ifrån de goda vanorna och rutinerna som karaktärsdanande. Enligt Halldén 

menade Alva Myrdal att bestraffning inte är lika effektivt som betingning gällande uppfost-

randet av barn.34 Enligt Halldén pekar Alva Myrdal också på att regelbundenhet leder till själv-

disciplin vilket i sin tur leder till positiva beteendemönster över tid. Alva Myrdal var alltså tidig 

med att dementera effektiviteten av barnaga samt teorier om genetiskt ärvda beteenden, hon 

menade att beteenden byggs genom inlärningspsykologi.35 

 

Alva Myrdals pedagogik dyker, som nämns ovan, upp på 1930-talet och blir således inte aktuell 

förrän ca 30 år in i föreliggande undersökningsperiod. Den pedagogik vilken Alva Myrdal fram-

för går ganska mycket emot den tidsanda vilken syns i kritiserandet av Råby. Med anledning 

av detta kan Alva Myrdals pedagogik vara av intresse då den tyder på, åtminstone början till, 

en förändring i synen på uppfostran.  

 

                                                      
32Bjurman. Gunilla Halldén (red.), 1990, s. 74. 
33Bjurman. Gunilla Halldén (red.), 1990, s. 81.  
34Halldén, Gunilla. Alva Myrdals föräldracirkel 1931 – en pedagog beskriven via sina anteckningar. I Se barnet! – 
Tankegångar från tre århundraden. Gunilla Halldén (red.), 145–177. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1990, s. 164.  
35Halldén. Gunilla Halldén (red.), 1990, s. 166–169. 



 15 

2.32 Ljusnande framtid! - Jonas Frykman 

Etnologen Jonas Frykman fokuserar mest på skolverksamheten i relation till ungdomar, men 

forskningen är ändå användbar i syften gällande ungdomsvård då även dessa institutioner be-

driver sin egen skolverksamhet och bedriver en vård baserad på pedagogiska teorier dygnet 

runt. Frykman skriver om en ”moralisk panik” vilken enligt honom spred sig under 1990-talet. 

Han definierar detta genom ett fenomen där subkulturer och annat normavvikande beteende 

som ofta representeras av ungdomar skapade en panik gällande ungdomars moral och ovilja 

att ställa sig i det samhälleliga ledet. Man gjorde ungdomen till ett problem istället för att 

betrakta hur ungdomars livssituation kunde ha en påverkan. Man började dra paralleller mel-

lan musik, film och kultur och våldsbenägenheter eller brist på respekt för lagen istället för att 

se på andra omständigheter runt omkring ungdomen. Frykman jämför denna moraliska panik 

med debatten kring dansbanekulturen på 1930 och 1940-talen.36 Frykman beskriver också hur 

både skolan och olika vårdformer blev ifrågasatta som en effekt av denna moraliska panik. 

Vissa ansåg att skolan hade det yttersta ansvaret i att vända det negativa ungdomsbeteendet 

medan vissa ansåg att skolorna skulle bli bättre om samhället blev bättre och att skolan inte 

kan göra underverk med ungdomar som kommer från ett hem med missbrukare, kriminella, 

arbetslösa eller andra lägre stående samhällsgrupperingar.37  

 

Likt Gunilla Halldén är Frykman inne på att ungdomar med svårigheter bör bemötas genom 

att fästa uppmärksamheten på praxis istället för program. Med detta menar han att ritualer, 

vanor, bruk och attityder på lång sikt skapar ett beteendemönster och en vardagsordning vil-

ket i sin tur blir utgångspunkten för handlingar, frågor och svar. Han påpekar också att det 

finns en funktion i att låta ungdomars kulturella bakgrund, motiv och intentioner kliva tillbaka 

och istället fokusera på hela scenen som helhet.38  

 

Gällande förmågan att hantera och följa ett regelsystem säger Frykman att det inte bara hand-

lar om en intellektuell förståelse utan också om en intränad förmåga. En förmåga att instink-

tivt välja det reglerna säger är rätt.39 

                                                      
36 Frykman, Jonas. Ljusnande framtid! Lund: Historiska media, 1998, s. 13–14.  
37 Frykman. 1998, s. 15.  
38 Frykman. 1998, s. 54.  
39 Frykman. 1998, s. 74.  
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Den moralpanik Frykman beskriver applicerar han på 1990-talet. Ändå har Frykmans teorier 

en relevans för föreliggande studie då man under tidiga 1900-talet avfärdade barn som vanar-

tade då de faller utanför det samhälleliga ledet. Således är det tänkbart att detta leder studien 

in på en klassfråga vilket tas upp närmare i nästkommande avsnitt, ”teoretisk ansats”.  

 

2.33 Teoretisk ansats 

Sociologen Edmund Dahlström menar att samhällsklasser bör definieras som olika skikt i 

samhället, när dessa skikt skiljer sig markant åt i sin ställning och det finns en ojämn fördel-

ning i vad som eftersträvas leder det till ett segregerat klassamhälle.40 I ett sådant klassam-

hälle är det enligt Dahlström inte ovanligt att en maktfördelning utarbetas där en organisat-

ion, ledd av någon form av elit, söker mobilisera samhällsmedlemmarna och skapa någon 

form av konsensus med hjälp av tvångsresurser. Sådana tvångresurser går ofta ut på någon 

form av bestraffning som exempelvis: berövande av källor till behovstillfredsställande, fri-

hetsberövande, våld eller berövande av egendom. Dessa medel används, enligt Dahlström, i 

störst utsträckning gentemot icke-eliten då dessa ofta identifieras med de lägre skikten och 

därmed kan vara de som anses behöva utveckling.41 Maktrelationer kan te sig på olika sätt, i 

de fall när relationen mellan samhälle eller stat och individ berörs benämner Dahlström det 

som Social kontroll.42 

 

Dahlström definierar maktbegreppet som möjligheten att påverka, det vill säga: ju större 

möjlighet en person har att påverka andra desto mer makt anses den personen inneha. På-

verkan kan ske genom erbjudandet av belöning alternativt hotet om bestraffning vilket i sin 

tur har inflytande över vad som anses som positivt alternativt negativt beteende. När en per-

son blir erbjuden belöning för ett beteende blir det betraktat som positivt medan ett bete-

ende vilket hotas med bestraffning blir betraktat som negativt.43 

 

                                                      
40 Dahlström, Edmund. Klasser och samhällen – teorier om social skiktning och social integration. Stockholm: 
Bokförlaget prisma, 1971. s. 9.  
41 Dahlström. 1971. s. 72. 
42 Dahlström. 1971. s. 74.  
43 Dahlström. 1971. s. 76.  
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Föreliggande studie tar sitt avstamp i ovanstående teori kring klassamhälle och maktrelat-

ioner. Då den tidigare forskningen visat indicier på att det främst är ungdomar från de lägre 

skikten som behandlats vid uppfostringsanstalter och institutioner under tidigt 1900-tal, 

samt att dessa ungdomar på något sätt fallit ur samhällsleden. Utöver detta finns i den tidi-

gare forskningen tecken på att relationen mellan belöning och bestraffning förändras över 

tid i den undersökta perioden gällande synen på uppfostran av barn på ett generellt plan. 

Studien tar därmed sin utgångspunkt i att idealet, det vill säga lagen, är skriven av en elit, 

staten, i syfte att påverka så många barn och ungdomar som möjligt att hålla sig inom sam-

hällsleden utifrån de förutsättningar de fått från det skikt de tillhör. Ytterligare en utgångs-

punkt är att praktiken utformas som ett mellanskikt mellan stat och ungdom och bör där-

med gå väl ihop med idealet för sin tid. 

3 Undersökning 

I följande kapitel kommer undersökningsdelen att presenteras. Undersökningen är uppdelad 

enligt ovan nämnda fördelning av ideal och praktik bakom behandlingen av ungdomar. Den 

idealiska delen kommer först och har undersökt utifrån 1902 års barnavårdslag samt 1924 års 

barnavårdslag vilka reglerade behandlingen under den tidsperiod vilken har studerats. 

Den praktiska delen av undersökningen är baserad på den data som framkommit under de 

studier av journaler och elevakter som utförts, dessa är uppdelade i kategorierna; konflikthan-

tering, bestraffning, rutiner samt särskilda befogenheter på institutionen Långanäs. Av sekre-

tesskäl är samtliga namn vilka omnämns i undersökningen pseudonymer. Även specifika da-

tum har plockats bort för att säkerställa klienternas anonymitet. 

3.1 1902 års barnavårdslag 

År 1902 blev ett år av förändring för lagstiftningarna kring omhändertagande av barn och ung-

domar då flera stora förändringar tillämpades. Man ändrade straffåldern från 14 år till 15 år, 

vilket gäller än idag, men ingen gräns sattes för hur ungt ett barn fick vara för att få bli om-

händertaget. Beslutandet kring omhändertaganden skulle enligt den nya lagen tas av en bar-

navårdsnämnd vilken skulle tillsättas i varje kommun, denna barnavårdsnämnd var ett kyrkligt 

organ och hade fullt ansvar för besluten kring att omhänderta ett barn eller ungdom samt val 

av placering för barnet eller ungdomen. Det var först nu som samhället fick laglig rättighet att 
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omhänderta ett barn helt utan förälders medgivande eller tillstånd.44 En person vilken ansågs 

vanartad men var över 15 år gammal kunde också omhändertas enligt denna lagstiftning så 

länge inte personen fyllt 16 år. Detta under förutsättningen att de egenskaperna vilka ansågs 

vanartiga upptäckts innan personen hunnit fylla 15 år.45 Detta lämnar en lucka då ungdomar 

mellan 15–18 år i brottslighet inte går under barnavårdslagen men inte heller är myndiga. 

Dessa kom sedan att tas upp i ett eget tillägg i lagstiftningen vilken trädde i kraft år 1905. Detta 

innebar att även ungdomar mellan 15–18 år kunde placeras på uppfostringsanstalter, skillna-

den var att en ungdom över 15 år behövde bli dömd för att placeras.46  

 

Vad som var att betrakta som ett vanartat barn definieras inte i lagtexten. Däremot framgår 

det att ett omhändertagande av ett barn eller en ungdom kunde bero på förhållanden där 

föräldrar missbrukade alkohol eller annan form av drog, inte hade möjlighet att bibehålla en 

fast bostad för sig själv och barn alternativt begår brott eller tiggeri.47 Dessa omständigheter 

är alltså beroende av föräldrars beteende och inte nödvändigtvis barnets eller ungdomens 

eget beteende. I inledningen av lagens första paragraf skrivs det:  

 

Denna lag avser beredande av ändamålsenlig uppfostran åt barn under 15 år vilka […] är så 

vanartade, att hemmets och skolans uppfostringsmedel befinnas otillräckliga för deras till-

rättaförande.48 

 

Vilka beteenden man ansåg behövde tillrättaläggas framgår däremot inte.  

 

Lagen författades i samråd med kommittén för barnvård, vilken tillsattes år 1896, där man 

genom en proposition fastställde att straff inte är det rätta sättet att handskas med unga 

brottslingar. Istället ansåg man det vara mer effektivt med samhälleliga åtgärder inom upp-

fostran för att motverka det ”trotsiga sinnelag” som skulle kunna utvecklas till brottslighet.49 

Detta kan säga något mer om vad man ansåg vara ett vanartat barn eller ungdom.  

 

                                                      
44 SOU 1902:67. Lagen om vanartade och i sedligt avseende försummade barn. 2 §.  
45 SOU 1902:67. Lagen om vanartade och i sedligt avseende försummade barn. § 12.  
46 SFS 1902:72. Tvångsuppfostran för unga lagbrytare. 1 §.  
47 SOU 1902:67. Lagen om vanartade och i sedligt avseende försummade barn. 1 §.  
48 SOU 1902:67. Lagen om vanartade och i sedligt avseende försummade barn. 1 §.  
49 Prop. 1902:30, s.18–22.  
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När barnavårdsnämnden fick ett nytt fall av ett barn eller en ungdom vilken ansåg vara van-

artad var det ett flertal steg de skulle följa innan uppfostringsanstalt var ett alternativ. I enlig-

het med paragraf 7 i lagen om vanartade och i sedligt avseende försummade barn skulle bar-

navårdsnämnden först tilldela barnet och familjen en varning. Om detta inte gav önskad effekt 

skulle nästa steg vara att aga barnet eller ungdomen inför ett antal vittnen med förhopp-

ningen om att skammen skulle få barnet eller ungdomen att vilja uppföra sig. Om dessa två 

ovan nämnda åtgärder inte visade sig effektiva var nästa punkt att barnavårdsnämnden om-

besörjde en övervakning av hemmet för att säkerställa att den uppfostran som gavs var lämp-

lig för barnet eller ungdomen. De möjliga alternativen var i sådana fall uppfostringsanstalt 

med rätt till tvångsuppfostran, alternativt placering i fosterfamilj vilken löd under samma re-

striktioner i lagen som uppfostringsanstalterna.50 

 

I de fall när ingen av de ovanstående åtgärder gav det resultat barnavårdsnämnden önskade 

tillämpades paragraf 8 vilket innebar att barnet eller ungdomen blev omhändertaget och pla-

cerad på den enhet barnavårdsnämnden fann lämplig.51 Kostnaderna för denna åtgärd fick, 

enligt paragraf 25, helt och hållet ombesörjas av föräldrarna eller tillskriven vårdnadshavare.52 

 

När barnet eller ungdomen väl placerats förespråkade lagstiftningen en 

 

sträng och allvarlig behandling i förening med kärleksfull omvårdnad för att uppfostra bar-

net till gudfruktighet och arbetsduglighet.53 

 

Enligt 1902 års barnavårdslag kunde preventiva åtgärder få vanartade barn att uppföra sig, 

dessa preventiva åtgärder skulle enligt lagtexten yttra sig genom en sträng men kärleksfull 

uppfostran där arbete och gudfruktighet skulle stå i centrum.54  

 

                                                      
50 SOU 1902:67. Lagen om vanartade och i sedligt avseende försummade barn. 7 §.  
51 SOU 1902:67. Lagen om vanartade och i sedligt avseende försummade barn. 8 §.  
52 SOU 1902:67. Lagen om vanartade och i sedligt avseende försummade barn. 25 §.  
53 SOU 1902:67. Lagen om vanartade och i sedligt avseende försummade barn. 11 §.  
54 SOU 1902:67. Lagen om vanartade och i sedligt avseende försummade barn. 1 §.  
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Denna behandling skulle pågå under hela tiden barnet eller ungdomen var placerad men också 

efter dess utskrivningsdag. När en person lämnat anstalten skulle barnavårdsnämnden säker-

ställa att personen hade tillgång till en anställning vilken var godkänd av barnavårdsnämnden. 

Denna anställning skulle personen stanna vid till dess att de fyllt 18 år och barnavårdsnämn-

den skulle göra löpande kontroller av personens skötsel och prestation, även uppfostringsan-

staltens ledning kunde medverka i dessa kontroller.55 

 

3.2 1924 års barnavårdslag 

När barnavårdslagen revideras år 1924 finns en direkt förändring. Enligt paragraf 22 kan nu-

mera barn under 16 år blir omhändertagna för vård av barnavårdsnämnden vid fall där föräld-

rarna eller vårdnadshavarna utsatt barnet för misshandel eller annan fysisk vanvård.56  I övrigt 

är händelseförloppet för omhändertagande av ett barn eller ungdom oförändrat i relation till 

det som beskrivs ovan i lagstiftningen från år 1902.57 Däremot har ett tillägg uppkommit vilket 

beslutar om att föräldrar ska ha en skriftlig delgivning av omhändertagandet innan beslutet 

verkställs, ett delgivningsbevis ska sedan arkiveras av barnavårdsnämnden. Föräldrarna har 

fortsatt ingen möjlighet att bestrida barnavårdsnämndens beslut.58 Barnavårdsnämnden har 

också rätt att neka föräldrar umgänge med barnet eller ungdomen efter beslutet om placering 

har verkställts. Detta rekommenderas inte men kan ske under förutsättning att barnavårds-

nämnden bedömer föräldrarna som helt och hållet olämpliga.59 Man har också beslutat om 

en minimum ålder för att bli omhändertagen på uppfostringsanstalt. Denna ålder uppskattas 

till 2 år, om möjlighet till annan bättre lämpad placering finns.60 Detta utesluter alltså inte att 

barn under 2 år kunde placeras på anstalt även om det inte rekommenderades enligt lagtex-

ten. En ytterligare förändring som skett är att föräldrarna år 1924 inte längre är skyldiga att 

bekosta tvångsvården av sitt barn, detta skall istället bekostas av barnets hemkommun.61 

 

                                                      
55 SOU 1902:67. Lagen om vanartade och i sedligt avseende försummade barn. 20 §.  
56 SFS 1924:361. Barnavårdslag. Kap 3, 22 §.  
57 SFS 1924:361. Barnavårdslag. Kap 3, 23-24 §.  
58 SFS 1924:361. Barnavårdslag. Kap 3, 25 §.  
59 SFS 1924:361. Barnavårdslag. Kap 4, 37 §.  
60 SFS 1924:361. Barnavårdslag. Kap 4, 34 §.  
61 SFS 1924:361. Barnavårdslag. Kap 8, 62 §.  
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Gällande begreppet vanartad är år 1924 års barnavårdslag inte särskilt specifik i sin definition. 

I kapitel 4 inleder man med: 

 

Av barnavårdsnämnden omhändertaget barn skall erhålla erforderlig vård ävensom sådan 

uppfostran, som är ägnad att göra det till en duglig samhällsmedlem.62 

 

Detta kan innebära att vanartad var något man betraktades som när man inte av samhället 

upplevdes som duglig. Det vill säga inte föll inom samhällets ramar för vad en människa bör 

vara eller göra.  

 

Enligt 1924 års barnavårdslag skall skolverksamhet bedrivas på uppfostringsanstalter i den 

mån att barnen och ungdomarna ska ha tillgång till samma kvalitet på utbildning som i folk-

skolorna. Man poängterar också att 

 

synnerlig uppmärksamhet bör ägnas åt skyddhemselevernas uppfostran till arbetsduglighet 

och yrkesskicklighet.63 

 

Det framgår alltså här att stor vikt lades vid att fostra barnen och ungdomarna in i ett arbe-

tande liv. Här finns alltså likheter kvar från år 1902 års barnavårdslag kvar även om man år 

1924 också fastställer att skolgång ska finnas på anstalten vilket tidigare inte funnits samma 

krav på. Möjligt är att detta har ett samband med den ovan nämnda beskrivningen av vad 

vården skall syfta till; att göra barnen och ungdomarna till dugliga samhällsmedborgare. För 

att betraktas som duglig kan tänkas att man ansågs vara tvungen att ha en yrkesskicklighet 

eller arbetsförmåga. 

 

Gällande utskrivning hade man år 1924 stiftat om villkorlig utskrivning, detta skulle tillämpas 

i minst sex månader innan den slutliga utskrivningen.64 Men även efter den slutgiltiga utskriv-

ningen ska barnavårdsnämnden i samarbete med anstaltens ledning praktisera övervakning 

och uppföljning av den utskrivna personen och barnavårdsnämnden ska godkänna personens 

                                                      
62 SFS 1924:361. Barnavårdslag. Kap 4, 32 §.  
63 SFS 1924:361. Barnavårdslag. Kap 5, 44 §.  
64 SFS 1924:361. Barnavårdslag. Kap 6, 45 §.  
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anställning.65 Även detta är kvar sen 1902 års barnavårdslag. Skillnaden är att barnavårds-

nämnden numera har rätt att praktisera denna övervakning i upp till tre år, alternativt tills 

personen fyllt 21 år.66 

 

I 1924 års barnavårdslag skrivs det att barnavårdsnämnden alternativt skyddshemmet/upp-

fostringsanstalten har rätt att beslagta ett barns eller en ungdoms egendomar under tiden 

ungdomen är placerad för uppfostran och vård. Detta när barnavårdsnämnden eller uppfost-

ringsanstaltens ledning bedömer att barnets eller ungdomens egendomar på något sätt kan 

vara olämpliga. Den egendom som tillfaller barnet eller ungdomen får alltså omhändertas un-

der tiden personen är inskriven för uppfostran och vård, men ska återlämnas vid utskrivnings-

datum. Om egendomen inte återlämnas ska barnavårdsnämnden bekosta ersättningen av 

denna egendom.67 

 

År 1924 har man också fastställt att det är straffbart med böter att assistera ett barn eller en 

ungdom vid försök att avvika från uppfostringsanstalten. Så fort personen är inskriven på en 

uppfostringsanstalt är det förbjudet att föra personen därifrån, oavsett dess vilja, så länge inte 

barnavårdsnämnden godkänt förflyttandet. Ett barn eller en ungdom som avvek från uppfost-

ringsanstalten skulle hållas ifrån övriga boende under en tid och eventuella privilegier så som 

arbete eller promenader fick återtas om uppfostringsanstaltens ledning bedömde det nöd-

vändigt.68 Detta förtydligades inte på liknande sätt i år 1902 års barnavårdslag, därmed inte 

sagt att försök att avvika inte förekom eller att man accepterade det. Gällande avvikning eller 

misslyckande att infinna sig på uppfostringsanstalten vid utsatt tid som inskriven förtydligas 

också i 1924 års barnavårdslag att uppfostringsanstalten har rätt att anmäla eleven som efter-

lyst och beställa polishandräckning.69 Att uppfostringsanstalterna skulle ha ett samarbete 

med polismyndigheten är heller inget som skrivs om i 1902 års barnavårdslag utan är nytt år 

1924. 

 

                                                      
65 SFS 1924:361. Barnavårdslag. Kap 6, 46 §. 
66 SFS 1924:361. Barnavårdslag. Kap 6, 46 §.  
67 SFS 1924:361. Barnavårdslag. Kap 9, 68 §.  
68 SFS 1924:361. Barnavårdslag. Kap 10, 74 §.  
69 SFS 1924:361. Barnavårdslag. Kap 10, 75 §.  
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3.3 Konflikthantering 

Vid ett fall när en ungdom, Andreas, blivit påkommen med att snatta från omklädningsrum-

men på institutionen får han ett straff vilket innebär att hans planerade flytt från institutionen 

blir framflyttad. Emellertid får Andreas möjligheten att skriftligen argumentera för varför 

straffet bör bli förmildrat. Detta gör han i ett brev till föreståndaren vilket har signerats av 

tjänstgörande personal samt Andreas själv. I brevet skriver Andreas: 

 

Ty jag har i denna händelse fått en varning, som har gjort att fast beslutat att för alltid låta 

bli alla slag av sådana dumheter.70 

 

Andreas berättar också i brevet att han har planer på att avsluta sina realskolestudier vid ka-

sernen han var tilltänkt att flytta till och argumenterar för att hans framtida liv kan komma bli 

lidande av ett sådant straff. Andreas påtalar också i brevet att han kan tänka sig ha en överva-

kare en viss tid då han förstår att hans handlingar gjort honom mindre tillförlitlig.71 Personalen 

har alltså gjort en bedömning i vad de tycker är ett rimligt straff, men ger honom utrymme att 

framföra sin åsikt och eventuellt kunna påverka beslutet. Enligt dokumentationen har tjänst-

görande personal låtit Andreas skriva detta brev då han blev arg och våldsam vid beskedet om 

straffet.72 Det kan tänkas att tanken var att hjälpa Andreas använda sin ilska på ett lågaffektivt 

sätt. Dokumentation kring hur utfallet av Andreas straff blev saknas.  

 

En ungdom, Björn, beskrivs i sin dokumentation som vid första anblick förtroendeingivande 

och pålitlig. Men det skrivs också att han tenderar dupera och skylla ifrån sig ofta vid de till-

fällen han känner att personalen litar på honom. Detta har enligt undertecknande personal 

framför allt visat sig under den tiden han fått arbeta hos närliggande gårdar och där sysselsatt 

sig med annat än sina arbetssysslor. Vid konfrontationer har Björn skyllt på utrustning, chefer, 

väder etc. En av Björns arbetsgivare har också uttalat misstankar kring att Björn stulit pengar 

från hans kassa vilket Björn hävdar är felaktigt. Enligt dokumentationen vilken förts kring Björn 

har detta hanterats genom att konstant hålla Björn i arbete och tvinga honom slutföra alla 

                                                      
70 Höreda skyddshem, Eksjö. Elevhandlingar Akt nr 80. F II a:2, år 1917–1929. 
71 Höreda skyddshem, Eksjö. Elevhandlingar Akt nr 80. F II a:2, år 1917–1929. 
72 Höreda skyddshem, Eksjö. Elevhandlingar Akt nr 80. F II a:2, år 1917–1929. 
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sysslor han tar sig för oavsett bortförklaringar. De gånger han arbetat bra och slutfört en upp-

gift har han fått någon form av belöning, de gånger han inte slutfört det han ska har han fått 

någon form av bestraffning. Dokumentationen framhåller att det har varit viktigt att Björn 

själv är medveten om vad utfallet blir när han väljer att arbeta eller inte arbeta och att i kon-

flikter påminna honom om att han själv är ansvarig för sina val.73 Dokumentationen tyder på 

att man satt Björns problematik i relation till hans arbetsförmåga då man utgått ifrån hans 

arbetsgivares kommentarer samt hans prestationer vid antecknandet kring Björn. 

 

Kalle beskrivs i sin dokumentation som en aggressiv och hotfull ungdom som lätt påverkar sin 

omgivning och skapar en ostabil och odisciplinerad miljö på hemmet. Kalle ska vid flera till-

fällen hotat personal med våld eller vapen, slagits och gått och skrikit högljudda svordomar. 

Enligt dokumentationen har man till en början försökt att inte lägga någon vikt vid Kalles hot 

utan endast försökt prata med honom för att lugna honom, men när Kalles beteende går ut 

över de andra ungdomarna och påverkar dem har man valt att sätta Kalle i ett så kallat isole-

ringsrum. Ett särskilt tillfälle berättas om när Kalle ber personalen låsa upp hans rum för att 

han ska hämta sin pipa och tobak, personalen öppnar och låser sen igen när Kalle hämtat det 

han ska ha. Dokumentationen beskriver hur Kalle då gör utfall mot sagda personalen, skriker 

svordomar och glåpord samt hotar med att införskaffa sig en kniv för att kunna döda perso-

nalen. Den personal som är i tjänstgöring ska då, enligt dokumentation, ha låtit Kalle skrika till 

en början för att inte bekräfta honom. När han inte slutar flyttar man honom till föreståndaren 

som då får hålla ett samtal med Kalle. När Kalle fortfarande inte lugnar ned sig utan även 

börjar hota föreståndaren flyttas han till isoleringsrum för att avvakta beslut från ledningen. 

Kalle får komma tillbaka till övriga gruppen när han lugnat sig, men först efter sex dygn.74 Man 

försöker alltså lugna Kalle genom att själva inte visa någon reaktion till en början, men när 

effekten inte blir som önskad väljer man att flytta honom från den resterande gruppen. Doku-

mentationen tyder på att man gör det valet både för den övriga gruppens dynamiks skull. 

 

Johan beskrivs som nedstämd och dyster redan från sin inskrivning. Han har vid flera tillfällen 

varit ledsen och gråtit på hemmet och uttryckt att han känner sig övergiven. Vid en incident 

cirka en månad in i hans vistelse går Johan in i något som dokumentationen beskriver som en 

                                                      
73 Långanäs yrkesskola, Eksjö. Elevhandlingar Akt nr 1. F II a:1. 
74 Långanäs yrkesskola, Eksjö. Elevhandlingar Akt nr 81. F II a:4. 
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psykos. Johan ska ha pratat oavbrutet och osammanhängande, inte vetat namnet på vare sig 

personal eller övriga ungdomar han delade boende med och uttryckt att han inte förstår var-

för han är inlåst och varför han inte får åka till Malmö dit han vill. Johan ska också, enligt 

dokumentationen, sagt att han känner sig vaktad och övervakad av personal och att det bara 

är fattiga människor blir övervakade och att det är rika människor som vaktar. Dokumentat-

ionen kring händelsen beskriver hur tjänstgörande personal ställde frågor till honom som ex-

empelvis; ”Vet du vem jag är?”, ”Vart befinner du dig?” och ”Vad är anledningen till att du är 

här?”. När Johan bedöms vara oförmögen att svara på dessa frågor ger man honom en tvångs-

injektion för att hjälpa honom somna.75 Av dokumentationen att döma försöker man samtala 

med honom för att avgöra hur närvarande han är i situationen, när man drar slutsatsen att 

han inte kan räknas som sinnesnärvarande injicerar man alltså honom med lugnande.  

 

Ovanstående är fyra tydliga exempel på hur konflikter kunde hanteras på Långanäs under den 

aktuella tidsperioden. De fyra olika situationerna skiljer sig åt på många sätt både i omstän-

digheter och ungdomarnas personligheter och problematiker. Det de har gemensamt är att 

personal som första steg verkar använda sig av kommunikativa verktyg. 

3.4 Bestraffning  

De exempel på bestraffning som finns i materialet är uteslutande kopplat till avvikelse från 

institutionen alternativt arbetsvägran. Det finns också ett tydligt mönster i typen av bestraff-

ning man använde sig av då stor del av de fall av bestraffning som finns representerade i doku-

mentationen går ut på att frånta ungdomarna privilegium då inte ansågs ha förtjänat i och 

med sitt övertramp.  

 

Emil beskriver ett brev till sin mamma att han fått en tråkigare vardag i och med sin tillbaka-

komst från en avvikning. Han beskriver att han hade hoppats på att få flytta tidigare men nu 

fått sin placering vid Långanäs förlängd i och med avvikningen. Därutöver beskriver han att 

han endast får äta den maten som bjuds på avdelningen och den tidigare möjligheten till att 

handla sötsaker har nu fråntagits honom. Emil uttrycker också en besvikelse över att han nu 

får arbeta i stallet på institutionsområdet istället för verkstaden han tidigare arbetat på hos 
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närliggande gård.76 Någon förklaring till den valda bestraffningen saknas i dokumentationen 

men gällande bytet av arbetssyssla kan det vara rimligt att anta att personalen ville ha Emil 

kvar på området hela dygnet för att säkerställa att han inte avvek en ytterligare gång.  I och 

med att han en gång fått möjligheten att lämna området för att arbeta men misskött sig kan 

man ha ansett att han inte förtjänat att få lämna området i det stundande läget. 

 

Kevin anländer till Långanäs på grund av att han länge varit ”på luffen” och försörjt sig genom 

att stjäla och fått tak över huvudet genom att bryta sig in i andras egendomar. I Kevins inskriv-

ningspapper står att han är ovillig att utföra arbete och tidigare fått avsluta flera anställningar 

på grund av detta. Enligt Kevins dokumentation är hans ovilja att arbeta något som även per-

sonalen på Långanäs uppmärksammar. Straffet för Kevin blir att hans möjliga kvällsaktiviteter, 

så som promenad, dras in varje dag han inte utför sitt arbete på ett fördömligt sätt.77 Det går 

att utläsa att man i detta fall ansåg att promenader eller andra kvällsaktiviteter var en möjlig-

het man var tvungen att förtjäna snarare än en rättighet. 

 

Prestationen på arbetet verkar, utifrån dokumentationen, inte vara något man mätte med lika 

stor vikt. Simon uppges ha visat relativt svaga förmågor inne på snickeriet, men i sin doku-

mentation får han mycket beröm för sin tydliga vilja att arbeta och verkar inte ha blivit be-

straffad trots missöden i snickeriet på grund av okunskap.78 Det här kan tyda på att man foku-

serade mer på viljan och motivet bakom handlingarna än själva handlingen i sig när man be-

handlade de ungdomar som bodde på Långanäs. 

 

En annan typ av bestraffning som finns representerad i en mindre utsträckning är isolering. 

Ett exempel på ett sådant fall är Jonas som avvek från Långanäs vid fyra dokumenterade till-

fällen. Jonas fick dessutom med sig kamrater vid samtliga tillfällen han rymde. Dokumentat-

ionen kring Jonas berättar att man gjorde bedömningen att han hade dåligt inflytande på den 

övriga gruppen och valde att ha honom avskild från de övriga fram till hans utflyttningsdatum 

inföll.79 Det framgår inte av dokumentationen i vilken typ av lokal man förvarade Jonas under 

                                                      
76 Höreda skyddshem, Eksjö. Elevhandlingar Akt nr 142. F II a:3 år 1929–1934.  
77 Långanäs yrkesskola, Eksjö. Elevhandlingar Akt nr 113. F II a:5.  
78 Långanäs yrkesskola, Eksjö. Elevhandlingar Akt nr 162. F II a:8.  
79 Långanäs yrkesskola, Eksjö. Elevhandlingar Akt nr 8. F II a:1.  
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tiden han var avskild från den övriga gruppen. Det finns inte heller nedtecknat under hur lång 

tid han var avskild fram till sin utskrivning. Jonas är det enda fall av isolering som bestraffning 

som finns dokumenterat. Däremot har kortare tid i isolering förekommit som ett sätt att lugna 

ned en upprörd eller psykotisk ungdom, detta tas upp längre fram i undersökningskapitlet.  

 

3.5 Rutiner 

Av elevhandlingarna att döma hade institutionen Långanäs tydliga rutiner. Både för inskriv-

ning, under vistelsen samt vid utskrivning tyder källorna på att tydliga riktlinjer skulle följas.  

 

Vid inskrivning på Långanäs visar samtliga elevhandlingar på att en läkarundersökning samt 

ett intelligenstest skulle genomgås när varje ny ungdom anlände till institutionen. Läkarun-

dersökningarna redogör för ungdomens egen sjukdomshistoria, direkta släktingars sjukdoms-

historia samt huruvida kroppens utveckling är motsvarande ungdomens ålder och kön. Därut-

över ställer läkarundersökningen frågor kring synskärpa, tändernas skick, eventuella defekter 

så som sned ryggrad eller plattfot men också om ungdomen är sängvätare eller inte. Angående 

ungdomens uppträdande har läkarundersökningen försökt svara på huruvida ungdomen själv 

upplever sitt beslut om omhändertagande som rättvist eller inte samt hur han bedömer situ-

ationen han står inför. Läkaren gör också en bedömning kring beteende hos ungdomen då han 

svarar på frågan: 

 

Är han vid undersökningstillfället foglig eller trotsig och uppstudsig, öppen och uppriktig 

eller skygg och ouppriktig, tillgänglig eller otillgänglig.80 

 

Om läkarundersökningen svarat positivt på frågan om eventuell sinnessjukdom är att miss-

tänka finns även en redogörelse för den psykiska statusen bifogad med läkarundersökningen.  

 

Under de tidigare åren av undersökningen tidsperiod finns även dokumentation kring de in-

skrivna ungdomarnas kyrkotillhörighet samt om de är oäktingar eller inte. Detta dokument är 

signerat av en kyrkoherde alternativt en pastor. Den tidigaste elevhandlingen undersökningen 

har att tillgå tillhör en ungdom, Adam. I Adams akt finns ett dokument vilket berättar att Adam 
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har båda sina föräldrar i livet, dessa är gifta och var gifta innan Adams födsel. Det framgår 

också att Adam är döpt i svenska kyrkan.81 Liknande dokument hittas i varje akt fram till och 

med år 1940. Efter år 1940 blir denna typ av dokumentation mindre vanlig och i de fall de 

förekommer faller de under de ovan nämnda läkarundersökningarna ofta i samband med att 

ungdomen av läkaren bedöms som sinnesslö. 

 

Under ungdomarnas vistelse på institutionen finns också uppgifter i dokumentationen som 

tyder på tydliga rutiner kring ungdomarnas vardag. Ett exempel på sådant är Emil som i ett 

brev till sin mamma berättar om sin vardag på institutionen. Han beskriver hur morgonen in-

leds med väckning klockan 06:00, ungdomarna har då 15 minuter på sig att kliva upp och göra 

sig i ordning för morgonbön. Efter morgonbönen serveras frukost klockan 06:30. Ungdomarna 

ska sedan vara på plats och redo för att inleda sina arbetssysslor alternativt lektion klockan 

07:00. Lunch serveras på avdelningen. Arbetspasset eller skoldagen avslutas klockan 17:00, då 

är det läxläsning som står på schemat för de ungdomar som har skolgång. De övriga hjälper 

personal med tillagning av middag samt städning på avdelningen. Efter middagen är det så 

kallad ”fri tid”, detta innebar att ungdomarna fick möjlighet att exempelvis gå på promenad, 

lyssna på radio eller skriva brev. Klockan 21:30 anlände föreståndaren för läggning och låste 

in ungdomarna på sina rum.82 

 

Enligt materialet undersökningen baserar sig på sker en förändring i rutinen angående doku-

mentation kring ungdomarna år 1924. I de elevhandlingar vilka är från tidigare än år 1924 är 

dokumentationen kring ungdomen en generell sammanfattning där hans arbetssyssla och pre-

station beskrivs samt hans personlighetsdrag och eventuella incidenter eller avvikningar re-

dogörs för. Dessa sammanfattningar är daterade i närhet till ungdomens utskrivningsdatum 

vilket tyder på att texten är skriven vid ett tillfälle som ett omdöme kring ungdomen inför dess 

flytt. I de elevhandlingar vilka är daterade till efter år 1924 ser dokumentationen annorlunda 

ut. Personal verkar då ha fått ny rutin att efterfölja angående dokumentation. I varje elev-

handling efter år 1924 finns ett dokument kallat ”Minnesbok” där liknande uppgifter som ovan 

kring ungdomen finns. Skillnaden är att texten är daterad vid flera olika datum och verkar ha 

författats löpande över ungdomens vistelse. I exemplet Erik är första dokumentationen kring 

                                                      
81 Höreda skyddshem, Eksjö. Elevhandlingar Akt nr 3. F II a:1 år 1900–1917. 
82 Höreda skyddshem, Eksjö. Elevhandlingar Akt nr 142. F II a:3 år 1929–1934. 
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honom skriven dagen efter hans inskrivningsdatum, sedan finns löpande daterad information 

kring beteende, incidenter och arbete fram till och med 20 dagar innan hans utskrivningsda-

tum.83 Datumen för dokumentation, samt intervallerna, skiljer sig åt mellan de olika ungdo-

marna. Således har personalen förmodligen inte haft bestämda datum för dokumentation 

utan snarare har de antagligen blivit uppmanade att dokumentera löpande. 

 

Efter ungdomens vistelse på institutionen tyder materialet på att man haft en rutin i form av 

så kallad ”eftervård”. Det första formella dokumentet med rubriken ”eftervård” dyker upp i 

materialet år 1941. I detta dokument finns datum för ungdomens villkorliga utskrivning samt 

information om vart ungdomen flyttar samt vad dess sysselsättning kommer att bli. I första 

fallet för formell eftervård framgår det att ungdomen, Jens, flyttar till Halmstad för att göra 

sin värnplikt vid sitt utskrivningsdatum. Eftervårdsdokumentet är sedan uppdaterat vid sex 

olika tillfällen under cirka 7 månaders tid. Varje uppdatering är daterad och innehåller kort 

information om vart Jens befinner sig, vad han arbetar med och vad han fått för omdömen av 

sin omgivning.84 I de tidigare elevhandlingarna har vid vissa fall förekommit brevkorrespon-

dens vilken tyder på att någon form av uppföljning av ungdomarna har skett men inget lik-

nande ovanstående. Exempelvis finns brevväxling mellan föreståndare Davidsson på Långanäs 

och befälhavare på kasernen i Karlskrona gällande en utskriven ungdom, David. Befälhavaren 

skriver för att berätta för föreståndare Davidsson om hur Davids prestationer ser ut, huruvida 

han sköter sig samt hur de framtida planerna för David ser ut inom försvaret. Brevet inleds 

med: ”Som svar på eder undran…”85 vilket tyder på att föreståndare Davidsson skickat ett brev 

med frågor kring David och hans liv utanför institutionen.  

 

Det finns också exempel i materialet som tyder på att Långanäs gjort insatser för att hjälpa 

utskrivna ungdomar. Exempel på ett sådant tillfälle är när föreståndare Davidsson har motta-

git ett brev gällande en villkorligt utskriven ungdom, Oskar, vilken är i behov av ekonomiskt 

stöd för att kunna slutföra sina studier samt behålla sitt tak över huvudet. Brevet är signerat 

                                                      
83 Långanäs yrkesskola, Eksjö. Elevhandlingar Akt nr 164. F II a:8.  
84 Långanäs yrkesskola, Eksjö. Elevhandlingar Akt nr 55. F II a:3.  
85 Höreda skyddshem, Eksjö. Elevhandlingar Akt nr 87. F II a:2 år 1917–1929.  
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och stämplat av skyddshemsinspektören Carl Svensson. Längst ned på sidan finns anteck-

ningar i blyerts där det står ”åtgärdat 350 riksdaler”86. Det framgår inte av materialet vem som 

skrivit längst ned på brevet men det tyder på att förfrågan om ekonomiskt stöd beviljats och 

då brevet är adresserat till föreståndare Davidsson är det rimligt att anta att det även är han 

som beviljat förfrågan. 

3.6 Särskilda befogenheter 

Med särskilda befogenheter syftas till de insatser vilka personalen på institutionerna kunde 

använda sig av i sin profession för att hantera de boende ungdomarna då de kunde utgöra ett 

hot för sig själva eller någon annan. En sådan befogenhet kan vara förflyttning av ungdom till 

isoleringsrum, begränsning i kontakt med omvärld via exempelvis telefon eller brev, eller visi-

tering. Här nedan följer exempel på när sådana befogenheter använts i verksamheten. 

 

Angående visitering tyder materialet på att man rutinmässigt visiterat ungdomar vid deras 

ankomst till Långanäs. I stort sett alla akter efter år 1913 innehåller en visiteringslista vilken 

redogör för vad ungdomen haft med sig vid inskrivningen och vad som omhändertogs av per-

sonal. Dokumentet är undertecknat av ungdomen själv, personal vilken utfört visitationen 

samt bevittnande polis eller annan tjänstgörande personal. Exempel på vad som kunde om-

händertagas vid en visitation finns i ungdomen Fredriks akt. Enligt Fredriks visiteringslista hade 

han med sig:  

 

Plånbok innehållande 2 kr & 2 öre. Kepsmössa, livrem, tobackspipa, en paket toback Tiger 

Brand, en ask tänstickor. En fickam. Hängslen.87 

 

Fredrik fick behålla sina pengar, tobak, pipa samt sin keps.88 Det framgår inte av dokumentet 

av vilken anledning man valde att omhänderta objekten i fråga, men ett rimligt antagande kan 

vara att tändstickor kan användas till mordbrand eller annan skadegörelse. Gällande kammen 

är det möjligt att en sådan skulle kunna göras om till ett stickvapen och hängslen samt livrem 

skulle kunna användas både för självskadande, självmordsförsök alternativt som strypvapen. 

Sammantaget har personalen med största sannolikhet använt sina särskilda befogenheter för 

                                                      
86 Höreda skyddshem, Eksjö. Elevhandlingar Akt nr 141. F II a:3 år 1929–1934.  
87 Långanäs yrkesskola, Eksjö. Elevhandlingar Akt nr 2. F II a:1.  
88 Långanäs yrkesskola, Eksjö. Elevhandlingar Akt nr 2. F II a:1.  
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att säkerställa att Fredrik inte medtar föremål vilka kan vara farliga för honom själv eller andra 

och gjort bedömningen utefter detta. Visiteringslistor dyker, som nämns ovan, upp i stort sett 

alla akter och verkar således ha utförts som rutin. Men då handlingen i sig är knuten till de 

särskilda befogenheter behandlingspersonal innehar i sin profession faller det i denna under-

sökning under rubriken särskilda befogenheter.  

 

 

Befogenheten av isolera ungdomar i ett särskilt isoleringsrum finns omnämnd i materialet vid 

framför allt våldsamma beteenden men även vid arbetsvägran. Ett exempel på ett sådant fall 

är Kalle som omnämns tidigare i undersökningskapitlet. Kalle har enligt sin dokumentation 

spenderat tre omgångar i isoleringsrum. Första gången Kalle blev isolerad bedömde persona-

len att han var olämplig att ha uppe på avdelningen bland andra ungdomar då Kalle nyligen 

återvänt från en avvikning och åsamkade stor skadegörelse på väggar och andra föremål på 

grund av sin ilska över att ha blivit tagen och återförd.89 Förmodligen hade personalen de 

andra ungdomarnas välbefinnande i åtanke när de beslutade om isolering vid detta tillfälle. 

Andra gången Kalle isolerades var det på grund av vägran att utföra sitt arbete. Kalle fick då 

spendera sex dygn i isoleringsrummet.90 Det framgår inte av dokumentationen varför arbets-

vägran var ett skäl för isolering men det finns i en rimlighet i tanken att personalen tog detta 

beslut då man ville lära Kalle att respektera sin överordnad, alternativt vikten av att sköta sina 

åtaganden. Det tredje och sista tillfället dokumentationen redogör för skedde då Kalle verbalt 

hotat en personal, varit högljudd, hotfull och aggressiv framför andra ungdomar inne på av-

delningen. Dokumentationen beskriver då att föreståndaren infunnit sig för att prata med 

Kalle med då han inte lyckats lugna ned sig beslutade man att isolera Kalle. Man motiverar 

detta med att: 

 

På grund av sitt hetsiga och obändiga lynne utgör (…) en ständig orsak till irritation och 

uppträden såväl under arbete som under fritid. Om man ej lägger så särdeles stor vikt vid 

hans hotelser mot personalen, så inverka de dock på disciplinen bland de mera lättpåver-

kade eleverna.91 

 

                                                      
89 Långanäs yrkesskola, Eksjö. Elevhandlingar Akt nr 81. F II a:4.  
90 Långanäs yrkesskola, Eksjö. Elevhandlingar Akt nr 81. F II a:4.  
91 Långanäs yrkesskola, Eksjö. Elevhandlingar Akt nr 81. F II a:4. 
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Återigen tyder materialet på att man tagit beslut om isolering för den övriga ungdomsgrup-

pens säkerhets skull. 

 

Den särskilda befogenheten att begränsa en ungdom i vem den har kontakt med finns inte 

dokumenterad mer än en gång under den undersökta perioden. Med detta inte sagt att det 

inte förekommit fler gånger. Det fall som finns dokumenterat gäller ungdomen Jesper. Denne 

ungdom vistades på institutionen på grund av att han blivit anmäld och dömd för att ha våld-

fört sig på en fyraårig flicka i sin hemkommun. Enligt hans inskrivningsdokument bedömer 

institutionsledningen i samråd med barnavårdsnämnden att Jesper inte ska ha någon som 

helst kontakt med någon från sin hemkommun eller närliggande område och att man därför 

kommer gå igenom både in och – utgående post samt beslagta det som är olämpligt. Man 

beslutar också om att det är olämpligt för Jesper att återvända hem efter sin utskrivning, så-

ledes ska Långanäs och barnavårdsnämnden ordna annat uppehälle för Jesper vid utskriv-

ningen. Jesper själv säger enligt dokumentet att han inte heller tror han skulle kunna sköta sig 

väl i sin hemkommun då han själv känner att han riskerar falla in i gamla mönster om han 

skulle vistas i sina gamla kretsar.92 Det är av situationen att döma för Jespers egen framtids 

skull man beslutar om begränsning av kontakt i detta fall.  

Analys 

Enligt Eva Lis Bjurman skapades institutionen Råby inte som ett fängelse utan med tanken att 

skapa en varm och kärleksfull miljö för de ungdomar vilka hotades fastna i sina föräldrars livs-

öden. Man mötte som en konsekvens av det här kritik för att vara en socialistisk instans då 

flera personer i samhället ansåg att kroppslig bestraffning var det enda sättet att hantera 

vanartade barn på.93 Att döma av de praktiska exempel undersökningen funnit var Långanäs 

av liknande kaliber som Råby i sitt sätt att arbeta med behandlingen av ungdomarna vilka 

placerades hos dem. Undersökningen visar inga tendenser på att någon form av kroppslig be-

straffning använts som behandlingsteknik på institutionen Långanäs. I de flesta fall vilka pre-

senteras i undersökningen finns tecken på att samtal var ett viktigt behandlingsverktyg exem-

pelvis när en ungdom blir psykotisk och man väljer att ställa frågor till honom och prata med 

honom för att kunna utröna hans tillstånd.  

                                                      
92 Långanäs yrkesskola, Eksjö. Elevhandlingar Akt nr 34. F II a:2.  
93 Bjurman. Gunilla Halldén (red.), 1990, s. 70-82. 
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Undersökningen tyder också på att Alva Myrdals pedagogik, vilken presenteras av Gunilla 

Halldén i tidigare forskning, är kompatibel med behandlingspedagogiken på institutionen 

Långanäs. Alva Myrdal menade att rutiner och tydliga mönster och riktlinjer i vardagslivet är 

karaktärsdanande för ett barn. Detta går väl ihop med den vardagen vilken beskrivs i elev-

handlingarna där man hade samma uppstigningstid varje dag, morgonbön vid en exakt utsatt 

tid, måltider vid fasta tidpunkter samt arbeten att utföra på samma plats och mellan samma 

tider varje dag. Alva Myrdal säger också att betingning är effektivare än bestraffning i uppfost-

ringssammanhang.94 Detta går också att återfinna i Långanäs behandlingspedagogik genom 

att man fråntog privilegier som bestraffning. Alltså erbjöd man en betingning vilken man en-

bart fick när man gjort sig förtjänt av den, förtjänade man inte sin betingning så fick man 

ingenting.  

 

Ovanstående återfinns också i lagstadgarna kring vården av ungdomarna då lagen tydligt talar 

om för institutionerna att behandlingen ska syfta till att skapa arbetsdugliga samhällsmedbor-

gare genom stränghet och kärleksfullhet. Detta framgår tydligt både i lagtexten från år 1902 

och år 1924. Att man skapar arbetsduglighet på ett effektivt sätt genom att lära ungdomarna 

arbeta är nog inget någon skulle ifrågasätta. Ett ord som ”sträng” kan ha olika innebörder 

beroende på vem man frågar, men det fasta regelbundna schemat vilket skulle följas för att 

få sin betingning kan vara institutionens sätt att skapa en stränghet. Men även kärleksfull-

heten, vilken lagtexten talar om, går att återfinna i avståndstagandet från barnaga samt i be-

handlingstekniken att använda sig av samtal i största möjliga mån när en ungdom faller utan-

för ramen. Att samtala med en arg, psykotisk eller ledsen ungdom kan visa på en kärleksfullhet 

då man sätter individen i centrum och låter den sätta ord på sin problematik snarare än att 

bestraffa ett beteende likadant oavsett individ.  

 

Lagtexterna kring barn och – ungdomsvård pratar också om att ungdomarna ska uppfostras 

till en gudfruktighet. Detta återfinns egentligen bara på ett ställe i undersökningen, det vill 

säga den regelbundna morgonbönen. Det finns inga tecken på någon annan form av religiös 

aktivitet inom institutionen. Däremot finns det tydliga tecken på att arbetet var något man 

                                                      
94 Halldén. Gunilla Halldén (red.), 1990, s. 145-177. 
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prioriterade högt då varje ungdom verkade ha en syssla där man också kunde bli av med pri-

vilegier vid arbetsvägran. Av detta att döma är det inte helt orimligt att dra slutsatsen att ar-

betsdugligheten var en tyngre faktor än gudfruktigheten hos institutionen Långanäs trots att 

lagtexterna framhåller dem båda.  

 

I år 1924 års barnavårdslag stiftades det att varje institution skulle tillhandahålla skolgång för 

de ungdomar vilka inte avslutat sin skolgång innan inskrivning. Hur denna skolgång skulle se 

ut omtalas inte, det finns heller ingenting i elevhandlingarna som talar om hur skolan såg ut 

eller bedrevs. Det enda som framgår i undersökningen är att skolgång fanns att tillgå i någon 

form. Ovan nämnda Emil berättar i ett brev att arbete eller skolgång pågick mellan vissa tider 

och att läxläsning skedde på avdelningen på kvällarna. Däremot nämner inte personalen skol-

gång i någon av de dokumentationer undersökningen baserat sig på. Återigen pekar under-

sökningen på att det var arbetet vilket låg i fokus. Trots detta är påpekandet av skolgång i 

barnavårdslagen från 1924 en viktig förändring sen sin föregångare då det tyder på att skol-

gång för ungdomar till viss del fick högre prioritet. Det här är ett fenomen som troligtvis fort-

satt utvecklas över tid tills idag när skolgång prioriteras högt för ungdomar vare sig de är in-

låsta eller inte.  

 

Det faktum att arbetet verkar ha värderats högre än skolgången under den undersökta peri-

oden går att ställa i direkt relation till studiens teoretiska ansats, det vill säga: klassystemet 

och maktrelationer. Utifrån det vi vet angående upprättandet av institutioner och uppfost-

ringsanstalter (se stycket om Eva Lis Bjurman s.33) är det rimligt att anta att majoriteten av de 

ungdomar som vårdades inom dessa verksamheter kom från ett av de lägre skikten i sam-

hället. Flera av dessa ungdomar hade antagligen föräldrar i missbruk, kriminalitet, fattigdom 

eller andra situationer vilket gjorde dem mindre förmögna att uppfostra ”fullgoda samhälls-

medlemmar”. Det är här möjligt att utläsa dåtidens mentalitet kring kroppsligt arbete, alltså 

att det var till för de lägre skikten och det var där dessa ungdomar skulle formas för att leva 

vidare. Utbildning kan ge en ungdom möjlighet att arbeta med något annat än ex. jordbruk, 

men det var inte en möjlighet man verkar ha ansett som relevant att ge dessa ungdomar. 

Antagligen bottnar detta i en dåtida syn att kunskap och teoretiska framgångar är till för de 

högre skikten i samhället. Men, som nämns i föregående stycke, sker en utveckling under den 

undersökta perioden då rätten till skolgång läggs till i barnavårdslagen år 1924.  
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I barnavårdslagen från år 1924 framgår det att personalen från och med detta år har befogen-

heten att omhänderta ungdomars egendomar vid ankomst till institutionen. Det framgår av 

undersökningen att personalen på Långanäs har använt sig av denna befogenhet. Detta fram-

går av de visiteringslistor som återfinns i elevhandlingarna. Däremot återfinns dessa visite-

ringslistor i elevhandlingar även från tidigare år än år 1924 vilket tyder på att denna befogen-

het är något som använts redan innan lagtexten skrevs.  

 

Det förtydligas också i barnavårdslagen från år 1924 att avvikning från institutionen var tillåtet 

att bestraffa med återtagning av privilegier samt att hålla ungdomen i fråga ifrån den övriga 

elevgruppen under en tid efter avvikningen, alltså isolering. Det lagstadgas också att det är 

straffbart med böter att föra en intagen ungdom ifrån institutionen utan barnavårdsnämn-

dens godkännande. De exempel på avvikningar som nämns i undersökningen infaller efter år 

1924. Trots detta blir det orimligt att dra slutsatsen att ungdomar inte avvek från institutionen 

innan år 1924. Däremot går det tänka sig att personalen på institutionen inte hade ett uttalat 

samarbete med polismyndigheten innan 1924 års lagstiftning samt att avvikning inte kunde 

betraktas som straffbart innan år 1924 då det inte omnämndes i lagstiftningen. Detta skulle 

kunna vara en anledning till att avvikningar innan år 1924 inte omnämns i elevhandlingar då 

man ej hade stöd i lagen för att betrakta det som olaga avvikning. Därmed inte sagt att ung-

domar som avvek innan år 1924 inte fick bestraffning, det framgår inte av materialet. 

 

Befogenheten att utföra visitation samt samarbetet med polismyndigheten kring avvikningar 

och möjligheten att frånta en ungdom dess privilegier efter en avvikning är konkreta exempel 

på att 1924 års barnavårdslag är mer detaljerad än sin föregångare från år 1902. Undersök-

ningen avslöjar också att personalen på institutionen Långanäs ändrar sitt sätt att dokumen-

tera kring ungdomarna efter år 1924. Det framgår inte vid undersökning av lagtexterna att 

någon stadga finns för ändring av dokumentation, men det kan tänkas att detta har ett sam-

band. När lagtexten blir mer konkret och detaljerad är det möjligt att ledningen på Långanäs 

krävt av sin personal att bli mer detaljerade i sin dokumentation för att kunna säkerställa kva-

litén på institutionen och dess behandling.  Att lagtexterna blir mer specifika i sitt beskrivande 

tyder också på att tiden mellan 1902–1924 kan betraktas som en sorts prövotid för denna typ 

av institution. I och med att barnavårdslagen från år 1902 är den första i sitt slag finns det en 
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rimlighet i att man skrev den mer diffus då man inte visste exakt vilka problem man kan tänkas 

stöta på, 22 år senare har verksamheten visat mer specifikt vilken problematik man kan ställas 

inför vid arbetet med dessa ungdomar samt situationer personalen ställts inför där en särskild 

befogenhet med stöd i lagen hade behövts för att hålla verksamheten fungerande.  

 

Både lagstiftningen från år 1902 och år 1924 är relativt otydliga i sin definition av vilka typer 

av barn och ungdomar som bör institutionaliseras, man benämner dem endast som vanar-

tade. Den tydligaste förklaring undersökningen hittar är att man med vanartad menar de ung-

domar som faller utanför samhällets normer och ramar då barnavårdslagen från år 1924 be-

rättar om att ungdomarna ska fostras in i en roll som en duglig samhällsmedlem.  

 

Detta går i enlighet med Jonas Frykmans forskning om moralpaniken vilken han menar började 

sprida sig på 1990-talet i Sverige. Frykman menar att man gör ungdomen i sig till det verkliga 

problemet då ungdomar yttrade beteenden vilka inte föll inom ramen för den samhälleliga 

normen. Man beskyllde då ungdomskultur i form av film, musik och annan populärkultur för 

denna utveckling.95 Av undersökningen att döma pågår en liknande moralpanik under 1900-

talets första hälft där man gör ungdomar till vanartade istället för att se till yttre påverkan i 

samhället. Att en ungdom är ute på luffen gjorde honom till vanartad, trots att det kunde bero 

på att han helt enkelt inte hade någonstans att bo. Att en ungdom begår stöld gör honom till 

vanartad, även om möjligheten finns att stölden begås på grund av fattigdom och hunger.  

Slutreflektion 

Undersökningen visar tendenser på att skapa arbetsdugliga ungdomar var stor del av fokus på 

institutionen Långanäs. Även om skolverksamhet förekom i någon mån är det tydligt att arbe-

tet prioriterades högt. Om man tänker sig att detta beror på att man betraktade dessa ungdo-

mar som akademiskt odugliga på grund av sin stämpel som vanartade blir det i någon mån 

logiskt att man valde att sätta ungdomarna i arbeten som jordbruk, skogsbruk och snickeri. 

Frågan jag gärna vill ställa är: Ser vi institutionaliserade ungdomar som obildbara även idag?  

 

                                                      
95 Frykman. 1998, s. 13-74.  
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Dagens statliga institutioner har en skolverksamhet som är långt mer utvecklad än vad det 

verkade vara under 1900-talets första halva. Men fallet Ellinor, vilket omnämns i textens in-

ledning, tyder på att en viss bild av institutionsbehandling finns där institutioner som Långanäs 

och dess likar uppfattas som hårda och kalla miljöer där ungdomar blir utsatta för övervåld 

och konstant övervakning. Det finns en risk att en sådan bild skapar en baksida även för ung-

domen i fråga. Ellinor kanske framställs som ett offer i Aftonbladet, men frågan är hur hennes 

chanser ser ut på arbetsmarknaden eller vilket anseende hon har i andra samhälleliga sam-

manhang. Upplever vi ungdomar som har en bakgrund av institutionalisering som lika fullgoda 

samhällsmedlemmar med samma förutsättningar som alla andra, eller ser vi dem som någon 

som står lite utanför. Hade vi blivit förvånade om en statsminister eller universitetsprofessor 

berättar om sina år som klient på Långanäs? 

 

Jonas Frykman skriver om en moralpanik vilken han vill knyta till 1990-talet. Men jag tycker 

mig se tendenser på en liknande moralpanik även under första halvan av 1900-talet med tanke 

på hur man betraktade barn och ungdomar och avfärdade dem som vanartade när de föll 

utanför det samhälleliga ledet. En fråga om huruvida ett barn är vanartat eller inte skulle lika 

gärna kunna göras om till en klassfråga i detta sammanhang.  

 

Även idag råder liknande situationer kring ungdomar, framför allt ungdomar vilka kommer hit 

som ensamkommande flyktingar. Är det en självklarhet att de ungdomar som på grund av sin 

bakgrund misslyckas med att rätta sig in i ledet har samma rättigheter och möjligheter som 

alla andra? 
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