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Sakregister till år 1962 
(Siffrorna inom parentes anger häftets nummer) 

ALLMÄNNA SOCIALA F R Å G O R 

Den sociala verkligheten. »Samtidigt», s 446 (6) 
Den sociala verkligheten. »Att ta parti för människan», s 550 (7—8) 
Människosynen i socialarbetet, s 717 (7—S) 

BARN- O C H UNGDOMSPROBLEM, BARN- O C H UNGDOMSVÅRD 

Adressförteckning över länsstyrelsernas barnavårdskonsulenter, s I H (I—2) 
Adressförteckning över barnavårdsombuden, s IV (1—2) 
Adressförteckning över mödrahjälpsnämndernas sekreterare, s V (1—2) 
Adressförteckning över skolor tillhörande barna- och ungdomsvården, s X (1—2) 
Adressförteckning över eftervårdskonsulenter, s X I (1—2) 
Adressuppgift för konsulent för fosterhemsanskaffhing och vissa eftervårdsuppgifter, s X I I 

( 1 - 2 ) 

INFORMATION FRÅN STATENS UNGDOMSRÅD 

Pågående utredning inom statens ungdomsråd: Ungdomsorganisationerna och den 
missanpassade ungdomen, s 201 (1—2) 

Konferensprogram, s 279 (3) 
Statens ungdomsråds anslagsäskande och lämnad redogörelse för verksamheten, s 543 (6) 

Hur byggs moderna anstalter för unga lagöverträdare?, s 57 (1—2) 
Aktuella problem inom fångvårdens ungdomsgrupp, s 73 (1—2) 
Socialvård, nykterhetsvård och barnavård samlade i en lag, s 224 (3) 
Barnavårdsnämndernas PR-verksamhet, s 226 (3) 
Socialvårdens situation under motorhelgerna i Karlskoga, s 229 (3) 
Barnhemmens uppgifter i dag, s 245 (3) 
Stat och kommun betalar i Danmark 160 miljoner kronor till barna- och ungdomsvår

den, s 248 (3) 
Samspelet mellan privata, kommunala och statliga organ inom barna- och ungdoms

vården, s 249 (3) 
Märkligt enskilt initiativ för utbildning av folk inom barn- och ungdomsterapin, s 252 (3) 
Ungdomslänkarna — ett aktivt inlägg i debatten om åtgärder mot ungdomsfylleriet, 

s 257 (3) 
Fri studieverksamhet på ungdomsfängelse, s 263 (3) 
Individen som kom bort, s 265 (3) 
Många fosterföräldrar kan betraktas som fackmän på sitt område, s 268 (3) 
Något om fosterlöner, s 269 (3) 
»De usla fosterlönerna», s 271 (3) 
Gällande barnskyddslag i Finland förutsätter samarbete mellan de kommunala barna

vårdsmyndigheterna och de fria organisationerna, s 278 (3) 
Bättre utbildning av vårdpersonalen vid barnanstalter, s 468 (6) 
Utbildning av ungdomsledare i England, s 491 (6) 
Nykterhetsundervisning för konfirmanderna, s 519 (6) 
Samhällets skydd för mödrar och barn, s 573 (7—8) 
Barnavårdsbyrån — socialstyrelsens första byrå, s 575 (7—8) 

Mödrahjälpen, s 575 (7—8) 
Ferieresor för mödrar och barn, s 576 (7—8) 
Barnstugor, s 578 (7—8) 
Familjedaghemmen, s 584, 585 (7—8) 
Barnhemmen, s 585 (7—8) 
De allmänna barnbidragen, s 590 (7—8) 
Den allmänna barnavården, s 592 (7—8) 

Skolbyrån — socialstyrelsens sjunde byrå, s 695 (7—8) 
Ungdomsvårdsskolorna, s 697 (7—8) 

I 



BARNAVÅRDSKONSULENTER 

Adressförteckning över länsstyrelsernas barnavårdskonsulenter, s I I I (1—2) 

BARNA VÂRDSLAGSTIFTNINGEN 

Socialvård, nykterhetsvård och barnavård samlade i en lag, s 224 (3) 
Gällande barnskyddslag i Finland förutsätter samarbete mellan de kommunala barna

vårdsmyndigheterna och de fria organisationerna, s 278 (3) 
Barnavårdsbyrån — socialstyrelsens första byrå, s 575 (7—8) 

BARNAVÅRDSNÄMNDER 

Barnavårdsnämndernas PR-verksamhet, s 226 (3) 

BARNAVÂRDSOMBUDEN 

Adressförteckning över barnavårdsombuden, s IV (1—2) 

BARNBIDRAG 

De allmänna barnbidragen, s 590 (7—8) 

BARNHEMMEN 

Barnhemmen, s 585 (7—8) 

BARNSTUGOR 

Barnstugor, s 578 (7—8) 

BEFOLKNINGSFRÅGOR 

Som läkare för zigenarna, s 461 (6) 
Flyktingar, s 627 (7—8) 
Zigenare, s 632 (7—8) 

B R O T T S L I G H E T O C H DESS BEKÄMPANDE 

Den sociala verkligheten: Domstolarna häktar och dömer . . ., s 2 (1—2) 
Kunskap om fångsamhället, s 3 (1—2) 
Fångvårdens landshövdingar i provinsen, s 4 (1—2) 
Kriminalvården och dess klientel, s 5 (1—2) 
»Behandling i fångvårdsanstalt», s 29 (1—2) 
Behandlingsplanering och övrigt vårdarbete inom anstaltsgrupp, s 49 (1—2) 
Hur byggs moderna anstalter för unga lagöverträdare?, s 57 (1—2) 
Aktuella problem inom fångvårdens ungdomsgrupp, s 73 (1—2) 
Teater på anstalt, s 80 (1—2) 
Säkerhetsanstalterna i gruppsamverkan, s 81 (1—2) 
Den minsta anstaltsgruppen, s 97 (1—2) 
Rundvandring med uppsyningsmännen, s 100 (1—2) 
Syftet med mitt arbete som terapeut, s. 102 (1—2) 
Inifrån sett ser det annorlunda ut, s 104 (1—2) 
Vårdens koloniväsen, s 106 (1—2) 
Kriminalvårdens arbetsdrift, s 112 (1—2) 
Att vara anstaltschef, s 138 (1—2) 
Försök med en och annan kvinnlig uppsyningsman på de manliga anstalterna!, s 146 

( 1 - 2 ) 
Fritidsverksamheten på anstalterna, s 147 (1—2) 
En vaktkonstapels funderingar, s 154 (1—2) 
Frivårdens nya giv, s 155 (1—2) 
Skyddskonsulenterna om skyddsverksamheten, en rundintervju, s 161 (1—2) 
Kuratorns kontakt med de anhöriga, s 179 (1—2) 

II 



Hur hög är recidivismen ?, s 182 (1—2) 
Hur upplever fången sitt straff?, s 184 (1—2) 
Kriminalvårdens personalutbildning i ett skede av expansion, s 185 (1—2) 
Socialstyrelsens remissyttranden över aktuella kriminalvårdsproblem: 

Samhällets resurser för kriminalvården i frihet måste förstärkas, s 193 (1—2) 
Socialstyrelsen talar för att det satsas på en effektiv frivård med kvalificerade över

vakare, s 195 (1—2) 
Medicinska behandlingsåtgärder vid kriminalvård i frihet, s 198 (1—2) 
Socialvårdsorganen behöver få viss tillgång till kriminalregistren, s 199 (1—2) 

Information från Statens Ungdomsråd. Pågående utredning inom statens ungdomsråd; 
Ungdomsorganisationerna och den missanpassade ungdomen, s 201 (1—2) 

Socialvårdens situation under motorhelgerna i Karlskoga, s 229 (3) 
Fri studieverksamhet på ungdomsfängelse, s 263 (3) 
Promiskuösa, prostituerade och alkoholiserade flickor, s 389 (4—5) 
Samhällsfarlighet, rättssäkerhet, vård, s 399 (4—5) 
Vårdarutbildning av ny typ, s 437 (4—5) 
Starkt fackligt intresse för bättre vårdarutbildning, s 485 (6) 
Rekrytering och utbildning av tillsynspersonal inom engelsk fångvård, s 496 (6) 
Skolbyrån — socialstyrelsens sjunde byrå, s 695 (7—8) 
Ungdomsvårdsskolorna, s 697 (7—8) 

FLYKTINGFRÅGOR 

Socialvårdsbyrån •— socialstyrelsens andra byrå. Bakgrund, verksamhet och problem, 
s 593 (7—8) 

Flyktingar, s 627 (7—8) 

FAMILJEDAGHEM 

Familjedaghemmen, s 584, 585 (7—8) 

FAMILJEPROBLEM 

Fängelsekuratorns kontakt med de anhöriga, s 179 (1—2) 
Metodik i familjerådgivning, s 509 (6) 
Mödrahjälpen, s 575 (7—8) 
Ferieresor för mödrar och barn, s 576 (7—8) 
Familjedaghemmen, s 584, 585 (7—8) 
Barnhemmen, s 585 (7—8) 

F O R S K N I N G 

Alkoholforskningen ankommer otvivelaktigt på staten, s 310 (4—5) 
Detta vårt första egentliga specialsjukhus för alkoholskadade, s 310 (4—5) 
Social forskning — det finns konkreta förslag för dess utveckling, s 447 (6) 
Socialnämnder i aktion för ökade resurser för social forskning, s 460 (6) 
Som läkare för zigenarna, s 461 (6) 

FOSTERHEMSVÅRD 

Många fosterföräldrar kan betraktas som fackmän på sitt område, s 268 (3) 
Något om fosterlöner, s 269 (3) 
»De usla fosterlönerna», s 271 (3) 

FÖRLIKNINGSMÄN 

Adressförteckning över statens förlikningsmän för medling i arbetstvister, s X I I (1—2) 
Förlikningsmannaexpeditionen, s 710 (7—8) 

HUSMORSSEMESTER 

Se under rubriken Mödrasemester i detta register 

III 



HÄLSOVÅRD, SJUKVÅRD, REHABILITERING 

Märkligt enskilt initiativ för utbildning av folk inom barn- och ungdomsterapin, s 252 (3) 
Individen som kom bort, s 265 (3) 
Alkoholsjuka på polisstationen, s 294 (4—5} 
De enda alkoholpoliklinikerna i landet, s 300 (4—5) 
Vår medicinska alkoholistvård och möjligheter till utbyggnad av denna, s 301 (4—5) 
Forskningsinsatserna ankommer otvivelaktigt på staten, s 310 (4—5) 
Trots vår bristande kännedom, s 312 (4—5) 
Läkarnas utbildning för alkoholistvård, s 312 (4—5) 
Kvällsöppet för alkoholister, s 313 (4—5) 
Den bästa behandlingen i ett stort antal fall av alkoholmissbruk, s 318 (4—5) 
Mentalsjukhus eller »alkoholistanstalt» för alkoholmissbrukare, s 319 (4—5) 
Läkarnas anmälningsplikt, s 326 (4—5) 
Psykoterapi inom nykterhetsvården — några teoretiska synpunkter, s 341 (4—5) 
Psykologen i arbetsgruppen, s 351 (4—5) 
»Arbeitstagung uber Alkoholismus», s 520 (6) 
Att motverka psykisk ohälsa, s 521 (6) 

IDÉER O C H INITIATIV 

Märkligt enskilt initiativ för utbildning av folk inom barn- och ungdomsterapin, s 252 (3) 

MÖDRAHJÄLP 

Mödrahjälpen, s 575 (7—8) 

MÖDRAHJÄLPSNÄMNDER 

'Adressförteckning över mödrahjälpsnämndernas sekreterare, s V (1—2) 

MÖDRASEMESTER 

Ferieresor, husmorsstipendier, semesterhem, s 576 (7—8) 

NORDISKT, INTERNATIONELLT 

Gällande barnskyddslag i Finland förutsätter samarbete mellan de kommunala barna
vårdsmyndigheterna och de fria organisationerna, s 278 (3) 

Utbildning av ungdomsledare och tillsynspersonal i England, s 491 (6) 
»Arbeitstagung uber Alkoholismus», s 520 (6) 
Västerländskt hjälparbete i Syd-Korea, s 525 (6) 
Den tidigaste svenska u-landshjalpen — och den senaste, s 535 (6) 

NYKTERHETSVÅRD 

Adressförteckning över vårdanstalter för alkoholmissbrukare, s VI (1—2) 
Adressförteckning över länsnykterhetsnämnderna, s VII (1—2) 
Socialvård, nykterhetsvård och barnavård samlade i en lag, s 224 (3) 
Socialvårdens situation under motorhelgerna i Karlskoga, s 229 (3) 
Ungdomslänkarna — ett aktivt inlägg i debatten om åtgärder mot ungdomsfylleriet, 

s 257 (3) 
Den sociala verkligheten: Det är inte fråga om »dom», s 286 (4—5) 
I avvaktan, s 287 (4—5) 
Nu ligger bollen hos socialministern, s 289 (4—5) 
Omhändertagandet av fyllerister, s 294 (4—5) 
Alkoholsjuka på polisstationen, s 294 (4—5) 
Nykterhetsvård i dilemma, s 295 (4—5) 
Fylleriindikationen, s 299 (4—5) 
De enda poliklinikerna i landet, s 300 (4—5) 
Vår medicinska alkoholistvård och möjligheter till utbyggnad av denna, s 301 (4—5) 
Detta vårt första egentliga specialsjukhus för alkoholskadade, s 310 (4—5) 
Trots vår bristande kännedom, s 312 (4—5) 

IV 



Läkarnas utbildning för alkoholistvård, s 312 (4—5) 
Kvällsöppet för alkoholister, s 313 (4—5) 
Den bästa behandlingen i ett stort antal fall, s 318 (4—5) 
Mentalsjukhus eller »alkoholistanstalt» för alkoholmissbrukare?, s 319 (4—5) 
Läkarnas anmälningsplikt, s 326 (4—5) 
Behovet av särskilda s k övergångshem, s 327 (4—5) 
Statens alkoholistanstalt på Svartsjö, s 329 (4—5) 
Anstaltsvård — behandling, förvaring eller straff, s 335 (4—5) 
Fackpsykologernas program, s 340 (4—5) 
Psykoterapi inom nykterhetsvården — några teoretiska synpunkter, s 341 (4—5) 
Psykologen i arbetsgruppen, s 351 (4—5) 
Är rådfrågningsbyråerna effektiva, s 359 (4—5) 
Dagens ungdom — skuggor och dagrar, s 366 (4—5) 
O m frivilliga medhjälpare i nykterhetsvården, s 367 (4—5) 
Hur bekämpa det kvinnliga alkoholmissbruket, s 379 (4—5) 
Kvinnlig alkoholist, s 382 (4—5) 
Eterberusad, s 387 (4—5) 
Kvinnoföreningarna vill stödja alkoholforskningen?, s 388 (4—5) 
Promiskuösa, prostituerade och alkoholiserade flickor?, s 389 (4—5) 
Samhällsfarlighet, rättssäkerhet, vård, s 399 (4—5) 
Varför blev de alkoholister?, s 409 (4—5) 
Nykterhetsvårdens personalproblem, s 429 (4—5) 
Vårdarutbildning av ny typ, s 437 (4—5) 
»Översyn över nykterhetsvården». Nykterhetsvårdsutredningens sammanfattning av dess 

betänkande, s 440 (4—5) 
Med Sociala Meddelanden i handen diskuteras i kommunerna familjeprincipen, kvin

nornas ökade spritmissbruk, nykterhetsvårdens problematik, s 466 (6) 
Överrumplande häftig stegring av antalet kvinnliga alkoholmissbrukare, s 500 (6) 
För vård av kvinnliga alkoholmissbrukare, s 502 (6) 
Riskkälla till felbedömning av kvinnliga alkoholmissbrukare, s 503 (6) 
Trängande behov av ny statlig vårdanstalt för kvinnliga alkoholmissbrukare, s 507 (6) 
Nykterhetsundervisning för konfirmanderna, s 519 (6) 
Skolsköterskor får information om hur de skall hjälpa barn från hem med spritmissbruk, 

s 519 (6) 
Personalbehovet vid erkända vårdanstalter. Utredning, s 519 (6) 
»Arbeitstagung iiber Alkoholismus», s 520 (6) 
Den offentliga nykterhetsvården — socialstyrelsens sjätte byrå, s 675 (7—8) 

REMISSUTTALANDEN angående nykterhetsvårdsutredningens betänkande av olika institu
tioner och organisationer: 
Sveriges läkarförbund. Omhändertagandet av fyllerister, s 294 (4—5) 
Sjukvårdsförvaltningen i Stockholm. Alkoholsjuka på polisstationen, s 294 (4—5) 
Socialstyrelsen. Fylleriindikationen, s 299 (4—5) 
Överståthållarämbetet. »Behovet av psykiatrisk vård . . .», s 304 (4—5) 
Mentalsjukvårdsberedningen. »Den medicinska vården av alkoholmissbrukare», s 308 

( 4 - 5 ) 
Sveriges läkarförbund. Läkarnas utbildning för alkoholist vård, s 312 (4—5) 
Medicinalstyrelsen. Det är av vikt s 312 (4—5) 
Sveriges läkarförbund. Läkarnas anmälningsplikt, s 326 (4—5) 
Sveriges psykologförbund. Fackpsykologernas program, s 340 (4—5) 
Stockholms stads nykterhetsnämnd. Hur bekämpa det kvinnliga alkoholmissbruket?, 

s 379 (4—5) 
Överståthållarämbetet. Hur bekämpa det kvinnliga alkoholmissbruket?, s 380 (4—5) 
Stockholms läns landsting. Hur bekämpa det kvinnliga alkoholmissbruket?, s 380 

( 4 - 5 ) 
Sveriges läkarförbund. Hur bekämpa det kvinnliga alkoholmissbruket?, s 380 (4—5) 
Svenska läkarsällskapet. Hur bekämpa det kvinnliga alkoholmissbruket?, s 380 (4—5) 
Zetterman, Berit. Hur bekämpa det kvinnliga alkoholmissbruket?, s 380 (4—5) 

v 



Sohlberg, Nora. Kvinnoföreningarna vill stödja alkoholforskningen?, s 388 (4—5) 
Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Kvinnoföreningarna vill stödja alkohol

forskningen?, s 388 (4—5) 
Länsnykterhetsnämnden i Göteborgs och Bohus län. Hur bekämpa det kvinnliga alko

holmissbruket?, s 408 (4—5) 
Länsnykterhetsnämnden i Örebro län. Hur bekämpa det kvinnliga alkoholmissbruket ?, 

s 408 (4—5) 

Sveriges Socionomers Riksförbund. Hur bekämpa det kvinnliga alkoholmissbruket?, 
s 408 (4—5) 

Socialstyrelsen. Hur bekämpa det kvinnliga alkoholmissbruket?, s 408 (4—5) 

ORGANISATIONER 

Information från Statens Ungdomsråd. Pågående utredning inom statens ungdomsråd: 
Ungdomsorganisationerna och den missanpassade ungdomen, s 201 (1—2) 

Kvinnoföreningarna vill stödja alkoholforskningen?, s 388 (4—5) 
Svenska föreningen för psykisk hälsovård, s 521 (6) 

SAMVERKAN 

Ungdomsorganisationerna och den missanpassade ungdomen, s 201 (1—2) 
Samarbete mellan enskild och offentlig socialvård, s 247 (3) 
Samspelet mellan privata, kommunala och statliga organ inom barna- och ungdoms

vården, s 249 (3) 
Förebyggande åtgärder av socialvården i Finspång. Exempel på samverkan mellan kom

mun och enskilda, s 272 (3) 
Gällande barnskyddslag i Finland förutsätter samarbete mellan de kommunala barna

vårdsmyndigheterna och de fria organisationerna, s 278 (3) 
Vårdarutbildning av ny typ, s 437 (4—5) 

SKOLOR, K U R S E R 

Ger övervakarkurserna ett gott utbyte?, s 163 (1—2) 
Kriminalvårdens personalutbildning i ett skede av expansion, s 185 (1—2) 
Märkligt enskilt initiativ för utbildning av folk inom barn- och ungdomsterapin, s 252 (3) 
Vårdarutbildning av ny typ, s 437 (4—5) 
Experimentbyråer och vetenskapliga analyser i Stockholms socialvård, s 469 (6) 
Social gren vid allmän fackskola, s 484 (6) 
Utbildning av ungdomsledare och tillsynspersonal i England, s 491 (6) 
Nykterhetsundervisning för konfirmanderna, s 519 (6) 
Skolsköterskor får information om hur de skall hjälpa barn från hem med spritmissbruk, 

s 519 (6) 

SOCIALPOLITIK 

Socialpolitisk återblick, s 551 (7—8) 

SOCIALSTYRELSEN 

Förteckning över socialstyrelsens sju byråer, förlikningsmannaexpedition och viss perso
nal i dem, s I (1—2) 

Socialstyrelsens remissyttranden under år 1962 över aktuella kriminalvårdsproblem: 
Samhällets resurser för kriminalvården i frihet måste förstärkas, s 193 (1—2) 
Socialstyrelsen talar för att det satsas på en effektiv frivård med kvalificerade över

vakare, s 195 (1—2) 
Medicinska behandlingsåtgärder vid kriminalvård i frihet, s 198 (1—2) 
Socialvårdsorganen behöver få viss tillgång till kriminalregistren, s 199 (1—2) 

Vårdarutbildning av ny typ, s 437 (4—5) 

VI 



Överrumplande häftig stegring av antalet kvinnliga alkoholmissbrukare. Utredning av 
socialstyrelsens nykterhetsvårdsbyrå, s 500 (6) 

Trängande behov av ny statlig vårdanstalt för kvinnliga alkoholmissbrukare. Förslag av 
socialstyrelsen, s 507 (6) 

Personalbehovet vid erkända vårdanstalter. Utredning, s 519 (6) 
Socialstyrelsen 50 år, s 553 (7—8) 
Barnavårdsbyrån — socialstyrelsens första byrå, s 575 (7—8) 
Socialvårdsbyrån — socialstyrelsens andra byrå. Bakgrund, verksamhet och problem, 

s 593 (7—8) 
Flyktingar, s 627 (7—8) 
Social hemhjälp, s 635 (7—8) 

Lagbyrån — socialstyrelsens tredje byrå, s 647 (7—8) 
Socialstyrelsens fjärde byrå — nu minskad till en sektion, s 657 (7—8) 
Socialstatistik — ett föråldrat begrepp?, s 659 (7—8) 
Byrån för löne- och sysselsättningsstatistik — femte byrån, s 673 (7—8) 
Den offentliga nykterhetsvården — socialstyrelsens sjätte byrå, s 675 (7—8) 
Skolbyrån —• socialstyrelsens sjunde byrå, s 695 (7—8) 
Ungdomsvårdsskolorna, s 697 (7—8) 
Förlikningsmannaexpeditionen, s 710 (7—8) 

SOCIALVÅRD, ENSKILD 

Samarbete mellan enskild och offentlig socialvård, s 247 (3) 
Samspelet mellan privata, kommunala och statliga organ inom barna- och ungdoms

vården, s 249 (3) 
Förebyggande åtgärder av socialvården i Finspång. Exempel på samverkan mellan kom

mun och enskilda, s 272 (3) 
Gällande barnskyddslag i Finland förutsätter samarbete mellan de kommunala barna

vårdsmyndigheterna och de fria organisationerna, s 278 (3) 

SOCIALVÅRD, OFFENTLIG 

Förteckning över socialstyrelsens sju byråer, förlikningsmannaexpedition och viss perso
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INSPEKTIONSSEKTIONEN: Tf förste byråinspektör 
Ragnar Christcnsson 

Tf förste byräsekreterare Gösta Nordslröm 
Byråsekreterare Ingrid Ryman 

INTAGNINGSSEKTIONEN: Förste byråsckretcrare 
Harriet Anagrius 
Byråsekreterare Karin Gillberg 
Byråsekreterare Nils Pårud (tji) 
Amanuens Hans Kierkegaard-S:son 

KANSLI: Fru Eva Hedén (23 49 40) 

Svartmangatan 9 

SJUNDE BYRÅN (skolbyrån) 

BYRÅCHEF Lars Bolin 10 3177 
Förste byråsekreterare Christina Ellwyn 
VÅRD- OCH BEHANDLINGSFRÅGOR: Förste byråsek
reterare Harry Morsten 

INTAGNINGS- OCH ÖVERFLYTTNINGSÄRENDEN: Förste 

byråsekreterare Maud Helling och amanuens Sig
rid Lindgren 
Kanslist Karin Westergren 
ADMINISTRATIVA ÄRENDEN: Förste byråsekreterare 
Sara Björkman-Carlsson 

BYGGNADSÄRENDEN : Byråsekreterare Marie-Anne 
Kugelberg 

PERSONALÄRENDEN: Byråsekreterarna Christian 
Nordström 

RÄKENSKAPSÄRENDEN: Byråsekreterarna Greta 

Strindlund, (tji), och C.-G. Strokirk 

KANSLI: Tf fru Berit Eskilander . . . (22 12 07) 

Munkbron 9 

FÖRLIKNINGSMANNA-

EXPEDITIONEN 

Byrådirektör Karl-Axel Nordfors . . . 11 78 53 
Sammanträdesrum 20 21 70, 20 11 86 

KANSLI: Kansliskrivare Rut Thunell 22 12 00 (47) 

II 



Lokala organ inom socialvårdsarbetet 

S T A T E N S S O C I A L V Â R D S K O N S U L E N T E R 

D i s t r i k t Namn och adress 

l:a distr (Stockh stad, Stockh och 
Upps län) 

2:a distr (Södcrm o Västmanl län) 

3:e distr (Östcrg o Kalmar län) 

4:e distr (Jönk o Kronob län) 

5:e distr (Blek o Krist län) 

6:e distr (Malmöhus län) 
'7:e distr (Hall samt Göteb o Bohus 

län) 

8:e distr (Älvsb län) 

9:e distr (Skarab län) 

10:e distr (Värml o Örebro län) 

11 :e distr (Kopp o Gävleb län) 

12:e distr (Västernorrl o Jämtl län) 

13:e distr (Västerb o Norrb län) 

Ilse Kroenberg-Stålfelt, Socialstyrelsen, 
Svartmangatan 9, Stockholm 2 

Uno Karnstedt, Länsstyrelsen, Västerås 

May Hamrin-Körge, S:t Larsgat 32 b, 
Linköping 

Kjell Jonshagen, Pär Lagerkvists väg 2 A, 
Växjö 

Erik Bergenståhl, Länsstyrelsen, Kristianstad 

F Dahlström, Länsstyrelsen, Fack, Malmö 1 

G Sjöbeck, Olivedalsgatan 17, Göteborg 

Karin Dahlberg, Länsstyrelsen, Vänersborg 

Maja Norrbohm-Jakobsson, Länsstyrelsen, 
Mariestad 

N Sandberg, Gränsgatan 18, Karlstad 

Greta Grenander, Slaggatan 22, Falun 

Curt Godin, Storgatan 5, Östersund 

Göran Skarin, Länsstyrelsen, Luleå 

Telefon 
(inom parentes 
anges riktnr) 

(010) 22 12 00 

(021) 102 00 
(021) 378 20 

(013) 435 10 

(0470) 162 28 

168 27 

(040) 733 00 

(031) 12 94 98 

(0521) 138 10 

136 00 

(054) 121 54 

41 44 

212 45 

104 00 

I Gotlands län omhänderhas konsulentverksamheten av byrådirektör K-E Hemgård , Socialstyrelsen. 
— I frågor rörande barnavård biträds länsstyrelserna även av särskilda barnavårdskonsulenter. 

L Ä N S S T Y R E L S E R N A S B A R N A V Â R D S K O N S U L E N T E R 

L ä n Namn och adress 

Stockholms stad 

Stockholms 
Uppsala 
Södermanlands 
Östergötlands 
Jönköpings 
Kronobergs 
Kalmar 
Gotlands 
Blekinge 
Kristianstads 
Malmöhus 

Fröken Anna-Lisa Persson, Överståthållarämbctct, Beridar-
bansgatan 17, Stockholm 

Fru Sigrid Sternmalm, Länsstyrelsen, Stockholm 
Fru Inga Troein-Forsström, Fyrisgatan 14, Uppsala 
Fru Margit Carlson, Länsstyrelsen, Nyköping 
Fröken Märta Olsson, Länsstyrelsen, Linköping 
Fru Karin Fingal-Jansson, Länsstyrelsen, Jönköping 
Fröken Signe Winqvist, Länsstyrelsen, Växjö 
Fröken Karin Lundgren, Länsstyrelsen, Kalmar 
Fru Kerstin Carlson, Länsstyrelsen, Visby 
Fröken Ingeborg Lundblad, Landsstatshuset, Karlskrona 
Fru Karin Arvelid, Länsstyrelsen, Kristianstad 
Fröken Dagmar Wennerberg, Länsstyrelsen, Malmö 

Telefon 
(inom parentes 
anges riktnr) 

(010) 22 70 80 

(010) 22 73 00 
(018) 363 14 

(0155) 170 00 
(013) 295 60 
(036) 187 00 

(0470) 135 70 
(0480) 150 20 

152 00 
19160 
152 00 

(040) 733 00 

III 



L ä n Namn och adress 

Hallands 
Göteborgs o Bohus 

Älvsborgs 
Skaraborgs 
Värmlands 
Örebro 
Västmanlands 
Kopparbergs 
Gävleborgs 
Västernorrlands 
Jämtlands 
Västerbottens 
Norrbottens 

Fru Gerd Johansson, Länsstyrelsen, Halmstad 
Fru Elisabet Nyman, Länsstyrelsen. S Hamngatan 3, Göte

borg C 
Fröken Margit Fohrman, Länsstyrelsen, Vänersborg 
Fröken Ingrid Åkessan, Länsstyrelsen, Mariestad 
Fru Anna-Lisa Sandholm, Länsstyrelsen, Karlstad 
Fröken Birgit Hammar, Länsstyrelsen, Örebro 
Fru Hildur Fägerstam, Länsstyrelsen, Västerås 
Fru Gunhild Gerdén, Länsstyrelsen, Falun 
Fröken Gertrud Hellner, Länsstyrelsen, Gävle 
Fröken Magnhild Olsson, Länsstyrelsen, Härnösand 
Fröken Astrid Samér, Länsstyrelsen, Östersund 
Fröken Elisabet Svanström, Länsstyrelsen, Umeå 
Fröken Elna-Britta Encrantz, Länsstyrelsen, Luleå 

Telefon 
(inom parentes 
anges riktnr) 

183 20 
(031) 17 22 80 

(0521) 138 10 
(0501) 136 00 
(054) 150 40 

(019) 11 96 20 
(021) 102 00 
(023) 190 00 
(026) 291 00 

(0611) 130 00 
176 60 
220 00 
104 00 

B A R N A V Å R D S O M B U D E N 

L ä n Namn och adress 

Stockholms 
Uppsala 
Södermanlands 
Östergötlands 
Jönköpings 

Kronobergs 
Kalmar 

Blekinge 

Kristianstads 
Malmöhus 
Göteborgs o Bohus 
Älvsborgs 
Skaraborgs 
Värmlands 

Västmanlands 
Kopparbergs 
Gävleborgs 

Västernorrlands 
Jämtlands 
Norrbottens 

Fröken Brita Malm, Uppfartsvägen 10, Solna 2 
Fröken Elsa Danielsson, Nedre Slottsgatan 10 B, Uppsala 
Fröken Solveig Carlsson, Länsstyrelsen, Nyköping 
Fru Birgit Larsson, S:t Larsgatan 32 B, Linköping 
Fröken Alice Bjenning, Landstingets kanslihus Husargatan 2, 

Jönköping 
Fröken Kerstin Carlsson, Länsstyrelsen, Växjö 
Fru Maja-Lisa Hanby, Landstingets kanslihus, Tessingatan 3, 

Kalmar 
Fröken Karin Ekberg, Landstingets kanslihus, N Smedje

gatan 22, Karlskrona 
Fröken Marianne Sjövall, V Boulevarden 11, Kristianstad 
Fröken Kajsa Träpja, Landstingshuset, Fack, Lund 
Fru Karin Sjöberg-Nilsson, Järvstigen 6 E, Uddevalla 
Fru Britten Biäre, Djupebäcksgatan 21, Trollhättan 
Fröken Ulla Kjellman, Länsstyrelsen, Mariestad 
Fröken Linnea Winqvist, Landstingets kanslihus, Malmtorgs-

gatan 4, Karlstad 
Fru Lillemor Ekerby, Västgölegatan 2 B, Västerås 
Fröken Signe Sigerstam, Gyllegatan 18 A, Borlänge 1 
Fröken Ingrid Andersson, Landstingets kanslihus, Borgparken, 

Gävle 
Fröken Ingrid Sahlin, Länsstyrelsen, Härnösand 
Vakant, Länsstyrelsen, Östersund 
FYöken Tora Berglund, Landstingets kanslihus, Storgatan 13, 

Luleå 

Telefon 
(inom parentes 
anges riktnr) 

(010) 27 83 85 
(018) 457 24 

(0155) 170 00 
(013) 422 44 
(036) 194 30 

(0470) 135 70 
(0480) 157 40 

(0455) 194 75 

(044) 180 39 
(0412) 24040 

135 74 
191 44 

(0501) 136 00 
(054) 158 20 

(021) 467 68 
(0243) 172 72 
(026) 155 40 

(0611) 148 95 
14145 
106 80 

IV 



M Ö D R A H J Ä L P S N Ä M N D E R N A S S E K R E T E R A R E 

MÖdrahjälpsnämnden i Namn och adress 
(I — landstingsområde) 

Stockholms stad 
Stockholms läns 1 

Uppsala läns 1 

Söderman 1 läns 1 

Östergötlands läns I 

Norrköpings stad 
Jönköpings läns 1 
Kronobergs läns l 
Kalmar lans norra och 

södra 1 
Gotlands läns 1 

Blekinge läns 1 

Kristianstads län. 
Malmöhus läns I 

Malmö stad 

Hälsingborgs stad 
Hallands läns 1 
Göteb o Bohus läns 1 

Göteborgs stad 
Alvsborgs läns 1 
Skaraborgs läns 1 
Värmlands läns 1 
Örebro läns 1 

Västmanlands läns 1 

Kopparbergs läns 1 
Gävleborgs läns 1 

Gävle stad 
Västernorrlands läns 1 

Jämtlands läns 1 

Västerbottens läns 1 
Norrbottens läns 1 

Byråchef Håkan Rahrn, Kungl Medicinalstyrelsen 
Länsassessor Gustaf Åhström, Länsstyrelsen, Stockholm IG 

Kanslichef Per Elfvik, Landstingets kandi, N Slotts-
gatan 10 A, Uppsala 

Förste länsnotarie Inga Ljungberg, Länsstyrelsen, Nykö
ping 

Bitr taxeringsintendent Nils Arfwidsson, Länsstyrelsen, 
Linköping 

Assessor Bengt Karle. Rådhuset, Norrköping 
Advokat Bengt H Skantze, Box 1057, Jönköping 
Länsassessor Olof Lönegren, Länsstyrelsen, Växjö 
Landstingsdirektör F R Ramertz, Landstingets exp, Kal

mar 
Barnavårdskonsulent fru Kerstin Carlson, Länsstyrelsen, 

Visby 
Sekr Anna-Stina Witzell, Erik Dahl bergsvägen 28, 

Karlshamn 
Länsnotarie Klas Magnusson, Länsstyrelsen, Kristianstad 
Advokat Gullan Hjclm-Elovson, Maglc St Kyrkogata 10, 

Lund 
Dir assist, jur kand Maurits Aurcll, Amiralsgatan 26, 

Malmö 
Rektor Lars Sondén, Gotlandsgatan 15, Hälsingborg 
Landstingsdirektör Einar Res tad, Rådhuset, Halmstad 
Civilingenjör Arthur Sandberg, Bergkantsvägen 28, 

Göteborg H 
Fru Majken Levinsson, Barnavårdsnämndens byrå 
Länsnotarie Bo Werner, Länsstyrelsen, Vänersborg 
Förste länsassessor Leo Wohlstein, Mariestad 
Tf eo länsassessor Bert A Edberg, Länsstyrelsen, Karlstad 
Förste länsnotarie Sten Sture Lindström, Länsstyrelsen, 

Örebro 
F d socialvårdschef Axel Norén, Väs ter malmsgatan 2 B, 

Västerås 
• Förste länsnotarie Stig Rönnblad, Länsstyrelsen, Falun 

Barnav omb Ingrid Andersson, Landstinget, Borgparken, 

Gävle 
Stadsnotarie Eric Berglund, Stadshuset, Gävle 
Advokat Valdemar Boman, Sundsvall 

Förste länsnotarie Ragnar Tjernberg, Länsstyrelsen, 
Östersund 

Länsassessor Lewi Johansson, Umeå 
Länsasscssor Börje Persson, Länsstyrelsen, Luleå 

Telefon 
(inom parentes 
anges riktnr) 

(010) 22 67 00 
(010) 22 73 00 
anknytn 272 
(018) 490 60 

(0155) 170 00 

(013) 295 60 

(011) 297 00 

(036) 193 45 
(0470) 135 70 
(0480) 157 40 

152 00 

104 04 

152 00 

(0412) 135 59 

(010) 739 00 

(042) 176 79 

100 34 
(031) 51 06 74 

(031) 20 09 20 
138 10 

»Länsstyrelsen» 
(054) 150 40 

(019) 11 96 20 

(021) 303 91 

(023) 190 00 
(026) 155 40 

(026) 292 00 
(060) 146 60 el 

145 28 
176 60 

»Länsstyrelsen» 
104 00 

v 



VÅRDANSTALTER FÖR ALKOHOLMISSBRUKARE 

Anstaltens namn och adress 

S T A T L I G A A N S T A L T E R 

Venngarn, Sigtuna 

Avdelning: Backgârden, 
Fagersta 

Svartsjö 

Gudhem 

Salberga, Sala 

Brotorp, Hidingebro 

E R K Ä N D A A N S T A L T E R 

Björstorp, Emmaljunga 
Dagöholm, Valla 
Edshemmet, Upplands Väsby 
Hagbyhemmet, Almunge 

Hessleby sanatorium, adr : 
Hässleby sanatorium 

Holmahemmet, Höör 
Holmforshemmet, Boden 
Hägerstad. Falerum 
Kalbo, Katrineholm 
Karlsvik, Höör 
Karolinergârden, Ann 
Kurön, Adelsö 

Lillegården, Eksjö 
Lindåsen, Beateberg 
Pålyckehemmet, Björkeryd 
Ribbingebäck, Järlåsa 
Romanäs, Tranås 
Ryds brunn, Ryd 
Stornäset, Alnö 

Våmäshemmet, Vingåker 

Västerbyhemmet, Burgsvik 
Västkusthemmet, Sundholmen 
Åsbrohemmet, Åsbro 

Avdelning: Rällsögården, 
Rällså 

Älvgården, Hedemora 
Avdelning: Näs kungsgård, 

Dala-Husby 

Föreståndare 

Yngve Monie (direktör) 
Nils Bystedt (dir.assistent) 
Mart in Carlsson (avd.förest) 

Nils Ture Engström (direktör) 
Olle Olsson (assistent) 
Sven Lindeborg (assistent) 
Nils Magnusson (direktör) 
Edgar Nilsson (dir.assistent) 
F W Kehler (läkare) 
Rolf Adrell (psykolog) 
M Salzman (överläkare) 
Rune Hedlund (assistent) 
Berit Zetterman (direktör) 

Alfred Olsson 
Hugo Lindeli 
Karl Erik Sundqvist 
Ingmar Hellander 
Assistenten 
Als Kjeang (överläkare) 
Thure Bäckman (soc med ass) 

Arthur Karlsson 
Ivan Holmblad 
Nils Önnebo 
Carl-Ivar Carlsson 
Erik Hultén 
Rolf Siwertzon 
Inge Lebenius 

Carl-Gustaf Anefur 
Andreas Lundström 
Ulf Göthfeldt 
Lennart Nordström 
Birger Danielsson 
Gustaf Hellblom 
Alex Andersson 
Assistenten 
Mauritz Melin 
Assistenten 
Tf Alf Simonsson 
Bengt Henricsson 
Folke Boström (direktör) 
William Bock (direktörsassistent) 
Ivar Ljungman 

Gösta Kvarby 
Erik Lindblom 

Telefon 
(inom parentes anges riktnr) 

Sigtuna (0760) 501 10 

Fagersta (0223) 530 86 och 
530 87 och förest bost 102 65 
Mälaröarna (0756) 402 20 
Mälaröarna (0756) 402 49 
Mälaröarna (0756) 402 22 
Falköping (0515) 202 00 (växel) 

Sala (0224) 132 00 
Sala (0224) 132 04 
Fjugesta (0585) 250 32 

Hässleholm 240 59 
Katrineholm (0150) 640 91 
Sigtuna (0760) 317 70 
Alunda (0174) 200 19 
Alunda (0174) 202 19 
Mariannelund 9 
Mariannelund 9 bost 
Mariannelund 335 
Eslöv (0413) 201 28 
Boden 600 32 
Hannäs 19 
Norrköping (011) 990 40 

Eslöv (0413) 251 26 
Ånn 90 
Mälaröarna (0756) 510 49 och 
510 09, 512 92 
Eksjö 347 
Beateberg 22 
Karlskrona 281 26 
Uppsala (018) 910 32 och 910 21 
Tranås (0140) 142 05 och 14202 
Ryd 36 
Sundsvall (060) 890 32 
Sundsvall (060) 891 45 
Vingåker (0151) 10067 
Vingåker (0151) 112 41 
Burgsvik 92 
Kinna (0320) 830 90 och 830 91 
Åsbro (0582) 50200 och 50209 

Rällså 10, 16, 32 

Hedemora 310 34 
Hedemora 411 40 

VI 



Anstaltens namn och adress 

Öjestrand, Njurunda 

Östfora, Järlåsa 

Föreståndare 

Tf Bengt Taranger 

Lennart Arnesson 

Telefon 
(inom parentes anges riktnr) 

Sundsvall (060) 330 34 och 
330 56 
Uppsala (018) 930 35 och 930 80 

E N S K I L D A A N S T A L T E R 

Arödshemmet, Ljungskile 
Ekåsa, Björboholm 
Glösbohemmet, Rengsjö 
Hamnvikshemmetj Nynäshamn 
Hällnäs vårdhem, Hällnäs 2 

Härnö, Taxinge-Näsby 
Kydingeholm, Alunda 
Lida vårdhem, Åkers stycke

bruk 
Nordsjöhemmet, Järvsö 
Pettersbergsgården, Båtsmans

kroken 28, Hägersten 
Röda korsets konvalesccnthem, 

Jönköping 
Schéelegården, Horred 
Solvikshemmet, Ramfall 
Stora Främsbacka, Korsnäs 
Tingsätra vårdhem, Nykvarn 

Margot Karlsson 
Britta Spetz 
Karl Erik Westerdahl 
S F Österlind 
L Warfvinge (överläkare) 
Avdelningssköterskan 
Sven Efraimsson 
Harry Borg 
Arne Urberg 

Dan Norrgård 
Elva Svahn 

Stig Ericsson 

Enar Persson 
Gunnar Bernardsson 
Rune Molin 
Eric Thalén 

Uddevalla 207 86 
Lerum (0302) 420 03 
Bollnäs (0278) 670 17 
Nynäshamn (0752) 114 30 
Hällnäs 500 

Mariefred (0159) 700 23 
Alunda (0174) 103 04, 103 08 
Mariefred (0159) 304 01 

Ljusdal 420 64 
Stockholm (010) 46 34 80 

Jönköping (036) 201 91 

Kinna (0320) 801 57 
Tranås (0140) 400 79 
Korsnäs 324 71 
Södertälje (0755) 410 32 

L Ä N S N Y K T E R H E T S N Ä M N D E R N A 

L ä n Ordförande 

Stockholms 
Näckströmsgatan 6, 
Stockholm C 

Uppsala 
Smedsgränd 7, 
Uppsala 

Södermanlands 
Västra Storgatan 27, 
Nyköping 

Östergötlands 
Gamla Torget 4, 
Box 130, Norrköping 

Riksdagsman, häradshövding Erik Alexan
derson, Aspstigen 4, Lidingö 1, tel Stock
holm (010) 65 05 48 

Fil lic Eva Wcnnerström-Hartman, Borg
vägen 4, Uppsala, tel (018) 475 74 

Kontraktsprost Albert Eriksson, Näshuha 
prästgård, Hållsta, tel Eskilstuna 
(016) 810 42 

Andra kammarens talman Fridolf'l'happer, 
Finspång, tel (0122) 102 23 

Tjänstemän 
(nykterhetsvårdskonsu-
lenter och nykterhets-
vårdsassistenter) 

Birger Lindroos, tf kon
sulent, Lennart Holm
gren och Åke Rundqvist, 
assistenter, tel (010) 
22 95 95, efter växelns 
stängning (010) 22 95 96, 
Holmgren (010) 229597, 
bost(OlO) 160944, Rund
qvist (010) 22 95 97 
Olof Nordström, konsu
lent (tji), tel (018) 155 77, 
bost (018) 327 77, tf kon
sulent Karl-Inge Elvheden 
Stig Netterstedt, konsu
lent, tel (0155) 136 47, 
bost (0155) 159 24 
Sigvard Öhrskog, assi
stent, tel (0155) 118 53, 
bost (0155) 153 62 
Gustaf Persson, konsulent, 
tel (011) 310 74, bost Sär 
derltöping (0121) 111 44, 
Arne Andersson, assistent 
(tjl),tel(011)31059,Bert-
Åke Karlsson, assistent 

VII 



L ä n Ordförande 

J önköpings 
Borgmästaregränd 4 A, 
Jönköping 

Vägsekreterare Tore Carlberg, Gjuterigatan 
MA, Jönköping, tel (036) 107 52 

Kronobergs 
Storgatan 7, 
Växjö 

Köpman Hjalmar Johansson, Gamla Risinge-
vägen 12, Växjö, tel (0470) 129 59 

Kalmar 
Norra vägen 44 B, 
Kalmar 

Riksdagsman, i" d rektor Einar Hceggblom, 
Kârenio, tel Kalmar (0480) 680 36 

Gotlands 
Strandgatan 7, Box 58, 
Visby 

Redaktör Bertil Kahlström, Sören Norrbys
gatan 6, Visby, tel 113 11 el 107 55 

Blekinge 
Ronnebygatan 14, Box 24, 
Karlskrona 

Kristianstads 
Nya Boulevarden 10, 
Kristianstad 

Borgmästare Ebbe Dymling, Hästkvarnsga-
tan 2, Karlskrona, tel 123 67 

Häradshövding Carl A Davidsson, Broby, 
tel Kristianstad 400 09 

Malmöhus 
Skolgatan 19, 
Malmö 

Fd president Ivar Wieslander, Regements-
gatan 33 A, Malmö, tel (040) 619 37 

Hallands 
Karl XI :s väg 33I V , 
Halmstad 3 

Göteborgs och Bohus 
Stora Nygatan 9, 
Göteborg C 

Landstingsdirektör Einar Restad, Stor
gatan 8, Halmstad, tel 13325 

Kommunalkamrer Evert Lundgren, Munke
dal, tel 101 84 

Tjänstemän 
(nykterhetsvårdskonsu-
lenter och nykterhets-
vårdsassistenter) 

Gillis Ljungkvist, konsu
lent, tei(036) 10120, boit 
(036) 755 85 
Bengt Öhman, assistent, 
tel (036) 10910, bjst 
(036) 345 58 

Harald Persson, konsu
lent, tel (0470) 189 65, 
bost (0470) 140 29 
Fred Ekelund, assistent, 
tel (0470) 18976, bost 
(0470) 13395 

Holge r Netz, konsulent, 
tel (0480) 181 01 
Gösta Håkansson, assis
tent, tel (0480) 18102, 
bost (0480) 17916 

Margit Lindström, konsu
lent, tel 145 70, bost 
144 44 

Sten Forssberg, konsulent, 
tel 134 00, bost 13991 

Lennart Danielsson, kon
sulent, tel 182 81, bost 
167 83 
Ingemar Fredström, assi
stent, tel 174 76,bost 16902 
Exp 128 30 

Stina Bengtsson, konsu
lent, tel (040) 146 17, 
bost (040) 91 14 64 
Börje Hallström, assistent, 
tel (040) 146 18, bost 
(040) 871 25 

Hugo Bjurnemark, assi
stent, tel (040) 145 33, 
bost (040) 91 45 97 
Exp 142 40 

Folke Edberg, konsulent, 
tel 209 88, bost 118 54 
Karl-Inge Elvheden, assi
stent (tji), tel 209 89 

Waldemar Croner, kon
sulent, tel (031) 11 76 43, 
bost (031) 13 26 80 
Willy Ericson, assistent, 
tel (031) 11 76 73, Exp 
(031) 11 76 52 

VIII 



L ä n Ordförande 

Älvsborgs 
Västerlånggatan 30—32, 
Box 395, 
Borås 

Skaraborgs 
Östcrlånggatan 12, 
Mariestad 

Värmlands 
Drottninggatan 1 A, 
Karlstad 

Örebro 
Manillagatan 10, 
Örebro 

Västmanlands 
Stora gatan 41, 
Västerås 

Kopparbergs 
Slaggatan 22, 
Falun 

Gävleborgs 
Drottninggatan 10, 
Gävle 

Västernorrlands 
Köpmangatan 16, 
Sundsvall 

Jämtlands 
Artillerigatarj 4, 
Östersund 

Västerbottens 
Rådhusesplanaden 18 B 
Umeå 

Norrbottens 
Residensgatan 18—20, 
Luleå 

Häradshövding Nils Graneli, Skene, 
tel Kinna (0320) 404 01 

Nämndeman Johan Nyberg, Råda, Lidkö
ping, tel (0510) 310 42 

Länsarbetsdirektör Arvid Eskel, Romstads-
vägen 21, Karlstad, tel (054) 114 50, bost 
(054) 118 04 

Bankdirektör Fritz Berggren, Hertig Karls 
Allé 42, Karlskoga, tel (0586) 315 80 

Drätseldirektör Gustav Olsson, Polhems
gatan 5, Västerås, tel (021) 334 92 el 
375 00 

Rektor Olof Hammar, Folkärna, tel Avesta 
(022G) 840 55 

Stadsfiskal Martin Andreas, Kyrkogatan 6, 
Söderhamn, lel (0270) 128 11 

Förste rektor Magnus Hovlin, Trafikgatan 
51, Skönsberg, tel Sundsvall (060) 580 24 

Borgmästare Åke Jansler, Regementsgatan 4, 
Östersund, tel 118 55 

Direktör EloF Lindgren, Herrgårdsvägen 8, 
Umeå, tel 131 86 

Rektor Adrian Wennström, Framnäs, Öje-
byn, tel Piteå 602 85 

Tjänstemän 
(nykterhetsvårdskonsu-
lenter och nykterhets-
vårdsassistenter) 

Tord Unger, konsulent, 
tel (033) 152 87 
Nils Hentrnark, assistent, 
tel (033) 152 01 
Uno Simm, assistent, tel 
(033) 152 07 

Sven Ståby, konsulent, 
tel 111 20, bost 123 25 
Nils Gustav Jansson, assi
stent, tel 123 20, bost 
127 45 
Arne Andersson, tf kon
sulent, tel (054) 179 40 
Karl Erik Ericson, assi
stent, tel (054) 179 41, 
bost (054) 516 89 
Karl Persson, konsulent, 
tel (019) 12 99 90, bost 
(019) 18 99 27 
Karl-Gustav Nyqvist, as
sistent, tel (019) 12 60 60 
Eric Croner, konsulent, 
tel (021) 474 72, bost 
(021) 362 72 

Torsten Persson, assistent, 
tel (021) 491 72 
Gustaf Adolf Lundberg, 
konsulent, tei (0226) 
15767, bost (0226) 158 38 
Gunnar Nyhlén, assistent 
Sven Simonsson, konsu
lent, tel (026) 279 01, 
bost (026) 286 31 
Lennart Grannfors, assi
stent, tel (026) 279 02 
Rolf A Ekelund, kon
sulent, tel (060) 151 20, 
594 17 

Göran CarLson, assistent, 
tel (060) 594 17 
Birger Lindroos, konsu
lent (tji), tel 20081, tf kon
sulent Edvin Lähctkangas, 
Edvin Lähetkangas, assi
stent (tji), se ovan, tel 
192 77 

Gunnar Svärd, konsulent, 
tel 153 70 
Arnold Sparrman, assis
tent, te l l62 09, bost 14526 
Sven-Gunnar Carlsson, 
konsulent, tel 153 20 
Vakant 
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Skolor tillhörande barna- och ungdomsvården 

S K O L O R F Ö R M A N L I G A E L E V E R 

Skolans namn och adress 

Lövsta skolhem och yrkes

skola, Vagnhärad 

Tel växel 
Trosa-Vagnhärad (0156) 
140 20 

Styrelsens ordförande eller verkställande ledamot 

Landshövding Ossian Sehlstedt, Nyköping, Tel 

Nyköping (0155) 170 00 el 107 57 (vån) 

Skolans rektor m fl 
Chef o läkare: Vakant. 

Rektor: Dick Blom
berg, tji, vik Ture 
Bomgren, tel (0156) 
14021, l:e ass yrkes
skolan : tel (0156) 
140 22. l:e ass skol
hemmet : tel (0156) 
140 24. Ass för vård 
utom skolan : tel 
(0156) 140 22. Bok
hål lare : tel (0156) 
140 26 

Långanäs yrkesskola, 
Eksjö 

Fagareds yrkesskola, 
Lindome 

Forsane yrkesskola, 
Frändefors 

Sundbo yrkesskola, 

Fagersta 1 

Johannisbergs yrkesskola, 
Kalix 

Råby yrkesskola, Lund 

Margretelunds yrkesskola, 
Lidköping 

Gräskärrs yrkesskola, 
Uddevalla 

Hammargårdens yrkes
skola, Drottningholm 

Stigby yrkesskola, Visingsö 

Bärby yrkesskola, Bärby 

Östra Spångs skolhem, 
Örkelljunga 

Vemyra skolhem, 
Sollefteå 

Gudmundsgårdens skol
hem, Box 507, 
Kalmar 

1 Dä riksdagen är samlad. 

Riksdagsman Göran Karlsson, Huskvarna. Tel 
Sthlm (010) 22 46 001 (FK) el Huskvarna 
(036) 33316 

Rektor Frans Ivarsson, Trumpetaregränd 20, 
Göteborg. Tel kont (031) 18 16 95, bost 40 50 50 

Ingenjör Knut Hesselbom, Åmål. Tel 107 90, 
kont 108 44 

Landssekreterare Ludvig Lorichs, Lustigkulla-
gatan 2, Västerås. Tel kont (021) 378 20, bost 
456 05 

Rektor Sven Bergstrand, Kalix. Tel Kalix 2030, 
bost 19 

Landstingsman Torsten Andrée, AUhelgona Kyr
kogata 10, Lund. Tel kont (0412) 148 84, bost 
(0412) 155 03 

Fd riksdagsman Walter Sundström, Skövde. Tel 
(0500) 157 69 

Riksdagsman Einar Dahl, Tel Sthlm (010) 
22 46 001 (FK) eller (0522) 114 99 

Fd folkskolinspektör fil dr Helge Haage, Snack-
parken 11, Bromma. Tel bost Sthlm (010) 
25 20 17 

Riksdagsman Harald Almgren, Norrahammar, tel 
Jönköping (036) 603 47. Tel Sthlm (010) 
22 46 001 (AK) 

Distriktsornbudsman Hans Alsén. Glimmer-
vägen 5 B, Uppsala. Tel kont (018) 458 94, 
bost (018) 457 31 

Skoldirektör Lennart Levin, Kopparmölleplatsen, 
Hälsingborg. Tel (042) 105 93 

Fd häradshövding Herbert Beckman, Hallsta-
gatan 7, Sollefteå. Tel (0620) 107 87 

Riksdagsledamot fru Tekla Torbrink, Sjömans
gatan 9, Kalmar el Sthlm (010) 22 46 001 

(AK), bost Kalmar (0480) 129 08 

Görlof Sehlstedt, tel 
Eksjö 408 

Eric Helldal, tel Göte
borg (031) 76 00 78 

Harald Hansson, tel 
Vänersborg (0521) 
400 12 

Karl Henrik Suneson, 
tel (0223) 520 34 

Rune Vikberg, tel 
Kalix 3 

Algot Andersson, tel 
Lund (0412) 104 65 

Torsten Sjunnesson, tel 
Lidköping (0510) 
200 43 

Albert Olsson, tel 
(0522) 147 20 

Hugo Stargård, td 
Mälaröarna (0756) 
242 40 

Erik Liden (tf), tel 
Visingsö 255 

Vakant, tel Uppsala 
(018) 631 03 

Ragnar Dahlstrand, tel 
Klippan (0435) 
500 36 

Stig Dahlström, tel 
Sollefteå 108 41, bost 
126 44 

Herman Jansson, tel 
Kalmar (0480) 11705 

X 



Skolans namn och adress 

Folåsa skolhem, 
Vikingstad 

Styrelsens ordförande eller verkställande ledamot 

Riksdagsledamot Ingemar Andersson, Bjälbo-
gatan 4a, Linköping. Tel (013) 24135 el Sthlm 
(010) 22 46 001 (AK) 

Skolans rektor m fl 

Helmer Petrén, tel Lin
köping (013) 100 02 

SKOLOR FÖR KVINNLIGA ELEVER 

Skolans namn och adress 

Bistagårdens hemskola, 

Bâlsta 

Ryagårdens yrkesskola, 
örkelljunga 

Styrelsens ordförande eller verkställande ledamot 

Socialinspektör Britta Sjögren, Sthlms stads hem
hjälpsnämnd, Fack, Stockholm 19. 
Tel (010) 24 05 20, bost (010) 47 57 95 

Hovrättspresident Björn Kjellin, Malmö. 
Tel (040) 734 30, bost (040) 654 88 

Skolans rektor m fl 

Birgit Nilsson, tel En
köping (0171) 50476 

Chef: Rektor Folke 
Carlsson, Exp: tel 
Klippan (0435) 
503 43. l:e ass: tel 
Klippan (0435153111 
Bokhållare: tel Klip
pan (0435) 500 25 
Vård utom skolan: 
tel Klippan (0435) 
507 45 

Brättegårdens yrkesskola, 
Vänersborg 

Hornö yrkesskola, 
Enköping 

Härsjögårdens yrkesskola, 
Hyssna 

Eknäs yrkesskola, 
Enköping 

Morängens yrkesskola, 
Almunge 

Håkanstorps yrkesskola, 
Vingåker 

Broby skolhem, 
Söderköping 

Landstingsdirektör Henry Hårde, Box 22, Väners
borg. Tel (0521) 12090 bost (0521) 101 98 

Ombudsman fru Elna Carlsson, Västmannagatan 
4, Stockholm. Tel (010) 1118 88, bost (010) 
7168 23 

Landssekreterare Erik Axelson, Länsstyrelsen, 
Göteborg. Tel (031) 17 22 80, bost (031) 
112611 

Byråchef Ruth Äger, Lillsjönäsvägen 56, 
Bromma. Tel tjänsterum (010) 67 93 00, bost 
(010) 25 65 35. Lantbrukare Lars Ladö 
(verkst led), Sparrsätra. Tel Sparrsätra 68 

Fru Ruth Kärnek, Tidens förlag, Sveav. 68, 
Stockholm Va. Tel (010) 23 82 50, bost 
(010) 27 68 19 

Drätselchef Tage Larfors, Stadshuset, Katrine
holm. Tel (0150) 134 40, bost (0150) 109 27 

Rektor Walter Lund, S Promenaden 132, Norr
köping. Tel (011) 369 53 

Anna-Stina Åkerblom, 

tel Vänersborg (0521) 
112 62 

Maggie Göransson, tel 
Enköping (0171) 
810 28, 811 25 

EUa-Lisa Holmgren, 
tel Kinna (0320) 

393 50, 392 85 
Berndt Rigbäck, tel 

Enköping (0171) 
81132, 810 03 

Elsa Hansson, tel Alvtn-
da (0174) 202 88 

Göte Nilsson, tel Katr i 
neholm (0150) 22011 

Maja Stehn, tel Söder
köping (0121) 102 74 

E F T E R V Å R D S K O N S U L E N T E R 

Distrikt Namn och adress 

1 :a distr (Stockholms stad, Lidingö, 
Djursholm, Nacka, Solna, Sund
byberg, Sollentuna och Huddinge) 

1 Då riksdagen är samlad. 

Telefon 
(inom parentes 
anges riktnr) 

(010) 22 12 00 

(010) 22 12 00 

1. Roland Oiovson, tji, vik Rolf Svanberg, 
Socialstyrelsens skolbyrå, Svartmangatan 
9, Stockholm 2 

2. Gösta Bengtsson, Socialstyrelsens skol
byrå, Svartmangatan 9, Stockholm 2 

XI 



Distrikt Namn och adress 

2 :a distr (de delar av Stockholms län, 
vilka icke ingår i 1 :a distr, även
som Upps, Söderm, Österg, Gotl 
och Örebro län) 

3 :e distr (Jönk, Kronob, Kalmar, 
Blek, Krist och Malmöh Jan) 

4:e distr (Hall, Göteb och Bohus, 
Älvsb och Skarab län) 

5:e distr (Värrol, Västmanl, Kopp, 
Gävleb, Västernorrl, Jämll , Väs-
terb och Norrb län) 

Åke Hären, Generalsgatan 5—7, Norrköping, 
bost Abel Beckers gata 5, Norrköping 

Sven Perlstam, Stortorget 27, Malmö V, 
bost Sergels väg 14 B, Malmö 

Erik Wallin, Kungsporlsavenyen 11—13, 
Göteborg C, bost Biskopsbogatan 61, 
Mölndal 

Gunnar T Svensson, Bergslagsvägcn 54 B, 
Fagersta 

Telefon 
(inom parentes 
anges riktnr) 

Norrköping (011) 
655 35, bost 815 80 

(040) 340 83, bost 
91 50 91 

(031) 1196 47, 
bost 27 28 46 

Fagersta (0223) 
104 19 

K O N S U L E N T F Ö R F O S T E R H E M S A N S K A F F N I N G O C H 

V I S S A E F T E R V Å R D S U P P G I F T E R 

Distrikt 

Hela landet 

Namn och adress 

Astrid Olsson, Socialstyrelsens skolbyrå, Svart-
mangatan 9, Stockholm 2 

Telefon 
(inom parentes anges 
riktnr) 

(010) 22 12 00 

S T A T E N S F Ö R L I K N I N G S M Ä N F Ö R M E D L I N G I A R B E T S T V I S T E R 

Distrikt Namn och adress 

1 :a distr (Stockh stad samt 
Stockh, Upps o Söder
mani län) 

2:a distr (Österg, Jönk, 
Kronob, Kalmar, Gotl o 
Blek län) 

3:e distr (Krist o Malmöh 
län) 

4:c distr (Göteb o Bohus 
län) 

5:e distr (Hall, Älvsb o Ska
rab län) 

6:e distr (Värml, Örebro, 
Västmanl o Kopp län) 

7:e distr (Gävleb, Väster
norrl o Jämtl län) 

8:e distr (Västerb o Norrb 
län) 

Länsarbetsdirektör Stig Gullbcrg, Karlbergs-
vägen 52, Stockholm Va 

Hypotcksdirektör Bengt Gunnhagen, Box 114, 
Linköping 

Borgmästare Lars Gunnar Ohlsson, Hälsingborg 

Rådman Sten Lindquist, Rådhuset, Göteborg 1 

Borgmästare Jarl From, Vänersborg 

Advokat Arvid Berggren, Örebro 

Fd. Byrådirektör Carl Ghr Schmidt, Karlbergs
vägen 42, Stockholm Va 

Rådman Bengt Jacobson, Luleå 

Telefon 
(inom parentes anges 
riktnr) 

(010) 54 05 20; riks 
54 05 80, direkt tel 
52 22 24, (bost) (010) 
32 76 90 

(013) 201 32, (bost) 
(013) 409 63 

(042) 205 10, (bost) 
(042) 159 01 

(031) 17 27 40, 
(bost) (031) 16 39 17 

102 97, (bost) 105 19 

(019) 11 73 09, (bost) 
(019) 11 50 19 

(010) 3122 61 

100 50, (bost) 158 38 
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D E N S O C I A L A V E R K L I G H E T E N I B I L D 

Domstolarna häktar och dömer och går ut ifrån att det alltid skall finnas plats på 

fångvårdsanstalterna. Fångvården kan aldrig neka att ta emot den som domstolen 

hänvisat dit. 

Fotografen i rättssalen ger oss bara ryggarna. Vi får en bild av de kriminella ung

domarna bakifrån — hur de har det med sig själva får vi inte veta. Och lika litet vet 

anhöriga och samhället och vetenskapen om varför det har gått som det har gått. 

Praktiskt arbete på fältet och utvidgad forskning måste få större resurser i fråga om både 

pengar och folk. Och kanske viktigast av allt : forskning och praktik måste beflita sig 

om intimaste samarbete. 
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Kunskap om fångsamhället 

Detta Sociala Meddelandens specialnummer om den moderna 
kriminalvården presenterar ett med socialvården närbesläktat 
vårdområde. Många av de problem som möter socialvårdens, 
speciellt barna- och ungdomsvårdens representanter, förekom
mer även inom kriminalvården. Det är viktigt att de olika 
grupperna av socialarbetare lär så mycket som möjligt om var
andras arbetsfält — deras respektive uppgifter har samma in
nebörd, nämligen att syssla med den enskilda människan. 

En samlad översikt över svensk kriminalvård av i dag och 
en sammanfattning av dess ledande principer har hittills varit 
svår att få. Det här numret har kommit till för att söka fylla 
det behovet. 

Häftet är ett led i en saklig information i ett ämne som på det 
hela taget ligger utanför den vanliga medborgarens möjlighe
ter att skaffa sig kunskap om —• fängelsernas slutna värld. 



Fångvårdens landshövdingar i provinsen — rikets fångvårdsdirektörer — 
sammanträffar ett par gånger om året med fångvårdsstyrelsen — dess"generaldirektör och 
byråchefer — för planeringsarbete och behandling av frågor av principiell räckvidd. 

Kungl fångvårdsstyrelsens chef generaldirektör Torsten Eriksson (i mitten). I vänstra 
raden, räknat från generaldirektör Eriksson, byråchef Holger Romander, lag- och ut-
redningsbyrån, byråchef Carl-Henrik Eriksson, arbetsbyrån, fångvårdsdirektör Gunnar 
Rudstedt, chef för östra anstaltsgruppen, fångvårdsdirektör Fritz Serenander, chef för 
västra anstaltsgruppen, fångvårdsdirektör Gunnar Marnell, chef för säkerhetsgruppen, 
fångvårdsdirektör Gösta Ringius, bitr fångvårdsdirektör i östra anstaltsgruppen. I 
högra] raden byråchef Bertil Forssell, socialbyrån, byråchef Nils-Uno Fornander, kansli
byrån, fångvårdsdirektör Folke Karlström, chef för norra anstaltsgruppen, fångvårds
direktör Gunnar Thurén, chef för södra anstaltsgruppen, fångvårdsdirektör Erik Lind
berg, chef för ungdomsgruppen, fångvårdsdirektör Barbro Hall-Mikaelsson, 
chef för kvinnogruppen, längst t v chefspsykologen Sven Larsson. 

Förstärkta fångvårdsstyrelsen, som enligt 84 § verkställighetslagen och 18 § lagen om vill
korlig frigivning skall bestå av generaldirektören eller dennes ställföreträdare, ytterligare 
en tjänsteman vid fångvårdsstyrelsen samt två av Konungen utsedda sakkunniga, av 
vilka den ene är eller skall ha varit innehavare av domarämbete, sammanträder i regel 
varje måndag. 

Förstärkta fångvårdsstyrelsen avgör vissa grupper av ärenden som fakultativa vill
korliga frigivningar, åtgärder rörande villkorligt frigivna och bestraffningar av intagna. 
Den förstärkta fångvårdsstyrelsens ordinarie sammansättning är för närvarande byrå
cheferna Romander och Forssell, tingsdomare Bengt Sandström och riksdagsmannen 
Hans Gustavsson. 
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Kriminalvården och dess klientel 

Av generaldirektör TORSTEN ERIKSSON 

Brott och Brott och brottslingar borde vara liktydiga begrepp, men så är det inte. 
brottslingar Nog för att en person som vi kallar brottsling alltid begått ett brott, men 

alla som döms för brott kan därför inte kallas brottslingar. Lagen får de
finiera sin speciella terminologi hur den vill, inte ens jurister torde vara 
villiga att rubricera bötfällda parkeringssyndare som brottslingar, så myc
ket mindre den stora allmänheten som till en betydande del består av folk 
som någon gång brutit mot lagen och dömts för det. Chansen att leva 
ostraffligt upp till pensionsåldern blir tunnare för vart år. Lagarna blir 
fler och mera invecklade, riskerna att råka in i en brottslig situation lika
så, alltid trampar man vid sidan någon gång, och står där då en polis eller 
en anmälare, så är det färdigt! 

Det stora genombrottet för svenska folkets totalkriminalisering skedde 
som bekant med bilismen. Den som skriver detta, skrev också in i Jönkö
pingsfängelsets ankomstbok Sveriges första rattfyllerist, rättare sagt: den 
förste som dömts till fängelsestraff för rattfylleri enligt 1934 års stränga 
lagstiftning. Denna lag siktade direkt på en avskräckningsetfekt, s k all-
mänprevention. Eftersom rättvisan slog hårt och blint mot varje rattfylle
rist och domstolarna inte dömde villkorligt utan bara burade in, så fort en 
viss promillesiffra överskridits, räknade man med att kunna avskräcka 
majoriteten av bilister från att dricka mer än det kvantum sprit som tole
rerades. Ingen trodde att antalet rattfyllerister i fängelse skulle bli särskilt 
stort. 

Den förste rattfylleristen kände sig också som en eländig brottsling. Fa
miljen följde honom gråtande till fängelseporten, och fängelseprästen fick 
ofta se till honom. Hur är det nu? Betraktas rattfylleristerna som brotts
lingar? Själva gör de det inte, släkten inte heller. Man har varit oförsik
tig, haft otur, och betalar med sina fängelsemånader som parkeringssyn
dare sina böter. Till jourhavande uppsyningsmannen på Långholmen ring
de en dag en person, uppgav sig vara släkting till en intagen och begärde 
att få utverka en favör. »Han har ju inte gjort något brott, det var ju 
bara en enkel rattfylla!» 

Att det gått så här med rattfyllerilagstiftningen är lagens eget fel. Den 
blev alltför sträng. Då reageras också på det sätt som skett. Brottet be
straffas, men betraktas inte som »riktigt» brott. Med den rimligare ut
formning som rattfyllerilagstiftningen numera fått kanske det skall gå att 
vrida den allmänna meningen rätt igen. Ty nog är det absurt att en per
son, som satt andra människors liv i fara genom att föra bil i spritpåver-
kat tillstånd, skall anses vara mindre brottslig än den som stulit en smula 
av annans överflöd! 
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En årgång 
lagbrytare 

Det finns tre officiella publikationer som lämnar statistiska uppgifter om 
brottsligheten här i landet. Två utges av Statistiska centralbyrån. Den ena 
av dem heter »Brott som kommit till polisens kännedom», den andra kort 
och gott »Brottsligheten». Siffror finns tillgängliga t o m 1959. Den tred
je publikationen heter »Kriminalvården» och utges av Fångvårdsstyrelsen. 
Den har hunnit ett år längre och kan ge siffror för 1960. Vi skall här ösa 
en del uppgifter ur dessa tre källor. 

Omkring 575 000 personer togs under 1959 av polisen som »misstänkta 
för brott». Därav var i runt tal 18 000 personer icke svenska medborgare, 
av vilka i sin tur många levat länge här i landet. Den mycket spridda 
uppfattningen att utlänningarna skulle spela någon större roll i svensk 
brottslighet reduceras härmed till sina rätta proportioner. Att en årsskörd 
»brottslingar» skulle vara mer än halvmiljonen belyser med vilka groteska 
begrepp vår lagstiftning ibland kan röra sig. 

Köns- och åldersfördelningen var följande: 

Det ungdomliga inslaget i denna totalkriminalitet, där allt, smått som 
stort, räknas med, var således betydande. Kvinnorna är inte tiondelen så 
brottsliga som männen. 

Men »misstänkt» betyder inte skyldig. Över 80 000 av de misstänkts, 
släpptes på grund av att de antingen befunnits faktiskt vara oskyldiga el
ler eftersom bevisningen inte varit tillräcklig. 

Resten, nära en halv miljon medborgare, var alltså brottsliga enligt po
lisens och åklagarnas uppfattning. Och ändå blev bara ungefär femtede
len åtalade för domstol. För de andra gick det så här: 

Den som är under 15 år, då han begår brott, kan inte straffas alls. Över 
1 7 000 barn släpptes av den anledningen. För flertalet av dessa blev det 
i stället barnavårdsnämnden som ingrep på något sätt. Nästan 27 000 per
soner, varav omkring 9 000 under 21 år, fick s k åtalseftergift, vilket för 
de ungas del ofta betydde detsamma, dvs att barnavårdsnämnden skötte 
om att ingripa på behövligt vis. Uppenbart sinnessjuka straffas inte, om 
de begår brott. Ca 1 200 avfördes av den anledningen och blev väl i stäl
let i allmänhet omhändertagna av mentalvården. För ca 5 000 hindrade 
dödsfall, preskription av brottet eller att man inte fick tag i dem att åta) 
kom till stånd. Till slut nöjde sig åklagaren med ett s k »strafföreläggan
de», dvs ett bötesbelopp som beslutas utan domstolshandläggning vid 
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överträdelser av enklare slag mot vägtrafikförordningen, i inte mindre än 
287 000 fall. 

Efter alla dessa åderlåtningar återstod av den ursprungliga halvmiljo
nen att för domstol åtala 119 100 män och 6 000 kvinnor. De flesta av 
dem som åtalades blev också dömda. Endast ett mindre antal frikändes 
eller straffriförklarades för sinnessjukdom. 

Om man nu tar och slår ihop de lagbrytare som fått strafföreläggande 
eller åtalseftergift av åklagare med dem som blivit sakfällda av domstol, 
får vi den grupp av »brottslingar» som publikationen »Brottsligheten» fö
reträdesvis behandlar. För år 1959 var det 443 000 personer. Vad hade de 
nu gjort? Här skummar vi bara ur tabellerna: 

Förteckningen är inte fullständig. Avsikten har ju endast varit att be
lysa förekomsten av olika slags brott. 

Förekomsten ja! Här kan vi stanna en stund vid frågan om det s k 
»mörktalet». Många brott förblir oupptäckta och alltså även ostraffade. 
Men upptäcktsrisken förhåller sig olika vid olika slags brott. Våldsmär 
löper en mycket hög upptäcktsrisk. Tjuven kommer däremot mycket lät
tare undan. Uppklaringsprocenten för tjuvnadsbrott håller sic bara mel
lan 20—25 procent. 
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Vi har redan här ovan sett att åklagarna själva skötte näpsten av lag
brytaren genom att utfärda strafföreläggande på böter i bortåt 300 000 
fall. Domstolarna spädde ytterligare på detta antal med omkring 100 000 
bötesdomar. Slutresultatet av ingripandena mot 1959 års brottslingar kan 
vi sammanfatta i följande tabell: 

Härmed börjar vi på att komma fram till kriminalvårdens klientel, dvs 
de som dömts villkorligt eller fått straffarbete, fängelse, förvaring, ung
domsfängelse. 

Kriminalvårds- Om vi då först ser på de villkorligt dömda, måste vi nu genast göra ytterli-
klientelet g a r e e n reduktion, nämligen ta bort den grupp som dömts utan föreskrift 

om övervakning, med eller utan andra föreskrifter. Och nu kan vi i stäl
let gå över till att använda färskare siffror, för år 1960, denna gång häm
tade ur fångvårdsstyrelsens årsberättelse »Kriminalvården 1960». Ur den 
tar vi följande tabell rörande dem som under år 1960 efter laga kraft 
ägande dom togs in under kriminalvården som villkorligt dömda med 
övervakning. 

Antalet villkorligt dömda har stadigt stigit. År 1955 utgjorde de 3 225 
män och 427 kvinnor. De står i regel under övervakning i 3 års tid. Hela 
antalet uppgick den 1 jan 1961 till 11 849 män och 1 208 kvinnor, sum
ma 13 057 personer. 

Men dessutom omfattar kriminalvårdens övervaknings- och tillsynskli
entel ytterligare de från straffarbete och fängelse villkorligt frigivna samt 
dem som provutskrivits från ungdomsfängelse och från förvaring. Härige-
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nom blir totalsiffran vid nyssnämnda tidpunkt 15 183 personer, varav 
1 258 kvinnor. 

De som togs in under 1960 för att avtjäna straffarbete eller fängelse 
hade följande tider 

Det torde vara av intresse att se, hur dessa fångar fördelade sig ålders-
mässigt sett: 

Ser vi på brotten, finner vi att bland straffångarna det alldeles övervä
gande antalet begått stöld eller annat egendomsbrott, medan majoriteten 
av dem som dömts till fängelse gjort sig skyldiga till rattfylleri. Straffar
bete och fängelse är visserligen bestämda till tiden, men denna tid kan 
reduceras genom villkorlig frigivning. Det finns två former av villkorlig 
frigivning, dels en obligatorisk form och dels en fakultativ form. Enligt 
den obligatoriska skall var och en som undergår straffarbete på viss tid, 
inte under 6 månader, eller fängelse på minst lika lång tid villkorligt fri-
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givas, då han avtjänat 5/6 av strafftiden. Under en prövotid efter frigiv-
ningen, som skall motsvara den återstående strafftiden, dock minst 1 år, 
om det ådömda straffet uppgår till 1 år eller mera, och eljest till 6 måna
der, skall den frigivne föra ett ordentligt och ostraffligt leverne, undvika 
dåligt sällskap och bemöda sig om utväg till försörjning på lovligt sätt 
samt i övrigt ställa sig till efterrättelse de föreskrifter som enligt lag kan 
meddelas honom. Missköter han sig kan han få varning, prövotiden kan 
förlängas eller den medgivna villkorliga friheten förklaras förverkad. 

Fakultativ villkorlig frigivning kan ges sådan straff- eller fängelsefånge 
som avtjänat minst 2/3 av strafftiden, dock minst 4 månader. Men här 
gäller särskilda villkor. Den intagne skall ansöka om frigivningen, och 
fångvårdsstyrelsen, som beslutar i frågan, skall beakta olika omständigheter, 
bl a brottets beskaffenhet, dess orsaker och omständigheterna vid brottet, 
den dömdes tidigare vandel, hans uppförande under fängelsetiden och 
sinnesriktning vid den tid då frigivningen ifrågasattes, hans beredvillig
het att ersätta genom brottet uppkommen skada samt de förhållanden 
vilka han skulle komma att försättas i efter frigivningen. I övrigt gäller 
samma regler som beträffande den obligatoriska formen. Huvudvikten 
läggs vid prövningen numera på den intagnes arbetsamhet och skötsam
het under anstaltstiden samt de förhållanden han kan få efter frigivningen. 

Ungdomsfängelse är en behandlingsform som liknar ungdomsvårdssko
lornas. Klientelet är mellan 18—21 år vid intagningen. Vistelsetiden är 
relativt obestämd, men kan inte överskrida 4 år. Vanligen rör det sig om 
ca 1 år. År 1960 nyintogs 248 ynglingar och 4 flickor för att undergå det
ta slags straff. Det är en särskild riksnämnd, ungdomsfängelsenämnden, 
bestående av 5 ledamöter och med ett justitieråd (Romanus) som ordfö
rande, som beslutar om utskrivning och även har stort inflytande på be
handlingen under anstaltstiden. 

Till slut har vi de förvarade. Ar 1960 nyintogs 102 män och 1 kvinna 
till förvaring. Förvaring tillämpas i huvudsak på notoriska brottslingar, 
som undergått flera tidigare straff. Domstolen fixerar en minsta tid, som 
inte får underskrida 1 år, men sedan är det en riksnämnd, internerings
nämnden, även den bestående av 5 ledamöter med ett justitieråd (Lech) 
som ordförande, som har att avgöra tidpunkten för utskrivningen. Om 
den förvarade skött sig väl kan han i regel påräkna utskrivning vid minsta 
tidens utgång. Har han efter en första förvaringsdom på nytt återfallit i 
brott, brukar denna tid förlängas. 

Om vi nu summerar de personer som under 1960 intagits i fångvårds-
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anstalt efter att ha dömts till ovillkorligt straffarbete, ovillkorligt fängelse, 
ungdomsfängelse och förvaring samt därtill lägger de över 5 000 häktade 
som också vistats kortare eller längre tider i fångvårdsanstalt i avbidan på 
rannsakning och dom, så blir hela antalet personer som passerat in i an
stalterna under år 1960 hela 12 166. Men under året avgick efter utstånd-
na straff, villkorlig frigivning från straffarbete eller fängelse eller provut
skrivning från ungdomsfängelse eller förvaring samt försatta på fri fot ef
ter häktning sammanlagt 12 188 personer. Den 1 januari 1961 fanns det 
kvar i anstalterna 4 717 personer, varav 89 kvinnor, vilket så till vida var 
sensationellt som att för första gången på mycket länge antalet intagna 
blivit något lägre än vid samma tid året förut. Annars har såsom bekant 
beläggningen av fångvårdsanstalterna stadigt och kraftigt ökat sedan något 
år efter fredsslutet. Under kriget steg kontinuerligt beläggningen till myc
ket höga tal, omkring 5 000 intagna år 1943. Därefter sjönk beläggningen 
brant för att redan efter bara ett par år vara nere i ca 2 000. Man räkna
de också på den tiden med att det framtida behovet av anstaltsplatser 
inom fångvården skulle röra sig om ca 2 000. Men utvecklingen blev en 
helt annan. Här har två orsaker samverkat. 

Brottsligheten För det första är det så att kriminalitetsbenägenheten har ökat inom 
växlar i takt alla åldersgrupper och alla lager inom befolkningen. Det har spekulerats 
med förändring- mycket kring frågan om vad detta kan bero på. När den stora massan av 
arna i frestelse- medborgare får det bättre, ekonomiskt och i andra hänseenden, så tycker 
mängden man ju att kriminaliteten borde minska. Att den människa som saknar 

mat för dagen åt sig och de sina stjäl, finner alla naturligt. Men varför 
skall stöldbiottsligheten öka i välståndets Sverige, och varför våldsbrotts
ligheten? En teori, eller rättare sagt en arbetshypotes, konstaterar helt 
enkelt att brottsligheten växlar i takt med förändringarna i frestelsemäng
den. Ju fler tillfällen att stjäla, dess mer stjäls det! Men varför det blivit så 
har ännu inte klarlagts. Talrika undersökningar har sysslat med spörsmålet 
och belyst det på varierande vis, även kommit till diametralt motsatta 
ståndpunkter. I den amerikanska bilstaden Detroit konstaterade en un
dersökning för en del år sedan att brottsligheten ökade under goda tider 
och minskade under dåliga. Förklaringen härtill fann man i att familje
banden slappnade under goda tider. Alla familjemedlemmarna levde mer 
utanför hemmet, slösade med pengar, råkade i svårigheter och i frestelse
situationer som inte uppkom, då familjerna under arbetslöshetsperioder 
hänvisades till ett mer stilla och intimt liv. Så har man visat på det ökade 
spritbrukets roll som kriminalitetsfaktor, på det alltmer jäktade arbets
livets psykiska press på människorna, på inflyttningen till stadsmiljöer 
från den lugnare lantmiljön, på den ökade rörligheten inom befolkningen 
osv. 
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För det andra får man emellertid också ta i betraktande att eftersom 
kriminalitetsbenägenheten är mycket olikartad inom olika åldersgrupper 
så spelar befolkningssammansättningen en betydande roll. Om de mest 
kriminalitetsbenägna åldersgrupperna ökar i antal så kan vi få en ökad 
kriminalitet även om, paradoxalt nog, själva kriminalitetsbenägenheten 
inom alla åldersgrupper skulle avta. Och det är uppenbarligen den para
doxen vi nu råkat in i här i landet. 

De prognoser som fångvårdsstyrelsen utarbetat angående behovet av 
anstaltsplatser visar att vi under 1962 får räkna med en medelbelägg
ning av 5 100 intagna och att vi under året skulle få toppbeläggning i 
februari och mars med 5 500. År 1963 stiger medelbeläggningen till 5 400 
med en topp i början av året av 5 800. Följande år ökar medelbelägg
ningen till 5 600, och toppen blir 6 100. 1965 slutligen blir medelbelägg
ningen 5 900 och toppbeläggningen 6 400. Så säger alltså en enligt kons
tens alla regler utarbetad prognos. Måtte den nu bara inte slå in! 

Fångvården befinner sig nämligen redan — och det är ju allmänt be
kant — i stora svårigheter, eftersom platsantalet inte förslår för behovet. 
Vi har under senare år byggt en hel serie av nya anstalter, moderna, för
träffliga anläggningar. Men vi nödgas fortfarande också använda gamla, 
dåliga, ohygieniska anstalter såsom Långholmen. 

Branderska huset är kärnan i anstaltsbebyggelsen på Långholmen. Det byggdes på 
1600-talet som sommarnöje. 
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Domstolarna häktar och dömer och går ut ifrån att det alltid skall 
finnas plats. Fångvården kan aldrig neka att ta emot den som domstolen 
hänvisat dit. Egentligen borde fångvården vara öyer-dimensionerad. Rim
ligheten härav inses desto tydligare om man ser till de regler för fång
behandlingen som lagen uppställt. 

Hur skall en fånge Låt oss då börja med de regler som gäller för behandlingen av häk-
behandlas? tade och anhållna m. fl. En lag av den 25 april 1958 ger här mycket pre

cisa föreskrifter. Huvudregeln är, att en häktad eller anhållen person inte 
får underkastas annan inskränkning i sin frihet än som påkallas av ända
målet med häktningen samt ordning och säkerhet. Han får t ex inte be
läggas med fängsel (t ex handbojor) om det inte är erforderligt för att 
förekomma flykt eller eljest är nödvändigt med hänsyn till ordning och 
säkerhet. Han får inte åläggas arbete men har rätt att utföra lämpligt 
arbete som han själv anskaffar eller som kan beredas honom. I den mån 
det är förenligt med god ordning och i övrigt inte föranleder olägenhet, 
får han anskaffa eller motta underhåll och bekvämlighet utöver vad som 
eljest bestås honom. Han har rätt att överlägga i enrum med sin försva
rare. Men hans korrespondens är underkastad starka restriktioner. 

I princip skall häktad eller anhållen person förvaras i enrum, men la
gen förutser, att det ibland kan vara nödvändigt med flerbeläggning av 
häktningsrummen av utrymmesskäl. Det kan ju också vara så, att en 
häktad eller anhållen person på grund av sinnesoro behöver sällskap i sin 
cell. En tillämpningskungörelse ger ytterligare detaljerade föreskrifter. 
Där sägs bl a att intagen som kvarhålls längre än ett dygn skall så vitt 
hinder inte möter dagligen vistas utomhus minst en timme. Tillstånd att 
motta besök får inte vägras, med mindre besöket kan antas äventyra ord
ning och säkerhet eller medföra fara för att bevis undanröjs eller utred
ning om brott eljest försvåras. Vid transport av intagen skall så vitt möj
ligt iakttas, att han inte utsätts för obehörigas uppmärksamhet. Måste 
han fängslas, skall fängslet döljas under hans dräkt. 

Sedan finns det ytterligare en kungörelse som ger föreskrifter om hur 
förvaringsrummen för häktade och anhållna skall vara utformade. De 
skall för det första uppfylla skäliga anspråk på sundhet. Förvaringsrum
met skall vara så anordnat, att obehörigas insyn förhindras, men det skall 
vara försett med fönster som ger rummet god dager. Golvytan skall vara 
minst 6 m2 och rummets kubikinnehåll minst 15 m8. Dessa mått är na
turligtvis mycket starkt pressade, och innan de fastställdes gjordes nog
granna utredningar. Utomlands kräver man i allmänhet större golvyta. 
Häradshäkten, stadshäkten och polisarrester står under tillsyn av förste 
provinsialläkaren och länsstyrelsen förordnar föreståndare för dessa loka
ler. Det åligger byggnadsstyrelsen och fångvårdsstyrelsen att i samråd 
upprätta normalritningar och tekniska anvisningar. 
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Justitieombudsmannen gjorde för några år sedan en inventering av 
häktes- och arrestlokalerna i landet och kunde därvid konstatera att de 
på många håll befann sig i bedrövligt tillstånd. Svårigheten att få bygg
nadstillstånd synes ha varit huvudorsaken härtill. Nu uppförs emellertid 
landet runt nya polishus och i anslutning till dem nya, tillfredsställande 
förvaringslokaler som uppfyller de förutnämnda föreskrifterna. Man strä
var efter att få bort de häktade ifrån fångvårdens anstalter. Det är två 
skäl härför. Dels är det principiellt oriktigt att en person som ännu inte 
är överbevisad och dömd för sitt brott skall förpassas till en fångvårds
anstalt, dels är numera också fångvårdsanstalterna så annorlunda utfor
made i jämförelse med de gamla anstalterna. Det häktade klientelet för
dyrar onödigtvis anläggningens drift. Den tiden då det bestämdes att häk
tade personer skulle överföras från polisarresterna till fångvårdsanstalter
na, såg man saken på annat sätt. Då ansågs det vara nödvändigt ur hu
manitär synpunkt att befria den häktade från den hårda förhörspress som 
polismyndigheten kunde ha utövat mot honom. Den synpunkten anses 
numera inte äga giltighet med den kontroll över polismakt och åklagar
väsende och den förändring i dessa båda myndigheters arbetssätt och syn 
på sin uppgift som numera inträtt. 

Dessa principiella och praktiska hänsyn (kostnadsfrågan har här spe
lat en mycket stor roll) gjorde, att statsmakterna för några år sedan in
gick ett avtal med Örebro stad om att staden i sitt nya polishus skulle in
foga ett häkte. Avtal av samma innebörd har träffats med Stockholms 
stad som i anslutning till sin polisarrest även skall uppföra ett stort häkte 
(över 100 platser). Förhandlingar om liknande avtal bedrivs med flera 
städer, och man kan se fram emot att inom de närmaste tio åren alla 
fångvårdsanstalter kommer att förlora sin egenskap av häkten. 

Hur straffarbete, fängelse, ungdomsfängelse och förvaring skall verk
ställas stadgas i lagen den 21 december 1945 om verkställighet av frihets
straff m m. Principerna för behandlingen fastslås i denna lags 24 § som 
vi här återger in extenso: 

Intagen skall behandlas med fasthet och allvar och med aktning för 
hans människovärde. Han skall sysselsättas med lämpligt arbete och i öv
rigt erhålla sådan behandling att hans anpassning i samhället främjas. 
Skadliga verkningar av frihetsförlusten skola såvitt möjligt förebyggas. 

Till ledning för en planmässig behandling av den intagne skall i er
forderlig omfattning verkställas undersökning av hans levnadsomständig
heter, personliga utveckling, hälsotillstånd, anlag och kunskaper. 

Den intagne är skyldig att med flit och ordning utföra arbete som åläg-
ges honom samt att ställa sig till efterrättelse för anstalten gällande ord
ningsregler ävensom de föreskrifter och tillsägelser som meddelas av an
staltens personal. 
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En ganska universel l 
tanke 

Förenta Nationernas 
Standard Minimum Rules 
för behandling av fångar 
står heh i samklang med 
de principer för fång
behandlingen som antagits 
såväl här i Sverige som 
i många andra länder: 
en fångvård skall samtidigt 
som den skyddar 
samhället likväl uppehålla 
respekt för människovärdet. 

En av fångvårdsstyrelsen utarbetad redogörelse för verkställighetens 
syfte och organisation samt för de stadganden och föreskrifter som angå 
de intagnas behandling skall hållas tillgänglig för de intagna. 

De riktlinjer för fångbehandlingen som sålunda fastlades 1945 är nu
mera också internationellt allmänt erkända. Förenta Nationernas »Stand
ard Minimum Rules» för behandling av fångar, antagna vid en världs
kongress 1958, står helt i samklang med de principer för fångbehand
lingen som antagits såväl här i Sverige som i många andra civiliserade 
länder. En numera avliden engelsk fångvårdschef uttryckte träffande 
tanken på följande sätt: »Fången kommer till fängelset som straff, inte 
för att straffas.» 

Behandlingen av de intagna skall alltså ha ett positivt syfte. Lagstif
taren är helt på det klara med att frihetsförlusten i sig själv är skadlig. 
Skadan tillfogas den dömde för att den allmänna laglydnaden skall upp
rätthållas. Men lagstiftaren hade inte åsyftat att den dömde skall göras 
till en fysisk, intellektuell eller social krympling. Han skall böjas, men inte 
knäckas. Anstaltsbehandlingen skall så anordnas, att ont inte blir värre, 
utan helst så att han lämnar anstalten som en medborgare redo att göra 
en fullgod insats i samhället. 

I detta syfte ger verkställighetslagen detaljerade bestämmelser i olika 
hänseenden. Signifikativt nog börjar man genast efter 24 § med att säga 
ifrån, att om »men» inträder för intagens kroppsliga eller själsliga hälsa 
eller uppenbarligen kan befaras inträda genom bestämmelse i verkstäl
lighetslagen, så skall den jämkning göras som prövas nödig för att av
hjälpa eller förebygga sådant men. I nästa andedrag sägs emellertid, att 
om så erfordras för att upprätthålla ordning och säkerhet inom anstalten, 
får styresmannen besluta om inskränkning i förmåner som tillkommer in
tagen enligt lagen. Vidare sägs, att de intagna skall fördelas och behand
las med hänsyn tagen till deras ålder, hälsotillstånd, sinnesbeskaffenhet, 
karaktärsegenskaper, tidigare vandel, arbetsförmåga, anlag och utbild
ning. Menlig inverkan de intagna emellan skall så långt möjligt förhind
ras. Män och kvinnor skall hållas åtskilda, helst i särskilda anstalter. In
tagen som sjuknar skall vårdas enligt anvisningar av läkare. Utomhus-
vistelse skall dagligen omfatta minst en timme. Gymnastik och idrottsöv
ningar bör anordnas. Undervisning skall meddelas, och de intagna bör 
uppmuntras till självstudier och annan lämplig fritidssysselsättning. Guds
tjänster och andra andaktsövningar skall hållas. Föreligger inte särskilda 
olägenheter, skall intagen tillåtas skaffa sig eller motta böcker, tidskrifter, 
tidningar och annat som kan bereda honom lämplig sysselsättning under 
fritid. Bibliotek skall finnas. Uttryckligen sägs, att tillfälle till tidningsläs
ning bör beredas intagen. Censur av korrespondensen är dock regel. Emel-
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lertid får inte intagen förvägras att till svensk myndighet avsända skrift, 
som inte är anstötlig. Brev till fångvårdsstyrelsen skall anstaltens styres
man utan dröjsmål vidarebefordra oläst. 

Besök av närstående skall uppmuntras. Enligt bestämmelser som fång
vårdsstyrelsen meddelar kan intagen också få tillstånd att besöka närstå
ende som är svårt sjuk eller bevista närståendes begravning, »så ock att i 
annat fall, då med hänsyn till strafftidens längd eller eljest starka skäl äro 
därtill, lämna anstalten för viss kort tid, allt så framt fara för missbruk ej 
kan anses föreligga». Med stöd av sistnämnda stadgande ges årligen tu
sentals permissioner, varom mera längre fram. 

Så lyder alltså de regler för verkställigheten av frihetsstraff som lag
stiftningen uppställt. Det är fångvårdsstyrelsens uppgift att praktiskt för
verkliga dessa regler. Hur det går till, framgår av en serie artiklar som 
ingår i detta häfte. Här skall endast den administrativa organisationen 
av anstaltsväsendet inom kriminalvården beskrivas. 

Kriminalvårdens Kriminalvårdens anstalter är till antalet 75. De indelas i grupper, vilket 
organisation är lagens uttryck. I dagligt tal benämns de emellertid »räjonger». Varje 

räjong har en centralanstalt. Där residerar räjongchefen, som har tjänste
titeln fångvårdsdirektör. Under honom lyder ett varierande antal slutna 
och öppna anstalter. Klientelet tillförs hans räjong enligt vissa allmänna 
principer, fastställda av fångvårdsstyrelsen. När de väl anlänt till någon 
av hans anstalter, fördelar fångvårdsdirektören dem sedan med hänsyn 
till verkställighetslagstiftningens föreskrifter. 

Vi lämnar här en förteckning över anstalterna, varvid räjongens cen
tralanstalt nämns först. 

NORRA RÄJONGEN: Härnösand, Falun, Haparanda, Luleå, Umeå, Öster
sund, Grötingen, Rommersnäs, Sörbyn, Ulriksfors, Älgberget. Antal plat
ser: 371 slutna, 158 öppna. 

ÖSTRA RÄ JONGEN: Långholmen, Linköping, Norrtälje, Svartsjö, Visby, 
Örebro, Bogesund, Bredsjönäs, Hyttan, Högskogen, Johannesberg, Lång
viken, Lärbro, Mon, Oppeby, Stråtenbo, Vångdalen, Åby. Antal platser: 
956 slutna, 592 öppna. 

VÄSTRA RÄJONGEN: Härianda, Jönköping, Mariestad, Skogome, Tida
holm, Vänersborg, Gustavsström, Lingatan, Mäshult, Ollestad, Skåltjärns-
hyttan, Smälteryd, Tenhult, Torhult. Antal platser: 606 slutna, 368 
öppna. 

SÖDRA RÄJONGEN : Malmö, Halmstad, Hälsingborg, Karlskrona, Kristian
stad, Rönas, Singeshult, Skogsgård, Tygelsjö, Ödevata. Antal platser: 501 
slutna, 219 öppna. 

SÄKERHETSRÄJONGEN : Hall, Gävle, Hudiksvall, Kalmar, Karlstad, Norr-
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Sverige är ett av föregångsländerna i fråga o m öppen 
kriminalvård. De flesta länder litar s ig ännu m e s t ti l l 
s lutna anstalter, m e n utvecklingen m o t öppna 
vårdformer är dock överallt markant . 

Interiör från det engelska slutna fängelset 
Everthorpe Hall, uppfort 1958 och 
beläget mellan städerna Hull och Goole, 
Yorkshire. Det är det första nya 
fängelse som byggts i Storbritannien 
sedan 1912, men trots institutionens 
moderna inriktning har planeringen av 
byggnaden följt traditionellt cellmönster. 
Det antas emellertid bli det sista i sitt 
slag i Storbritannien. Ett första modernt 
fängelse är under uppförande i 
Blundeston, Suffolk. Det får plats 
för 300 interner. 

Nedre bilden visar ett par av pavil
jongerna i det jugoslaviska fängelset vid 
Padinska Skela nära Belgrad. Det togs 
i bruk år 1960 för att ta emot 650 lag
överträdare — både manliga och kvinn
liga. Här förekommer inga av de 
traditionella säkerhetsanordningarna, 
vare sig murar eller galler. Institutionen 
nämns som ett gott exempel på modern 
planering och utformning. Exteriören 
har karaktären snarare av lantbruksskola 
med internat än av ett fängelse. 

2—620090. SocM 



köping, Västervik, Växjö, Orretorp, Sjöboda. Antal platser: 523 slutna, 
93 öppna. 

UNGDOMSRÄJONGEN: A-sektionen (anstalter för ungdomsfängelse) : Ske
nas, Hällby, Nyköping, Roxtuna, Uppsala, Ystad, Hildero. Antal platser: 
238 slutna, 129 öppna. B-sektionen (anstalter för tidsbestämda straff): 
Mariefred, Västerås, Herrestad. Antal platser: 124 slutna, 28 öppna. 

KVIKNORÄ JONGEN : Hinseberg. Antal platser: 35 slutna, 26 öppna. 

HAGA SJUKHUS (psykiatrisk anstalt, avsedd för hela kriminalvården) : 
Antal platser: 70 slutna. 

Tillhopa blir det 3 424 slutna och 1 613 öppna platser. Sverige är ett 
av föregångsländerna i fråga om öppen kriminalvård. De flesta länder li
tar sig ännu mest till slutna anstalter, men utvecklingen mot öppna vård
former är dock överallt markant. 

Kvaliteten på anstalterna varierar. En del är mycket gamla, 100 år el
ler mer. Ett mindre antal är moderna och tillfredsställande enligt de syn
punkter vi numera anlägger. De gamla anstalterna byggdes för cellstraff 
enligt den på 1800-talet förhärskande fångvårdstanken. Man ville på den 
tiden så att säga skapa ett individuellt fängelse för varje fånge, och tänkte 
sig alldeles särskilt i början av denna fångvårdsepok, att den intagne un
der hela strafftiden skulle förvaras i en cell utan möjlighet att umgås med 
andra intagna. Han skulle endast, och det för övrigt sparsamt, få träffa 
anstaltens tjänstemän, själasörjare och vissa strängt utvalda fängelsebe
sökare. Men snart nog märkte man, att även om detta straff kunde för
hindra dålig påverkan fångarna emellan, så hade det en annan nackdel 
som var än svårare. De flesta fångar tålde helt enkelt inte att under nå
gon längre tid spärras in på detta vis. Människan är en sällskaplig varelse 
och måste leva med andra människor. Därför kortades också den s k cell
tiden av i olika omgångar för att till slut helt utgå som fångvårdsprincip 
genom 1945 års lagstiftning. 

De nya fångvårdsanstalterna ser ut på annat sätt. Då de skulle byggas 
fixerades för deras planläggning fyra huvudprinciper. Den första gällde 
de intagnas arbete. »Först bygger vi en fabrik, sedan lägger vi fängelset 
intill fabriken!» Arbetet står i centrum för alla människor i ett modernt 
samhälle. Med de principer vi har för fångbehandlingen måste den in
tagne också under anstaltstiden sysselsättas i modern arbetsrytm. Han 
skall inte »komma av sig» under anstaltsvistelsen. 

Den andra principen reagerade mot de gamla anstalternas små gårds
ytor. De intagna måste få röra sig mera innanför murar och stängsel. De 
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De gamla cellfängelserna syns oss i dag motbjudande och betecknas 

av fångvårdens män som otidsenliga och hinderliga för en god 

fångvård. Men en gång i tiden, i mitten av 1800-talet och långt 

in på 1900-talet, ansågs dock cellfängelset som den bästa och 

humanaste lösningen på fångbehandlingens problem. I cellens 

ensamhet skulle fången bringas till eftertanke och bättring. Han 

skulle där inte utsättas för dålig påverkan av medintagna. Svenska 

staten lade ned för den tiden enorma summor på cellfängelserna. 

En sak hade man dock förbisett: Människan är en social varelse och 

uthärdar i allmänhet inte ensamheten någon längre tid utan 

psykiska vådor. 

Portalerna in till fångvårdsanstalterna i Hudiksvall, Uppsala och Västerås. 



Fångvårdsanstalten i Härnösand (ovan) . . . och i Kalmar 

Det finns ett alltför stort antal ganska undermåliga anstalter som fångvården i dag 

tyvärr måste utnyttja men det har också — framhåller chefen för den åldriga anstalten 

i Kristianstad (se s 138) — vid flera tillfallen visat sig att speciellt den medelstora typen 

av våra gamla cellfängelser har gått att göra förvånansvärt användbar till förhållande

vis rimliga kostnader. Fönstren har gjorts större, balkongerna har tagits bort och golven 

lagts ihop mellan våningarna. En annan sak är att de ålderstigna byggnaderna drar 

förhållandevis dryga underhållskostnader och är alltför små med hänsyn till den 

överbeläggning som vi nästan alltid dras med. 



Ända till för ett 20-tal år sedan sysselsattes fångarna med t ex skomakeri i sina celler. 

Sedermera har gjorts tillbyggnader för att tillgodose behovet av lämpliga arbetslokaler 

för internerna. 

Den intagne försöker i görligaste mån att själv göra det bästa möjliga av sitt rum i 

de nerslitna, dragiga äldre anstalterna. Interiör från anstalten Långholmen. 

. . . och i Karlstad . . . och i Nyköping 



bör gå en bit till arbetet, de bör kunna öva idrott eller åtminstone ta 
långa promenader för att hålla sig i fysisk form. »Yta» blev fältropet. 

Den tredje principen reagerade mot de nackdelar som man funnit vid
låda anstalter med många intagna i samma byggnad. »Den lilla grup
pens princip» säger här, att i större anstalter bör de intagna fördelas i 
mindre grupper av en hanterlig storlek. Personalens tjänstgöring skall 
uppläggas på sådant sätt att de huvudsakligen har kontakt med samma 
grupp intagna. Gruppstorleken har fixerats olika, beroende på vilket slags 
klientel anstalten avsetts för. För de mentalt belastade ungdomarna vid 
Roxtuna, psykiatrisk vårdanstalt, får gruppen inte överskrida nio. I den 
för mera lättskötta ungdomar avsedda anstalten Skenas får gruppstorle
ken gå upp till tolv. Man har också där ansett sig kunna förlägga två så
dana grupper i samma hus. I anstalterna för äldre normalklientel har 
gruppstorleken fixerats till tjugo intagna, varvid man på vissa anstalter 
förlagt två sådana grupper i samma hus. Olyckligtvis har besparingsivern 
i kanslihuset framtvingat att de slutna anstalterna i fortsättningen måste 
byggas med hus avsedda för fyra sådana grupper. En av behandlings
arbetets allra viktigaste principer håller härmed på att raseras. 

Den fjärde principen säger »ta tekniken i anstaltsbevakningens tjänst». 
Fångvården experimenterar med TV-bevakning av murar, med avlyss
ningsanordningar i korridorer, med bärbar radioutrustning för bevak
ningspatruller m m. Någon avlyssning inne i cellerna kommer däremot 
inte på fråga. 

FRIVÅRDEN baseras på de 22 skyddskonsulentdistrikten samt de frivårds-
expeditioner som uppehålls av skyddsvärnen i Stockholm, Göteborg och 
Malmö, vidare Västerås Samhjälp och Uppsala Samhjälp för att nu bara 
nämna de största av de icke-statliga hjälporganen. Stadsmissionen i Stock
holm har också en mycket omfattande understödsverksamhet för krimi
nalvårdsklientel, liksom Frälsningsarmén. Det finns för närvarande 26 
skyddskonsulenter och 36 skyddsassistenter. Skyddsvärnen har förestån
dare och sammanlagt tjugotalet assistenter. Här förestår nu en omfattan
de utbyggnad, varom mera på annat ställe i detta häfte. 

Omfattningen av kriminalvårdens verksamhet kan kort uttryckas i föl
jande siffror. 

På anstalter finns intagna ca 5 000 personer. Under tillsyn i frivården 
ca 16 000. I kriminalvården finns anställda ca 3 000 befattningshavare. 
För frivårdsklientelets övervakning utnyttjas därjämte ca 9 000 personer 
som tillsynsman eller övervakare. 

Forts s 28 
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Principerna 1, 2, 3 . . . 

Tre av de viktigaste principerna för en modern 
anstalts utformning illustreras i ovanstående 
flygfoto av Norrtäljeanstalten. D e n l i l l a g r u p 
p e n s p r i n c i p tillgodoses genom att de intagna 
förläggs i små grupper i skilda paviljonger. D e n 
v i d s t r ä c k t a y t a n innanför murarna syftar till 
att minska de intagnas känsla av instängdhet. 
Fabriksanläggningen i förgrunden möjliggör ett 
förverkligande av tanken att a r b e t e t ska l l 
s t å i c e n t r u m för behandlingen. 

Den intagne har enligt lag rät t till arbete under 
anstaltstiden, men han har också arbetsplikt. 
Anstaltsvistelsen betyder i arbetsavseende 
egentligen ingenting annat än att han under en 
tid byter arbetsplats och arbetsgivare. 

Fräsningsarbete i verkstaden vid kolonin 
Vångdalen. 





. . . och principen 4 

säger t a t e k n i k e n i a n s t a l t s b e v a k n i n g e n s t j ä n s t . Fångvården experimenterar 
med TV-bevakning av murar (se nedan muren och porten med TV-utrustningen, som 
fungerar runt hela Norrtäljeanstaltens område), med avlyssningsanordningar i korri
dorer (se s 40), med bärbar radioutrustning för bevakningspatruller m m som här de
monstreras på vänstra bilden. Televisionsanläggningen är ett värdefullt hjälpmedel, 
men får inte överskattas. Den är ett rymningsregistrerande instrument och för
utsätter personliga resurser för omedelbart ingripande vid rymningstillbud. 

»För att en verklig fångvård på bred bas skall växa fram måste våra hjärtan få göra 
hjärnorna sällskap i planläggningen», hävdar den i tjänsten väl beprövade vaktkon-
stapeln som på s 154 ger uttryck för sina funderingar över den egna arbetsuppgiften. 
»Det ena behöver inte utesluta det andra. I varje fall får den mänskliga faktorn inte 
uteslutas. Det mänskliga kontaktbehovet hos de intagna kan inte tillfredsställas av ett 
tekniskt robotsystem i någon form.» 

Under nästa budgetår kommer medlemmar av anstaltspersonalen att få viss utbild
ning för att därefter var på sin ort hålla gruppsamtal med smågrupper interner. Där
med hoppas man att kunna i deras ögon förvandla personalen från symboler för ett 
förhatligt system — vilket den för många är — till levande människor med intresse 
för de intagnas öden. 





Den förslöande anstaltslunken måste till varje pris undvikas 

Man hör ibland — från både personal- och internhåll — de gamla bristfälliga fängel
serna lovprisas som idyller med åtskilliga företräden framför de nya, »antiseptiska» 
anstalterna. En sådan uppfattning återspeglar nog vederbörandes syn på lagöverträda
rens människovärde. För åtskilliga kriminella torde det gamla bristfälliga ohygieniska 
fängelset ganska väl motsvara den bild han har av sig själv som förbrukad och miss
lyckad. Att erbjuda honom hygglig standard och god hygien verkar oroande, rubbar 
hans balans, men erfarenheten visar att han i regel efter den första chocken finner sig 
till rätta i de nya förhållandena. En hygglig anstaltsstandard är inte bara ett självfallet 
humanitärt krav, den är också psykologiskt motiverad för att motverka den intagnes 
känsla av social degradering. 

Fängelset har upphört att vara »stillot», platsen där inget händer, där inget får 
hända, men där det stundom hände överspel på grund av »cellskräck». Nu händer det 
onekligen mycket inom det slutna fängelsesam häll et — från en arbetsdrift som börjar 
på att bli tekniskt och terapeutiskt tämligen fullvärdig till en fritidssysselsättning som 
trots oerhörda svårigheter har växt ut till en mycket viktig faktor i vårdarbetet. Där 
erbjuds strängt taget hela det fria samhällets arsenal av möjligheter: studier, teater, 
film, musik, olika sorters idrotter etc. 

Verkställighetslagen fastställer uttryckligen att skadliga verkningar av frihetsförlusten 
såvitt möjligt skall förebyggas. Åtskilligt av vad lagen föreskriver om läkarvård, syssel
sättning, kontakt med anhöriga genom brev, besök och permissioner, fritids- och studie
verksamhet m m tjänar givetvis detta syfte. 
Modern arbetsdrift i konfektionsfabriken vid fångvårdsanstalten i Norrtälje. 



Forts från s 22 
Mål och Det är alltså kriminalvårdens höga uppgift att hjälpa de straffade till en 
möjligheter ny start i livet, till att bli laglydiga och nyttiga, arbetsamma medborgare. 

För detta syfte strävar all kriminalvårdens personal, övervakare och till
synsmän. 

I allmänhet kommer det också ett gott och tacksamt gensvar på denna 
strävan från de dömda själva. De vill bli laglydiga och respekterade, även 
om deras karaktär inte alltid räcker till för att genomföra de goda upp
såten. 

När vi som arbetar inom kriminalvården lyckas i vårt värv, gläds vi 
tillsammans med våra klienter. När vi misslyckas, ger vi inte tappt utan 
försöker på nytt. Hos oss gäller den regeln, att vi aldrig får ge något fall 
förlorat. Av erfarenhet vet vi också, att man om ingen människa kan an
vända ordet oförbätterlig. Men statsmakternas principiella inställning om 
människovärdig och människovänlig behandling, som vi gillar och som 
är vårt arbetes ledstjärna, motsvaras inte alltid av samma statsmakters 
villighet att ge oss möjlighet att utföra detta arbete. Vi har länge tiggt 
om förbättrade resurser, materiellt och personellt, men först på senare år 
har vi börjat få vad vi behöver. Vi har sålunda fått många goda tillskott 
i anstalter och personal men måste likafullt se framtiden ganska dyster på 
grund av det höjda beläggningstrycket på våra anstalter till följd av den 
ökade kriminaliteten. 

De tjänstemän som arbetar på de nya anstalterna har det ju i alla av
seenden bättre än de som måste gå kvar på de gamla. Så är det ju också 
så, att den kritik som press och allmänhet med rätta riktar mot de dåliga 
anstalterna ofta samtidigt kommer att på ett orättvist sätt träffa den per
sonal som trofast håller ut i en svår och pressande tjänstgöring. Miljön kan 
ofta vara mera deprimerande för personalen än för de intagna. De som 
kritiserar bortser gärna ifrån den hårda tjänsten och de knappa resurser 
som står till buds. Även om fångvården inte kan gå fri från kritik i enskil
da fall, vågar fångvårdsstyrelsen gå i god för att andan hos personalen är 
den riktiga och att behandlingsresultaten därigenom kommer att steg för 
steg förbättras. 

Allmänheten har upprörts över de omständigheter som förknippats med 
ett dödsfall vid Långholmen. Visar det sig att fel eller försummelse före
legat från tjänstemännens sida — därom vet man i skrivande stund inget 
— kommer kriminalvårdens folk att vara minst lika upprört som allmän
heten. Men man skulle vilja önska att samma allmänhet visade något av 
samma intresse för vårt klientel i vardagligare sammanhang. Alla an
strängningar som görs av tjänstemän och enskilda medhjälpare och all den 
goda vilja som den dömde själv lägger i dagen kan stöta på en mur av 
ovilja och misstänksamhet som snart gör honom bitter och hatisk samt 
gräver grunden till ett återfall. 
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»Behandling i fångvårdsanstalt» 

Av psykologen SVEN LARSSON 

Att frihetsstraffet i våra dagars Sverige inte får innebära ett fysiskt lidan
de torde man väl vara tämligen överens om, även om det ibland bakom 
kraven på »hårdare tag» tycks ligga en önskan att brutalisera fångvården. 
Vad är kvar av »strafflidandet» sedan man inte längre får på det ena el
ler andra sättet fysiskt misshandla dem som sitter i fängelse? »Själva fri
hetsförlusten» är kanske det vanligaste svaret. För en vuxen person är det 
naturligtvis ett lidande att inte längre få råda över sig själv, att alla de 
valmöjligheter man som fri människa har ifråga om sitt handlande under 
dygnets 24 timmar hastigt reduceras till ett minimum, att den personliga 
kontakten med känslomässigt betydelsefulla personer klipps av, osv. 

Om det gällde att isolera lagbrytaren på en öde ö kunde man kanske 
stanna vid en sådan definition av frihetsförlustens innebörd. Men frihets
straffet innebär något annat: det innebär att lagbrytaren förflyttas till en 
institution, ett samhälle, vars sociala struktur knappast har motsvarighet 
på något annat område. Många av de upplevelser han där gör innebär i 
realiteten angrepp mot personligheten som säkerligen är minst lika smärt
samma som fysisk misshandel. 

Än så länge finns i vårt land inte några vetenskapliga undersökningar 
angående fängelsets inre liv, angående samspelet på det psykologiska pla
net mellan personal och intagna och de intagna emellan. Och ändå är det 
sådana faktorer som i högre grad bestämmer verkningarna av frihetsstraf
fet för den enskilde än vad lagar och reglementen föreskriver angående 
anstalternas standard, personaluppsättning, rutin, de intagnas rättigheter 
och skyldigheter m m. När vi skall försöka göra oss en föreställning om hur 
en fängelsemiljö i vårt land egentligen är uppbyggd får vi i mångt och 
mycket göra analogier från undersökningar på andra håll och under andra 
förutsättningar, men detta torde vara försvarligt, eftersom åtskilligt och 
kanske det mest väsentliga är gemensamt. 

Verkställighetslagen fastställer uttryckligen att skadliga verkningar av 
frihetsförlusten såvitt möjligt skall förebyggas. Åtskilligt av vad lagen fö
reskriver om läkarvård, sysselsättning, kontakt med anhöriga genom brev, 
besök och permissioner, fritids- och studieverksamhet m m tjänar givetvis 
detta syfte. Genom att lindra påfrestningarna av frihetsförlusten pacifice
rar åtgärder av detta slag anstaltsmiljön och kan på så sätt vara ägnade 
att främja de intagnas återanpassning, men det vore felaktigt att tro att 
allt som görs för att neutralisera anstaltsvistelsens negativa följder också 
har en positiv effekt med avseende på de intagnas asociala attityder. Och 
vidare: vissa negativa verkningar av anstaltsvistelsen är sådana att de över 
huvud inte går att neutralisera inom ramen för det traditionella fängelse
systemet. 

Låt oss stanna vid det sistnämnda påståendet. Först några ord om fäng-
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elsets inre organisation. Ett fängelse är en auktoritärt styrd institution. 
Detta gäller i princip ifråga om det stora fängelset med hundratals an
ställda och intagna likaväl som om den avsides belägna kolonin med en 
handfull befattningshavare och några fler intagna. En sådan organisation, 
som ju har sin närmaste motsvarighet i den militära, var på sin tid den 
naturliga för ett system, vars förnämsta uppgift var att ta hand om sam-
hällsfarliga eller potentiellt samhällsfarliga brottslingar och se till att de 
isolerades från den yttervärld för vilken de utgjorde ett hot. I en aukto
ritär institution är arbetsfördelningen mellan de olika personalkategorier
na noga fastställd i instruktioner och reglementen, kommunikationen mel
lan de olika leden i hierarkin är bristfällig och kan inskränka sig till upp
ifrån givna, inte närmare motiverade direktiv, rutinen är fast och lämnar 
föga utrymme för valfrihet mellan olika alternativ, delegation av led
ningens maktbefogenheter förekommer inte alls eller bara i obetydlig ut
sträckning: »Fängelset är styresmannens skugga», har en amerikansk kri-
minolog sagt. 

En sådan organisation är självfallet i många avseenden effektiv: den 
främjar snabba beslut, den skapar ordning och reda i arbetsförhållandena 
och kan på så sätt bidra till att skapa en känsla av trygghet hos personalen. 
Att den också har sina risker är uppenbart. Här skall bara vissa anges. Den 
kan bidra till spänningar mellan olika personalgrupper, den kan hos olika 
medlemmar av personalen skapa en känsla av maktlöshet, och den bidrar 
utan tvekan till att vidga klyftan mellan personal och intagna. 

»Intagen skall behandlas med fasthet och allvar och med aktning för 
hans människovärde'», säger verkställighetslagen. De citerade orden inne
bar på sin tid en ganska revolutionerande programförklaring. Nu är de ut
tryck för en ganska universell tanke. På Europarådets bord ligger t ex 
just nu ett resolutionsutkast som behandlar intagnas rättigheter, vilket 
bygger på den uttryckligen angivna förutsättningen att bland medlems
länderna måste främjas en fångvård som, samtidigt som den skyddar sam
hället, likväl uppehåller respekten för människovärdet. Här sammanställs 
två synpunkter, som många gånger är svåra att tillgodose samtidigt. Under 
straffverkställigheten möter den intagne åtskilliga företeelser som måste 
upplevas som en attack mot hans självkänsla. Hit hör säkerligen i många 
fall, framför allt när det gäller förstagångare, redan själva intagningen i 
fängelset, vilket framstår som en symbol för samhällets ogillande. Under 
verkställigheten erinras den intagne på olika sätt om att han förlorat sam
hällets förtroende. Det är inte bara så att hans rörelsefrihet och hans rätt 
att välja arbete är inskränkt, utan han kan inte fritt förfoga över sina 
pengar, han kan underkastas kroppsvisitationer, hans post censureras, hans 
val av litteratur under fritiden är inte fritt, får han besök sker detta kanske 
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under bevakning. Allt detta är ägnat att undergräva hans självkänsla som 
vuxen person och försätta honom tillbaka till reaktionsmönster som han 
lämnat: barn- och ungdomens. Ytterligare en omständighet — kanske 
skenbart trivial men i realiteten betydelsefull — som bidrar härtill bör i 
detta sammanhang inte förglömmas: när en anhållan eller ansökan från 
en intagen avslås, lämnas ofta ingen motivering för beslutet, eller lämnas 
en sådan först sedan den intagne »tjatat» sig till detta. Och ofta får de in
tagna inga besked om de skäl som ligger bakom bestämmelser av olika slag 
som reglerar fängelsetillvaron. Att fängelsevistelsen har en infantiliserande 
verkan på de intagna är ett sedan länge känt faktum. »Av de många hot
fulla situationer som kan möta en individ, i eller utanför ett fängelse, är 
det få som är mera ägnade att framkalla ångest än sådana som innebär 
försök att på nytt försätta honom i barnets beroendeställning».1 

För den intagne är det en psykologisk nödvändighet att mildra verk
ningarna av attackerna mot hans självkänsla. Allt efter sina personliga sär
drag mobiliserar han olika slag av försvar mot hotet. Men det som erfaren
hetsmässigt visar sig mest effektivt, det som skänker honom den största 
graden av trygghet, är anpassningen till de normer som gäller inom »fång
samhället», d v s de oskrivna regler som är avgörande för relationerna in
tagna emellan och mellan intagna och personal. Den intagne måste med 
andra ord »försöka hos sina gelikar finna vad yttervärlden så totalt förväg
rar honom: prestige».2 

Även om vi saknar studier angående svenska fängelsers sociala organisa
tion vore det meningslöst att förneka att det bland de intagna finns oskriv
na men ganska klart utkristalliserade regler för handeln och vandeln dem 
emellan och för förhållandet till personalen. Härvidlag skiljer sig »fång
samhället» inte från andra samhällsbildningar. Vissa av reglerna är f ö 
inte särskilt originella till sitt innehåll. Naturligtvis finns också, liksom i 
andra samhällen, en social rangordning samhällsmedlemmarna emellan. 
Vad reglerna angår, så är de säkerligen inte desamma i alla institutioner, 
de torde variera allt efter anstaltens allmänna struktur, klientel o s v , men 
vissa är säkerligen gemensamma: »Du skall inte tjalla» (skvallra, ange en 
kamrat), »Du skall inte limma» (ställa dej in hos eller fraternisera med 
personalen), »Du skall inte göra dej bättre än du är» (inte moralisera, 
inte demonstrera allvarligt menade försök att bryta den kriminella karriä
ren), o s v . Mer diffusa är måhända de principer efter vilka rangordning
en i internkollektivet bestäms. Brottets art spelar stor roll. Brott som ford
rar djärvhet och teknisk skicklighet ger högre rang än bagatellbrotten. Dy-

Forts s 34. 
1 G M Sykes: »The Society of Captive!». Princeton 1958. 
2 R A Cloward i »Theoretical Studies in Social Organization of the Prison», s 21. 
Washington 1960. 
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Fången kommer till fängelset som straff, inte för att straffas 

Frihetsstraffet innebär att lagbrytaren förflyttas till en institution, ett samhälle vars 

sociala struktur knappast har motsvarighet på något annat område. Många av de upp

levelser han där gör innebär i realiteten angrepp mot personligheten, som säkerligen 

är minst lika smärtsamma som fysisk misshandel. 

Själva intagningen i fängelset, 

vilken framstår som en symbol för 

samhällets ogillande, upplever 

framför allt förstagångaren som 

en attack mot sin självkänsla: 

identitetspapperet som skall visas 

i luckan för personal han inte 

ser, porten som automatiskt 

sluter sig bakom honom och 

muren som obevekligt stänger 

in honom i en ny värld — 

anstaltsvärlden. 



namitardens status är väsentligt högre än »karamelltjuvens». Men andra 
omständigheter spelar också in; på ungdomsanstalterna väger det t ex 
tungt i vågskålen att ha ett lågt intagningsnummer. 

Vad som inom »fångsamhället» skapar prestige är alltså i väsentliga 
hänseenden diametralt motsatt vad som gäller i samhället utanför murar
na. Men samtidigt råder i andra hänseenden en anmärkningsvärd över
ensstämmelse, över huvud finns många likheter mellan internsamhällets 
inre organisation och den som uppträder inom andra kollektiv. Vad som 
skiljer är kanske framför allt den negativism, den fientlighet, som karakte
riserar interngruppens förhållande till administrationen, till personalgrup
pen. Måste det vara så? På sina håll görs gällande att denna frontställ
ning är en psykologisk nödvändighet. »De iakttagelser som kunnat göras 
synes utvisa, att de viktigaste problem som internernas sociala system sö
ker lösa hänger samman med frågan om social förkastelse. Ur skilda syn
punkter kan detta system anses möjliggöra en tillvaro som sätter den in
tagne i stånd att undgå de förödande psykologiska konsekvenserna av att 
i den egna personligheten inkorporera samhällets förkastelsedom och om
vandla den till självfördömande. I själva verket gör systemet det möjligt 
för den intagne att fördöma dem som fördömer honom.»1 

Ju mer auktoritärt en institution är styrd, ju bredare klyftan är mellan 
personal och intagna och ju tydligare de yttre tecknen på de intagnas so
ciala degradering är, desto större är sannolikheten för att denna mot admi
nistrationen riktade frontställning skall intas av interngruppen. Man kan 
fråga sig om och i vad mån denna negativa attityd hänger så intimt sam
man med frihetsberövandet i och för sig, att den obetingat måste upp
träda, även om frihetsberövandet sker under så litet förödmjukande och 
under så humana former som möjligt. Denna fråga kan inte besvaras utan 
ytterligare forskning. Vissa skäl talar emellertid för att det är svårt att på 
en fångvårdsanstalt undvika att internkollektivet präglas av en negativ in
ställning till personalen. Det förefaller som om institutionstillvaron skulle 
hos de intagna reaktivera pubertetsårens trotsinställning gent emot aukto-
riteter; här skulle med andra ord vara fråga om en yttring av anstaltsli
vets infantiliserande effekt. Vidare kan man utgå ifrån att många intagna 
— kanske flertalet — redan före ankomsten till fängelset känner sig som 
avvikande, som »annorlunda», redan i de tidiga barnaåren har grundlagts 
känslan av att de är oönskade, otillräckliga, förkastade. För dem är domen 
och straffverkställigheten bara en bekräftelse på något som de i olika for
mer upplevt tidigare: att de inte kan, vill eller orkar uppfylla de krav som 
auktoriteter ställer på dem. De har valt sida långt före den första anstalts
vistelsen. 

Forts s 41 
1 Lloyd W Mc Corcle och R Korn: »Resocialization Within Walls», The Annals 1954. 
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Fängelset är straffet — den låsta dörren 

Celldörrar av stål med inbyggt regellås åt tre sidor. 
Kl 20 sluts låsen till för natten. 

t Norrtäljeanstalten 



Frihetsstraffet innebär inte endast förlust av friheten — det innebär 
också at t inte längre fä råda över sig själv, at t alla de valmöjlig
heter m a n som fri människa har i fråga om sitt handlande under 
dygnets tjugofyra t immar hastigt reduceras till ett minimum, att den 
personliga kontakten med känslomässigt betydelsefulla personer 
klipps av osv. 

Korridor i fångvårdsanstalten i Norrköping 



korridorer 

En intern har ordet: Att vara 
fånge är för det stora flertalet att 
mista sin individualitet, vara en 
anonym nolla i en grå massa. Man 
kan vara den ena lika väl som 
den andra. Straffet får inte leda 
till självutplåning . . . 

Korridor i fångvårdsanstalten på Långholmen. 
Korridorer av denna typ med små cellkyffen för 
nattbruk är utdömda sedan flera decennier men 
liar — liksom i hela anstalten på Långholmen 
— måste de bibehållas på grund av den trots 
alla nybyggnader konstanta platsbristcn. 



korridorer 

. . . att gå omkring på en anstalt 
och känna sig sakna egenvärde — 
känna sig kunna vara den ena 
lika väl som den andra — måste 
ofrånkomligt öka återfallsrisken. 

Korridorer i fångvårdsanstalten 
på Långholmen (t h och på nästa sida). 
Cellerna i en sådan korridor användes 
redan under det strikta cellsystemets tid 
i slutet av 1800-talet — då för förvar 
av fångar både dag och natt, 





. . . avlyssning i korridor . . . 

och TV-rapporter 

hos centralvakten 



De som tvångsenrolleras i »fångsamhället» är en brokig skara. Här skall 
emellertid inte göras några försök till analys av det svenska kriminalvårds
klientelet.1 Några ord bör dock sägas om anstaltsklientelets inställning till 
verkställigheten. Här måste man röra sig med ytterst generella påståenden, 
för vilka man dessutom inte har täckning genom forskningsresultat avse
ende svenska förhållanden. Den officiella målsättningen är klar: straffet 
skall främja den intagnes anpassning i samhället. Det torde vara mera säl
lan som den intagne delar denna uppfattning. Visst finns det fall då en 
intagen kommer till fängelset, dignande under sina skuldkänslor och fast 
besluten att använda de möjligheter fängelset erbjuder till rehabilitering. 
Redan den första veckan hör han efter vilka möjligheter han har att stu
dera på korrespondens, att delta i studiecirklar osv. Han försöker kanske 
undvika de andra intagnas sällskap och trevar efter kontakt med persona
len. Man måste vara en stark natur för att kunna genomföra ett sådant 
program, särskilt på en anstalt för yngre klientel, där kravet på konformi
tet från de andra intagnas sida är betydande. Alltför ofta blir utvecklingen 
den att de goda avsikterna dunstar bort, att man inriktar sig på att slippa 
ut ur fängelset så »oskadd» som möjligt, dvs utan att behöva ändra sina 

" sociala värderingar i positiv riktning, och att man anpassar sig till den 
grupp inom fängelset som är den viktigaste för en själv, nämligen intern
gruppen. För nykomlingen torde denna anpassningsprocess gå relativt 
snabbt; det synes ofta inte behöva gå mer än ett par veckor förrän han ve
derbörligen introducerats i fångsamhället och accepterat dess normer. 

Det ar naturligtvis felaktigt att tro att alla som hamnar i fängelse är kri
minella i den meningen att de en gång för alla valt den kriminella kar
riären som en »normal» livsföring eller accepterat brottet som ett godtag
bart alternativ i vissa situationer. Lika felaktigt är det att tro att fängel
sernas klientel genomgående lider av personlighetsstörningar som på ett 
eller annat sätt lett fram till kriminalitet. Det finns åtskilliga intagna för 
vilka brottet är en en-gångsföreteelse och som i övrigt accepterar de sociala 
normerna. Men även dessa intagna måste rimligen uppleva anstaltsvistel
sen som ett angrepp på personligheten, på självkänslan; många gånger tor
de just dessa uppleva detta starkare än andra. Detta behöver naturligtvis 
inte innebära att de efter frigivningen, sedan trycket från internkollektivet 
upphört, överger sina tidigare sociala värderingar. Även på den punkten 
behövs ytterligare forskning. 

Ordet »behandling» har inom kriminalvården en synnerligen diffus inne
börd. Ännu långt fram i tiden avsåg man med »fångbehandling» i stort 
sett den serie av mer eller mindre handfasta åtgärder, som behövdes för att 
1 Se härför Dick Blomberg: »Det svenska kriminalvårdsklientelet», bil till strafflag-
beredningens slutbetänkande, SOU 1956: 55. 
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hålla tukt och ordning i fängelserna och hindra rymningar. När det gällde 
anstalter för barn och ungdom föll det sig naturligt att man dessutom bör
jade satsa på pedagogiska åtgärder såsom skolundervisning och yrkesutbild
ning. 

Från anstalterna för det unga klientelet spred sig så denna tendens till 
anstalterna för äldre, en inom kriminalpolitiken typisk utvecklingsgång. 
Socialarbetarna gjorde så sitt inträde på scenen, och runt om i världen har 
man införlivat eller är i färd med att införliva psykiatriker och psykologer 
med staben på fångvårdsanstalterna. 

Vi har haft samma utveckling i Sverige, även om den här har gått 
anmärkningsvärt långsamt i jämförelse med t ex den byggnadstekniska 
upprustningen av anstaltsväsendet. Det har varit mycket svårt att värva 
psykiatriker till den egentliga fångvården. Vi har å ena sidan ett rätts-
psykiatriskt undersökningsväsende som kvalitativt inte torde överträffas 
av något annat lands, men till anstaltsvården för normalklientel ar för 
närvarande knutna endast en psykiater som anstaltschef, en deltidsan
ställd psykiater som räjongpsykiater och några psykiatriker som konsul
ter. Psykologtjänsterna inom fångvården är två: förslag föreligger emel
lertid i årets statsverksproposition om inrättandet av ytterligare tre psy
kologtjänster. Dessa siffror bör ses mot bakgrunden av att vi här i landet 
har ett 80-tal fångvårdsanstalter, genom vilka ca 12 000 personer passerar 
varje år. 

När nya kategorier befattningshavare uppträder inom ett hierarkiskt 
uppbyggt system med vissa traditioner, brukar detta inte ske utan födslo
våndor. Det kan ligga nära till hands att representanterna för »äldre» 
yrkeskategorier inom hierarkin uppfattar nykomlingarnas entré som en 
inkompetensförklaring, riktad mot det arbete som tidigare utförts av de 
»äldre». Hos oss torde nykomlingarnas integration ha skett tämligen 
smärtfritt, även om det nog på sina håll fortfarande finns ett visst spän
ningsförhållande mellan t ex kuratorer och tillsynspersonal. Inte minst 
tydligt torde detta ha framträtt när kuratorn varit kvinna och alltså fram
stått inte bara som representant för en ny yrkeskategori inom fängelset 
utan också som en murbräcka mot det kompakta maskulina kollektivet 
innanför murarna. 

En annan och mera betänklig följd av »specialisternas» inträde på are
nan synes vara att tillsynspersonalens roll i behandlingsarbetet blivit än
nu mer diffus än tidigare. Härtill har naturligtvis också bidragit andra 
faktorer, inte minst att personalens utbildning inte hållit jämna steg med 
utvecklingen på kriminalpolitikens och kriminalvårdens områden. Man 
torde inte sällan vara rådvill inför sin egen roll i »behandlingen», som 
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man får höra talas så mycket om. Det ligger då nära till hands att man 
koncentrerar sig på mera påtagliga, instruktionsmässigt reglerade uppgif
ter som avser att garantera ordning och säkerhet inom anstalten. Man 
kan naturligtvis inte heller i längden undgå att ta intryck av den nega
tivism som så ofta möter från klientelets sida när man utsträcker sina 
ansträngningar över denna ram. Opinionsundersökningar som genom 
mentometer gjorts på samma grupp aspiranter i tillsynstjänst efter 6 resp 
18 månaders tjänstgöring visar t ex att deras allmänna inställning till sitt 
arbete såtillvida förändrats efter ytterligare ett års erfarenhet av tjänsten 
att de blivit mera desillusionerade och defaitistiska, mera kritiska mot de 
tillämpade vårdprinciperna och mindre benägna att personligen intres
sera sig för de intagna. 

Det vore överdrift att påstå att »specialisterna» har så mycket klarare 
begrepp om vad som bör göras för att — generellt och individuellt •— 
främja anstaltsklientelets rehabilitering. Vi rör oss här på ett område där 
det behövs mycken forskning och många experiment. Det är högst osä
kert om och i vilken utsträckning man inom fångvårdens anstaltsväsen
de analogivis kan tillämpa organisationsformer och vårdmetoder som 
befunnits framgångsrika inom andra vårdområden eller med annat klien
tel. Här skall bara anges några komplikationer: hänsyn måste tas till 
samhällsskyddssynpunkten; tidsfaktorn, d v s det utmätta straffets längd, 
förhindrar många gånger applicerandet av mera genomgripande behand
lingsmetoder; klientelet har tvångsvis försatts i behandlingssituationen. 
Ungdomsvårdsskolorna står delvis inför samma problem. Man är på det 
klara med att kunskaper och informationer angående de nu tillämpade 
behandlingsmetodernas effektivitet är otillräckliga. Detsamma gäller frå
gan hur psykiatriska, psykologiska och pedagogiska rön skall tillgodogöras 
i vårdarbetet. Med anledning härav har nyligen — efter beslut av Kungl 
Maj:t — påbörjats en utredning angående behandlingsforskning inom 
ungdomsvårdsskoleväsendet, vilken bl a skall kartlägga det forsknings
arbete inom och utom landet som hittills bedrivits på området, formulera 
olika forskningsuppgifter och framlägga förslag om forskningsarbetets 
uppläggning och organisation. Tidpunkten torde snart vara kommen för 
en liknande undersökning inom fångvårdens anstaltsväsende. 

Trots allt torde det dock knappast finnas något annat land i världen där 
man — generellt sett — gör så mycket för att neutralisera de skadliga 
verkningarna av frihetsstraffet som i Sverige. Det stora antalet fångvårds
anstalter — ett 80-tal — ger möjlighet till en differentiering av klientelet 
som saknas på många andra håll och som underlättar kontakten med de 
anhöriga. En tredjedel av platsantalet för ordinärt manligt klientel finns 
i öppna anstalter, som oftast saknar den traditionella fängelsekaraktären. 
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Över huvud är våra fångvårdsanstalter enligt internationell standard små, 
vi besparas den massanhopning av kriminella element i storanstalter som 
är så vanlig på vissa andra håll i världen. Visserligen finns fortfarande 
kvar gamla fängelser, svårskötta och ohanterliga, men de nya anstalter
na har byggnadstekniskt sett en god standard. M a n hör ibland — från bå
de personal- och internhåll — de gamla, bristfälliga fängelserna lovprisas 
som idyller med åtskilliga företräden framför de nya, »antiseptiska» anstal
terna. I viss mån grundar sig en sådan uppfattning naturligtvis på det 
normala motståndet mot varje slag av förändringar, men den återspeglar 
nog också vederbörandes syn på lagöverträdarens människovärde. För åt
skilliga kriminella torde det gamla, bristfälliga, ohygieniska fängelset gans
ka väl motsvara den bild han har av sig själv som förbrukad och miss
lyckad. Att erbjuda honom hygglig standard och god hygien verkar oro
ande, rubbar hans balans, men erfarenheten visar at t han i regel efter den 
första chocken finner sig tillrätta i de nya förhållandena. En hygglig an
staltstandard är inte bara ett självfallet humani tä r t krav, den är också 
psykologiskt motiverad för att motverka den intagnes känsla av social 
degradering. 

»Den lilla gruppens princip» är karakteristisk för de nya anstalterna. 
H ä r behöver inte närmare ordas om de skäl som ligger bakom denna. Att 
den är ägnad at t motverka en psykisk massinfektion inom anstalten är 
uppenbart . Men om gruppen blir felaktigt sammansatt kan verkningarna 
för den enskilde — och för anstalten — bli ödesdigra. Det är svårt för 
hackkycklingen at t gömma sig undan. En liten, kompakt fientlig grupp 
kan sätta hela anstalten i gungning. Redan en så begränsad målsättning 
som at t begränsa frihetsstraffets skadliga verkningar kräver forskning rö
rande gruppkomposition m m. Ännu starkare framstår kravet härpå om 
man medvetet vill använda den lilla gruppen för at t ändra medlemmar
nas attityder. 

Arbetsdriften inom fångvårdens anstaltsväsende skildras på annat ställe, 
varför här bara skall tillfogas några psykologiska synpunkter. Att beröva 
en människa friheten utan at t ge honom möjlighet till sysselsättning skul
le vara en utstuderad grymhet. Att öva upp en persons färdigheter i visst 
yrke kan förbättra hans utsikter på arbetsmarknaden. Men det vore fel
aktigt att tro at t enbart den omständigheten att en intagen sätts till arbete 
inom anstalten varaktigt förändrar hans inställning till arbetet i positiv 
riktning. Denna grundläggs ofta i tidiga barnaår. Ett barn som hemma 
inte kan uppfylla föräldrarnas krav, i skolan inte lärarnas, ett barn som 
ofta misslyckas, det barnet kanske försöker undkomma misslyckandets 
olustkänslor genom att försjunka i passivitet. Många arbetsskygga vuxna 
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skulle säkerligen vid närmare studium finnas ha en sådan bakgrund. För 
flertalet människor är arbetet en källa till glädje, ett medel att vinna 
självrespekt och respekt hos andra. Åtskilliga kriminella har inte haft 
mycken erfarenhet härav. Ett arbete som de uppfattade som konstruktivt, 
meningsfullt och nyttigt och som låg i nivå med deras förmåga kan säker
ligen ha en betydande positiv effekt. Förutsättningarna härför skulle bli 
ännu större, om det ekonomiska utbytet av arbetet någorlunda motsva
rade vad samma arbete gav utanför murarna. En försöksverksamhet med 
marknadsmässig lön för de intagna med skyldighet för dem att betala 
kost och logi skulle säkerligen ge intressanta resultat. 

Under fängelsevistelsen får åtskilliga intagna möjlighet att reparera 
kroppsliga skavanker, något som givetvis kan komma att främjas deras 
anpassning i samhället, även om sådana brister i det enskilda fallet inte 
kan sättas i samband med deras kriminalitet. I enstaka fall kan brotts
ligheten nog betraktas som en överkompensation för en fysisk defekt, och 
då får en restaurering, om den är möjlig, en direkt förebyggande verkan. 
Här skall bara beröras två slag av åtgärder, nämligen tandvård och bort
tagande av tatueringar. Det finns åtskilliga exempel på att en felaktig 
tandställning eller vårdslösade tänder haft en direkt neurotiserande ver
kan. Detsamma gäller mera framträdande tatueringar. För många intag
na är fängelsetiden den enda då tandvård resp plastisk operation över hu
vud taget kan ifrågakomma. Man bör inte underskatta den verkan sådana 
åtgärder kan ha för vederbörandes självförtroende och hans mänskliga 
relationer. Möjligheterna att få plastiska operationer utförda är tyvärr 
ganska begränsade, men för kriminalvårdens del är det synnerligen ange
läget att de utvidgas. 

Den psykiatrisk-psykologiska behandlingen intar ännu inte någon mera 
framträdande plats inom fångvårdens anstaltsväsende. Detta torde vara 
en av de allvarligaste bristerna. Man skall visserligen inte förvänta sig 
några underverk av specialisterna på dessa områden, men i den mån de 
mera permanent införlivas med anstalternas stab bör de kunna utöva ett 
positivt inflytande på anstaltsklimatet. Redan detta att de genom sin all
männa yrkesinriktning kan hjälpa till att främja ett dynamiskt betraktel
sesätt på vad som händer och sker är av stor betydelse. För både perso
nal och intagna skulle det vara ett framsteg om frågan »varför» mer eller 
mindre automatiskt inställde sig vid de komplikationer av olika slag som 
inträder, detta även om frågan inte alltid kan besvaras. Som speciella 
uppgifter skulle tillkomma mera tekniskt betonade åtgärder, framför allt 
psykoterapi, både individuellt och i grupp. 
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Gruppterapi förekommer sedan ca 8 år vid ett begränsat antal fångvårds
anstalter. En av fördelarna med denna behandlingsform i jämförelse med 
individuell terapi är, när det gäller fängelseklientel, att det bereder möj
lighet för den enskilde gruppmedlemmen att ändra sina tidigare asociala 
värderingar i skydd av övriga medlemmar i gruppen. Han är inte ensam 
i sin revolt mot trycket från internkollektivet. Idealet vore naturligtvis att 
man på ett tidigt stadium kunde urskilja de intagna som vore i behov av 
och mottagliga för psykoterapi och samla dem i särskilda anstalter, vars 
hela klientel fick gruppbehandling. Så har på sina håll skett i utlandet. 
Ännu så länge är det vid de svenska anstalter där gruppterapi förekom
mer endast en mindre del av klientelet som omfattas av verksamheten. 
Detta kan ha sina nackdelar, framför allt om det skulle uppstå så starka 
spänningar mellan dem som är gruppmedlemmar och dem som står utan
för grupperna att situationen bjev outhärdlig för gruppmedlemmarna. 
Några sådana följder har hittills inte kunnat förmärkas, även om ett visst 
tryck från omgivningens sida givetvis ligger bakom i vissa fall då en 
gruppmedlem i förtid lämnar gruppen. Å andra sidan har de nuvarande 
arbetsmetoderna vissa fördelar. Så småningom — ibland mycket snart — 
utkristalliseras bland de intagna som frivilligt gått med i en terapigrupp 
en »kärna», som fortsätter på grund av en stark inre motivation. Detta 
främjar naturligtvis behandlingen. 

Att bedöma resultatet av psykoterapi är alltid mycket vanskligt, då det är 
svårt att avgränsa terapins effekt från verkan av alla de övriga inflytan
den som den behandlade samtidigt är utsatt för. Erfarenheterna synes 
dock utvisa att behandlingen i många fall främjat en mognadsprocess. 
Man har fått mera insikt i arten av sina problem och en bestämd önskan 
att komma tillrätta med dem. Särskilt anmärkningsvärt synes mig vara att 
den många gånger så fientliga och aggressiva grundinställningen så ofta 
förbyts i en mera tolerant, mera förtroendefull inställning, där den barns
liga egocentriciteten slipats av och det börjar spåras en vilja att se både 
på sig själv och på andra mera objektivt. 

Under behandlingens gång går det upp för gruppmedlemmarna att 
deras sätt att reagera inför gruppledaren, andra gruppmedlemmar, situa
tioner som uppkommer inom gruppen eller inom anstalten osv i grund 
och botten är detsamma som i »det civila», även om de inblandade per
sonerna och situationerna uppträder i andra förklädnader. Effekten av 
deras reaktioner analyseras, och man försöker också komma till klarhet i 
vad som ligger bakom reaktionsmönstren. I skydd av den tolerans som 
råder i gruppen och den känslomässiga bindningen till gruppledaren och 
andra gruppmedlemmar kan man försiktigt börja prova ut mera ända
målsenliga beteenden. 
Denna knapphändiga redogörelse för vissa betydelsefulla element i den 
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terapeutiska processen inom en liten grupp leder fram till frågan, om och 
under vilka förutsättningar och modifikationer dessa principer kan och 
bör tillämpas vid behandlingen av den större grupp som hela internkol
lektivet utgör. På en del håll i utlandet har institutioner anordnats som 
»therapeutic communities» ; i regel är det fråga om mentalsjukhus men 
ibland behandlas också kriminalvårdsklientel inom på detta sätt organise
rade anstalter. Utmärkande för dessa är bl a en utpräglat demokratisk re
gim med fri och öppen kommunikation mellan de olika grupperna inom 
institutionen, dvs ledning, personal och patienter, så att spänningarna 
mellan dessa grupper reduceras och samarbetet främjas. Patienternas 
reaktioner inför vardagslivets skiftande små tilldragelser, deras inbördes re
lationer och förhållande till olika medlemmar av personalen, konflikter 
av olika slag, brott mot anstaltsordningen, allt detta blir föremål för ob
servationer och analyser inte bara av en begränsad skara »specialister» 
utan av patienterna själva och befattningshavare av alla kategorier. I 
denna atmosfär av vänlighet, saklighet och förståelse skall den enskilde pa
tienten förmås överge beteenden som hindrat eller försvårat hans sociala 
anpassning och anta mera lämpliga sådana. 

En målsättning som innebar att alla fängelser borde anordnas som 
»therapeutic communities» vore av många skäl uppenbart orealistisk. Alla 
intagna behöver inte eller är inte mottagliga för denna form av påverkan. 
Möjligheterna att upprätthålla en i egentlig mening demokratisk regim 
torde vara begränsade. Försök till s k självstyrelse som gjorts inom vissa 
utländska fångvårdsanstalter har inte varit särskilt lovande. Hänsyn till 
samhällsskyddet får inte trädas för nära. 
Utan större organisatoriska förändringar torde emellertid vissa åtgärder 
kunna vidtas för att främja ett klimat inom anstalterna som vore mera 
gynnsamt ur rehabiliteringssynpunkt. Fängelset är en arbetsplats för per
sonalen, och liksom på andra arbetsplatser spelar kommunikationen, den 
goda kontakten, mellan ledning och arbetare stor roll för klimatet, kanske 
t o m större än lön, fritidsarrangemang osv. Vid de förut omnämnda opi
nionsundersökningarna bland tillsynspersonal har i runt tal två tredje
delar av de tillfrågade menat att styresmännen frågade för litet efter per
sonalens uppfattning. På sina håll har de s k kvartalsmötena mellan 
styresman och personal tunnats ut till årsmöten — i den mån de före
kommer alls. Fångvårdsstyrelsen planerar åtgärder för en förbättrad in
troduktion och information av nyanställd personal. Behandlingskollegier
na utgör visserligen en form för fortlöpande information, men de borde 
kompletteras med ett system av regelbundna konferenser — anstaltsvis 
och avdelningsvis. Extraordinära situationer borde snabbt tas upp till 
analys vid sammanträde mellan ledning och personal osv. 

Under nästa budgetår kommer ett 60-tal medlemmar av anstaltsperso
nalen beredas tillfälle att få viss utbildning i »group counselling» för att 
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därefter •— var på sin ort — hålla regelbundna gruppsamtal med små
grupper interner. Verksamheten syftar till a t t minska spänningen mellan 
personal- och internkollektivet, a t t i de intagnas ögon förvandla perso
nalen från symboler för ett förhatligt system — vilket den för många 
är — till levande människor med intresse för de intagnas öden. Det är a t t 
hoppas a t t dessa gruppsamtal i vårt land dessutom skall få samma verkan 
som på andra håll där de praktiseras, nämligen a t t personalen i dess hel
het får en klarare uppfattning om sin betydelsefulla roll i behandlings
arbetet. I de förut omnämnda opinionsundersökningarna bland tillsyns
personal uttalade ungefär hälften av de tillfrågade, at t de inte ville kom
ma i närmare personlig kontakt med de intagna. O m en sådan uppfatt
ning skulle slå igenom, gick anstaltsväsendet miste om en — trots allt — 
mycket betydelsefull terapeutisk faktor, nämligen den intagnes identifie
ring med en medlem av personalen som han lärt sig uppskatta och vars 
moraliska värderingar han alltså vill överta. Lyckligtvis finns ingen anled
ning frukta en sådan utveckling. Åtskilliga intagna i vårt land kommer 
säkerligen at t kunna om någon bland anstaltspersonalen säga detsamma 
som en amerikansk »långtidare» om konstapel Blank : »Jag ha r all respekt 
för läkare, socialarbetare, lärare och andra som medverkar inom fångvår
den och jag tror at t de gör en hel del nytta, men det viktigaste inflytande 
som en intagen kan möta är respekten för någon bland tillsynspersona
len som ha r med honom at t göra. En sådan man var konstapel Blank i 
statsfängelset i Michigan. Min respekt för honom och det inflytande han 
utövade på mig förvandlade mitt liv, och jag vet a t t det kommer att öva 
sitt inflytande under hela min framtid.» 

Fängelsestudier som lett till examen 
Det är mycket vanligt att internerna under sin fängelsetid studerar (se artikeln 
Fritidsverksamhet på anstalterna s 147), men mindre vanligt att de sedan verk
ligen avlägger examen. Men det händer och det finns en rad färska exempel. 
En intern på Härlandafängelset har tack vare studieflit och hjälp av fångvårds
direktören i Göteborg blivit institutingenjör. Han var en trettio års man när 
han kom till Härianda, hade läst per korrespondens innan men hade inte hun
nit med någon examen. På Härianda återupptog han sina studier, fick hjälp 
rent ekonomiskt och klarade de skriftliga proven. De muntliga proven måste 
han emellertid avlägga i Stockholm — förflyttad till Långholmen. Internen kla
rade sin ingenjörsexamen och har nu ett mycket bra avlönat arbete. 

En livstidsfånge som dömts för delaktighet i mord har likaså under sin fängel
setid blivit i tillfälle att ta ingenjörsexamen i samma stad som fängelset är. På 
Långholmen har en långtidsintern beretts tillfälle att ta realskoleexamen vid ett 
av Stockholms läroverk och sedan kunnat fortsätta en högre handelsutbildning. 
I Malmö avlade förra året en intern jur kand. 
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Behandlingsplanering och övrigt vårdarbete 
inom anstaltsgrupp 

Av fångvårdsdirektör GUNNAR RUDSTEDT 

Den 1 oktober 1954 genomfördes inom svensk kriminalvård den admi
nistrativa och behandlingsmässiga reform som redan tidigare haft arbets
namnet räjongplanen. Administrativt innebar reformen en successivt allt
mer utvecklad decentralisering av viktiga beslut från den centrala myndig
heten, fångvårdsstyrelsen, till cheferna för lokala anstaltsgrupper, fång
vårdsdirektörerna. Vårdmässigt utgjorde räjongsystemet en grundval för 
den s k behandlingsplaneringen, som i första hand innebar en inledande 
planläggning av en interns behandling under anstaltstiden men som också 
syftade till att regelbundet följa upp denna behandling och i ett senare 
skede planera också för eftervården. Det administrativa ledet, uppdelning
en i anstaltsgrupper, är en svensk nyskapelse, medan behandlingsplanering
en i allt väsentligt är uppbyggd efter den amerikanska förebild som sedan 
länge är internationellt känd som classification, introducerad i USA.s fe
derala fångvårdssystem 1936 och kodifierad i den 1947 utgivna »Hand
book on Classification in Correctional Institutions». 

Anstaltsgrupperna omfattar fyra geografiska områden för till straffarbete 
och fängelse dömda med centralanstalter i Härnösand, Stockholm, Göte
borg och Malmö, men också tre specialgrupper, avsedda för vissa åter-
fallsbrottslingar, för ungdomar och för kvinnor. En grupp kan vara ut
rustad med, förutom centralanstalt med psykiatrisk avdelning, ett femton
tal sidoanstalter av olika säkerhetsgrad från helt öppna till halvöppna och 
helt slutna, och av mycket varierande storlek. Medan centralanstalterna 
med vissa undantag omfattar 200—600 platser är sidoanstalterna oftast 
mindre, många med bara 30—50 platser. En anstaltsgrupp kan bestå av 
mellan 500 och 1 500 platser. En del av anstalterna är avsedda för verk
stadsarbete, andra för jordbruk, skogsbruk, trädgårds- och vägarbete. 
Somliga sidoanstalter är i första hand avsedda för korttidsfångar och för 
tidigare ostraffade. Några av de små anstalterna är utpräglat hembetonade 
med trivsam miljö, andra har barackförläggningar av rustik och primitiv 
karaktär. 

Om vårdarbetet inom en anstaltsgrupp har man numera en erfarenhet 
som sträcker sig över en tid av sju år och det är alltså möjligt att dra slut
satser och göra värderingar. 

Planläggningen av behandlingen av en på fångvårdsanstalt intagen per
son är naturligtvis ingenting nytt i princip. I många decennier har förts 
s k biografiska anteckningar och under något tiotal år innan räjongrefor-
mens genomförande uppgjordes vissa summariska undersökningsberättelser 
av anstalternas styresmän och läkare. Båda formerna av berättelser blev av 
föga praktiskt värde. Mängden av andra göromål för de fåtaliga tjänste-

4—620090. SocM 49 



män som kunde avdelas för sådant arbete orsakade på de stora anstalter
na en betydande eftersläpning av undersökningarna och så småningom 
blev det på sina håll så illa ställt, att det närmast gällde att få en berättel
se färdig strax före frigivningen. Olika rapporter avgavs av styresman
nen och läkaren och samrådet var ofta inget alls. Läkarerapporten, ofta 
tillkommen i tidsnöd, när den inte helt uteblev, innefattade ibland bara en 
hänvisning till styresmannens berättelse. Förfaringssättet medförde också 
många och långa transporter av intagna, t ex mellan Långholmen och 
Umeå, när anhopningen av observationsfall var för svår vid den först
nämnda anstalten. 

En effektivare behandlingsplanering krävde framför allt ökad personal 
på de större anstalter där sådan främst skulle ske. Den krävde också sam
verkan mellan dem som utformade behandlingsplanen. Fångvårdsdirektö
ren, psykiatern, ingenjören, assistenten, kuratorn samt representanter för 
vård- och arbetsledarepersonal skulle bilda ett team, som från olika syn
punkter skulle bedöma den nyintagne med hänsyn till val av anstaltstyp, 
val av sysselsättning, studieuppmuntran, åtgärder mot eventuellt alkohol
missbruk m m. Den nyintagne skulle själv vara en del — den viktigaste — 
av teamet och hans mening skulle få göra sig hörd och gärna följas, om 
så läte sig göra. Viktiga behandlingsavgöranden skulle alltså inte träffas 
vid skrivbordet utan vid direkt diskussion i en krets, där den berörde satt 
med. 

Beträffande varje nyintagen gäller att en behandlingsplan skall upprät
tas om möjligt inom två veckor efter straffverkställighetens början. Den
na i förhållande till praxis i andra länder rätt snålt tillmätta tid kan som 
regel hållas, och det är faktiskt önskvärt att den nykomne får sin mer eller 
mindre definitiva placering så snart som möjligt. Har han en strafftid på 
6 månader eller mer skall planens utformning och väsentliga ändringar i 
den dryftas i ett behandlingskollegium, sammansatt i varje fall på central
anstalterna i enlighet med vad nyss sagts ovan. Under de två veckor som 
föregår kollegiet placeras den nydömde på en särskild mottagningsavdel
ning, där han hålls avskild från andra intagna och där han får skriftlig 
information om straffverkställighetens mål och medel, när han kan påräk
na sådana förmåner som permission, fakultativ villkorlig frigivning och till 
vilka tjänstemän han skall vända sig i olika ärenden. Under de två veckor
na före kollegiet kallas han till samtal med olika deltagare i detta, främst 
med den assistent, som med ledning av ett ofta ganska rikt aktmaterial 
(rättspsykiatrisk undersökningsrapport i många fall) och ingående samtal 
med honom gör upp den anamnestiska delen av den behandlingsjournal, 
i vilken sedan fortlöpande anteckningar görs under hela strafftiden. Sam
talet med assistenten rör också önskemål om anstaltsplacering, studier m m. 
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Psykiatern söker bilda sig en uppfattning om hans psykiska status, hans 
eventuella alkohol- och narkotikaproblem diskuteras, ingenjören söker 
kartlägga hans tidigare arbetsanställningar och arbetsvanor och söker nå 
fram till en så lämplig arbetsplacering av honom som möjligt under an
staltstiden. I en del fall diskuteras även arbetsval efter frigivningen, detta 
även med kuratorn, som tillika söker bilda sig en uppfattning om hem-
och familjesituationen, ekonomiskt hjälpbehov m m. En summarisk kropps
lig undersökning äger också rum. 

Sedan hela denna procedur är avslutad kommer nästa etapp i behand
lingen, kollegiesammanträdet. Det kan vid en stor anstalt ha en belastning 
av 12—15 nya ärenden och ett 25-tal kvartalsrevideringar. Vid Långhol
mens huvudavdelning arbetar kollegiet på två sektioner, den ena ledd av 
fångvårdsdirektören och den andra av biträdande fångvårdsdirektören 
med sammanträden var sin vecka. Under de sju år kollegiet varit i verk
samhet torde minst 4 000 nykomlingsärenden ha passerat dess två sektio
ner. Närvaron vid sammanträdet är för den nykomne inte obligatorisk, 
men det torde vittna gott om den betydelse som bland de intagna tillmäts 
kollegiet att av dessa 4 000 endast 2 underlåtit att vara med. Man hade 
väl i början en känsla av att kollegierna kunde komma att motses med 
misstro. Känslan av att komma in i en stor krets, som mer eller mindre 
nyfiket ger akt på honom, kan för den nykomne innebära en viss chock
verkan som inte är kontaktbefrämjande. Här är vissa yttre arrangemang 
ägnade att skapa lättnad. Man söker så långt det är möjligt undvika den 
stela grupperingen kring ett långbord med den nykomne, kanske stående, 
vid kortändan. I stället eftersträvas en ledig gruppering, gärna med in
ternen i en bekväm stol mitt emot kollegieledaren men med ryggen mot 
huvudparten av de övriga deltagarna. Man strävar också efter att föra 
samtalet med den intagne i en vänlig och positiv anda. Han bör om möj
ligt få en känsla av att han slår sig ner i en krets, där han själv, mer än 
någon annan, har säte och stämma. Innan han kommer in har hans fall 
grundligt diskuterats; någon gång bidrar skyddskonsulenten i distriktet 
med uppgifter, en annan gång kan en anhörig vara med. Detta senare hat 
väl dock varit mera sällsynt i praktiken, men möjligheten finns i de fall 
det kan anses motiverat. Diskussionen utmynnar i en preliminär behand
lingsplan, i många fall en rätt okomplicerad sådan, där man bara kommer 
fram till anstalts- och arbetsval. I andra fall kan den bli mer nyanserad och 
avse studier, åtgärder mot alkoholmissbruk, anstaltstidens uppdelning i sta
dier av sluten och öppen anstaltsvård, kanske med en slutetapp av fri-
gångsarbete och allra sist fakultativ villkorlig frigivning. Men planen är 
inte klar förrän den nykomne själv fått tillfälle att säga sin mening. Vi 
vill inte presentera den för honom som fastlåst och oemotsäglig. Kollegiet 
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skall höra den intagnes mening och kunna ta skäl. Han skall meddelas att 
vi suttit och diskuterat och stannat för vissa funderingar, som nu av kol
legieledaren framläggs för honom. Det kan bli ett våldsamt argumenteran
de emot det anstaltsval vi tänkt oss, styresmannen där är vrång, där finns 
en intagen som man är okontant med, man skäms att komma till en an
stalt, där man varit en gång förut, man är för nervös att höra slamret av 
verkstadsmaskiner hela dagarna. Det måste lyssnas och avvägas och det 
kan hända vi måste pröva nya vägar, men det kan också hända att vi in
te kan tillmäta hans invändningar något värde, då andra synpunkter, t ex 
att han inte skall blandas med en viss anstalts avancerade klientel, måste 
väga tyngre. Men han skall om möjligt förmås att acceptera planen, in
nan man skils från honom. Planen skall i princip vara ett avtal, inte ett 
diktat. Regelmässigt erinras den nykomne i tillämpliga fall om att han har 
tillfälle att avkorta sitt straff med en tredjedel om han bemödar sig om 
skötsamhet och god arbetsvilja. Han erinras om att beteende och arbete 
noga följs och att man vid bedömningen av arbetet mera ser till viljan än 
till prestationerna. 

Spritproblemen bagatelliseras för det mesta av den intagne, men fakta 
talar ett annat språk, och det hör till sällsyntheterna numera att de ny
komna inte har alkoholsvårigheter. Där det går att få kontakt på den 
punkten under kollegierna berörs också dessa svårigheter och ibland är 
internen villig att åtminstone diskutera någon medicinsk behandling med 
psykiatern, när frigivningen börjar närma sig. Denna positiva inställning 
antecknas i behandlingsplanen, och när den tiden kommer söker psykiatern 
kontakt med honom även om han är på sidoanstalt inom gruppen och på
minner honom om hans avsikter. Inför den omedelbart förestående frigiv
ningen kan väl villigheten till abstinens ha blivit åtskilligt uttunnad, men 
en del har gjort allvarliga försök och i varje fall har det blivit en rådgiv
ning vart han skall vända sig för att möta en kommande alkoholperiod. 

Ibland talas det vid kollegierna också om värdet av att den blivande 
tillsynsmannen kommer in i bilden långt före frigivningen för att med 
jämna mellanrum besöka den intagne på anstalten, hjälpa till med arbets-
och bostadsanskaffning osv. 

En fördel som vi har framför andra länder tack vare decentraliseringen 
av viktiga vårdbeslut är att sådana beslut kan fattas direkt i kollegiet. I 
t ex USA finns i en del fångvårdssystem den beslutande myndigheten på 
annat håll och gäller det ett anstaltsval har kollegiet alltså bara att väcka 
förslag. 

Det andra viktiga ledet i kollegiearbetet är de var tredje månad åter
kommande revideringarna av de uppgjorda behandlingsplanerna. Alla del-
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tagarna i kollegieteamen är nog ense om att detta inslag är bland det vär
defullaste i vårdarbetet. Det utgör en viss garanti mot »de glömda fångar
na» på en stor anstalt, innebär en påminnelse om initialplanen. Skall den 
fortfarande gälla eller skall den modifieras? Ofta kan inte så mycket sä
gas vid det inledande kollegiet. Nu känner vi den intagne litet bättre och 
planen kan göras mera nyanserad. Det kan slås fast när öppen anstalt kan 
försökas och när permission kan påräknas. Ibland kan mera omfattande 
utbildningsprogram diskuteras, i enstaka fall rentav utbildning i skolor el
ler på arbetsplatser utanför anstalten, som förekommit när det gällt en 
och annan långtidare. För den som har mycket svåra brott och följaktli
gen långa strafftider är det en ytterst svårbedömd fråga, när permission 
skall kunna försökas och under vilka former. 

Vi har kunnat börja med ledsagade promenader i anstaltens park, följ
da av likaledes ledsagade besök i staden, tills efter längre eller kortare tid 
vanliga oövervakade permissioner kunnat medges, i början korta, senare 
övergående til] de maximala om 72 timmar. Allteftersom friheten börjar 
närma sig diskuteras vid kvartalsprövningarna också arbets- och bostads
frågorna inför frigivningen. På Långholmen sammanförs av praktiska 
skäl dessa ärenden till särskilda kollegier, där representanter för skydds
konsulentorganisationen och för arbetsvärden deltar. 

Frigivningarna tenderar mer och mer att bli fakultativa, innebärande 
att en tredjedel av strafftiden kan efterskänkas, mot att vederbörande, 
även vid rätt korta strafftider, ställs under tillsyn viss tid efter frigivning
en. Förutsättningen är bl a att arbete finns och att det även i övrigt är 
betryggande sörjt för den som skall friges. I några få fall försöks s k fri
gång under det sista kvartalet före frigivningen, innebärande i östra an
staltsgruppen att vederbörande placeras på Nackahemmet utanför Stock
holm och under dagen arbetar hos privat arbetsgivare, så att säga i förskott 
hos den som skall anställa honom efter frigivningen. Sådana ärenden är 
också föremål för diskussioner i kollegiet. Däremot äger inte kollegierna 
att hos fångvårdsstyrelsen väcka förslag om och när fakultativ villkorlig 
frigivning skall äga rum. Dessa diskussioner sker i stället i ett forum, an
staltsnämnden, som står helt fristående från behandlingskollegierna, och 
det framstår nog som föga rationellt att den krets, där alla övriga behand
lingsfrågor rörande en intagen diskuteras, är berövad möjligheten att väc
ka förslag om tidpunkten för hans frigivande. Nu krävs ett omfattande 
arbete för att presentera fallet för en församling, där det som regel är 
okänt för flertalet deltagare, och svårigheterna kommer att accentueras 
alltftersom antalet fakultativa frigivningar växer. 

Vid kvartalssammanträdena är de intagna inte närvarande i samma ut-
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sträckning som vid initialkollegiet. Önskar man inga ändringar i sin situa
tion, så kommer man i regel inte in till sammanträdet. Vill man ha för
flyttning, arbetsbyte, permission kommer man däremot. Sådana frågor kan 
också diskuteras mellan den intagne och styresmannen mellan kollegierna, 
men återstår inte alltför lång tid till nästa sammanträde föredrar vi att 
vänta tills detta äger rum. 

Förflyttningarna av de intagna håller sig efter räjongreformen nästan 
uteslutande inom vederbörande anstaltsgrupp. Ibland hjälper väl grupper
na varann med enstaka fall eller där överskott på platser uppträder i nå
gon grupp, men en hederskodex grupperna emellan förbjuder att man i 
onödan sänder folk mellan grupperna. Framför allt »exporterar» man inte 
sina problemfall utan försöker klara dem själv. 

Behandlingskollegiet är ett lokalt team på varje anstalt även om det har 
sin största betydelse vid gruppernas centralanstalter, där nykomna med 
längre strafftider regelmässigt börjar sina straff. Ett vidare team utgör 
fångvårdsdirektören, psykiatern, ingenjören och de olika anstalternas sty
resmän, ett lag som väl inte arbetar under några regelbundna former men 
vars arbete inte är mindre betydelsefullt. Hela anstaltsgruppen är ett stort 
register med skilda resurser, ett mångstämmigt instrument i vårdarbetets 
tjänst. 

I en motion i anledning av räjongpropositionen i april 1953 uttalades 
allvarliga farhågor för den beroendeställning i förhållande till fångvårds
direktören som sidoanstalternas styresmän skulle råka in i, om den förre 
fick ett allmänt ansvar för vård och behandling inom anstaltsgruppen. 
Den nya ordningen ansågs kunna på sidoanstalterna minska arbetsglädje 
och känsla av eget ansvar. 

Här förbisågs att det dagliga vårdarbetet på dessa anstalter såväl enligt 
den gamla som den nya ordningen ligger i lokalstyresmannens hand. Det 
är bara förflyttningar, vissa permissioner, frigång, understödsärenden m m 
som beslutas av fångvårdsdirektören. I dessa frågor beslutade den lokala 
styresmannen inte heller enligt den tidigare ordningen. Chefen för an
staltsgruppen har endast övertagit ärenden som tidigare handlagts av 
fångvårdsstyrelsen. 

Obestridligt är väl tvärtom att vi vunnit en mer intim och för båda 
parter mer fruktbärande kontakt inom räjongteamet än vad som kunnat 
ske tidigare. Fångvårdsdirektören besöker anstalterna i gruppen en gång 
i månaden, i vissa fall oftare, och får då god inblick i de olika anstalternas 
problem, lär sig känna de faktorer som bildar varje anstalts »andliga kli
mat». Han har samtal med de interner som vill träffa honom och på de 
större av anstalterna är 30-talet sådana samtal ingenting ovanligt. 
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Han deltar vid sidoanstalterna då och då också i behandlingskollegier 
och sammanträden med anstaltsnämnden. Journaler gås igenom och det 
resoneras med styresmän och annan personal om kinkiga fall. Särskilt vär
defulla är psykiaterns besök på gruppens anstalter. På grund av läkarbris-
ten är emellertid just nu ingen heltidspsykiater knuten t ex till den östra 
gruppen och psykiaterns deltidsarbete måste ägnas så gott som uteslutande 
åt dess centralanstalt. Tidigare gjorde även psykiatern månadsvisa besök 
vid sidoanstalterna. Fallen från tidigare kollegier vid centralanstalten tit
tades till och det betydde mycket för den intagnes del att kontakten med 
psykiatern inte bröts för att han lämnat centralanstalten. Ingenjören gör 
också månatliga besök vid anstalterna och har tillfälle att följa hur place
ringen av den intagne i visst arbete utfallit. Det blir ett »fältarbete» inom 
gruppen av ett slag som knappast varit tänkbart före räjongsystemets in
förande. Kontakten fångvårdsdirektör—styresmän uppehålls mellan an
staltsbesöken per telefon och tät skriftväxling i olika ärenden som rör de på 
anstalterna intagna. Regelbundet anordnas konferenser mellan styres
männen inom gruppen. Allt gör att denna växer samman i en enhets
känsla som är berikande. 

Anstaltsgrupperna har litet olika anstaltsbestånd. I norra gruppen do
minerar de slutna anstalterna, i östra de öppna. Sorgebarnen har varit de 
många koloniprovisorierna, otrivsamma, hastigt uppsmällda, långt från an
nan bebyggelse, dåligt underhållna, tidigare utan fritidslokaler och även 
utan bostäder för personal. Skogsarbetet har varit den dominerande ar
betsgrenen. Här har dock på senaste tid skett förändringar till det bättre. 
Provisorier har lagts ner och kommer att läggas ner, nya kolonier har 
byggts, modernt utrustade och i flera fall med enkelrum, verkstäder har 
tillkommit även på de öppna anstalterna. Allteftersom öppna anstalter av 
ny typ (stora men ordnade efter smågruppsprincip) inrättas, försvinner 
väl ytterligare provisorier. Och ändå har bland dessa senare, ruggiga och 
trista till det yttre, ofta en behandlingsvänlig anda varit rådande. Man 
har känt att till den eller den speciella anstalten har man kunnat förlägga 
en och annan långtidare, ett och annat problemfall bara för att man vet 
att på den anstalten finns det förutsättningar att det skall lyckas. 

I en stor anstaltsgrupp som den östra med sina tidtals inemot 1 500 in
tagna har det blivit nödvändigt att fångvårdsdirektören vid sin sida fått 
en biträdande sådan med huvudsaklig uppgift att svara för centralan
staltens administration. I nära nog motsvarande mån har väl inom andra 
räjonger de dagliga göromålen med centralanstalten överförts på inspek
törerna. Även de dagar, när man inte reser bland anstalterna i gruppen, 
går tiden i största utsträckning åt för sidoanstalternas problem, och det 
är bara ärenden på centralanstalten av större vikt och av mera principi-
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Viktiga behandlingsavgöranden skall inte träffas vid skrivbordet utan vid 
direkt diskussion i en krets, där den berörde internen sitter med. 
Behandlingskollegium vid fångvårdsanstalten i Norrtälje överlägger med nyintagen 
intern om hans placering, val av sysselsättning, studier etc. I mitten framför tavlan: 
anstaltsdirektör Gösta Arvidsson. Till vänster fångvårdsassistent Willy Jonasson, förste 
uppsyningsman Sivert Järnebeck; i raden till höger ingenjör Eric Eriksson, vik social
kurator Marianne Ivarsson, t f uppsyningsman å anstaltens sjukavdelning Göran 
Aronsson, uppsyningsman Rudolf Johnsson. I förgrunden internen. 

ell innebörd, som fångvårdsdirektören kan hinna handlägga. Ett synnerli
gen viktigt inslag i hans befattning med centralanstalten är givetvis ledan
det av ett av veckokollegierna. Härigenom kommer han redan från straff
verkställighetens början i kontakt med de intagna på ett sätt, som på en 
stor anstalt knappast kunde förekomma tidigare. 

Som inledningsvis framhölls är det ingenting nytt och revolutionerande 
i den behandlingsplanering som 1954 infördes i svensk kriminalvård. Vad 
som skiljer den från liknande utländska system är möjligen det goda urval 
av anstaltstyper som varje kollegium har att arbeta med. Finge vi en del 
ytterligare kompletteringar i anstaltsbeståndet, t ex fler anstalter för parti
ellt arbetsföra, fler hem för frigångare, en något mer varierad arbetsdrift 
vid de öppna anstalterna, så hade man anledning motse det framtida ar
betet inom anstaltsgrupperna med optimism. 

Anstaltsnämnden — ett samhällets kontrollorgan representerande juridisk och 
social kunskap — i Norrtäljeanstalten håller sammanträde: 
I mitten nämndens vice ordförande advokat C E Johnson. I vänstra raden bakifrån 
räknat anstaltsdirektör Gösta Arvidsson, vik socialkurator Valli Österman, socialvårds
chef C Thore Domeij, skyddskonsulent Börje Nyblom; i raden till höger fångvårds
assistent Willy Jonasson, förste inspektör Bengt Sparrman, arbetsförmedlingsfcreståndare 
Eric Wiberg, förste uppsyningsman Sivert Järnebeck. 



Hur byggs moderna anstalter för unga 
lagöverträdare?1 

Av arkitekt SAR T O R BUNNER 

Behandlingen av unga lagöverträdare har länge stått i medelpunkten för 
den kriminalpolitiska reformverksamheten. Inom straffsystemets ram var 
ännu mot mitten av 1930-talet cellstraffet den enda form av anstaltsbe
handling som stod öppen för 18—21-åringarna i Sverige. På olika sätt 
hade man sökt mildra vådorna av detta förhållande. Yngre interner skil
des ut från det övriga klientelet och placerades i särskilda fängelser. Lätt
naden i cellisoleringen och ökade möjligheter till undervisning och idrott 
— för att nämna ett par mer väsentliga åtgärder — hade sin betydelse i 
positiv riktning. Trots dessa åtgärder hade dock frihetsberövandet även 
för de unga lagöverträdarna alltfort huvudsakligen karaktär av straff. 
I detta läge vanns snart nog allmän enighet om att man inom straffsyste
met borde få till stånd en uppfostrande behandling också för 18—21-
åringarna. Detta ledde till 1935 års lag om ungdomsfängelse2, avsett för 
ungdomar i sagda ålder, i behov av och mottagliga för uppfostran och 
utbildning. 

När denna lag år 1938 trädde i kraft i Sverige fanns för vården av dylikt 
klientel, förutom en nybyggd öppen ungdomsanstalt på Skenas Kungs
gård vid Bråviken, endast några gamla, mindre cellfängelser. Visserligen 
hade dessa äldre fängelsebyggnader i görligaste mån moderniserats och 
försetts med verkstadslokaler, men de var så byggda att de inte fungerade 
tillfredsställande för de nya ändamålen. Härigenom förvanskades ung
domsfängelsets idé såsom en särskild behandlingsform för unga brotts
lingar, och möjligheterna att fostra de unga lagöverträdarna till dugliga 
och laglydiga samhällsmedlemmar äventyrades. I början på 1950-talet 
blev det uppenbart att nya materiella resurser i fråga om anstaltsutrym
men måste skapas, särskilt för att tillgodose behovet av sluten vård. En 
genomgripande förnyelse av anstaltsbeståndet för ungt klientel har skett 
sedan dess. 

Särskilda anstaltsgrupper (räjonger) finns numera inrättade för bl a 
det unga klientelet. Den s k ungdomsgruppen omfattar dels anstalter för 
män, ådömda ungdomsfängelse, dels anstalter för män, som dömts till 
tidsbestämt straff och som vid intagningstillfället inte uppnått 22 års ål
der. Trots att ungdomsgruppen numera omfattar åtta anstalter och två 
mindre kolonier med sammanlagt ca 500 platser saknas f n möjligheter 
att placera alla unga fängelse- och straffångar på sådana anstalter, utan 
dessa måste i alltför stor utsträckning intas i vanliga anstalter för vuxet 
klientel. 
1 Denna artikel är samtidigt publicerad i ett specialnummer av Förenta Nationernas 
International Review of Criminal Policy, vilket helt sysslar med frågan om planering 
och utformning av anstalter för äldre och för unga lagöverträdare. Häftet är avsett 
att tjäna som underlag för överläggningar i frågan inom FN:s konsultativa grupp för 
frågor om förebyggande av brott och vård av lagbrytare. 
' Ungdomsfängelse är ett tidsobestämt straff avsett för åldersgruppen 18—21 år. Behand
lingstiden får i regel ej understiga ett år. 
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Projekteringen av nya moderna anstalter för det unga klientelet innebär 
mänga problem. 

Den vägledande synpunkten vid planeringen är att anstalterna bör ha 
karaktär av skola och inte av fängelse. Vid behandlingen skall tonvikten 
läggas på fostran, yrkesutbildning och undervisning. Dessutom bör möj
ligheter skapas för god fritidssysselsättning. Ungdomsanstalterna bör vara 
yrkesutbildningsanstalter. Svårbehandlade, psykiskt belastade ungdomar 
är dock inte i stånd att tillgodogöra sig den fostran som ges på en helt 
öppen anstalt. De vållar uppträden och rymmer från anstalterna. Därför 
krävs för dem vård av mera sluten karaktär. En önskvärd differentiering 
av klientelet förutsätter därför både öppna och slutna ungdomsanstalter 
inom organisationen. 

Med utgångspunkt från de ovan redovisade allmänna synpunkterna på 
dessa anstalter måste fängelsearkitektens syfte vara att skapa en terapeu
tisk miljö, som ger personalen de lokala förutsättningarna att fostra de in
tagna till harmoniska människor och dugliga samhällsmedlemmar. Fler
talet av de unga internerna har vuxit upp under särdeles olyckliga yttre 
förhållanden och saknar erfarenhet av vad en trivsam hemmiljö vill 
säga. De intagna bör därför under anstaltstiden kunna få uppleva att vis
tas i en i möjligaste mån hemliknande atmosfär. Målet för behandlingen 
bör sålunda vara att i en förstående miljö genom samverkan av indivi
duell behandling, fostran och undervisning söka hjälpa den intagne att 
vinna insikt i sina egna problem och förutsättningar, att etablera normala 
kontakter med sin omgivning samt anpassa sig till samhället. 

Hur bör då de anstalter planeras och utformas som skall möjliggöra 
ett genomförande av dessa allmänna behandlingsprinciper? 

Den lilla gruppens För att i möjligaste mån eliminera en negativ påverkan de intagna emel-
princip lan och främja kontakter med dem som har ansvaret för vården bör de 

intagna fördelas på mindre enheter. Man måste byggnadsmässigt skapa 
förutsättningar för »den lilla gruppens princip». Den lilla gruppen ger 
möjligheter till individuell omvårdnad och tillsyn. Känslan av samhörig
het mellan personal och intagna utvecklas lättare i små grupper. De in
tagna får ett visst mått av social trygghet, anpassning och förtrolighet, 
som de inte kan få i ett större kollektiv. Oroligheter som lätt uppstår i en 
stor grupp nöter både på de intagnas och personalens nerver och försvå
rar möjligheterna till en framgångsrik behandling. 

I stora grupper kan konflikter gruppmedlemmarna emellan ge kraftiga 
utslag. Upplopp, överspelningar, massrymningar, kollektivt trots, mat- och 
arbetsstrejk är exempel på masshysteriska fenomen som kan uppträda i 
stora anstaltsgrupper. I den lilla gruppen kan sådana fenomen, om de 
hotar att uppträda, lätt behärskas och avledas av personalen och denna 
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kan i positiv riktning utnyttja de psykologiska krafter, som gruppsamva
ron framkallar. Även säkerhetssynpunkten motiverar kravet på små för
läggningsavdelningar. 

Vilken är den riktiga storleken för en grupp ungdomsfängelseinterner? 
Erfarenheterna från hittills uppförda anstalter av detta slag i Sverige 

visar att grupperna för normalklientelet bör omfatta maximalt 10 intag
na, medan det besvärligaste klientelet bör uppdelas i grupper på ca 7 
intagna. En ökning av dessa grupper med en eller ett par ger ur behand
lingssynpunkt en klart negativ effekt, då ledningen av gruppen lätt gli
der över från personalen till de intagna. 

Vid renoveringen av den nedan beskrivna, i ungdomsgruppen ingåen
de Skenäsanstalten tvingades man ta hänsyn till redan befintliga byggna
der och till att en radikal nedskärning av gruppernas storlek skulle ha 
blivit synnerligen kostnadskrävande. Därför omfattar vårdenheterna på 
denna anstalt 12 intagna. 

Smågruppsprincipen kan tillgodoses på olika sätt. Den effektivaste men 
mest kostnadskrävande erhålls om grupperna delas upp i små förlägg
ningsbyggnader, en för varje grupp, spridda över ett större område. En 
ur såväl byggnads- som personalkostnadssynpunkt mindre kostnadskrä
vande uppdelning av de intagna kan ske genom uppdelning av större för
läggningsbyggnader i mindre enheter. Efter denna senare princip är Ske
näsanstalten uppbyggd, med två grupper i varje byggnad och grupperna 
förlagda i olika våningar. I de senare beskrivna anstalterna Mariefred 
och Hällby är två grupper om vardera 10 intagna förlagda intill varandra 
i samma plan i en envåningsbyggnad. En uppdelad förläggningsbyggnad 
ger dock inte samma möjlighet till avskildhet för gruppen och utgör i 
viss mån avkall på smågruppsprincipen. 

Ungdomsanstal- Beträffande ungdomsanstalternas storlek kan följande synpunkter anfö-
ternas storlek ras. Vid en anläggning för 30—40 intagna kan anstaltsprägeln lättare 

undvikas och anstalten kan på ett relativt omärkligt sätt smälta in i den 
omkringliggande bygden. Dessa anstalter blir emellertid synnerligen per
sonal- och kostnadskrävande. Däremot får ungdomsanstalterna inte göras 
så stora att dess ledare kommer att förlora den ingående personliga kän
nedom om intagna och personal, som är grundförutsättningen för att ar
betet skall ge bästa möjliga resultat. Med ledning av erfarenheter från 
de nyuppförda anstalterna i Sverige synes en lämplig storlek, med hän
syn till vad som ovan anförts, vara ett platsantal på mellan 75—125 
intagna. 

Anstalternas En ungdomsanstalt bör inte förläggas långt borta från en stad. Nödvän
belägenhet digheten av kontakt med medicinsk expertis talar bl a för belägenhet i 

närheten av större samhälle. 
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Även utbildningsskäl motiverar detta. Om klientelets beskaffenhet så 
medger kan då samarbete etableras med närliggande folkhögskola, verk
stads- eller industriskola. 

En avlägset belägen anstalt dominerar lätt den omgivande bygden. Den 
skapar personalproblem genom att befattningshavarna lätt på ett för dem 
besvärande sätt kommer att stå i blickpunkten. Det betänkligaste är emel
lertid att personalen på landsbygdsanstalter känner sig isolerad, har svårt 
att få kontakter med folk som arbetar inom andra yrkesgrenar och på så 
vis lätt får en ensidig syn på tingen. Anstalten dominerar såväl arbetet 
som fritiden. Den ständiga nötningen mellan samma individer föder irri
tation över små ting. Dessa yttringar kan man inte komma ifrån med 
mindre anstalten förläggs så, att personalen kan röra sig bland och um
gås fritt med andra människor, t ex i en stad. 

Det är emellertid inte lämpligt att förlägga en anstalt av detta slag 
alltför nära en stad. Däremot kan närheten av en dylik tillgodose såväl 
personal- som vårdtekniska synpunkter. 

Vidare blir kostnaderna för anstaltens vatten-, el- och avloppsförsörj
ning vid isolerat läge onormalt höga i förhållande till anstaltens storlek. 

Av säkerhetsskäl har man i olika sammanhang ifrågasatt en insulär 
anstaltsplacering eller en placering i ren ödemark. Detta torde inte vara 
lämpligt dels med hänsyn till det ovan sagda, dels med hänsyn till de 
höga transportkostnaderna. Anstalten bör ligga i sitt egentliga upptag
ningsområde — i kriminalitetscentrum. 

I extrema fall kan det dock vara motiverat att förlägga en mindre an
stalt under mera provisoriska former långt från befolkningscentra med 
syfte att under primitiva förhållanden vårda mindre interngrupper, i av
sikt att skapa laganda hos de intagna och väcka en primär social gemen
skapskänsla. 

Anstalternas Som tidigare framhållits bör ungdomsanstalterna vara yrkesutbildnings
principiella anstalter. Behandlingsformen ungdomsfängelse förutsätter, att de dömda 
utformning ungdomarna skall kunna läras upp i för dem lämpliga yrken. Det är där

för av största vikt att de nya ungdomsanstalterna förses med erforderliga 
resurser i yrkesutbildningsväg. 

Den olikhet i sammansättningen klientelet företer medför att yrkesut
bildningen i största möjliga utsträckning måste anpassas efter de enskilda 
intagnas anlag och förutsättningar. Yrkesutbildningen bör med hänsyn 
härtill inte läggas upp efter ett schematiskt skolmönster utan bör bedrivas 
i form av en terapiliknande, individuellt avpassad uppläggning som väc
ker arbets- och skaparglädje. Produktionsintresset får inte färga arbetet. 
En yrkesutbildningsteknik av ovan nämnt slag fordrar mycket goda yr
keslärare och att undervisningen sker med ett begränsat antal elever i 
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gruppen. Den lilla elevgruppen och till den avdelad viss bestämd perso
nal har även här sin allra största betydelse. 

Yrkesutbildningen på anstalterna bör svara mot de mest dominerande 
intresseinriktningarna hos klientelet. Ett relativt stort urval av yrkesgre
nar skall finnas vid ungdomsanstalterna, varför dessa bör utrustas med 
lokaler för t ex radio-, televisions- och andra svagströmsarbeten, metall
arbete, bil- och motorreparationer, snickeri- och byggnadsarbete. Vid 
äldre anstalter ofta förekommande okvalificerade arbeten får inte före
komma på en modern ungdomsanstalt. 

Vid utformningen av verkstadslokalerna är det lämpligt att de görs så 
lika den moderna industrins som möjligt med tanke på internernas fort
satta existens efter frigivningen. Det är lämpligt att utforma verkstadslo
kalerna med i huvudsak takfönster, dels med hänsyn till säkerhetskravet, 
dels med tanke på att lätt distraherade interner kan koncentrera sig på 
ett förelagt arbete i en på sådant sätt utformad lokal. Lokaler för teo
retisk undervisning bör förläggas i direkt kontakt med verkstadsloka
lerna. 

Under observationen omedelbart efter ankomsten till anstalten bör den 
intagne hållas isolerad i en särskild mottagningsavdelning. Denna avdel
ning bör ligga i direkt kontakt med administrations- och behandlingsloka
lerna, med hänsyn till styresmannens, läkarens, psykologens och kuratorns 
behov av att lätt kunna nå personlig kontakt med den nyintagne. Samma 
förhållande gäller för isoleringsavdelningarna. Mottagnings- och observa
tionsavdelningarna skall dock hållas strängt avskilda från varandra, vil
ket lämpligen sker så att anstaltens administrationslokaler placeras mellan 
de bägge avdelningarna. 

I detta sammanhang bör också nämnas att den rent medicinska be
handling, som de intagna vid behov erhåller, kräver välutrustade behand
lingslokaler inom anstalten. En transport av de intagna till sjukvårdslo
kaler utanför anstalten blir alltför kostsam och innebär en säkerhetsrisk. 

Fritiden på en anstalt får inte betraktas som spilltid utan bör organise
ras på ett sådant sätt, att den blir ett led i behandlingen, dock med iakt
tagande av att ungdomarna får utrymme för egna initiativ. Den förslö-
ande anstaltslunken måste till varje pris undvikas och därför bör tillräck
liga och lustbetonade sysselsättningar erbjudas de intagna under fritiden. 
Det är därför nödvändigt att anordna ändamålsenliga lokaler för fritids
sysselsättning i större omfattning än vid de vanliga fångvårdsanstalterna. 

En gemensam idrottshall som möjliggör handbollsspel eller liknande 
bör finnas samt utrymme för förevisning av film och TV, bedrivande av 
bordtennis, tyngdlyftning, brottning o dyl. Till denna byggnad kan även 
förläggas lokaler för studiecirklar, verkstad för hobbyarbeten m m. 
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De unga fångarna kommer ofta från oordnade och slarviga förhållan
den. På anstalten blir då den första åtgärden att lära dem regelbundna 
vanor och elementära hygieniska regler. Med hänsyn till nödvändigheten 
av att den intagne iakttar god hygien och kroppsvård har man vid pro
jekteringen av de nya ungdomsanstalterna fäst stort avseende vid de hy
gieniska anordningarna. Tvätt- och duschrum samt i regel även en s k 
finsk bastu finns i varje paviljong. 

I det föregående har berörts det lämpliga i att personalen på anstal
terna kan umgås fritt med andra människor. Under alla förhållanden är 
det bäst om huvudparten av personalen har bostäder i den allmänna 
marknaden. Om förhållandena nödvändiggör att bostäder uppförs vid 
anstalten för befattningshavarna är det viktigt att trivselfrågorna blir 
vederbörligen beaktade. Befattningshavarna bör inte åläggas någon indi
rekt bevakningsfunktion när de vistas i sina bostäder. Tjänstemännens 
arbete är så betungande, att de inte under fritid bör belastas med dylika 
uppdrag. Bostäderna bör därför inte förläggas inpå de egentiiga anstalts
byggnaderna. Det måste vidare ordnas med trygga lekplatser för befatt
ningshavarnas barn. För personalens föreningsliv bör finnas klubblokaler. 

Teknisk beskriv- Vid utformningen av de slutna enheterna inom ungdomsanstalterna har 
ning av vissa stor omsorg nedlagts på att lösa den byggnadstekniska sidan av säkerhets
byggnadselement problemen utan att för den skull avkall ges på kravet att i största möjliga 

utsträckning ge anstalterna en hemliknande miljö. Det är emellertid över 
huvud taget inte möjligt att helt förhindra rymningar från en anstalt, hur 
den än är konstruerad. Med hänsyn till den uppfinningsrikedom ungdo
mar ådagalägger i dylika sammanhang har det emellertid visat sig välbe
tänkt att vidta synnerliga försiktighetsmått, speciellt beträffande konstruk
tionen av väggar, golv och tak samt fönster och dörrar. 

När det gäller förläggningsbyggnaderna utförs väggar, golv och tak av 
armerad betong, som invändigt spacklas och målas. Golven är belagda 
med fogfri asfalt eller linoléum. 

I äldre anstalter är fönstervägen den vanligaste vid rymningar. Av den 
anledningen har nu konstruerats ett fönster, Bunnerfönstret, av stålpro
filer med inneliggande rörliga stänger av härdat stål, som hittills motstått 
alla rymningsförsök. Själva fönstret är fast men är försett med vädrings-
spalter på ena sidan. 

Celldörrarna är av stål med inbyggt regellås med låsning åt tre sidor. 
Dörrarna är täta med undantag för sådana till mottagnings- och isole
ringsrum, som är försedda med observationshål. 

Samtliga byggnader inom de nyare anstalterna uppvärms från ett cen
tralt pannrum, varifrån även förbrukningsvarmvatten levereras till de 
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skilda byggnaderna. I sovrummen används vanliga utanpåliggande radia
torer med undantag av isoleringsrummen, där uppvärmningen sker ge
nom i golv eller tak ingjutna värmeslingor. 

Sovrummen har mekanisk ventilation men i allmänhet inte tillförsel av 
förvärmd friskluft. Varje rum är utrustat med tvättställ med kallt och 
varmt vatten. Vattenledningarna i varje rum kan vid behov avstängas 
från korridorsidan. Belysningen i sovrummen är ordnad dels med en ar
matur mitt i taket, dels också med en vridbar väggarmatur vid fönsterväg
gen, så placerad att den kan användas både som sängbelysning och som 
skrivbordsbelysning. Under denna armatur finns ett elektriskt vägguttag för 
bl a rakapparat. Den elektriska belysningen kan centralt manövreras från 
vaktrummet, men möjlighet finns att även låta den intagne själv släcka 
eller tända sängbelysningen. 

Anstalterna har centralradio med högtalare installerade i sovrummen. 
De intagna kan välja mellan två radioprogram. Bandinspelningar an
vänds för speciella program. Centralradion är kombinerad med ett system 
för intern kommunikation. Den intagne kan därigenom komma i kontakt 
med vaktrummet i sin paviljong och om detta är obemannat med central
vakten i administrationsbyggnaden. 

Sovrummen har i nyare anstalter planmåtten 2 x 3 meter och en 
rumshöjd av minst 2,5 meter. 

Rummen är möblerade med en golv- och väggfast säng med skumgum
mimadrass, ett med sängen hopbyggt skrivbord med stol, en vägghylla för 
böcker och inbyggd radiohögtalare, en klädgarderob samt ett mindre skåp 
för s k premievaror. På en av långväggarna har anbragts en anslagstav
la, där den intagne kan fästa upp fotografier, prydnadsföremål m m. 
Fönstret är försett med en fördragsgardin och sängen täcks på dagen med 
ett överkast. Dessa textilier varierar från rum till rum. Ovanför tvättstäl
let finns ett plåtskåp med spegel för toalettsaker m m. 

Omslutningsmuren kring anstalterna i Mariefred och Hällby är fem 
meter hög och utförd på följande sätt. Mellan stolpar av järn, DIP 24, 
på ett avstånd av 6 meter, har insatts fabrikstillverkade betongelement 
med måtten 6 m X 1,7 m X 0,12 m. Muren är kraftigt belyst under den 
mörka delen av dygnet med armaturer fastade på var fjärde murstolpe. 

Naturligtvis är det svårt att även med små förläggningsavdelningar helt 
övervinna anstaltsprägeln. Byggnaderna blir i stort sett av enahanda typ. 
En viss standarduppsättning i fråga om möbler och inredning måste ock
så tillämpas för samtliga avdelningar. Åtskilligt kan dock varieras inom 
en gemensam kostnadsram. Detta gäller sådant som val av färger i elev-
och dagrum, målade väggar i vissa rum, tapeter i andra. Omväxling kan 
vidare åstadkommas genom olika textilier, variationer beträffande pryd
nadsföremål m m. Allt sådant bidrar att motverka anstaltsmonotonin. 
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SKISS AV E T T BUNNERFÖNSTER 

I äldre institutioner har de flesta rym
ningar skett genom fönster. Till följd 
av detta har Bunnerfönstret kommit till. 
Det placeras i vägg med en högsta 
bröstning av 150 cm. Innerbågen förses 
med ett rektangulärt gallerverk av sätt-
härdat stål, så att den maximala 
öppningen i gallerverket inte överstiger 
14 X 45 cm. Detta mått är nyligen 
fixerat sedan en intern lyckats efter en 
månads träning genom öppningen i en 
stolsrygg kränga sig ut via den då 15 cm 
höga rutan. Rutorna i innerbågen 
utgörs av minst 6 mm tjockt härdat 
glas. Fönstren kan förses med en vertikal 
låsbar vädringsspalt. 

Centralkök i modern fångvårds
anstalt. 



Fängelsemur under uppförande. 

FLYKTFÖRSÖK 

Anstaltsdirektör Gösta Arvidsson: Norrtälje
anstalten med sin fem meter höga mur förut
sattes bli i stort sett rymningssäker. Fabriks
byggnaden (se s 112—113) utformades därför 
i stort sett som en genomsnittlig industrianlägg
ning. Byggnaden hade stora glasfönster utefter 
långsidorna och saknade alla rymningshind-
rande anordningar. Uppgifterna om anstaltens 
rymningssäkerhet skapade säkerligen hos en del 
av internerna en viss ambition att prova ilykt-
möjlighetema. I juni 1959 skedde den första 
rymningen, varvid tre interner krossade ett 
fönster i snickeriets hopsättningsavdelning och 
med hjälp av en i snickeriverkstaden fabricerad 
stege och ett rep inom loppet av några sekunder 
tog sig över omfattningsmuren och försvann i 
den närliggande terrängen. Friheten blev dock 
inte så långvarig för de tre rymmarna, men 
tesen om anstaltens rymningssäkerhet hade 
grundligt vederlagts. Under sommaren skedde 
ytterligare två rymningar. Vid det ena tillfallet 
lyckades en intagen som under arbete i bräd
gården för ett ögonblick hade lämnats utan 
tillsyn, med hjälp av en stege ta sig över muren ; 
vid det andra tillfället försökte två intagna med 
utnyttjande av en sönderslagen städskrubbs
hylla, vars gavlar sammanfogats till en stege, 
under pågående »promenad» klättra över 
muren. En av dem undkom men den andre 
greps uppe på murkrönet. Båda de två andra 
rymmarna fasttogs inom kort tid. Flera rym
ningsförsök har upptäckts och i tid kunnat 
avvärjas. Samtliga genomförda rymningar torde 
ha kunnat förhindras därest omfattningsmuren 
varit försedd med rymningsfördröjande anord
ningar. Fabriken i sitt 1961 — 1962 tillbyggda 
skick erbjuder betydligt bättre rymningsskydd. 

5—620090. SocM 

SKISS AV BOSTADSRUM PÂ R O X T U N A 

1 stol 
2 bord 
3 säng, golv- och väggfast med skumgummi

madrass 
4 skåp för personliga tillhörigheter 
5 klädgarderob 
6 tvättställ och plåtskåp med spegel, avsett för 

toalettsaker m m 
7 tavla för uppsättning av fotografier etc 
8 en vägghylla för böcker och inbyggd radio 
9 fördragsgardiner 
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Ungdomsanstalten Roxtuna vid sjön Roxen nära Linköping. 

Ungdomsanstal ten Den första anstalt i Sverige vilken planerades och utformades helt i enlighet 
Roxtuna ett me<^ ^e idéer som i det föregående har framförts är ungdomsanstalten Roxtuna, 
îriprfVinskt nrh s o m ^ r belägen vl& sjön Roxen ca 10 km öster om Linköping. Anstaltsområdet, 

som har en yta av ca 30 hektar, saknar murar och stängsel. Anstalten som togs 
psykologiskt ; ^IU^ 19,55 n a r sammanlagt 55 platser, avsedda för ungdomsfängelseelever med 
behandlings- psykiska särdrag. Behandlingen är medicinskt-psykologiskt inriktad och anstal-
centrum för man- tens styresman är en psykiatriker. Vid sin sida har han en läkare och en psyko-
liga brottslingar '°§ ' Vårdpersonalen i övrigt består av 30 personer. Den administrativa persona-
i å ldrarna ^en o c ' 1 ekonomipersonalen omfattar 18 och arbetsledarpersonalen 8 tjänstemän, 
1f t „ . „ sammanlagt är 56 personer anställda vid anstalten. 

Den vägledande synpunkten vid utformningen var att anstalten skulle erbjuda 
dömda till fullt betryggande möjligheter att isolera oroliga element och förhindra rym
ungdomsfängelse ningar i den mån detta var möjligt utan att motverka ungdomsfängelsets hu

vuduppgift att fostra de intagna till livsdugliga och laglydiga samhällsmedlem
mar. 

Anstaltens 55 platser är fördelade på en mottagningsavdelning med 4 plat
ser, två slutna, nätomgärdade isoleringsavdelningar för särskilt svårbehandlade 
fall med 7 platser i varje, fyra slutna dock ej inhägnade mellangradsavdelning-
ar med 9 platser i varje samt en öppen avdelning med 9 platser. Dessutom 
finns en sjukavdelning med 10 platser i tvåbäddsrum. (Anm. I det officiella 
platstalet räknas inte med sjukplatser och 4 isoleringsplatser). 

Roxtuna är organiserat enligt den lilla gruppens princip. Klientelet är allt
så uppdelat i smågrupper, vilka lever var för sig i möjligaste mån hemliknande 
förhållanden. 

Med undantag av mottagnings- och sjukavdelningarna är alla avdelningarna 
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inrymda i fristående byggnader. De två förstnämnda avdelningarna ligger i ome
delbar anslutning till varandra, i en flygel till administrationsbyggnaden. 

Cellerna med en golvyta av 2,5 X 3,25 meter, dvs ca 8 kvadratmeters golv
yta, har fast inredning och tvättställ med varmt och kallt vatten. Av säkerhets
skäl har det inte ansetts lämpligt att anordna garderober och tvättställ i isole
rings- och mellangradsavdelningarna, vilket emellertid är fallet med bostads
rummen på den öppna avdelningen. Fritidslokalerna omfattar gymnastik- och 
motionshall, studierum, pingpongsal m m. 

De intagna på mottagnings- och specialavdelningarna sysselsätts med arbets
terapi i arbetslokaler inom avdelningarna. Eleverna på mellangradsavdelningar
na får yrkesutbildning i bilreparation, mekaniskt arbete, grovsnickeri, byggnads
arbete och trädgårdsarbete. Verkstäderna är inrymda i en särskild byggnad. För 
trädgårdsutbildningen finns växthus. De intagna har själva uppfört dessa. Ele
verna i den öppna avdelningen får såsom förberedelse till utskrivningen arbeta 
hos arbetsgivare utom anstalten. 

Med hänsyn till anstaltens läge har bostäder för flertalet av personalen upp
förts inom anstaltsområdet. De har planerats i form av radhus och ligger i en 
cirkel kring ett lekområde för personalens barn. 

Kostnaderna för Roxtunaanstalten var ca 8 000 000 kronor, vartill kommer 
för inventarier, kläder, maskiner m m 575 000 kronor, allt räknat efter 1955 
års prisläge. 

Då Roxtunaanstalten varit i bruk närmare fem år kan det vara av intresse 
att redogöra för hur anstalten fungerar och hur anstaltstiden förflyter för de in
tagna. 

Alla ynglingar som döms till ungdomsfängelse kommer först till mottagnings
anstalten i Uppsala, där de stannar 1—2 månader. Här läggs verkställighetsbe
rättelsen upp och här sker klienteldifferentieringen. Roxtuna får ta hand om de 
psykiskt mest särpräglade av ungdomsfängelseeleverna. Anstalten får dock ta 
emot elever även från de övriga anstalterna inom ungdomsgruppen, när en elev 
visar nervösa tendenser eller liknande. Anledningen till förflyttning till Roxtuna 
från annan anstalt kan vara olika: en tillfällig nedgångsperiod, ett akut spän
ningstillstånd, ett mer eller mindre dramatiskt affektutbrott, ett självmordsför
sök eller dylikt. 

När en elev anländer till Roxtuna placeras han på mottagningsavdelningen. 
Han sitter där de första dagarna på s k observationsisolering. Anledningen till 
detta är att eleven successivt skall vänja sig vid anstalten och lära känna en del 
av personalen innan han kommer ut bland kamraterna. Under denna initialtid 
har överläkaren, psykologen, assistenterna och någon av tillsynsmännen samtal 
med eleven och söker komma underfund med hans personlighet, hans intressen, 
yrkesutbildning m m. Varje måndag sammanträder behandlingskollegiet, bestå
ende av ovannämnda personer samt en representant för yrkeslärarna. Den ny-
intagne är närvarande och bereds tillfälle att på ett otvunget sätt resonera ige
nom sina aktuella problem samt att framföra sina önskemål beträffande utbild
ning, arbetsplacering m m. 

Om inte särskilda skäl föreligger placeras alla elever direkt från mottagnings
avdelningen på mellangradsavdelning. En viss differentiering sker dock: så pla
ceras t ex de mera utåtriktade, aktiva, idrottsintresserade »tuffa» eleverna på 
en avdelning, de mera ömtåliga av typen »hackkyckling» på en avdelning etc. 
Meningen är att eleverna på samma avdelning skall kunna lära sig att anpassa 
sig tillsammans, ta hänsyn till varandra och i viss mån leva socialt i sin grupp. 
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SITUATIONSPLAN Ö V E R R O X T U N A 

1 administrationsbyggnaden med mot- 6 öppen avdelning 
tagningsavdelning och sjukavdelning 7 verkstäder 

2 centralkök 8 växthus 
3 motionshall 9 bostadsavdelningar 
4 mellangradsavdclningar 10 lekplats för personalens barn 
5 specialavdelningar 11 centraluppvärmningscentral 
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I och med överflyttningen till mellangradsavdelning börjar eleverna arbeta i 
de gemensamma verkstäderna eller avdelas för handräckningsarbete i panncen
tralen eller i centralköket. 

På avdelningen sköts allt städarbete av eleverna, var och en städar sitt rum. 
En av eleverna är för varje vecka avdelad att tillsammans med vårdaren städa 
gemensamhetsutrymmena samt området runt avdelningen, hämta mat från cen
tralköket, duka, diska osv. Eleverna och tjänstgörande vårdare intar alla mål
tider gemensamt på varje avdelning. 

Om en elev missköter sig, rymmer, missbrukar permission eller själv begär 
det förflyttas han till en isoleringsavdelning. Efter en rymning med brott får ve
derbörande elev vistas på isoleringsavdelning som regel tills åtalsfrågan beträf
fande brotten är klar. Eleverna på isoleringsavdelningarna arbetar i arbetstera
piverkstäder i anslutning till avdelningarna och har under den tid de vistas 
där ingen kontakt med det övriga klientelet. 

Fritiden på Roxtuna används i stor utsträckning till idrott och eleverna del
tar i korporationsidrotten, fotboll, handboll, bordtennis m m. Centralradio finns 
i alla bostadsrum och radioprogrammet utsänds under fritid. TV-apparater finns 
installerade på de fyra mellangradsavdelningarna och på den öppna avdelning
en. TV-program visas lördag och söndag samt ytterligare två kvällar per vecka. 
Ibland förekommer även andra underhållningsprogram, t ex någon jazzkonsert, 
teater eller dylikt. 

Elevernas kontakt med yttervärlden, planerandet av permission, utskrivning, 
arbetsanskaffning m m sköts av tre assistenter, som har hand om ett par avdel
ningar var. 

Beträffande den behandling som utövas på anstalten kan denna framförallt 
karakteriseras som miljöterapeutisk, byggd på den lilla gruppens princip. En 
förutsättning för denna behandling är att andan på anstalten är god samt att 
varje befattningshavare ser som sin uppgift att på ett positivt sätt bemöta ele
verna, att i möjligaste mån få dessa att känna sig accepterade av de vuxna 
auktoritetspersonerna som de kommer i kontakt med men att samtidigt hålla 
en viss distans och disciplin. Då det stora flertalet av eleverna vid anstalten är 
psykiskt utvecklingsstörda, framförallt emotionellt, söker man genom att etable
ra en emotionell kontakt och genom en positiv klimatterapi behandlingsmassigt 
påverka det eftermognadsskede, som det stora flertalet befinner sig i, i gynn
sam riktning. Förutom det terapeutiska arbete som vårdaren på varje avdelning 
utför förekommer samtalsgrupper en timme varje vecka, vilka leds av överlä
karen, psykologen, anstaltens intendent eller assistenterna. I ganska stor ut
sträckning förekommer även individuell samtalsterapi. 

Den medikamentella behandlingen är inte särskilt dominerande. Elever med 
sprit- och tablettproblem och elever med förstämnings- och orosbenägenhet samt 
elever som är rent fysiskt nedgångna behandlas med insulin i mellandos, vilken 
behandling genomsnittligt tar 4—6 veckor. Lugnande och sömngivande medel 
förekommer i liten utsträckning, däremot ges stärkande medel, vitaminer etc. 

Vid utformningen av Roxtuna förutsattes att anstalten skulle kunna byggas 
till. Den nuvarande anstaltsledningen anser att vården inte skulle bli lidande 
om anstalten utbyggdes ined ytterligare 30—35 platser. Hit skulle ev kunna för
läggas ytterligare en sluten avdelning med plats för ca 7 elever som bör stå 
under läkarens och psykologens omedelbara behandling. En sådan avdelning 
kräver rikliga terapeutlokaler. 
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Normalfallen av de till ungdomsfängelse dömda överförs till ungdomsanstalten 
Skenas, belägen vid Bråviken 3 mil öster om Norrköping. Den togs i bruk år 
1940 och är en öppen anstalt med sammanlagt 85 platser. Efter en grundlig re
novering i slutet av 1950-talet är anstalten nu disponerad enligt den lilla grup
pens princip. I anstaltens tre elevpaviljonger har sålunda inrymts sammanlagt 
6 grupper om 12 intagna. Dessutom finns en sluten avdelning med 5 observa
tionsplatser, 3 isoleringsplatser och 4 sjukplatser. Till den slutna avdelningen 
överförs i korrigerande syfte intagna, som inte på annat sätt kunnat förmås att 
ställa sig anstaltens regler till efterrättelse. De intagna på den slutna avdel
ningen sysselsätts med arbetsterapi i en arbetslokal i byggnaden och alla målti
der intas i dag- och matrummet. 

Elevundervisning bedrivs i jordbruksarbete (med djurskötsel och skogsarbe
te), trädgårdsarbete, byggnadsarbete, i mekaniskt och bilmekaniskt arbete samt 
i maskinsnickeri. De intagna på observationsavdelningen sysselsätts med arbets
terapi i arbetslokal inom avdelningen. Verkstäderna är inrymda i tre olika 
byggnader sammanförda på ett område. Teoretisk undervisning meddelas på 
Skenas liksom på övriga ungdomsanstalter jämsides med den praktiska. Lokaler 
för denna undervisning är förlagda i en flygelbyggnad till en av elevpaviljong
erna. Till anstalten hör en gymnastik- och samlingssal. 

För större delen av personalen, som uppgår till totalt 53 personer, har bostä
der uppförts inom anstaltsområdet. 

Annexet Till Skenäsanstalten är i administrativt avseende knutet annexet Aspliden, be-
Aspliden läget vid Färjestaden 3 kilometer öster om Skenas. 

Annexet, som tidigare varit privatbostad, har 13 platser och brukas i första 
hand som elitavdelning och frigångspaviljong för huvudanstalten, varför dit 
överförs skötsamma Skenäselever. De av annexets elever som inte bereds an
ställning hos privata arbetsgivare sysselsätts i Skenäsanstaltens arbetsdrift. 

Anstalten i Anstalten i Mariefred är en sluten anstalt för manliga brottslingar i åldrarna 
Mariefred ^—22 år, dömda till tidsbestämda straff. 

Den är belägen på ca två kilometers avstånd från staden Mariefred, men är 
avskild från trafik och bebyggelse. Anstaltsområdet har en yta av ca 60 000 
kvadratmeter innanför den fem meter höga betongmuren. 

Mariefredsanstalten, som är försedd med moderna säkerhetsanordningar, får 
i första hand ta emot de allra yngsta rymningsbenägna straff- och fängelse
fångarna, som inte anses lämpade för öppen vård. De bör ha en strafftid av 
minst sex månader för att hinna tillgodogöra sig utbildningen på anstalten. Före 
överföringen till Mariefred har de i allmänhet varit intagna på mottagningsav
delningen vid centralanstalt. I Mariefredsanstalten placeras de därför vanligen 
direkt ut på paviljong och ges en preliminär arbetsplacering som sedan fixeras 
efter ca tre veckor. Sysselsättningen vid anstalten är inriktad på yrkesutbild
ning i mekaniskt verkstadsarbete (30 platser), snickeriarbete (20 platser), 
plastarbete (10 platser) samt radio- och TV-reparationer (10 platser). För den 
teoretiska undervisningen finns två lektionssalar. 

Idrottshall för inomhusidrott finns inom anstaltsområdet med en motionshall 
med måtten 10 X 20 meter. I anslutning till denna byggnad ligger dels en fot-

Skenäs, central
anstalt för ung
domsgruppen 
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Personal bostäder. 

Gymnastiksalen i Mariefredsanstalten. 



bollsplan och dels en mindre plan för träningsspel. Sistnämnda plan spolas vin
tertid för ishockey. 

För intagna som har svårigheter att anpassa sig till arbetet i de stora verk
städerna, som har råkat in i en orolig och besvärlig period och med anledning 
härav missköter sig och är rymningsbenägna saknar anstalten egentliga resur
ser. I dagens situation måste anstaltsledningen i de flesta fall tillgripa överfö
ring till annan anstalt. Detta innebär brutna personalkontakter vilket är olämp
ligt ur pedagogisk synpunkt. Om inom anstalten uppfördes en sluten avdelning 
med arbetsmöjligheter inom byggnaden skulle för ifrågavarande intagna genom 
överföring till denna avdelning behandlingskontinuiteten inte rubbas. 

öppna paviljongen utanför muren innehåller 10 enkelrum om 6 m2 förlagda 
på ömse sidor om ett gemensamt dag- och matrum där måltiderna intas. I an
slutning till entrén finns borst- och städrum samt tvagningsrum med bastu. 

De intagna som placeras i den öppna förläggningen utanför mur sysselsätts 
så långt som möjligt hos arbetsgivare utom anstalten med s k frigångsarbete. 
I den mån detta inte varit möjligt har eleverna sysselsatts med skogsarbete i 
anstaltens regi. Någon sammanblandning av intagna i sluten och öppen avdel
ning får inte förekomma bl a med tanke på smugglingsrisken. 

För personal finns på anstalten sex familjebostäder och sex enkelrum. Bo
städerna ligger inom anstaltsområdet men utanför muren. Personal som inte 
har tjänstebostad bor i den närbelägna staden eller i angränsande tätort. 

Personalen uppgår totalt till 54 personer. 
Kostnaderna för anstalten i Mariefred har uppgått till ca 6 800 000 kronor, 

vartill kommer för inventarier, kläder, maskiner m m 1 200 000 kronor, eller 
sammanlagt ca 8 000 000 kronor. 

Förslag kan komma att framläggas om en utökning av anstalten med ca 20— 
30 intagna. 

Anstalten Samtidigt med Mariefredsanstalten har uppförts en systeranstalt benämnd 
Hällby Hällby, som är avsedd för unga manliga brottslingar i åldrarna 18—21 år, 

dömda till ungdomsfängelse. Hällby får motta den del av Roxtunaklientelet 
som inte har behov av en direkt psykiatrisk vård. 
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Aktuella problem inom ungdomsgruppen 

Av fångvårdsdirektör ERIK LINDBERG 

Fångvårdens ungdomsgrupp omfattar tio anstalter, alla för manligt klien
tel. Gruppen uppdelas i två sektioner, av vilka A-sektionen är avsedd för 
ungdomsfängelseklientel och B-sektionen för sådana till tidsbestämt straff 
(fängelse eller straffarbete) dömda personer, som vid intagningstillfället 
inte uppnått 22 års ålder. A-sektionen svarar för hela det manliga ung
domsfängelseklientelet, fördelat på sju anstalter, medan B-sektionens tre 
anstalter endast kan motta en del av det unga klientel, som ådömts tids
bestämt straff. Alla unga intagna i ungdomsgruppen kallas elever. 

Fördelningen av A-sektionens elever sker vid en mottagningsanstalt, där 
de intagna får stanna en eller två månader för observation och anlagsun
dersökning, innan de utplaceras på de olika anstalterna. 

En sådan procedur kan inte genomföras inom B-sektionen. Här har de 
intagna vanligen passerat någon av de fyra regionalt bestämda grupperna 
innan överflyttning till specialgrupp blev aktuell. B-sektionens klientel får 
härigenom en heterogen prägel, vilket ytterligare framhävs genom ålders
gruppens spännvidd från 15 till 22 år. 

Det är emellertid inte ovanligt, att en elev övergår från den ena sektio
nen till den andra. Ett tidsbestämt straff kan föregå en dom till ungdoms
fängelse. Vid nya brott efter provutskrivning från ungdomsanstalten kan 
ett nytt tidsbestämt straff följa, innan vederbörande fyllt 22 år. Ett sådant 
inflätande av eleven i två system kan ge upphov till en hel del problem 
inom båda sektionerna. 

Gruppens centralanstalt är den för ungdomsfängelseklientelet uppförda 
ungdomsanstalten å Skenas, belägen vid Bråviken, 30 kilometer öster om 
Norrköping. Skenas är en öppen anstalt med 72 ordinära platser, avsedda 
för A-sektionens normalfall. Annexet Aspliden, 3 kilometer från huvud
anstalten, har 13 platser och används som frigångspaviljong. Av sektionens 
sidoanstalter fungerar ungdomsanstalten i Uppsala som mottagnings- och 
fördelningsanstalt. Anstalten är av äldre, sluten typ och har 48 platser. 
Ungdomsanstalten Roxtuna, belägen vid sjön Roxen, 10 kilometer öster 
om Linköping, är uppförd enligt den lilla gruppens princip med små en
heter för såväl sluten som öppen vård. Anstalten har 55 ordinära platser, 
avsedda för mentalt komplicerade fall. Ungdomsanstalten Hällby, belägen 
13 kilometer väster om Eskilstuna, är en nyuppförd sluten anstalt, byggd 
enligt smågruppsprincipen. Hällby har 90 platser, avsedda för rymnings
benägna och kriminellt avancerade fall. Ungdomsanstalten i Ystad är en 
sluten anstalt av äldre typ med 32 platser, avsedda för svårbedömda fall 
och recidivister. Ungdomsanstalten i Nyköping är också en sluten anstalt 
av äldre typ med 32 platser, avsedda för vanerymmare och eljest svår-
disciplinerade elever. Kolonin Hildero i Asmundtorp, 8 kilometer öster 
om Landskrona är helt öppen med 15 platser, avsedda för de skötsam
maste eleverna inom A-sektionen. Samtliga elever på kolonin sysselsätts 
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med frigångsarbete. Samma system tillämpas vid Björkahemmet i Hässel
by, som har 10 platser. Detta utslussningshem för skötsamma ungdoms, 
fängelseelever, hemmahörande i Stockholm, tillhör inte fångvårdens egna 
anstalter. 

B-sektionen omfattar för närvarande endast tre anstalter. Yngre straff-
och fängelsefångar som inte anses lämpliga för öppen vård placeras på 
fångvårdsanstalten i Mariefred. Denna anstalt är i likhet med Hällby av 
sluten typ och konstruerad enligt smågruppsprincipen samt har 90 platser. 
En mera skötsam variant av B-sektionens klientel behandlas på fångvårds
anstalten i Västerås, som har 44 platser. Anstalten är av äldre sluten typ. 
Kolonin Herrestad, belägen 7 kilometer nordost om Ystad, har 18 platser, 
avsedda för sådana straff- och fängelsefångar, som anses pålitliga ur rym
ningssynpunkt. 

Kärnan i ungdomsgruppen bildas av ungdomsfängelseklientelet. De 
särbestämmelser som utformats för denna kategori har i flera avseenden 
varit vägledande vid behandlingen av B-sektionens klientelgrupp. Utbild
ningstanken dominerar sålunda inom båda sektionerna. Den lilla gruppens 
princip tillämpas likaså. Enhetliga bestämmelser rörande ordningsfrågor, 
förmåner o dyl har åtminstone delvis kunnat genomföras i ungdomsgrup
pens båda sektioner. Trots dessa strävanden vållar gruppens uppdelning i 
två kategorier åtskilliga problem. Ett av de svåraste är beläggningsproble
met. 

Tillströmningen av elever, som ådömts ungdomsfängelse, sker inte kon
tinuerligt utan beskriver under årets tolv månader en böljegång, som ka
rakteriseras av rejäla toppar under höstmånaderna och en betydande ned
gång under försommaren. Anstalterna måste därför ömsom överbeläggas 
och ömsom redovisa outnyttjade platser, allt under en oviss tidrymd. 

Eftersom de till tidsbestämda straff dömda eleverna vanligen anländer 
till B-sektionens anstalter via normalräjongerna, där genom de senaste 
årens ökade ungdomsbrottslighet en ständig uppladdning sker av elever, 
som väntar på placering i ungdomsgruppen, blir tillströmningen av elever 
till B-sektionen oberoende av sådana säsongbetonade aktivitetsväxlingar 
hos klientelet, som så uppenbart påverkar beläggningen i A-sektionen. På 
grund härav kan den egendomliga situationen uppstå, att man måste av
visa framställningar om placering av elever inom ungdomsgruppen, trots 
att gruppen i sin helhet har outnyttjade platser. Ett sammanförande av 
elever ur båda sektionerna på en och samma anstalt skulle härvidlag in
nebära avsevärda olägenheter. Eftersom tillgången på lediga platser inom 
A-sektionen varierar starkt under loppet av ett år, kan ett inslag av B-
sektionens klientel endast bli temporärt inom A-sektionen. Omflyttningar 
kommer härigenom alltför ofta att äga rum och den rotlöshet i tillvaron, 
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Interiör från Uppsalaanstaltens mekaniska verkstad. 

Ett av huvudsyftena med ungdomsfängelse är att bibringa eleverna yrkesutbildning. 

Så snart som möjligt efter intagningen på Uppsalaanstalten, som är mottagnings

anstalt för ungdomsfängelseelcver, placeras de i någon av anstaltens arbetsgrenar: 

mekaniskt arbete, snickeri eller trädgårdsarbete, där en grundutbildning vidtar. 
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som i många fall leder till anstalten, kommer att fortsätta efter intagning
en. Att bedriva ett någorlunda planlagt uppfostringsarbete under ständiga 
miljöbyten torde knappast ge något nämnvärt positivt resultat. En sådan 
klientelblandning skulle troligen även skapa andra problem, inte minst för 
eleverna själva. Den tidsobestämda anstaltsvistelsen blir tämligen uthärdlig 
genom att den drabbar hela elevgruppen på en anstalt. Så länge alla sitter 
i samma båt, spelar tiden inte så stor roll. Förekomsten av kamrater i 
mera gynnad ställning, med avseende på verkställighetstidens längd, måste 
göra det betydligt svårare för den enskilde eleven att acceptera sin situa
tion. Den enda tänkbara lösningen av beläggningsfrågan för det yngre 
fångvårdsklientelet är att tillföra ungdomsgruppen flera anstalter inom B-
sektionen eller att genom utbyggnad av A-sektionens nya anstalter friställa 
någon av denna sektions anstalter för att helt användas för elever, ådömda 
tidsbestämda straff. Om ökningen av ungdomsbrottsligheten fortsätter i 
samma tempo som hittills, kommer båda alternativen att visa sig nödvändi
ga. Det finns även andra anledningar att förorda en spridning av B-sektio-
nens klientel på flera anstalter än de tre, som för närvarande står till buds. 
Mariefredsanstalten får ofta ta hand om elever, som tillhört samma ung
domsliga i sin hemtrakt. Så länge medlemmarna i detta band kan hålla 
ringen sluten, har anstalten inte stora möjligheter att ändra deras syn på 
omvärlden. Ofta är det hatkänslan mot samhället som binder dem sam
man, ibland också fruktan för varandra. På samma sätt kan ett antal rym
lingar från någon annan anstalt efter att ha suttit häktade på olika ställen 
i landet återförenas på fångvårdsanstalten. I båda fallen skulle det vara 
lämpligast att skilja dessa gängmedlemmar från varandra, men de små dif
ferentieringsmöjligheterna inom B-sektionen försvårar en sådan åtgärd. 
Endast genom normalräjongernas beredvillighet till utbyte av elever har 
man kunnat upplösa olämpliga kombinationer av ovan angivet slag. En 
föreslagen utökning av Mariefredsanstaltens differentieringsmöjligheter 
kommer dock att medföra en väsentlig förbättring, när det gäller att åstad
komma en individuell påverkan av dessa elever. 

Inför denna situation kan man fråga sig, varför de unga brottslingarna 
skall sammanföras i en särskild grupp. Vi kommer därvid åter in på ung
domsfängelseidén med uppfostran och yrkesutbildning i syfte att ge den 
intagne möjlighet att efter anstaltstiden kunna hävda sig på arbetsmark
naden och stå på egna ben. Han befinner sig ännu i en formbar ålder och 
är i de flesta fall mottaglig för påverkan, såväl av positiv som negativ art. 
Kontakten med äldre vaneförbrytare är inte ägnad att främja den unge 
brottslingens utveckling i positiv riktning. Alltför lätt tillägnar han sig den 
äldres föraktfulla syn på samhället och dess representanter, alltför lätt gli
der han in i en värld av resignation och likgiltighet. Det kan även vara så 
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att det unga klientelet frestar de äldres tålamod i alltför hög grad genom 
sitt överskott på energi. Placerad bland jämnåriga kan den unge brotts
lingen naturligtvis också påverkas i negativ riktning av vanerymmare och 
aggressiva ledartyper, men inom ungdomslägret möter honom en, om än 
något blek, tro på framtiden. 

Mycket av vårdarbetet på en fångvårdsanstalt är av förebyggande art. 
Vardagens otaliga rutinkontroller är ett sätt att gardera sig mot tänkbara 
situationer av mer eller mindre allvarlig natur. Enbart kontroller räcker 
emellertid inte, om man skall åstadkomma en sinnesändring hos en urspå
rad människa. Uppmuntran är en viktig faktor i det resocialiseringsarbete, 
som. bedrivs inom kriminalvården. Ett av de vanligaste sätten att upp
muntra en intagen är att förflytta honom till en öppen anstalt eller kolo
ni. Även inom ungdomsgruppen skulle en stor del av eleverna kunna mot
svara ett sådant förtroende som en koloniplacering innebär. A-sektionens 
elever har med gott resultat kunnat slussas ut i frihet via kolonin Hildero, 
där ett femtontal intagna varje morgon strålar ut till arbetsplatser för att 
efter arbetsdagens slut återvända till den hemliknande atmosfären i kolo
nin. Eleverna i B-sektionen däremot måste tillbringa hela verkställighets
tiden på sluten anstalt, såvida de inte kan beredas kolonivistelse utanför 
ungdomsgruppen. I så fall måste de åter sammanföras med ett äldre kli
entel med allt vad det innebär av olägenheter för båda parter. B-sektionens 
koloni, Herrestad, är nämligen avsedd för ett särskilt klientel : yngre straff-
och fängelsefångar, som efter domen försatts på fri fot. 

För att fullfölja den behandling, som påbörjats vid B-sektionens slutna 
anstalter, skulle ett antal kolonier av Hilderotyp vara synnerligen värde
fulla för ungdomsgruppen. En undersökning av möjligheterna till en så
dan förstärkning pågår. 

Vid all anstaltsvård strävar man efter denna differentiering av klientelet 
för att nå bästa möjliga resultat med behandlingen. Alla anstaltsfunktionä
rer har väl erfarit, hur en enda felplacerad elev kan äventyra vårdresulta
tet för en hel grupp. En väl avvägd differentieringsmöjlighet kan emeller
tid inte åstadkommas utan grundlig klientelundersökning. En sådan un
dersökning tar i allmänhet så lång tid, att man hunnit få in en ny klien
telgrupp innan undersökningen av den gamla är slutförd, varför anstalts
personalen ständigt får finna sig i att vara ett steg efter klientelet, när det 
gäller behandlingsresurserna. 

Det mest typiska för ungdomsarbetet, vare sig det bedrivs inom kriminal
vården eller på annat håll, är just växlingarna i fråga om klienteltyper och 
attityder. Dagens alkoholmissbrukande, passiva ungdomsbrottsling kräver 
en helt annan behandling än gårdagens aggressiva bilfantast. Att förutspå 
utvecklingen inom dessa ungdomskategorier ställer sig lika svårt som att 
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förutbestämma tonärsmodet för en konfektionsfabrik. Anstaltspedagogi
ken måste därför alltid innebära ett visst chansande och ett ständigt akt-
givande på förändringar inom gruppen. Detta ställer stora krav på per
sonalen, som skall förena ett fast och bestämt uppträdande och ständig 
vaksamhet mot ett klientel som ingen vågar lita på med en vägledande 
och förstående attityd, ägnad att skapa en förtroendefull kontakt mellan 
fostrare och elev. Det är ytterst få förunnat att besitta kvalifikationer för 
båda dessa krav. Den omutlige och erfarne väktaren, som håller en noga 
avvägd distans mellan sig själv och den intagne, möter här den vårdande 
befattningshavaren, som utöver bevakningsuppgiften visar ett mera per
sonligt intresse för den enskilde eleven. Båda kategorierna måste finnas för 
att ett positivt ändamål med anstaltsvistelsen skall kunna uppnås, men det 
motsatsförhållande mellan de två linjerna som här och var kan konstate
ras kan inte vara främjande för en god elevbehandling. Ungdomsgruppen 
behöver personal som kan förena en fast hållning med en känsla för vad 
den enskilde eleven under förhandenvarande omständigheter förmår. Med 
de svängningar som kan iakttas bland detta klientel kan man aldrig finna 
en medicin som står sig under någon längre tidrymd. Man får därför då 
och då söka nya vägar om man vill behålla greppet om ungdomsbrottsling
arnas växlande kullar. Samvaron med det unga klientelet, låt vara att det 
är ett urspårat klientel, skänker i gengäld något av ungdomens optimism 
och glädje också åt den grånade befattningshavaren vid en sådan anstalt. 

Inom ungdomsfängelsesektorn skapar de återintagna eleverna stundom 
ganska svåra problem för både den vårdande och den undervisande perso
nalen. Den vånda som eleven känner under anstaltsvistelsen brukar kul
minera, när tiden närmar sig för hans sorti. Inför sig själv är han kanske 
en annan människa än den som för ett år sedan förpassades till anstalten 
för att sona sitt brott. Hur hans forna kamrater, anhöriga och omgivning
en i övrigt ser på honom, är däremot en fråga som fyller honom med bä
van. Efter utskrivningen kommer en frihet, så överväldigande och så krä
vande att många inte förmår bära den. Man träffar en kamrat, som inte 
vill förstå att man fattat ett beslut, alkoholen blir kanske den svåraste 
motståndaren, och för andra gången sluter anstaltens portar sig bakom 
lagöverträdaren. Nu känner han miljön. Vandringen mellan förläggning 
och verkstäder börjar på nytt. Olusten inför misslyckandet kan avtona 
hos en del elever, men för många är det slut med ansträngningarna. Ha
tet växer mot det system man är fången i, mot personal och mot maski
ner. Man kan ju också lära nykomlingarna ett och annat som man aldrig 
vågat själv. 

Ett effektivt avskiljande av sådana elever låter sig inte göra med anstal
ternas nuvarande resurser. I de flesta fall måste de återintagna eleverna 
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blandas med nykomlingarna. Det skulle inte heller vara lämpligt att sam
manföra dessa återfall på en specialanstalt. Hopplösheten skulle göra dem 
ännu mer desperata och irritationen öka. Däremot torde en speciell avdel
ning inom de större anstalterna kunna minska behandlingssvårigheterna 
med denna återfallskategori bland normalklientelet. Möjligheten till indi
viduell behandling på den anstalt, där eleven trots sitt misslyckande har 
den starkaste förankringen, bör förordas i detta fall. 

Den kriminalvård i frihet, som av myndigheterna föreslagits som ett komp
lement till anstaltsvården, kommer givetvis att ge de unga det stöd och 
den särskilda tillsyn som erfordras för att inte anstaltsbehandlingen skall 
spolieras under den kritiska övergångstiden. Orsaken till elevernas återfall 
i gamla hjulspår är dock inte enbart en tillsynsfråga. Torftigheten i upp
växtmiljön och bristande kunskaper om de möjligheter till ett rikare liv, 
som vårt samhälle erbjuder, har ställt många unga människor utanför den 
gemenskap, som för de flesta är ett livsvillkor. Föreningslivet, studiecirkeln, 
kyrkan, teatern och i de flesta fall idrotten är för dessa elever något oåt
komligt och genant. Deras uppfattning om samhället lämnas dem av jämn
åriga kamrater, eftersom föräldrarna vanligen är förvärvsarbetare utom 
hemmet. 

Man skulle vilja demonstrera samhället för denna ungdom på ett sätt som 
kan väcka dess intresse; öppna nya vägar, som hjälper dem att härda ut 
när svårigheterna kommer. Vanligen är det under fritiden som farorna 
närmar sig för den som tar sina första steg från den skyddande anstalts
miljön. Utöver den yrkesundervisning som bedrivs på ungdomsgruppens 
anstalter förekommer gruppundervisning i allmänbildande ämnen samt 
individuell studieverksamhet. Den samhällskunskap som härunder bibring
ats eleverna har visat sig vara synnerligen välbehövlig. I syfte att ge ele
verna möjlighet att tillvarata sin fritid på ett planmässigt sätt har en för
söksverksamhet startats under innevarande höst på centralanstalten, för 
tillgodoseende av ovannämnda krav på demonstration av samhällets resur
ser. Verksamheten är frivillig och pågår under elevernas fritid i form av 
gruppsamtal, lektioner och samkväm, omväxlande med studiebesök på oli
ka institutioner i anstaltens närhet. För att gruppen skall kunna utvecklas 
utan störande inslag har verksamheten förlagts till annexet Aspliden. En 
av anstaltens assistenter tjänstgör som kursledare, och för informationerna 
svarar utomstående lärarkrafter. Under det halvår som kursen beräknas 
pågå kommer eleverna att bedriva studier i bland annat svensk och ut
ländsk skönlitteratur, livsåskådningsfrågor, privatekonomi och familjerätts
liga spörsmål, internationella frågor i anslutning till dagsläget, fackföre
ningskunskap, alkoholproblemet och andra viktiga ämnen. I anslutning 
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Scenbild ur den nu aktuella pjäsen Den nakne mannen och mannen i frack. 

T E A T E R PÅ ANSTALT 

På åttonde året arbetar nu Föreningen Pionjärteatern för att ge tiotusentals isolerade 
på sjukhus och anstalter kontakt med pjäser som förenar stort underhållningsvärde med 
god litterär standard. 

Teaterchef är Arthur Hultling och den nu aktuella pjäsen, som hade sin Sverige
premiär på Långholmen i januari i år, är en modern italiensk fars som delvis direkt 
anknyter till utdöende italienska farstraditioner. »Den nakne mannen och mannen i 
frack» är ett verk av milanesaren Dario Fo, en farsens förnyare i Italien. Huvudrollen 
i Fos pjäser är alltid en clownfigur, av den traditionella naiva eller hunsade typen •— 
ändå listig nog att i sista stund växla tillbaka skeendena från fel spår. 

Regissör är Per Edström som även svarar för vistexterna. 
Pionjärteaterns turnéer sträcker sig över hela landet och omfattar för närvarande ca 

200 föreställningar per säsong. Ibland finns riktiga scener, som internerna själva byggt, 
ibland får teatertruppen egenhändigt sätta upp pjäsen under primitiva 
förhållanden, kanske i en fängelsekorridor. Men allt går bra i lås. Repertoarvalets 
kvalitet omvittnar pjästitlar som Pygmalion av Bernard Shaw, Frieriet av 
Anton Tjechov. Verksamheten står under beskydd av landshövding Erik Westerlind 
och bedrivs i intimt samarbete med medicinalstyrelsen och fångvårdsstyrelsen. 

Ett unikt initiativ har tagits av arbetsnämnden i Stockholm som för att i någon mån 
avhjälpa den stora arbetslösheten bland skådespelare vill på försök anordna en 
särskild turné i samarbete med Pionjärteatern. Såväl Teaterförbundet som 
Pionjärteatern hälsar initiativet med stor tillfredsställelse. 

Teaterchefen Arthur Hultling betonar att det för skådespelare är oerhört stimule
rande att spela inför en publik som den Pionjärteatern möter på sina turnéer, en publik 
som aldrig är likgiltig. 

till studierna kommer eleverna att besöka bibliotek, åhöra föredrag och 
diskussioner i aktuella frågor, följa verksamheten inom ABF och delta i 
ett och annat samkväm på en folkhögskola. Hur en teater arbetar kommer 
de även att få bevittna. För att bibringa eleverna en yttre stil anordnas 
lektioner i hygien och klädvård. Även en enklare matlagningskurs skall in
rymmas i programmet. Under hela försöksverksamheten pågår elevernas 
yrkesarbete i oförminskad utsträckning. Vid sidan av en planerad intensi
fiering av yrkesutbildningen inom hela ungdomsgruppen torde den nämn
da fritidsverksamheten även i nuvarande blygsamma skala kunna visa vä
gen till förbättrade botemedel för unga lagöverträdare. 
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Säkerhetsanstalterna i gruppsamverkan 

Av fångvårdsdirektör GUNNAR MARNELL 

Förvaringsinstitu- »Förvaring i säkerhetsanstalt i minst 11 år» lydde för kort tid sedan do-
tets historik men i ett mycket uppmärksammat brottmål. I tidningskommentarer kalla

des detta ett av de strängaste straffen. Det allra strängaste skulle då vara 
förvaring i minst 12 år, lagens högsta minimitid vid dom till förvaring. 
Uttalanden i den riktningen tyder på att förvaring med de längsta 
minimitiderna uppfattas som en hårdare samhällsreaktion än t o m 
straffarbete på livstid. 

Förklaringen till detta ligger väl däri, att den som får livstidsdom nu
mer vanligen benådas efter 10—12 år. Det händer också att den livs-
tidsdömde efter några år får livstidsdomen av nåd ändrad till 9—10 
års straffarbete. Eftersom den som skött sig bra kan bli villkorligt fri
given efter 2/3, inträffar det, att dom på livstid »krymper» till en 
faktisk frihetsförlust av 6 år. Det är visserligen sant, att de längsta för
varingstiderna också brukar något avkortas nådevägen, om förutsätt
ningar till social anpassning anses föreligga, men möjlighet till villkorlig 
frigivning efter 2/3 finns aldrig för den förvarade. 

I lagteknisk mening är förvaring inte ett straff utan en skyddsåtgärd. 
Den dömde själv upplever naturligtvis inte detta som någon lättnad, 
Skillnaden har inte heller ingått i det allmänna medvetandet. Distink
tionen mellan straff och skyddsåtgärd är dock inte betydelselös i behand
lingshänseende. En långt driven individualisering blir ofrånkomlig, om 
samhällsskyddet skall iakttas. Omhändertagandet måste ordnas med hän
syn till den dömdes person, främst hans genom brottet visade farlighet. 

Den första förvaringslagen tillkom 1927. Skyddsintresset dominerade, 
medan behandlingskravet betonades betydligt mindre. Redan från början 
har förvaringsinstitutet varit avsett för personer, som till följd av ådaga
lagd brottslighet och avvikelser i sinnesbeskaffenheten befunnits vådliga 
för annans säkerhet till person eller egendom och som — i regel efter 
flera återfall — ansetts oemottagliga för den med straff avsedda verkan. 
För att skyddsintresset skulle, bli tillgodosett borde, menade man, dessa 
lagöverträdare omhändertas mera varaktigt och under betryggande for
mer. Den på det sättet avgränsade målsättningen, fick sitt adekvata ut
tryck i ordet förvaring. 

Enligt 1927 års lag gällde som minsta förvaringstid två år utom vid 
brott där den strafftid, som alltid utdömdes, samtidigt överskred två år, 
varvid minimitiden blev lika med strafftiden. Systemet irriterade. En 
fiktiv minimitid, ofta bara på några månader, som åtföljdes av en faktisk 
minimitid på två år, varpå följde risken av långa kvarhållanden därut
över. En rad exempel finns från den tiden, då den intagne haft ett aktual-
brott, som ansetts förskylla straffarbete i några månader, men där veder
börande sedan kvarhölls på anstalt ända upp till 3 à 4 år utöver den 
tvååriga minimitiden. »Kom igen nästa år», löd det föga trösterika be-
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skedet, som mötte internen från utskrivningsmyndigheten, internerings
nämnden. En mycket tryckt atmosfär rådde på förvaringsanstalterna. 

Utvecklingen har emellertid i flera hänseenden medfört viktiga för
ändringar. År 1946 inträffade på lagstiftningens område tre nyheter av 
avgörande betydelse för denna utveckling. Ny förvaringslag och ny lag 
om straffverkställighet trädde då i kraft. Samtidigt fick strafflagens till-
räknelighetsbestämmelser ny lydelse. 

Enligt nu gällande förvaringslag skall i domen inte anges någon straff
tid för det aktuella brottet utan endast den av domstolen fastställda 
minsta förvaringstiden. Samtidigt bestämdes, att minimitiden kunde 
sättas till lägst ett år (förut två år) och sedan alltefter domstolens be
dömande varieras upp till 12 år. Vid ettårsförvaring bestämdes, att ut
skrivning senast skulle ske efter fyra år. 

Ändringen av strafflagens tillräknelighetsbestämmelser innebar, att 
straffrihet skall inträda vid sinnessjukdom och sinnesslöhet samt när den 
åtalade är behäftad med »annan psykisk abnormitet av så djupgående 
natur, att den kan anses jämställd med sinnessjukdom». I praktiken be
tydde ändringen, att till skillnad från tidigare praxis med talrika straff-
friförklaringar endast mycket grava fall av s k psykopati skulle tillföras 
sinnessjukvården. 

Genom nämnda lagändringar kom förvaringsinstitutet från 1946 att 
tillämpas på nya klientelgrupper. Via ettårsförvaringen fick förvarings
anstalterna mottaga ett något mindre belastat och ett betydligt mer ung
domligt klientel. Fram till 1946 dömdes endast mycket sällan till förva
ring, om den lagförde var under 30—35 år, medan detta numer före
kommer i betydande omfattning. Antalet förvarade upp till trettioårsål
dern är numera genomsnittligt omkring 100. Samtidigt medförde de änd
rade tillräknelighetsbestämmelserna att till förvaring kommit att dömas i 
avsevärd omfattning personer med så framträdande abnormdrag, att de 
före 1946 med säkerhet skulle ha straffriförklarats och överförts till sin
nessjukvårdens specialavdelningar. 

Denna utveckling, som alltså medförde ökat inslag dels av ungdomli
ga intagna, dels av personer med mer framträdande psykisk belastning, 
underströk behovet av att omhändertagandet blev mer präglat av be
handling än kasernering. Starkaste effekten i det hänseendet fick emel
lertid den nya verkställighetslag, som trädde i kraft — likaledes 1946. 
Från början märktes mest permissionerna, som kom att göra det möj
ligt även för intagna med mycket långa tider att efter hand få vistas 
utom anstalt korta tider, om fara för missbruk inte ansågs föreligga. 

Minimitiderna vid förvaring ligger för flertalet mellan ett och två år. 
Den lägsta tiden, ett år, har omkring 25 procent, mellan ett och två år 
har likaså ungefär en fjärdedel medan återstoden har mer än två år som 
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minimitid. Utskrivningen på prov, som enligt vad ovan relaterats förr kun
de dröja flera år utöver minimitiden, sker numer som regel vid minimi
tidens utgång eller relativt kort tid därefter. Intagna, som dömts för brott 
mot person och som vid rättspsykiatrisk undersökning befunnits behäfta
de med allvarliga abnormdrag, får oftast inte provutskrivning, förrän de 
ånyo undersökts av psykiater, som då särskilt skall bedöma risken av kvar
dröjande vådlighet. 

Vid förvaring följer en långvarig efterkontroll. Den provutskrivne skall 
stå under tillsyn i minst tre år, vilken tid kan förlängas med ett år åt gång
en upp till längst fem år. För provutskrivna, som går in för att sköta sig, är 
tillsynen sällan någon källa till klagomål. Den som har insikt om sina svag
heter upplever i stället tillsynen som en hjälp. Det har t o m förekommit 
att provutskrivna själva hemställt att få tillsynen förlängd. Många provut
skrivna betraktar emellertid tillsynen som något nedsättande, en fortgåen
de omyndighetsförklaring. 

Har den utskrivne under tillsynstiden begått nytt brott, kan följande in
träffa. Den utskrivne får ny minimitid, om återfallet skett snabbt eller gällt 
allvarligare brott. Om den utskrivne gjort sig skyldig till bagatellbrott, 
kan han få kortare tidsbestämt straff. Åklagaren kan också i sådana fall 
medge åtalseftergift eller domstolen besluta om sakerförklaring utan att 
fastställa ny minsta tid, om vederbörande redan återhämtats till säker
hetsanstalt enligt beslut i administrativ ordning av interneringsnämnden. 
Återhämtning praktiseras i växande omfattning och varar i regel 3—6 
månader. Vanligaste orsaken till återhämtning är att den utskrivne un
derlåter att sköta anvisat arbete och i samband därmed lever oordnat, 
missbrukar sprit, bettlar etc. I samtliga fall, vid förnyad utskrivning på 
prov eller vid frigivning efter tidsbestämt straff, börjar ny tillsynstid på 
3—5 år att löpa. 

Anstaltsvården av de förvarade lyder givetvis under fångvårdsstyrel
sen, men huvudman för eftervården av de förvarade är interneringsnämn
den, som tillsätts av K M:t och som består av fem ledamöter, varav en 
psykiater. Nämnden har två huvudfunktioner utöver den nämnda. In
nan dom till förvaring kan komma till stånd, skall domstolen inhämta 
utlåtande av nämnden. Domstolen är visserligen inte bunden att följa 
nämndens rekommendation men gör det mestadels. Interneringsnämn
den beslutar också om och när en förvarad skall utskrivas på prov. I 
största möjliga utsträckning fattas de besluten vid besök på anstalterna, 
varvid de intagna bereds tillfälle till företräde för nämnden. I alla ut
skrivningsärenden avger vederbörande styresman ett yttrande, i vilket bl a 
omtalas, hur den intagne skött sig under anstaltstiden. Yttrandet utmyn
nar i ett konkret förslag angående själva utskrivningsfrågan. För några 
månader sedan träffades överenskommelse med interneringsnämnden, att 
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chefen för säkerhetsgruppen, fångvårdsdirektören, i kortfattat yttrande 
skall redovisa, om han ansluter sig till det förslag, som styresmannen av
gett eller om han är av annan uppfattning. Det är numera även praxis, 
att fångvårdsdirektören är närvarande vid interneringsnämndens sam
manträden på anstalterna. 

Anstaltsgruppen Landets säkerhetsanstalter är sedan några år organiserade enligt det s k 
som vårdenhet räjongsystemet. Hallanstalten utanför Södertälje är centralanstalt och 

dess styresman är tillika chef för säkerhetsräjongen. Till denna är anslutna 
fångvårdsanstalterna i Norrköping, Västervik, Kalmar, Växjö, Karlstad, 
Gävle och Hudiksvall samt kolonierna Orretorp (utanför Karlstad) och 
Sjöboda (nära Katrineholm). Flertalet av dessa anstalter fungerade som 
säkerhetsanstalt långt innan de organiserades i grupp, övergången till rä
jongsystemet innebar helt naturligt både för central- och sidoanstalterna 
en ingripande omställning i flera hänseenden. Anstaltsledningen på Hall 
var tidigare helt avdelad för den egna anstaltens administration och vård
frågor. Med räjongsystemet har följt att styresmannen på Hall, fångvårds
direktören, måste, eftersom han själv är mycket på resande fot i samband 
med inspektion av sidoanstalterna, på sin närmaste medarbetare och 
ställföreträdare, fångvårdsinspektören, överlåta ansvaret för löpande vård
frågor på centralanstalten. Också kamreraren och ingenjören har på lik
nande sätt en tvåfaldig uppgift: dels verksamheten på Hall, dels inspek
tionsskyldighet på sidoanstalterna. Kamreraren måste från centrum leda 
den ekonomiska förvaltningen. Detta betyder givetvis granskning, men 
samtidigt ekonomisk planering, så att mesta möjliga utvinnes inom den 
givna kostnadsramen för olika gïenar av verksamheten. Ingenjören skall 
utöva kontroll över arbetsdriften på samtliga anstalter. Han skall följa 
arbetstillgången på alla verkstäder och genom prognosberäkningar gar
dera en viss anstalt eller en viss arbetsgren mot plötsliga produktions
stopp. Mot bakgrunden av den traditionella uppfattningen om klientelet 
såsom en samling arbetsskygga och besvärliga människor är det intressant 
att säkerhetsgruppen under senare år i fråga om produktivitet legat i tä
ten bland räjongerna. 

Ledningen på sidoanstalterna var före räjongsystemet mer självständig. 
Varje anstalt sorterade visserligen direkt under fångvårdsstyrelsen och 
skulle inspekteras årligen, men inspektionsförrättarna växlade, och på så 
sätt blev det från styrelsens sida inte tillfälle att följa varje anstalts spe
ciella förhållanden mer kontinuerligt. En erfaren anstaltschef blev i hög 
grad >sin egen», fick ta faktiskt ansvar för många vårdbeslut, som sedan 
i efterhand formalbekräftades. Denna självständighet har i viss mån be
skurits genom räjongsystemet. Men man är dock ense om att räjongsy
stemet medfört förbättringar och åt anstaltsbehandlingen gett en fast 
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ram. Hur detta yttrar sig, illustreras kanske bäst av några praktiska ex
empel. 

Alla tycker det är en lättnad med direktbeslut efter muntlig föredrag
ning. Så sker alltid på centralanstalten. På sidoanstalterna försöker man 
på motsvarande sätt handlägga så många ärenden som möjligt vid fång
vårdsdirektörens besök. Däremellan är det dock ofrånkomligt med tele
fonöverläggningar och skriftväxling för att inte fördröja beslut. 

Ömtåliga personalärenden, ingrepp till förebyggande av rymningar och 
andra säkerhetsåtgärder, omdispositioner av lokaliteter, reparationsbehov 
etc prövas på ort och ställe. Detta har också befunnits vara en avgjord 
fördel. 

Då och då skall naturligtvis inspektionsförrättarna — både fångvårds
direktören och ingenjören, men framförallt kamreraren — komma oan
mälda. Särskilt för fångvårdsdirektören är det emellertid av betydelse, att 
hans besök är i förväg aviserade, så att både intagna och personal kan 
tänka över ifall de önskar samtal om något de har på hjärtat. Inom sä
kerhetsgruppen har fångvårdsdirektörens besök följt med ganska regel
bundna intervaller, för det mesta en gång i månaden. Enligt vad sidoan
stalternas styresmän själva gett till känna har denna regelbundenhet med
fört en viss stadga, bl a genom att styresmannen i ett besvärligt fall kun
nat hänvisa klienten till samtal vid nästa besök. De intagna tar dock of
tast själva initiativ till samtal. Till belysning kan nämnas, att fångvårds
direktören inom säkerhetsgruppen månatligen har 125—150 journalförda 
samtal på sidoanstalterna, vartill kommer ett växlande antal samtal på 
centralanstalten. Utgångspunkter för samtalen är som regel konkreta frå
gor man vill ha svar på. Mer terapeutiskt lagda samtal bör nog f ö de sva
ra för, som står klienten närmast i det löpande behandlingsarbetet. Fång
vårdsdirektörens sak är mera att summera olika faktorer, som är av vikt för 
bedömningen av en aktuell fråga, och på basis därav meddela beslut. Han 
kan åberopa en rätt omfattande erfarenhet och kännedom om praxis på 
samtliga räjongens anstalter. Samma förhållande gäller för kamreraren 
och ingenjören, när de kommer på besök. 

Den personliga kontakt, som utvecklas i samband med att inspektions
förrättarna besöker sidoanstalterna, har varit ägnad att öka den inbör
des förståelsen och lojaliteten inom anstaltsgruppen. Till stor del får in
spektionerna formen av kollegialt samråd. Man känner varandra mycket 
väl personligt. Man är också informerad om varandras uppgifter och svå
righeter. Det gäller att gemensamt ta ansvar för konkreta vårdfrågor, 
t ex förflyttningar, permissioner, frigång. Såvitt vi hittills funnit, har kon
trolleffekten inte förlorat på detta. Snarare tvärtom. Missförhållanden går, 
tack vare räjonginspektionerna, lättare att komma på spåren på ett tidigt 
stadium. 

85 



Räjongsystemet har tvivelsutan medfört större likformighet i vårdprax
is. Detta får emellertid inte fattas som om man siktade mot att alla an
stalterna skulle fungera alltigenom lika. Erfarenheterna inom säkerhets
gruppen — och de torde gälla generellt — talar snarare för att de olika 
anstalterna med fördel kan ha var och en sin egen stil, delvis präglad av 
anstaltschefens personlighet. När de intagna begär att få komma till en 
viss anstalt, bottnar önskemålet inte sällan i att de av tidigare erfarenhe
ter vet med sig, att de fungerar bäst just under styresmannen på den an
stalt, de önskar komma till. 

Räjongsystemet har också medfört bättre kontroll över att personer, 
som dömts i samma mål, inte får permissioner på samma tidpunkt eller 
skrivs ut samtidigt eller till samma plats. Att helt undvika sådana sam
manträffanden, som i regel har negativ effekt, går givetvis inte. Men att 
i möjligaste mån söka undvika detta är angeläget, i synnerhet i fråga om 
det mer avancerade återfallsklientelet. De bästa föresatser rinner ut i 
sanden, om en kamrat med aktiva kriminella tendenser stöter till. 

Förvaringsklien- De som dömts till förvaring har nästan undantagslöst återfallit i brott fle-
telet ra gånger tidigare och har bakom sig många anstaltsintagningar. Många 

har börjat på barnhem, passerat ungdomsvårdsskolor, haft ungdomsfäng
else och efter flera urbota frihetsstraff fått förvaring. De är då alltid 
sinnesundersökta, ofta flera gånger. En lång rad myndighetspersoner har 
haft kontakt med dem. På många institutioner har man satsat på dem 
med olika försök till behandling, men allt har slagit slint. När domstolen 
tar till förvaring, sker detta mestadels i resignationens tecken. En av in
dikationerna för att förvaring skall kunna ifrågakomma är att vederbö
rande anses »inte mottaglig för med straff avsedd verkan». 

Vi som arbetar på förvaringsanstalter och känner klientelet kan be
kräfta uppfattningen om dem såsom oemottagliga för »med straff avsedd 
verkan». Vi har i praktiken dragit konklusionen därav, såtillvida som vi 
så gott som helt upphört att använda disciplinstraff. Men för den skull 
är vi inte beredda att anse dem som opåverkbara för behandling. Vad 
som i det hänseendet kan komma i fråga skall beröras i annat samman
hang. 

En del av svagheterna hos förvaringsklientelet är lätt att objektivt fast
ställa. Sålunda kan konstateras, att över hälften består av ensamstående 
människor, att majoriteten inte fått någon fast yrkesförankring, att det 
stora flertalet har haft problem med sprit och att deras spritbruk direkt 
eller indirekt verkat brottsutlösande. Andra faktorer, som är av betydel
se, när det gäller att bedöma deras personlighet, är svårare att få grepp 
om. Jag avser då exempelvis begåvningsutrustning, käfislomognad, kon
taktbehov respektive kontaktförmåga, »sjukdoms»-insikt etc. Många av 
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Ensamhet är många anstaltintagnas Vad vill ni oss — ni utanför? Den 
största handikapp. Man fastnar lätt anstaltsintagne blir lyhörd för äkta 
i misstro och resignation. och falskt i attityden från omvärlden. 

En undersökning om förvaringsklientelet redovisade 1953 att 

mer än hälften av klientelet var att beteckna som ensam

stående i det ordets fulla bemärkelse; de var i saknad av 

stadig kontakt i form av besök eller brevväxling. Det är svårt 

för dem som inte har det så ställt att verkligen fatta hur 

det är att inte ha en enda medmänniska eller vän, 

inför vilken man kan få vara sig själv vare sig det gäller 

glädje eller sorg. 
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dessa faktorer bedöms visserligen i de rättspsykiatriska utlåtandena, men 
då dessa bygger på skiftande undersökningsmetoder är det svårt att sam
manställa resultaten. I avseende på ett par av dem kommer man emel
lertid till överensstämmande slutsatser. 

De som döms till förvaring har sällan svårare intellektuella handikapp. 
Fall av debilitet förekommer endast sporadiskt. I emotionellt hänseende 
är det sämre ställt. I vad mån detta beror på stagnation i utvecklingen av 
känslolivet eller på konstitutionella brister, är svårt att fastställa. Klien
ternas levnadshistoria blottlägger dock sådana uppväxtförhållanden, att 
negativa miljöinflytanden klart kan påvisas i praktiskt taget samtliga fall. 
Svårigheterna att djupare engagera sig känslomässigt orsakar sannolikt 
de flesta anpassningshindren. Man har svårt att få vänner och varaktiga 
kvinnliga bekantskaper. Detta att stå ensam och inte ha någon att ty sig 
till är för flertalet en svår belastning men blir för åtskilliga till den grad 
invant, att det tycks bli något av ett behov. Utan att vara folkskygg drar 
man sig för att ha någon i sin nära omgivning, som man kan riskera att 
bli beroende av. Ytterligare en svårighet är att man alltid har en bered
skap att glida undan svårigheter. Vid motgångar ger man upp. Även 
de som har mycket god fysik är lätt uttröttbara. En tillsägelse av en för
man, ett stickord från en kamrat och man är beredd att säga upp sig på 
ögonblicket utan tanke på att man dessförinnan borde ha annat arbete 
ordnat. 

1. GRUNDEN 

Behandlingen Att personer, som mot sin vilja intagits på anstalt och berövats friheten, 
från början är reserverade eller helt negativa till en erbjuden behandling, 
får väl anses ganska rimligt. Detta ar något man alls inte bett om. Bland 
de förvarade händer det f ö inte sällan, att man stämplar domen såsom 
olaglig, eftersom man anser sig oskyldig. Mycket ofta hävdas, att domen 
i vissa delar inte är korrekt; man har blivit »feldömd». Det är emellertid 
mycket betydelsefullt, att den intagne kan nå fram till att godta grunden 
för omhändertagandet eller åtminstone till att praktiskt acceptera situa
tionen. Detta lyckas förvånansvärt ofta. Tydligen är det bra mycket lät
tare att acceptera ett omhändertagande, som grundar sig på brott, än att 
godta psykiskt vårdbehov eller alkoholmissbruk såsom grund för tvångs
intagning på anstalt. Brotten har tagit form i konkreta handlingar, som 
blir i detalj beskrivna av fackmän. Brotten bedöms i hävdvunna former 
under processen. Man har en försvarare, man kan vädja, söka nåd, be
gära resning etc. Och även om den intagne anser sig felaktigt dömd och 
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därför inte godtar domen, inser han, att anstaltspersonalen måste accep
tera den. Direkt eller indirekt blir därmed domen ändå en av alla parter 
accepterad utgångspunkt. 

2. SYFTET 

Det främsta syftet med förvaringsinstitutet är att samhällsskyddet skall 
främjas, att samhället skall skydda sig mot brottslingar, som visat sig far
liga för annans person eller egendom. Begreppet förvaring antyder i sig 
självt ingenting annat än säker avskärmning av individen från samhället. I 
princip skall omhändertagandet vara, intill dess klienten inte längre kan 
anses utgöra någon fara för samhället. För att kunna bedöma detta mås
te verkställigheten ordnas så, att den intagne prövas under småningom 
tilltagande lättnader i anstaltsisoleringen. Inom denna av lagstiftningen 
angivna ram kan samhällsskyddet tillfälligt hotas genom att någon rym
mer eller stannar borta efter permission etc. Den risken har lagstiftaren 
räknat med. Bakom ligger tankegången, att på längre sikt samhällsskyd
det bättre blir tillgodosett för det stora flertalet genom att vederbörande 
successivt får vänjas vid de krav, som samhället ställer. 

3. BEGREPPET BEHANDLING 

Vård och behandling på en fångvårdsanstalt — vad är det? 
Att man får behandling på sjukhus, behandling och bot, så att man 

blir återställd från sin sjukdom, det vet alla. Men så finns det också kva
lificerad personal, sjuksköterskor och läkare, som k a n behandla, säger 
man vidare. Och vad har fångvården att visa upp i den vägen? Jo, på 
papperet finns det gott om vård och behandling. På var och varannan 
rad i lagar och förordningar. I verkligheten är det minsann annorlunda. 

Ungefär så resoneras det ofta. Kritiken är i långa stycken berättigad, 
eftersom alla vet, att mycket saknas av resurser, både materiella och per
sonella, för att verkligheten någorlunda skall motsvara de stora krav, 
som ligger i begreppen vård och behandling. 

Ändå tror jag, att kritiken delvis utgår från föreställningar om vård 
och behandling, som inte har sitt berättigande på vårt område, föreställ
ningar om behandling sådan denna fungerar inom medicinen. Frågan är 
med andra ord, om behandling i medicinsk mening någonsin går att över
föra på vårt område, och om detta ens bör eftersträvas. 

Att patienten, som uppsöker sjukhuset, frivilligt underkastar sig be
handling, är en grundförutsättning, helt främmande för alla anstalter 
med tvångsintagna. Här intresserar emellertid mera förhållandet mellan 
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den behandlande doktorn och patienten, som blir föremål för behandling. 
Patienten är den mottagande, den mer eller mindre passivt mottagande. 
Och doktorn den agerande — med undersökning, provtagningar, opera
tioner, medicinering. 

Denna behandlingssituation, som inom medicinen är ofrånkomlig, har 
— tror jag — på ett olyckligt sätt uppfattats som mönster också för vårt 
gebit, för fångvårds-, för alkoholistvårds-, för ungdomsvårdsanstalter. På 
vissa anstaltsområden talas det rent av om »vårdtagare» — ett i mitt tyc
ke milt sagt olyckligt ord. 

Hos oss kan behandling aldrig vara lika med att passivt vänta på in
grepp från andra. Hos oss är det tvärtom så, att behandling förutsätter 
den intagnes egen medverkan — till att påverka sig själv och sina kamra
ter och att — många gånger — göra det genom att »behandla» persona
len, som man har att göra med. 

Detta låter kanske chockerande, men så fungerar det hela faktiskt, om 
vi tar bort alla skygglappar och ser verkligheten sådan den är. Vårt sätt 
att fungera beror inte bara på hur vi är funtade i oss själva. Det beror 
också i hög grad på hur människorna omkring oss — i detta fall de 
anstaltsintagna — är, hur de bemöter oss, hur de ställer krav på oss, hur 
de kan förstå oss, hur de kan godta vår uppgift, vår existens tillsammans 
med sig själva. Visst har vi olika position, olika uppgifter, olika roller, 
men vi möts tillsammans, vi påverkar varandra, vi försvårar för varandra 
eller vi hjälper varandra att rätt fungera. Här uppstår ofrånkomligt en 
växelverkan. Av den kan bli en nedslitning, men också ett resultatgivande 
samspel. Här kan ingen räkna med bot genom att sitta med sin krämpa 
och vänta på att andra skall bota. Alla måste hjälpas åt och »alla» blir 
då lika med alla, som kommer i kontakt med varandra: intagna, an
höriga, anstaltsbesökare och personal i den underliga samexistens, som 
anstaltslivet består av. 

4. ANSTALTSMILJÖN 

All institutionell behandling förutsätter att vissa elementära krav är till
godosedda, främst i fråga om hygien och kosthåll, klientelets klädsel, an
stalternas underhåll. Något som behövde beaktas mer än som hittills 
skett är färgsättningen i dag- och bostadsrum på våra anstalter. På det 
området finns stora terapeutiska möjligheter att ta vara på. 

Ett stabilt anstaltsklimat förutsätter, att personalen har anstalten i sin 
hand. Elementärt är då, att alla på anstalten skall kunna känna sig tryg
ga både mot fysiskt och psykiskt övervåld. Vårdarna fyller i det hänse
endet samma viktiga uppgift på anstalten som polisen ute i samhället. Att 
genom tillsyn upprätthålla lugn och ordning är ur behandlingssynpunkt 
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ett minimikrav och dock en svår uppgift. Det gäller ju att samtidigt ska
pa och vidmakthålla en bra kontakt med de intagna. Man kan då inte 
vara kitslig men inte heller köpa lugn med eftergifter. Några generella 
regler står emellertid i övrigt knappast till buds, eftersom betingelserna 
skiftar kraftigt alltefter lokaliteter, klientelets art m m. I princip torde väl 
böra eftersträvas ett sådant sakernas tillstånd, att den intagne känner, att 
han vågar visa sig som han är, vågar tala om vad han tycker och tänker, 
kort sagt vägar vara spontan. 

Mot detta för all behandling självklara grundkrav reses emellertid in
te så sällan hinder både från klientelets och personalens sida. Båda kate
gorierna ställer nämligen förväntningar på den intagne, att han skall upp
föra sig som respektive grupp önskar, att han skall vara. Om anstaltsord
ningen är detalj reglerad och om disciplinåtgärder tillgrips för minsta av
vikelse i det beteende som förväntas, brukar följande situation inträda. På 
ena ytterkanten har vi de anstaltsintoleranta, som slår bakut och hellre 
tar isolering än att foga sig. På andra kanten har vi dem, som motstånds-
löst anpassar sig. Den stora gruppen, slutligen, anammar av opportuni-
tet, ehuru med mer eller mindre hörbara reservationer, de föreskrifter, 
som utfärdas. De anlägger vis-à-vis personalen en mask, så att tillvaron 
blir uthärdlig. Hur de i grund och botten är, vet man med en sådan ord
ning inte mycket om. De får av personalen omdömet »i stort sett sköt
sam». 

Hur uppfattas nu de nämnda kategorierna av kamraterna på anstalten? 
De motståndslöst anpassliga har lägsta anseendet. Bland dem utpekar 
man »tjallarna», »råttorna», som är beredda att köpa välbefinnande, 
även om det sker på en kamrats bekostnad. De aggressiva och mot an
stalten negativa får ett ibland farligt högt anseende. De presterar ett slags 
ställföreträdande aggressionsutlevelse, »reser borst», just så som de flesta 
skulle vilja göra ibland men faktiskt inte kommer sig för att göra. Bland 
dem har vi »kungarna». I Amerika har man gjort en rad sociologiska un
dersökningar beträffande fångar och deras liv på fängelserna. Litteratu
ren är lärorik. Förbluffande klart ser man, hur avarter i ett jättefängel
se någon gång kan speglas i våra relativt små anstaltsvärldar. Liknande 
bild ger filmen »Den kriminelle»: anstaltsledningen funktionsduglig 
jämnt så långt som kungen eller kungarna bland de intagna — anstal
tens skuggregering — det medger. Den stora massan intagna håller sig 
med många masker mot kamraterna och till sitt eget skydd. Ute i korri
doren, då man är iakttagen av kamrater, kan man — gärna mot en över
ordnad — fyra av vassa repliker, som man minuten efteråt på tu man 
hand med vederbörande spontant gör avbön för. 

För att motverka dylika avarter fordras möjligheter att differentiera 
klientelet i mindre enheter, som kan bättre manövreras. Med nuvarande 
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överbeläggning finns inte mycket utrymme för en sådan av behandlings
motiv styrd klientelfördelning. Vi hoppas på bättring. Vad som däremot 
kan ske utan kostnad är att söka få personalen samtrimmad. Handlag, 
grundvärderingar, attityder behöver inte eller bör inte vara avplanat li
ka men de måste harmoniera. Den som därvidlag har huvudansvaret är 
anstaltschefen — fadersfiguren. Han är ett slags dirigent. Hans uppgift 
är inte att ensam dominera men att låta de skilda stämmorna tona in på 
rätt plats och med rätt styrka. På Hall har vi sedan länge dagliga kon
ferenser, där platschefen, fångvårdsinspektören, håller i trådarna. Alla 
personalkategorier möts under konferenstimmen. Alla får samtidigt infor
mation om aktuella problem, i möjligaste mån belysta genom referat av 
någon bok eller artikel i ämnet. En viktig bieffekt blir, visar det sig, den 
ständiga fortbildning denna verksamhet ger. 

Något av det viktigaste i anstaltsvården är att man inte frestas tro att 
högt uppdriven arbetsrutin alltid är bevis på vårdeffektivitet, överdrivna, 
generella krav är tvärtom ett allvarligt hinder i all människobehandling. 
Därmed inte sagt att slopa alla krav men de måste ställas alltefter vars 
och ens individuella förutsättningar, »doseras» efter en plan. Anpass
ningshinder och svagheter försvinner inte genom ett trollslag men de kan 
bearbetas och verkningarna av dem kan mildras genom samverkande åt
gärder. 

Ett särskilt kapitel är de disciplinstraff verkställighetslagen berättigar 
styresmannen att använda sig av. Inom säkerhetsgruppen har vi oriente
rat oss bort från discinplinstraffen. De förvarade är bedömda såsom inte 
mottagliga för med straff avsedd verkan. Men givet är att brott och för
seelser inte får passera opåtalt. Beträffande de fall, där direkta lagbrott 
misstänks, blir det polisanmälan. I förbigående sagt är det få saker som 
så oroar anstaltsintagna, som då allvarliga oegentligheter eller brott är 
på gång. Detta verkar våldsamt provocerande. Att på nytt framför sig 
återuppleva vad man kanske själv sysslat med förr, tål man inte vid. I 
fråga om förseelser mot anstaltsordningen skall de först utredas och ingå
ende diskuteras med den intagne. Den som smugglat vid besök, blir en 
tid avstängd från besök, varvid tiden anges, t ex en eller två månader el
ler definitiv avstängning, om vederbörande besökande är en olämplig 
kontakt. Den som rymt eller avvikit på permission får flytta till en säk
rare avdelning. Också där försöker vi ange viss tid, varefter placerings
frågan omprövas. Vilket den intagne nogsamt antecknar sig till minnes. 

Inneslutning i enrum under visst dagtal uppfattas traditionellt som en 
både radikal och rättvis åtgärd. Föreligger en fast »straffskala», som ex
empelvis leder till en månads isolering för rymning, medan 7 dagar an
ges för brevsmuggling, exempelvis, följer man principen lika straff för 
lika brott. Men eftersom människorna är olika, blir effekten starkt varie-
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rande. Den inåtvände, méditative klienten fördrar en isolering utan nämn
värda svårigheter, medan samma isolering medför svåra påfrestningar för 
den starkt kontaktbehövande. Betänkligt är också, när den intagne i fråga 
om »domskälen» vid disciplinstraff lyckas påpeka någon detalj, som inte 
blivit alldeles rätt återgiven. Han hakar upp sig just på detta och anser 
sig sedan »feldömd». Allvarligare är att man med domsförfarande bi
bringar klienten den uppfattningen, att de enklaste mellanhavanden skall 
regleras processuellt. 

Disciplinära störningar bör inte passera så enkelt som med en summa
risk dom. I regel är det fråga om symtom på inre och yttre konflikter eller 
spänningar. Sådant råder man inte bot på med punktuellt insatta åtgärder. 
I stället fordras upprepade samtalskontakter. Resultatet kan sedan bli en 
rad olika delåtgärder. Vad som då sker har den intagne lättare att upp
leva positivt, även om det till en tid blir fråga om en mer restriktiv be
handling och en skärpt kontroll. Målet bör vara att han inte skall bli bort
glömd eller utestängd från varje gemenskap utan skall veta att det är nå
gon som följer hans utveckling. 

5. TIDSFAKTORN 

Alla som är tvångsintagna på anstalt har en ständigt återkommande frå
ga: när kan jag bli utskriven? Det system som förvaringen erbjuder ger 
med den av domstolen utsatta minimitiden faktiskt ett visst lugn åt hela 
intagningen. Man vet att provutskrivning inte kan diskuteras, förrän mi
nimitiden är inom räckhåll. Man vet också mycket väl att internerings
nämnden numer skriver ut på minimitid, om man klarat anstaltstiden 
utan något nämnvärt trassel. Att rymningar och permissionsawikelser etc 
medför viss kortare »påbackning», accepteras såsom tämligen rimliga följ
der av ens egna handlingar. 

För de långtidsintagna blir den utdragna tiden ändå svår att fördra. 
Det är då inte heller överraskande, att man ger upp och ger sig iväg på 
en rymning. Detta händer vanligen i begynnelseskedet av förvaringen. 
För att möta de här svårigheterna prövas inom säkerhetsgruppen sedan 
rätt länge ett slags »tidtabellsbehandling». Exempel härpå är, hur per
missionsärendena handläggs. 

Permission tillämpas inom säkerhetsgruppen med beaktande av den 
praxis fångvårdsstyrelsen föreskrivit som grundregel. Intagna med mini
mitider på 1—1 1/2 år får första permission efter 6 månader. Intagna 
med minimitider på 1 1/2—3 år kan tidigast få permission efter 10 må
nader. Intagna med tider över 3 år bedöms från fall till fall. 

Om inga graverande fakta är bekanta och den intagne skött sig bra på 
anstalten och han har ordnat för en permission (anhöriga eller bekanta 
att besöka etc), följs regeln enligt ovanstående. 
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I andra fall — och de är bland de förvarade talrika — måste avsteg 
göras från praxis. Ärendet remitteras då till behandlingskollegiet och ofta 
även till anstaltsnämnden, varpå fångvårdsdirektören fattar beslut. 

Ett exempel En intagen med 3 års minimitid får kanske inte sin första permission ef
ter 10 månader utan får vänta, tills halva minimitiden ligger bakom. 
Längre fram får han emellertid tillbaka de permissioner han skulle ha 
haft, om han fått den första redan efter 10 månader. På det sättet är det 
ingen permission, som »fryser inne», och det uppfattas positivt. Det blir 
då något kortare intervaller, när permissionerna väl kommit i gång, och 
det underlättar för den intagne att komma tillbaka ordentligt. Han hjälps 
på så sätt att klara permissionen. Att efter många misslyckanden med 
rymningar och permissionsawikelser få uppleva, hur det känns att lyc
kas med något, att motsvara ett förtroende, att kunna gå tillbaka till an
stalten etc, är mycket viktigt. 

I tveksamma fall tillämpas ofta systemet med en första permission un
der beledsagning (danskarnas »udgang»), kort tid därpå en dagspermis
sion på egen hand och slutligen långpermission. Därvid görs upp en per-
missionsplan. Den intagne har då något att inrikta sig mot, vilket verkar 
lugnande på honom. 

För hela säkerhetsgruppen visar det sig att permissionerna i regel sköts. 
Genomsnittligt kommer 85 procent ordentligt tillbaka. Misslyckandena 
får för det mesta skrivas på spritens konto. Ny brottslighet under per
mission har endast förekommit i ett mindretal fall. 

Tidtabellsbehandling tillämpas också i andra sammanhang, såsom vid 
utflyttning till öppnare vårdformer, vid försök med friare och mer för
månliga arbetsvillkor etc. I all behandlingsplanering bör tidsfaktorn be
aktas. Så sker också vid beslut om frigång. 

Inom säkerhetsgruppen har vi haft ströfall av frigångare från samtli
ga anstalter utom från kolonin Sjöboda och kolonin Orretorp. På Hall 
har frigångssystemet utbyggts successivt sedan 1956. 

Under 1960 förekom frigång i 33 fall. Denna indrogs i två fall på 
grund av spritpåverkan (i ena fallet på arbetsplatsen, i andra fallet under 
permission). Arbetena bestod av exempelvis kontors-, byggnads- och tvät-
teriarbete. Det sistnämnda en fortsättning på arbetet inom anstalten. Ef
ter anvisningar genom arbetsledare och annan personal på anstalten, ef
ter annonser och förslag från arbetsvärden har den intagne, sedan beslut 
om frigång förelegat, själv fått uppsöka den presumtive arbetsgivaren 
under en extra permission, varefter alltid kontakt tagits med anstalten 
för kontroll av uppgiften. Interneringsnämnden, som skall höras, innan fri
gång beviljas, har varit mycket positiv och som regel tillstyrkt. 

Efterkontroller på hur frigången utfallit ger det bestämda intrycket, att 
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flertalet tack vare frigången fått chansen till en rejäl ny start. I ett par 
fall har frigången kommit till stånd först efter långvarigt bearbetande av 
klienten. Hans motstånd mot frigången kan bero på att den faktiskt med
för hårda både fysiska och psykiska påfrestningar. 

Alla frigångare bor på de öppna avdelningarna och träffar vid hem
komsten sina kamrater, som både bor och arbetar på anstalten. En så
dan ordning innebär naturligtvis risker men ger också utrymme för åskåd
liga exempel på vilka krav som följer med arbete i den civila marknaden. 

Följande försiktighetsmått iakttas. Innan frigången börjar, ges person
liga instruktioner, då det med skärpa sägs ifrån, att även smärre försum
ligheter kan medföra att frigången avbryts. De som går ut på frigång, mås
te både vid avgång och återkomst underkasta sig klädbyte och awisite-
ring. 

Från början inriktade vi oss mest på att förorda frigång åt första-
gångsförvarade, åt »säkrare» fall, åt sådana som inte på minsta sätt klic
kat under anstaltstiden. Praxis har här något förskjutits mot att pröva 
mer radikalt efter behov och naturligtvis under förutsättning att vederbö
rande kan sköta sig och hålla för påfrestningarna från de medintagna. 

Så länge frigången varar, har den intagne permission var tredje vecka 
från lördag middag, då arbetet slutar, till söndag kväll, då han skall vara 
åter på anstalten. 

Frigången har som regel inte varat längre än två månader. Den har 
börjat först sedan Interneringsnämnden beslutat om datum för utskriv
ning på prov. 

6. SPECIELLA VÅRDÅTGÄRDER 

Klienternas svårigheter att hävda sig på arbetsmarknaden har många 
förklaringsgrunder. En av dem är att man faktiskt själv inte är medve
ten om vad man i grund och botten har fallenhet för. Sporadiskt tilläm
par vi därför yrkesanlagsprövning genom de psykotekniska instituten, som 
visat stor beredvillighet. 

Före en provutskrivning etableras också kontakt med vederbörande ar-
betsvårdsorgan, i regel i samband med permission. 

Med dem som har svårartade alkoholproblem diskuteras olika behand
lingsmöjligheter redan vid intagningen, på första behandlingskollegiet. 
Efter läkarkontakt prövas antialkoholbehandling. Intresset för exempelvis 
antabus är emellertid ganska klent. Vi har mera satsat på försök att få 
kontakt med länkorganisationerna och att dessa sker på ett så tidigt sta
dium av intagningen som möjligt. Länkföreningarna har överlag visat stort 
intresse. Det stora behovet av anstaltsbesökare har delvis kunnat genom 
dem tillgodoses. Denna gren, så oerhört viktig för våra intagna utan ci
vila kontakter, behöver bli organiserad, så att kvalificerade besökare all
tid finns att tillgå. 
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Kvalificerad psykoterapi har det hittills inte funnits resurser till annat 
än i begränsad omfattning. Försök har sålunda gjorts med gruppterapi 
sedan flera år. Verksamheten borde kraftigt utbyggas. Våra konsulteran
de psykiatrer utövar på flera håll en mycket viktig samtalsterapi, men de
ras tid är alltför begränsad. Kroppsläkarna kompletterar härvidlag genom 
sin insats. Vid depressiva tillstånd eller andra former av psykiska stör
ningar överförs vederbörande till Haga sjukhus eller intas å vårdavdel
ningen vid fångvårdsanstalten i Västervik. I samband med sådana intag
ningar meddelas i betydande omfattning den lättare insulinkuren, en be
handlingsmetod, som de intagna själva upplever som en verkligt god 
hjälp. Klart är emellertid, att den insats som nu ges från psykiatrisk sida 
är otillräcklig. Den till Hall planerade psykiatriska kliniken kommer sä
kert inte att sakna arbetsuppgifter. Kliniken är avsedd att anlitas både för 
central- och sidoanstalterna; särskilt de återhämtade väntas genom kli
nikbehandling kunna prövas i frihet efter mycket kortare tider än som f n 
anses tillrådligt. 

Här har talats mycket om behandling och vård. Visst görs mycket i den 
vägen under straffverkställigheten. På få undantag när har emellertid 
frihetsberövandena en karaktär som av de intagna uppfattas mer som 
strafflidande än behandling. Vedergällningstanken är visserligen på till
bakagång men det kan ifrågasättas om nuläget såsom skett kan betecknas 
som ett »övergångsskede» på vägen från att tillfoga straff till att behandla. 
Mycket talar för att straffverkställigheten just nu i stället håller på att 
fastna i en kompromiss mellan i grunden oförenliga element. Här blandas 
med andra ord repressiva och terapeutiska inslag på ett sätt som är ägnat 
att skapa osäkerhet både hos klientel och personal. Sådan är verkligheten, 
även på erkänt progressiva anstalter. 

Humanitära och positiva förändringar är självfallet värdefulla. Vinsten 
kan emellertid förfuskas, om det hela stannar vid att anstaltsvistelsen en
bart blir lättare att fördra och inte kombineras med planerad behandling 
grundad på en individuell bedömning av varje intagen, öppet och latent 
finns emellertid på fångvårdsanstalterna ett motstånd mot radikalt indi
viduella behandlingsplaner och en benägenhet att i stället tillämpa scha
bloner och en för alla intagna likriktad praxis. 

Att dessa motstridiga tendenser måste verka hindrande i klientelbehand
lingen är uppenbart, vare sig de nu beror på tradition, rädsla för allmän
na opinionen eller bådadera. Situationen har av en psykiater, dr K-E 
Törnquist, kännetecknats med benämningen »normkaos». Såvitt jag för
står är det en mycket angelägen uppgift för dagens praktiska kriminal
politik att söka bringa detta dilemma ur världen. 
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Den minsta anstaltsgruppen 

Av fångvårdsdirektör BARBRO HALL-MIKAELSSON 

Många frågar sig väl hur man kommit på idén att avdela en enda anstalt 
till att utgöra en anstaltsgrupp för sig i och med att Hinseberg fått över
ta Växjöanstaltens uppgift som rikets fångvårdsanstalt för kvinnor. Det 
rådde diskussion när det en gång skulle bestämmas. Växjöanstalten ut
görs av en gammal fängelsebyggnad från 1840-talet och kolonin Eleo
nora, belägen i en f d tjänstebostad tillhörande anstalten strax utanför 
murarna. Växjöanstaltens personal hävdade med bestämdhet, att deras 
arbetsformer och bekymmer var av så speciell art, att de svårligen kunde 
ingå i någon av räjongerna avsedda för män. Beslutet blev också att 
Växjöanstalten kom utanför den övriga gruppindelningen och detta kon
firmerades ytterligare i och med anstaltens överflyttning till Hinseberg. 

Den 1 mars 1960 påbörjades inflyttningen i nuvarande kvinnoanstal
ten Hinseberg i Frövi köping. Någon gång under innevarande år räknas 
med att anstalten skall vara helt utbyggd. Här skall ingenting sägas om 
hur det är att flytta en anstalt. Den sidan kräver ett eget kapitel. Men ef
ter mycken undran, oro, bekymmer och även dråpliga episoder har vi nu 
kommit så långt, att vi börjar skönja konturerna av vårt arbete på denna 
anstalt. Och sedan Växjöanstalten fr o m den 1 oktober 1961 övergått till 
säkerhetsgruppen hoppas vi få arbetsro för att helt kunna koncentrera oss 
på uppbyggnaden av det nya verksamhetsfältet med plats för ett hund
ratal kvinnliga lagbrytare. 

Hinseberg har ett osedvanligt vackert läge. Till hälften omgivet av sjön 
Väringen vilar slottet mitt i en gammal slottspark. Många besökande ut
gjuter sig över skönheten här, ja så till den grad att man märker, att när 
man själv skall beskriva det, hakar orden upp sig. Det finns inga super-
lativer, som inte redan är sagda och upprepade, inte minst i dags- och 
veckopress. 

Och ändå . . . när man trött och jäktad ser ut i parken, som en marsdag 
ligger vilsamt disigt genom dimman, eller man njuter av utsikten från slot
tet en klar oktoberdag, känner man så helt, att vad vi fått med detta är 
omistliga värden, som inger förhoppningar om att vi i vårt arbete skall 
kunna ge något positivt av det vi får från en slösande natur och en kulti
verad miljö. 

Slottet, byggt 1803 av ätten Tersmeden, innehåller nu i renoverat skick 
administrationslokaler, mottagningsavdelning med 5 platser, sjukavdel
ning med 10 platser, en sluten avdelning med 10 platser, två terapisalar 
för vävnad och konstsömnad, lakar- och tandläkarmottagning samt slut
ligen i bottenplanet kök, skolkök och personalutrymmen. Fyra rum är 
sparade i sitt ursprungliga skick på grund av sin ovanligt vackra nyklas
siska arkitektur, vilket lett till en praktfull administrationssvit men också 
tyvärr till något för få expeditionslokaler. 

Stallmästargården är den andra av de äldre byggnaderna, som renove-
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Kvinnoräjongens centralanstalt och landets enda fångvårdsanstalt för kvinnliga 
fångar inrymd i 1800-talsslottet Hinseberg vid sjön Väringen i Närke. 

rats. I denna inrymmes samlingssal, bibliotek och läsrum i omedelbar an
knytning till sex små besöksrum, vilka därmed ypperligt lämpar sig som 
studieceller på tider då besök inte förekommer. En öppen avdelning på 10 
platser för företrädesvis ungdomsklientel finns också samt bastu, två ex
peditionslokaler och anstaltsförråd. 

Det sista av de gamla husen heter Parkvillan. Där finns 26 platser, upp
delade på tre öppna avdelningar för övrigt klientel vid anstalten som kan 
komma ifråga på öppen paviljong. 

De fyra nya slutna paviljongerna är byggda efter samma principer som 
Hällby och Mariefred, men innehåller blott 10 platser var. Det är nöd
vändigt med så små grupper på en anstalt med så ytterligt differentierat 
klientel. Här skall ungdomselever, straffade och förvarade samt fängelse
fångar samsas på samma anstalt. Det är ingen idealisk lösning men den 
enda möjliga för närvarande. Uppdelningen är gjord så, att vi räknar 
med att kunna ha en paviljong för ungdomar, en för förvarade och två 
för straffklientel. Vad som utöver storleken skiljer dessa paviljonger från 
de nya mansanstalterna är att korridorerna gjorts något bredare och att 
de slutar med ett fönster, vilket ger hela paviljongen mer rymd och ljus. 
Dag- och matrum skils åt av dubbeldörrar för att man på fritid skall 
kunna ha en grupp för sig, t ex en studiecirkel om man så vill. Ett sy- och 
lagningsrum ingår också. Fyra rum har parvis förbindelse med varandra 
genom en dörr i väggen. Denna dörr får stå öppen i de fall intagna bevil
jas att bo tillsammans. Ett badrum ingår i utrustningen till varje pavil
jong. 

Verkstadsbyggnaden som nybyggts och innehåller tvättinrättning och 
konfektionsverkstad kan hålla omkring 40 intagna sysselsatta. Tvätten har 
en kapacitet på 1 000—1 200 kg per dag. I konfektionsverkstaden kom
mer verksamheten att koncentreras på rocksömnad. Växthusen är av äld
re datum men ehuru något primitiva ett tacksamt tillskott till differentie
ringen av arbetsdriften. Eventuellt planeras utbyggnad med ett växthus. 
På grund av byggnation i den gamla trädgården måste en stor del av den
na omplaceras. I den föreslagna tvångsarbetspaviljongen för 10 kommer 
ytterligare terapilokaler att bli placerade i souterrainvåning. Där kommer 
intagna att kunna ägna sig åt keramiktillverkning, batik, trä- och silver-
smide m m. Ytterligare en arbetsgren föreslås bli hönseri. Produktionen 
av ägg skulle levereras till Statens bakteriologiska anstalt. Först i och 
med senaste hösten har lokaliteterna på anstalten medgett fritidsverksam
het i större skala. Läsrummen och biblioteket är utmärkta studiecirkel
rum och med ABF i Örebro som arrangör har cirklar i engelska, musik 
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anstalt Hinseberg: 
bostadsrum för två 
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öppen avdelning och 
för en person på 
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samt kropps- och klädvård så smått satt igång. Problemen kring dessa 
spörsmål är desamma här som på många andra anstalter. Att få uthållig
heten att räcka till. Att få medel och personalresurser till en synnerligen 
intensifierad studie- och fritidsverksamhet, framför allt för den lilla men 
troligen ökande ungdomsgruppen, finns med i förhoppningarna för fram
tiden. 

Rundvandring med uppsyningsmannen 

Av förste uppsyningsman INEZ LEANDERSSON 

»Kvinnor i fängelse», »Kvinnor i bur», »Kvinnor bakom galler», som så 
många film titlar lyder. Passar någon av dem in på Hinseberg? Fängelse 
är det ju, ty friheten är berövad de kvinnor, som där vistas dygnet runt. 
Men man får ingen känsla av fängelse, snarare av ett litet samhälle med 
pulserande liv. Frän morgon till kväll är det arbete och jäkt. Det ställs 
stora krav på att alla skall vara i gång när arbetstiden börjar, ingen får 
stanna kvar i sängen. Personalen visar där ingen pardon, strängt är det 
också med morgonhygienen och rummet skall vara bäddat, städat och 
snyggt när var och en går till dagens id. Det är inte lätt i början med des
sa många gånger arbetsskygga. Det blir knorr och många gånger svåra 
uppträden, men snart glider även dessa in i rytmen och trivs sedan med 
att vara snygga och välvårdade och att efter arbetets slut komma hem 
till ett välstädat rum. Ingenting skapar sådan trivsel som god hygien. 
Varje dag går personalen rond på rummen för att tillse att allt är snyggt 
och prydligt. Utan personalens aldrig svikande stränga kontroll går det 
inte att upprätthålla ordning och reda på avdelningarna. De som är 
sjuka på morgonen och inte orkar gå till arbetet läggs in på sjukavdel
ningen. Den är mycket lik en liten avdelning på ett lasarett med två salar 
om fyra platser vardera och två enkelrum. Rökning får där endast ske 
utanför sjuksalarna och om patienten tillåts att stiga upp. Allting är strikt 
sjukhusbetonat och inger ingen större lust att simulera. 

I de nya moderna verkstäderna arbetas det för högtryck. Tvättinrätt
ningen är för dessa nervösa kvinnor en mycket eftertraktad arbetsplats. 
Där är tempot högt uppdrivet. Ibland blir man förvånad när man ser hur 
duktiga dessa flickor kan vara i arbete, när de utanför anstalten aldrig 
gör ett handtag. I konfektionsverkstaden kanske det blir litet mera tid 
över för kverulans, medan maskinerna surrar hinner man tänka på alle
handa krämpor som t ex att ögonen inte tål det vita tyget och att man är 
allergisk mot damm, man får hosta av det eller sprickor på fingrarna av 
att vika fållar och mycket annat, men även här arbetas för högtryck och 
tack vare en god och kunnig arbetsledare går även denna verkstad frik
tionsfritt. 

100 



Trädgårdsarbetet är ett alltid uppskattat arbete, och många är det som 
anmäler sig för detta redan vid ankomsten till anstalten. Där placeras i 
regel nervöst klientel, som behöver sol och frisk luft, t ex en del narko
tikamissbrukare, som numera blir allt vanligare inom anstalten. De kan 
på ganska kort tid från att ha varit glåmiga, irriterade och nervösa bli 
friska och brunbrända och komma i psykisk balans. 

Terapiavdelningen är en ny och värdefull tillgång för kvinnoanstalten. 
Där sysselsätts de som är svårast defekta både psykiskt och fysiskt. Under 
en skicklig terapeuts ledning trollas fram tilltalande vackra saker. Där 
knyts ryamattor, där monteras hattar, där smids smycken av olika slag. 
Flera vävstolar är i gång med gardiner, plädar, tyger m m. 

Men det är inte bara arbete på Hinseberg, det finns även fritid, och då 
skall som regel alla bekymmer luftas. Då gäller det för personalen att lyss
na och reda ut begreppen. Är det någonting kvinnor i fängelse behöver så 
är det någon som har tid att lyssna på alla deras problem, antingen det 
gäller en fästman som inte skriver, en man som vill ha skilsmässa eller bar
nen, som väl ändå är det största problemet för dessa instängda mödrar. 
Det händer ofta att beslut fattas att barnen skall tas om hand till sam-
hällsfostran eller att det skaffas fosterhem under moderns strafftid. Och 
alltid skapar detta en stor oro för och undran om de skall få barnen till
baka efter strafftidens slut. 

Att gå runt på en avdelning på t ex en lördagseftermiddag, då alla är 
fria, tar sin rundliga tid. Då vill nämligen nästan alla tala om sitt, de vill 
visa hur fint de har på sina rum, blommor som de kanske har fått, foto
grafier på anhöriga, och man blir även ombedd att läsa brev som har 
kommit, antingen de innehåller goda eller dåliga nyheter, och framförallt 
se på deras handarbeten, pullovern till fästmannen eller saker som stickas 
eller sys till barnen. Även sjukdomar och krämpor måste dryftas. 

Läkarmottagningen är mycket flitigt besökt och där dryftas med dok
torn allehanda krämpor och besvär. Mycket är nog överdrivet, men man 
måste väl säga att kvinnorna som kommer i fängelse är illa medfarna. De 
har gynekologiska besvär, trasiga nerver, utslag och eksem och mycket an
nat. De begär medicin för dålig sömn, för ångest, oro och värk. Särskilt 
narkotikamissbrukarna, som blir fler och fler, försöker första tiden tjata 
och till och med hota sig till medicin. Även om man tycker synd om dem 
gäller det att motstå deras attacker. Det stora flertalet ordineras numera 
som regel vitaminer, stärkande medel och järnmediciner. Nästan alla be
gär tandvård, och många remitteras till lasarettet. 

Kvinnorna är mycket rädda om sina förmåner men sätter sig sällan in i 
bestämmelser och förordningar, utan börjar tjata och begära upplysningar 
och besked månader innan en sak är aktuell, t ex om permission och fa
kultativ frigivning, förflyttning till öppen avdelning m m. De jagar upp 
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sig och oroar sig och misstolkar upplysningar de får. Även om de fått kla
ra besked av anstaltsledningen fortsätter de att fråga om samma sak ide
ligen. 

Kvinnogruppen är en mycket liten grupp jämfört med anstaltsgrupper
na för män, och därför får alla kategorier avtjäna strafftiden på Hinse-
berg, från ungdomsfängelse till förvaring och första gången straffade lika 
väl som gammalt aterfallsklientel. Det innebär givetvis en stor påfrestning 
och ställer stora krav på personalen. En förhoppning är, att detta skall 
komma i åtanke då personalplanen slutgiltigt fastställs för kvinnoanstalten 
Hinseberg. 

Syftet med mitt arbete som terapeut 

Av terapeuten BIRGIT RÖNNQVIST 

Hinsebergs terapiavdelning sysselsätter interner från samtliga avdelningar, 
även mottagningsavdelningen. Orsakerna är många till att en del av vårt 
klientel inte kan arbeta vare sig i konfektion, tvätt, trädgård eller kök. 
Störningar av olika slag, såsom oro, känslighet för buller, lyte, arbetshäm-
ningar, gör att dessa måste beredas arbete som är intresseväckande och 
lustbetonat. På en arbetsplats med nervösa interner med olika problem 
och i skiftande åldrar krävs lugn och arbetsglädje. För att nå detta gör 
man klart för den intagna hur viktigt det är att vi arbetar för ett gemen
samt mål och hur vi är beroende av varandra för att ett gott arbetsresul
tat skall uppnås. För den intagna betyder detta större inkomster och för 
vår del ökad produktion med nöjda kunder, då allt som tillverkas försäljs. 

Goda kontaktmöjligheter skapas då man arbetar tillsammans och man 
har tillfälle att iaktta och försöka påverka den intagnas attityder gentemot 
kamrater, anstalten osv. För att skapa trivsel är det viktigt med disciplin 
och lydnad. Om jag fordrar lydnad och blir hörd så kan jag i stället ge 
den intagna större frihet i arbetet, och detta ger i sin tur som resultat lugn 
på avdelningen. 

Ofta ställs stora krav på lärarens rättvisa. Om man tillsammans kan 
diskutera för och emot samt grundligt förklara varför den och den regeln 
finns förstår den intagna hur svårt det är att vara absolut rättvis; samti
digt kan man försöka lära henne att se objektivt på personal och anstalt. 
Den intagna känner trygghet i arbetet om hon anser sig rättvist behand
lad. 

Många interner är konstnärligt begåvade och får då tillfälle att skapa 
något som ger en känsla av att man lyckas med sin uppgift, att man kan 
hävda sig. För att stimulera till bättre arbetsprestationer är vävning samt 
ryaknytning ackordsatta. Inom de andra grenarna har vi möjligheter att 

102 



Till jämförelse 

Den halvöppna anstalten »Steinhof» i Berthoud — rum för två personer 
och rum för mor och barn. En schweizisk övergångsanstalt 
för dem som inom kort motser frigivning är ansluten till 
och administrativt underordnad den interkantonala anstalten 
i Hindelbank. Anstalten som är omgiven av en park har 
förlagts till grannskapet av industrisamhället Berthoud, i en 
staten tillhörig fastighet, »Steinhof», från 1700-talet. Den kan 
ta emot 16 kvinnor som står under kontroll av en före
ståndarinna med två medhjälpare; under dagen arbetar kvinnorna 
i privata industriföretag eller som affärsanställda. 

Anstalten är öppen i anslutning till de normer som antogs 
av FN :s första kongress för förhindrande av brottslighet 
och behandling av fångar år 1955 i Geneve. Däremot 
består anstalten i Hindelbank dels av slutna paviljonger 
och dels av halvöppna paviljonger. 
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även där ackordsätta allt efter flit och utförande. Det praktiska arbetet be
står av vävning och knytning av ryor; smycken i silver, koppar och tenn, 
trä-, horn- och benslöjd, hattar, glasmålningar, läderarbeten m m tillverkas 
allt efter vars och ens individuella läggning. 

Genom att ta vara på och utveckla de fragment av intressen som finns 
kan man bedriva en viss arbetsträning. Denna är i början lustbetonad men 
efter hand övergår den i arbete, som ställer större krav på uthållighet och 
tålamod. Ibland kan arbetet på terapiavdelningen avslöja anlag, som den 
intagna inte var medveten om, och detta kan vara till hjälp vid utskriv
ningen, då det just för detta klientel är svårt att finna lämpligt arbete som 
passar dem. 

Inifrån sett ser det annorlunda ut 

Av kurator ANNA MYHRMAN 

En kuratorsexpedition är knutpunkt för många människor i svåra situa
tioner. För en anstalt, där upptagningsområdet omfattar hela Sverige, blir 
förgreningarna utåt många. 

När det kommer vräkningsdom till en mor från Tornedalen med min
deråriga barn, då önskar man att man hade armar som räckte långt och 
som kunde slå vakt om hennes hem. Väl att man med brev- och telefonar
mar kan nå även så långt. 

Att det kvinnliga klientelet har problem kring hem och barn säger sig 
självt. Här gäller det verkligen att förstå och att lägga ner tid och krafter 
på att bli förstådd även utifrån. Ett problem kan ses ur så många olika 
perspektiv. Här får inte moderns synpunkter glömmas eller förringas. Till
fället att omhänderta barn för samhällsvård enligt strängaste paragraf bör 
inte befinnas lägligt i samband med att modern intas på fångvårdsanstalt. 
I samråd med modern, som sannerligen inte är så ointresserad som vissa 
myndigheter tror, bör det kunna ordnas med placering för barnen. Får 
modern i detta sammanhang känna myndigheternas förtroende i samma 
utsträckning som dessa förväntar sig hennes, tror jag att mycken bitterhet 
skulle försvinna. 

För många är tanken på barnen därhemma, även då man vet att de är 
i goda händer, något av det svåraste under strafftiden. Det är tusen och 
en sysslor som mor brukar uträtta. Aldrig syns väl dessa uppgifter så me
ningsfyllda och underbara som så här på avstånd och i en påtvingad miljö. 

Det händer inte så sällan att det förekommer brevväxling mellan barn 
och vuxna på en anstalt som vår. Det kommer brev med tryckbokstäver, 
kantiga och ojämna, med några korta rader om dem där hemma. Ibland 
med teckningar till farmor, mormor o s v . Barnets spontana och omedel-
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bara kontakt måste vara en hjälp för den intagna. Svaren på dessa barn
brev hör till det finaste man kan läsa av avgående post från en fångvårds
anstalt. 

Det händer att vi här har gravida kvinnor och kvinnor med spädbarn. 
Här ifrågasätts många gånger lämpligheten av att ha barn på fångvårds
anstalt. Av väsentlig betydelse är dock att inte i onödan skilja mor och 
barn åt. Tanken att modern i sådana fall av nåd borde befrias från av
tjänande av straff diskuteras allt oftare. Givetvis är inte alla lämpade att 
ta hand om ett barn. 

Högtidsstunder har det trots allt varit, då det ordnats till barndop för 
en sådan liten. 

Budskap om sjukdom och död når ibland fram till kuratorsexpeditionen. 
Att föra sådant vidare hör till de svårare uppgifterna. Möjligheten till per
mission är i regel en lättnad. 

Möjligheterna till permission i övrigt medför ofta nervositet för den in
tagna såväl före som efter och för anstaltsledningen under permissionsti
den, utom i de sällsynta fall där den intagna har normala hemförhållan
den att komma till. 

Lägger vi inte ibland ett väl tungt ansvar på den permitterade som, ef
ter månader av isolering, på 48 eller 72 timmar jämte restid skall hinna 
allt och sedan återkomma nykter, skötsam och i rätt tid? 

En form av permission som tydligen kommer att bli allt vanligare är ar-
betspermission i samband med frigivning, vilket hälsas med tacksamhet 
från dem som har att förbereda frigivningen. Den »muckarfeber» som in
finner sig sista veckorna av strafftiden är mera verklig än många tror. 
Återanknytningen till världen utanför anstalten är i många fall svår. Den 
intagna kastas mellan underskattning och överskattning av resurser och 
möjligheter och sin egen förmåga. Här betyder arbetsförmedlingens besök 
på anstalten en hel del. Så också den kontakt med tillsynsmannen som re
dan i förväg sker per brev eller i vissa fall vid ett telefonsamtal före fri
givningen. Att känna att man har en människa som väntar en och som 
vet vart man skall vända sig i det besvärliga samhällsmaskineriet är en 
tillgång. 

Svårigheterna med bostad vid frigivningen är säkerligen väl kända. 
Önskvärt vore, att det för vårt kvinnliga klientel fanns ett frigångshem, 
liknande det i Nacka för män, eller ett ungkarlshotell — för kvinnor. 
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Vårdens koloniväsen 

Av förste byråinspektör LENNART VENEMALM 

En av nyheterna i 1945 års verkställighetslag var att fångvård i öppna 
anstalter skulle väsentligt utvidgas. Före denna tidpunkt disponerade 
fångvården endast ett fåtal kolonier och dessa utgjorde inte på samma 
sätt som efter lagens tillkomst en integrerande del av vården. Redan 1916 
års verkställighetslag hade dock öppnat möjlighet till arbete utom anstal
tens slutna område. Äldst av kolonierna är Singeshult (19L9) i sydvästra 
Småland. Där har under årens lopp utförts ett imponerande odlingsarbete 
med utvidgning av jordbruket från 15 till 150 tunnland varjämte stora 
ljunghedar skogsplanterats. Gamla kolonier är också Rödjan (1928) in
vid fängelset i Mariestad och Mäshult (1939) i trakten av Varberg. Vid 
ingången av år 1945 disponerade fångvården för fängelse- och straff
fångar sammanlagt 5 kolonier med platser för ca 75 intagna. 

Under åren 1945/46 tillkom 8 kolonier. De nya kolonierna skulle en
ligt direktiven i första hand vara av typen lantgård av det slag, som man 
hade erfarenhet av, och ha 20—30 platser. Sysselsättningen skulle vara 
jordbruks-, trädgårds-, skogs- och vägarbete och annat grovarbete, enk
lare hantverk samt grov- och gårdssnickeri. Av denna typ tillkom 5 kolo
nier under 1945/46 och senare ytterligare 5, av vilka dock fångvården 
vid 3 ej kom att driva tillhörande jordbruk. Det sista jordbruk som för
värvades för sysselsättning av intagna var Lingatan (1954) i Bohuslän. 
Sammanlagt driver fångvården 14 jordbrukskolonier. 

Till förvärv av lantgårdar för koloniändamål beräknade statsmakterna 
i medeltal den blygsamma summan 75 000 kronor per gård. Det var gi
vetvis svårt att för ett sådant belopp få en lantgård som gav sysselsätt
ning åt 20—30 intagna, nödiga driftbyggnader, förläggningslokaler för 
intagna, bostäder för personal m. m. Följden blev att fångvården fick 
överta fastigheter med gamla och bristfälliga byggnader, vilka iståndsatts 
och omdisponerats i erforderlig utsträckning med anlitande av fång
arbetskraft. Kostnaderna härför har varit mycket låga. 

Vid sidan av jordbrukskolonierna skulle man pröva provisoriska förlägg
ningar med baracker av den typ, som använts för militär och skogsarbeta
re under krigsåren. Vid kolonier av denna typ skulle de intagna sysselsät
tas med skogsarbete, vägarbete och annat grovarbete. Under åren 1945/ 
46 kom 3 sådana kolonier till stånd. I fortsättningen kom denna typ att 
bli mycket vanlig. Härtill bidrog i hög grad den kraftiga ökningen av 
fångantalet under 50-talet. Det gällde att snabbt och billigt utöka plats
antalet. 

Även ett flertal av en tredje typ av kolonier, nämligen byggnader (van
ligen anstaltsbyggnader av något slag) utan tillhörande jordbruks jord. 
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kom att förvärvas eller hyras under 50-talet. På detta sätt tillkom bl a 
frigångshemmen Hildero och Björkahemmet. Koloniväsendets utveckling 
framgår av följande sammanställning. 

Utöver de egentliga kolonierna har under hela tidsperioden öppna 
platser i form av annex funnits vid de slutna anstalterna Hall och Växjö 
samt sedan 1957 20 platser vid fängelset i Haparanda. De nya moderna 
slutna ungdomsanstalterna Roxtuna, Hällby och Mariefred har vardera 
10 öppna platser. Vidare tillkom 1938 den öppna ungdomsanstalten Ske
nas (90 pl). Ar 1957 öppnades 2 stora öppna anstalter, nämligen Ulriks
fors (132 pl) och Lärbro (116 pl). Denna typ kommer i framtiden att 
bli vanlig. Fångvårdsstyrelsen har nämligen föreslagit att 6 öppna 120-
mannaanstalter skall byggas. Arbetet med Tillberga, den första av des
sa anstalter, har påbörjats och ytterligare 3 lokaliserats till Skänninge, 
Herrljunga och Ystad. 

I direktiven för koloniorganisationens utformning betonas kraftigt sys
selsättningens stora betydelse. Arbetsvilligheten skulle främjas på olika 
sätt. De intagna skulle placeras i lämpligt arbete, som i största möjliga 
utsträckning skulle utföras på ackord. Arbetsledarna skulle vara utvalt 
folk, arbetet bedrivas efter rationella metoder och även i övrigt ordnas 
så, att det blev i görligaste mån lustbetonat. Till en början kom dock 
jordbruks- och skogsarbete och annat grovarbete att dominera. Detta gav 
alltför begränsad arbetsdifferentiering. Under 50-talet har emellertid en 
kraftig utbyggnad av verkstadsdriften kommit till stånd. Numera finns 
flera olika industriverkstäder och verkstadsbyggnaderna liksom maskin
utrustningen har också successivt förbättrats. I dagens läge sysselsätter 
verkstadsdriften drygt en tredjedel av de intagna vid de öppna anstalter
na. Den bättre arbetsdifferentieringen har möjliggjort ett bättre utnytt
jande av koloniplatserna. Skogsarbete och annat arbete inom jordbruks
driften kommer att minska ytterligare relativt sett genom fortsatt utbygg
nad av koloniernas platsantal och genom tillkomsten av de stora öppna 
120-mannaanstalterna med industriarbete som den huvudsakliga syssel
sättningen. Ytterligare arbetsdifferentiering har erhållits genom de s k 
frigångshemmen, som hittills i huvudsak förekommit inom ungdoms
gruppen. Vid dylika anstalter bor och vistas de intagna under fritiden på 
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kolonin men arbetar hos privata arbetsgivare. På detta sätt kan en rik 
yrkesdifferentiering förekomma. Även vid annex till slutna anstalter fö
rekommer frigångsarbete. Kolonierna är i allmänhet avsedda för fysiskt 
och psykiskt friskt folk med god arbetsvillighet. Kolonin Oppeby utgör 
ett undantag. Där sysselsattes nämligen fysiskt handikappade med kon
fektionsarbete eller trädgårdsarbete. 

Koloniväsendet skulle enligt ovan nämnda direktiv utgöra en integre
rande del av vården. Flertalet fängelsefångar och i stor utsträckning de 
till ungdomsfängelse dömda skulle avtjäna straffet vid kolonier. I övrigt 
skulle pålitliga intagna som visat skötsamhet och god arbetsvillighet få 
avtjäna sista delen av straffet vid öppen anstalt. Kolonierna skulle ge en 
bättre fångvård under friare, mera humana former än de slutna anstal
terna kunde bjuda. Full och fri gemenskap skulle tillåtas under såväl ar
bete som fritid. Vården skulle bygga på förtroende för de intagnas lojali
tet och skötsamhet. Därtill är fångvård vid öppna anstalter mycket billi
gare än vid slutna både beträffande investeringskostnader och driftkost
nader. Erfarenheterna av koloniväsendet är mycket goda. De intagnas 
uppförande har i stort sett varit gott och rymningarna fåtaliga. Ortsbe
folkningen har i de allra flesta fall efter hand blivit gynnsamt stämd mot 
kolonierna, något som fångvården är mycket angelägen om. 

Koloniväsendet står idag inför en stor omformningsprocess. Huvudpunk
terna i koloniprogrammet är: 

1. Lämplig lokalisering. Främst med hänsyn till personalens trivsel och 
möjligheterna att rekrytera kvalificerad personal söker fångvårdsstyrel
sen lokalisera nya anstalter till eller i närheten av inte alltför små tätor
ter med bl a fri hyresmarknad, välutrustat skolväsen samt andra gemen-
samhetsanordningar av betydelse. I takt med tillkomsten av nya koloni
platser och nya kolonier kommer ca 10 dåligt lokaliserade kolonier att 
läggas ner. Dessa kolonier motsvarar inte anspråken på förläggningar för 
modern fångvård. Byggnaderna är undermåliga och starkt slitna. Loka
liseringen är olämplig även för de intagna då kostnaderna i samband med 
permissioner m m blir oskäligt betungande. Även de anhörigas besök för
svåras och möjligheterna att bereda de intagna lämpliga fritidssysselsätt
ningar blir begränsad. En eller annan tillfällig ödebygdsförläggning med 
vägarbete för korttidsklientel torde dock även i fortsättningen organise
ras. 

2. Ändamålsenlig storlek. Redan i slutet av 40-talet visade sig den ur
sprungliga målsättningen med 20—30 intagna per koloni otillräcklig. Då 
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tillkom bl a Älgberget med 40 platser. Under 50-talet upprättades flera 
nya kolonier med 40—50 platser och många äldre koloniers platsantal ut
ökades. Sommaren 1961 utökades platsantalet vid Kungsgården till 70 
platser och vid Bogesund till 60. Den vanligaste kolonistorleken är dock 
fortfarande 30—40 platser. Denna storlek betraktas dock numera som allt
för liten. Man anser att en mera ändamålsenlig personaluppsättning och 
administration kan åstadkommas vid kolonier med 60 intagna. Det torde 
också bli billigare att bygga ut befintliga kolonier i stället för att bygga 
nya. 

Fångvården tillverkar numera en typ av förläggningsbyggnad med plats 
för 20 intagna. Därför ter det sig naturligt att planera kolonierna med 
utgångspunkt från en sådan förläggningsenhet. Anstalter med 20 platser 
kan vara lämpliga som frigångshem och annex till slutna anstalter samt 
som specialkolonier av typen Oppeby. Kolonier med 40 platser bör en
dast förekomma då särskilda skäl föreligger. Kolonier med mer än 60 
platser planeras inte. På så sätt markeras steget från koloni till öppen 
120-mannaanstalt kraftigt. Under förutsättning att fångvårdsstyrelsens 
program med minst 6 120-mannaanstalter blir förverkligat torde de öpp
na platserna inom fångvården kunna ökas till inemot hälften av totalan
talet. I dagens läge är drygt en tredjedel av fångvårdsplatserna öppna. 

3. Tillfredsställande standard. De nuvarande fångkolonierna uppvisar 
betydande brister i standardhänseende. Som förläggningsbyggnader ut
nyttjas fortfarande gamla övertagna byggnader liksom baracker från 
krigstiden. De hygieniska förhållandena är på många håll otillfredsstäl
lande. Enkelrum finns endast i mycket begränsad omfattning. Inte säl
lan ligger 3—4 eller flera intagna i samma rum. Utrymmen för fritids
sysselsättningar av olika slag inkl idrottsanläggningar samt specialutrym
men såsom besöks- och sjukrum, rum för läkare, personal m m finns in
te i tillnärmelsevis önskvärd omfattning. Erfarenheten visar att det inte 
går att uppehålla en tillfredsställande hygien i omoderna byggnader. Även 
den personliga hygienen påverkas negativt. Folk blir dessutom mindre 
aktsamma i omodern och otrivsam miljö. Trivsamma lokaler av god klass 
kan betraktas som en viktig del av vården, ty själva miljön torde under 
sådana förhållanden verka i fostrande och bildande riktning. En grund
lig sanering och upprustning är ofrånkomlig. 

Fångvårdsstyrelsen strävar efter att ersätta nuvarande förläggningsbygg
nader med ovan nämnda förläggningsenheter för 20 intagna. Denna typ 
av förläggning är tillfredsställande i standardhänseende. Varje intagen 
får ett eget rum. Dubbelbeläggning bör ej förekomma. Därav följer att 
fångvårdens platsantal måste anpassas efter toppbeläggningen under vin
termånaderna. Vid upprustning av kolonierna kan nuvarande huvud-
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byggnader användas till expeditions- och lagerlokaler samt fritids- och 
specialutrymmen av olika slag m m. Med tanke på personalens trivsel bör 
tjänstebostäder inte placeras i förläggningarnas omedelbara omgivning. 

Allmänt kan om standardfrågan sägas, att koloniernas standard i alla 
avseenden måste vara minst lika god som de slutna anstalternas, över
flyttning till koloni är en av många intagna hett eftertraktad förmån. 
Det är nödvändigt att denna inställning vidmakthålles, ty därpå grundar 
sig koloniväsendets möjlighet att fungera på ett tillfredsställande sätt. Ko
loniplaceringen kan sägas bygga på en uttalad eller underförstådd över
enskommelse om skötsamhet och arbetsvillighet och ömsesidigt förtroen
de mellan fångvården och den intagne. Vid missbruk av förmånen att få 
vistas på koloni, exempelvis genom dåliga arbetsinsatser, blir den omedel
bara följden att den intagne återföres till sluten anstalt. Därtill riskerar 
vederbörande i mera grava fall bestraffning. 

4. Välordnat arbete. I strävandena att göra kolonierna mera attraktiva 
och därmed ur vårdsynpunkt effektivare är en välordnad arbetsdrift, som 
ger de intagna goda förtjänster, mycket viktig. Ingen del av arbetsdrif
ten får försummas eller betraktas som mindre viktig. Arbetsdifferentiering-
en kan ytterligare förbättras, rekryteringen av mera kvalificerade arbets
ledare och vidareutbildningen av arbetsledare intensifieras, arbetslokaler 
och utrustning moderniseras och förbättras, arbetsmetoder och organisa
tion rationaliseras osv. I samband med utökningen av koloniernas plats
antal kommer en rad ny- och tillbyggnader av verkstadslokaler att aktu
aliseras. Därigenom kommer man också ifrån de ur många synpunkter 
mindre lämpliga verkstäderna med endast en arbetsledare. 

Arbetsdriften organiseras i så nära överensstämmelse som möjligt med 
förhållandena inom näringslivet. Därigenom blir arbetsdriften värdeful
lare ur såväl vård- som ekonomisk synpunkt. Någon motsatsställning mel
lan affärsmässigt driven arbetsdrift och vårdsynpunkter föreligger inte. De 
intagna skall få möjlighet att snabbt göra en produktiv insats och vänja 
sig vid ordnade arbetsförhållanden och disciplin. Konditionsträning inför 
frigivningen blir genom en sådan uppläggning en följdverkan av stort 
värde. 

5. God differentiering. För placering på koloni erfordras att den intagne 
bedömes besitta en viss grad av pålitlighet, skötsamhet och arbetsvilja. 
Fångvårdens räjongsystem differentierar de intagna på anstalter för olika 
fångkategorier, nämligen ordinärt klientel (fängelse- och straffångar), 
förvarade, ungdomar samt kvinnor. Differentiering av det ordinära klien
telet på kolonier för fängelsefångar och kolonier för straffångar är ej 
längre aktuell. Däremot torde en uppdelning på kolonier för första gång-
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Frigångshemmet Hildero, där ett 15-tal intagna varje morgon strålar ut till 
arbetsplatser för att efter arbetsdagens slut återvända till den hemliknande 
atmosfären i kolonin. 

en dömda, som direkt kan placeras på koloni, och på kolonier för övriga 
komma att spela en stor roll. 

Arbetsdifferentieringen vid kolonierna och mellan kolonierna inom var
je anstaltsgrupp har tidigare berörts. De: gäller att placera de intagna i 
lämpligt arbete och därvid inom rimliga gränser medge valfrihet. Endast 
i begränsad omfattning blir det dock möjligt att vid koloni få fortsätta 
med samma arbete som vid den slutna anstalten. Det är inte heller rea
listiskt att söka få så många yrken som möjligt representerade inom kolo
niorganisationens arbetsdrift. En effektiv drift kräver nämligen relativt 
stora erfarenheter. 

Av specialkolonier har frigångshemmen redan nämnts. Dessa torde ha 
en stor uppgift att fylla även för det ordinära klientelet. Också för fram
tiden torde det visa sig lämpligt att organisera 1—2 kolonier inom varje 
räjong för enbart skogsarbetare. De fysiskt och psykiskt handikappade 
fångarnas problem kräver allt större uppmärksamhet. Det behövs en väl 
organiserad verksamhet för såväl grundläggande medicinsk rehabilitering 
som arbetsvärd dels i form av terapi och dels i form av planmässigt upp
lagd arbetsträning i speciellt för ändamålet organiserade verkstäder. En 
verksamhet av här berört slag vid de slutna anstalterna kräver en mot
svarighet inom koloniorganisationen med speciella kolonier av typen 
Oppeby. Att sammanföra detta klientel har nämligen visat sig vara den 
riktigaste lösningen. Slutligen kan man peka på möjligheten att organise
ra speciella yrkesskolor för det ordinära klientelet. I 1961 års petita har 
fångvårdsstyrelsen föreslagit att en yrkesskola för jordbruks- och skogs
arbetare inrättas vid utgården Rödjan. 
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Kriminalvårdens arbetsdrift 

Av byråchef CARL-HENRIK ERICSSON 

Rätten till arbete Den som är intagen på en kriminalvårdsanstalt för att avtjäna ett frihets
straff har enligt lag rätt till arbete under vistelsen på anstalten men han 
har också arbetsplikt. Det finns anledning att erinra om båda dessa be
stämmelser. Det görs ibland gällande att en intagen inte bör få konkurre
ra med fria medborgare om arbetstillfällena i samhället, i varje fall inte 
när det är ont om arbete. När man hävdar den uppfattningen, har man 
nog inte gjort klart för sig den intagnes rättsliga ställning och inte heller 
syftet med den moderna straffverkställigheten — att återföra den straf
fade till arbetslivet. 

När en person döms till förlust av friheten, innebär detta inte att han 
därigenom uteslutes ur samhällsgemenskapen eller att han förlorar alla 
sina medborgerliga rättigheter under tiden för frihetsförlusten. Rätten till 
arbete har han kvar även om han under någon tid är ur stånd att utöva 
den ute i samhället bland andra människor. Man får inte glömma att de 
flesta av de intagna har arbetat inom det fria näringslivet innan de kom 
till anstalten. Deras tidigare konkurrens om arbetet i egenskap av fria 
medborgare har endast ersatts av deras konkurrens om arbetet i egenskap 
av fångar. Vistelsen på en kriminalvårdsanstalt betyder alltså ur sysselsätt
ningssynpunkt egentligen ingenting annat än att den intagne för en tid 
byter arbetsplats och arbetsgivare. 

Sysselsättnings- Åtskilliga av de personer som döms till frihetsstraff är så nergångna i alla 
principerna avseenden när de kommer till anstalten, att de inte på något sätt är i 

stånd att prestera ett fullgott eller ens acceptabelt arbete. I sådana fall 
blir den första åtgärden att genom olika behandlingsmetoder bygga upp 
vederbörande och långsamt träna och utveckla hans arbetsförmåga. Na-
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Fabriken kring vilken anstalten byggts. Snickerifabriken vid Norrtäljeanstalten är den 
i sitt slag största anstaltsfabriken i Europa — med 105 arbetsplatser. Vägg i vägg 
med den ligger konfektionsfabriken. 

turligtvis finns det just bland kriminalvårdsklientelet individer, som aldrig 
mera kommer att nå upp till sådana arbetsprestationer att de kan var
aktigt försörja sig. De kommer att förbli socialvårdsfall hela livet och be
handlingen under deras anstaltsvistelse får anpassas därefter. Majorite
ten av de intagna är dock enligt all erfarenhet i stånd att prestera ett full
gott arbete, om tillfälle ges. 

Visst kan svårigheterna vara stora när det gäller att bereda klientelet 
lämplig sysselsättning. De intagna är spridda p å ett stort antal vanligen 
små anstalter, en del slutna och en del öppna. Omsättningen av intagna 
på anstalterna är snabb. Strafftiderna varierar mycket och likaså ålders
fördelningen. Och framförallt skiftar arbetsförmågan och arbetsviljan. 
En del har redan ett yrke eller en tryggad anställning att falla tillbaka på 
vid frigivningen och sköter sig utmärkt. Andra saknar alla ambitioner 
at t försörja sig även om de är fullt arbetsföra. Det är egentligen bara 
när de är intagna på en fångvårdsanstalt som de gör en samhällsnyttig 
arbetsinsats. Flertalet av de intagna saknar yrkesutbildning. 

För att det över huvud skall bli möjligt att med en så heterogen arbets
styrka åstadkomma en funktionsduglig arbetsorganisation har man valt 
at t när det gäller det vuxna klientelet gå in för produktivt arbete med 
tonvikt på arbetsträning. O m en intagen som inte på förhand har sin 
framtid tryggad skall kunna få anställning vid frigivningen och ha ut
sikter a t t behålla den under så lång tid att han hinner få fast fot på den 
nya arbetsplatsen och bli accepterad av omgivningen, är det av stor be
tydelse att han har fått regelbundna arbetsvanor. 

Sysselsättningen bör därför vara så ordnad att den intagne får tillfälle 
att acklimatisera sig i en modern arbetsmiljö och vänja sig vid den högt 
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uppdrivna arbetstakt, som numera råder inom näringslivet. Han måste 
känna till den elementära arbetsrutinen och inse betydelsen av att hålla 
arbetstider. Han skall också om möjligt lära sig uthållighet i arbetet. 
Bristen på uthållighet är ett utmärkande drag hos många av de intagna. 
Och slutligen måste han bli medveten om nödvändigheten av att sam
arbeta med kamraterna på arbetsplatsen och att följa förmännens anvis
ningar och order. 

En arbetsträning av detta slag är möjlig att åstadkomma inom krimi
nalvården, om arbetsdriften inriktas på industriell serieproduktion och 
enkla arbetstempon med kort upplärningstid. En fördel med en sådan or
ganisation är att även mindre god arbetskraft kan sysselsättas tämligen 
effektivt liksom även att korttidarna kan beredas arbete. Eftersom mera 
än två tredjedelar av allt arbete inom industrin har tempobetonad karak
tär, bör den intagne genom den yrkesträning och kännedom om moderna 
arbetsmetoder som han får under det praktiska arbetet ha goda utsikter 
att vid frigivningen få ett arbete, som han verkligen går i land med. 

För det unga klientelet, dvs för intagna i åldrarna upp till 22 år, är sys
selsättningen inriktad på yrkesutbildning i någon form som komplement 
till den praktiska arbetsträningen. Denna utbildning sker mestadels i form 
av kortare kurser inom bestämda yrkesområden, eftersom strafftiderna i 
regel inte medger någon fullständig yrkesutbildning enligt gängse normer, 

önskvärt är givetvis att även en del av det vuxna klientelet kan få till
gång till liknande yrkeskurser. Inom denna grupp finns åtskilliga studie-

Flertalet av de in
tagna saknar yrkes
utbildning. Arbets
driften inriktas där
för på serieproduk
tion och enkla tem
pon med kort upp
lärningstid. På såsätt 
kan även mindre 
god arbetskraft sys
selsättas tämligen 
effektivt. Även kort
tidaren kan beredas 
arbete. 

Här nedan prov 
på serieproduktion 
vid Malmöanstalten : 
godsbehållare till 
statens järnvägar. 
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begåvade och ambitiösa personer som skulle ta vara på ett tillfälle att er
hålla utbildning. Nu är de i regel hänvisade endast till självstudier. 

Driftorganisa- Hela arbetsdriften omfattar f n cirka 3 900 arbetsplatser. Av dessa dispo-
tionen neras cirka 1 800 platser vid 70 olika verkstäder för egentlig industri

produktion, cirka 300 platser inom ungdomsgruppen för yrkesutbildning 
i huvudsakligen industriellt arbete, cirka 1 100 för jordbruks- och skogs
arbete o d samt återstoden för mer eller mindre diversebetonad småindu
stri. Den s k diversegruppen omfattar partiellt arbetsföra och personer, 
som av disciplinära eller liknande skäl vistas i enrum. Sysselsättningen av 
dessa intagna är ännu inte löst på ett tillfredsställande sätt. Detsamma 
gäller häktade personer som dock, väl att märka, inte har arbetsplikt. 

Intagna, som inte arbetar inom arbetsdriften, sysselsätts med under
hålls- och ekonomiarbeten för anstaltens eget behov. 

Fram till mitten av 1963 kommer antalet industriplatser att stiga med 
cirka 20 procent. Under åren närmast därefter tillkommer mellan 400 
och 500 industriplatser vid de blivande centralanstalterna i Kumla och 
österåker (ersättningsanstalter för Långholmen). Fångvårdsstyrelsen har 
dessutom föreslagit att en serie om sex öppna 120-mannaanstalter skall 
uppföras, var och en med drygt 100 industriplatser. Den första anstalten i 
denna serie (Tillberga) har redan börjat byggas. En anstalt (Skänninge) 
är under projektering och för ytterligare två (Herrljunga och Ystad) har 
programmeringsarbetet påbörjats. Industridelen av arbetsdriften kommer 
alltså att expandera högst väsentligt under den närmaste femårsperioden, 
delvis på bekostnad av övriga arbeten. 

Den centrala ledningen och förvaltningen av arbetsdriften ombesörjs in
om fångvårdsstyrelsen av styrelsens arbetsbyrå. Den handlägger utred
nings-, organisations-, rationaliserings- och driftekonomiärenden och sva
rar dessutom för den övervägande delen av arbetsanskaffningen till indu
striverkstäderna. Arbetsanskaffningen till diverseverkstäderna sköts av de 
lokala anstaltsförvaltningarna. Arbetsbyrån har 31 befattningshavare. 

Inom var och en av de sex anstaltsgrupperna för manligt klientel ut
övas driftledningen inom verkstadsdriften av en gruppingenjör. Till sin 
hjälp har han vid de större anstalterna en eller flera ingenjörer. Det ome
delbara ansvaret för driften vid de enskilda verkstäderna ankommer på 
en verkstadsföreståndare. Denne biträds i sin tur av arbetsledare (yrkes
mästare) och antalet sådana varierar med verkstadens storlek och pro
duktionens art. Personalen inom hela verkstadsdriften inklusive de lokala 
driftledningarna uppgår till omkring 370. 

När det gäller jordbruksdriften finns ingen motsvarighet till gruppin
genjörerna. Driftledaren vid varje anstalt med jordbruks-, skogs-, träd
gårds- eller vägarbete sorterar i drifthänseende under arbetsbyråns jord
brukssektion. Jordbruksdriften har omkring 150 befattningshavare. 
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För hela arbetsdriften inklusive den centrala ledningen disponeras allt
så cirka 550 befattningshavare. 

Driftekonomin Självfallet får lönsamhetssynpunkter inte ställas före behovet att ge in
tagen arbetsträning och utbildning. Arbetsdriftens ställning härvidlag i 
modern svensk fångvård är fullt klar: det dominerande och för dess ut
formning bestämmande syftet är den intagnes återanpassning i samhället. 
Kan man emellertid — utan att släppa detta mål ur sikte — genom ratio
nella och ändamålsenliga arbetsmetoder göra driften lönsam, är detta en
bart till fördel. Det måste nämligen bl a vara ett statsfinansiellt intresse, 
att arbetsdriftens överskott, som kan betraktas såsom ett inte oväsentligt 
bidrag till kostnaderna för den övriga fångvården, blir så stort som möj
ligt utan att det för den skull behöver bli tal om exploatering av arbets
kraften. 

Arbetsdriften har de senaste åren utvecklats mycket snabbt. I början av 
femtiotalet låg värdet av årsproduktionen omkring 6 miljoner kronor. 
Under budgetåret 1960/61 var bruttointäkterna cirka 33 miljoner kro
nor — en stegring i förhållande till budgetåret dessförinnan med 6 mil
joner eller med 21 % — och det fakturerade värdet av leveranserna un
der året av produkter och tjänster (årsproduktionen) cirka 30 miljoner 
kronor. Överskottet av verksamheten blev nära 5 miljoner kronor, dvs 2 
miljoner mera än under föregående budgetår och en fördubbling i förhål
lande till den av Kungl Maj:t fastställda driftstaten, vari det beräknade 
överskottet hade upptagits till 2,4 miljoner kronor. 

Vid bedömandet av det ekonomiska resultatet under det sista budget
året i förhållande till det närmast föregående bör beaktas, att fångantalet 
varit i stort sett oförändrat. Resultatet måste alltså i första hand tillskrivas 
en stegrad produktivitet — i sin tur en följd av den pågående rationalise
ringen och mekaniseringen av driften. Det finns utrymme för ytterligare 
expansion, om rationaliseringen får fortsätta och om man samtidigt kan 
gå över till större driftenheter med ökad produktspecialisering. 

Värdet av de under budgetåret 1960/61 vid industriverkstäderna fram
ställda och försålda produkterna uppgick till i runt tal 22,5 miljoner kro
nor. För tillverkningen av dessa produkter åtgick cirka 3,1 miljoner arbets
timmar; produktionsvärdet per arbetare och år blev följaktligen cirka 
16 500 kronor. 

För det löpande budgetåret har Kungl Maj:t fastställt inkomsterna 
för verkstadsdriften och jordbruksdriften till 28 miljoner resp 4,3 miljo
ner kronor samt utgifterna till 27 miljoner resp 3,8 miljoner kronor. Det 
bör beaktas att överskottet, som således sammanlagt är beräknat till cirka 
1,5 miljoner, inte är att anse som driftresultat i företagsekonomisk me
ning, bl a enär hänsyn inte tas till lagervärdesförändringar under året. 
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Arbetsdriftens årsproduktion under 10-årsperioden 1951/52—1960/61, fördelad 
pä verkstadsdrift och jordbruksdrift 

Anm. Med hjälp av kommerskollegii partiprisindex (generalindextalet i serien med 
1949 = 100) har verkstadsdriftens och jordbruksdriftens försäljningsvärden omräknats 
i ett fast penningvärde (1951/52 års). För erhållande av siffror för varje budgetår har 
serien interpolerats, varefter omräkning skett med 1951/52 = 100. 

Arbetsdriftens årsproduktion under 10-årsperioden 1951/52—1960,61 

Anm. Antalet årsarbetare har erhållits genom att antalet ut
förda arbetstimmar dividerats med 2 250 (250 arbetsdagar 
om 9 timmar; inom arbetsdriften tillämpas 5-dagars arbets
vecka). 
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FÅNGES EKONOMI KAN SANERAS UNDER FÄNGELSETIDEN. 

Att de intagna ofta är svårt skuldsatta och skyldiga att utge underhållsbidrag, skade
stånd m m konstaterade 1956 års eftervårdsutredning vid intervjuer med ett antal 
intagna vid kolonin Vångdalen, men utredningen fann också att deras ekonomi i 
många fall är möjlig att sanera under verkställighetstiden om de får marknadsmässig 
lön. 

Här nedan refereras två av de fall som utredningen beskrivit i sitt betänkande 
Fånges arbetsersättning (SOU 1959: 18). 
Fall nr 8. Dömd till straffarbete 1 år och 4 mån (52 veckor). 

37 år. Byggnadsgrovarbetare. Uppväxt i föräldrahemmet. Gift och har 3 barn. Hustrun 
har inte förvärvsarbete. För familjens uppehälle betalar socialvården 475 kr/mån. Man
nen är dömd att betala böter med 75 kr och skadestånd med 3 900 kr. 

Om 500 kr avsätts till sparpenning, skulle den återstående behållningen räcka till under
håll av familjen med cirka 375 kr/mån; övriga förpliktelser skulle vara oreglerade. 
Fall nr 12. Dömd till livstids straffarbete (500 veckor). 

26 år. Uppväxt hos modern. Ogift och utan barn; har ingen försörjningsplikt. Är dömd 
att betala skadestånd i form av livränta med 135 kr/mån under 25 år samt rättegångs
kostnader med 1 676 kr. 

Om man räknar med en strafftid av tio år, skulle skadeståndet därunder uppgå till 
sammanlagt 16 200 kronor. Med behållningen kan gäldas såväl detta belopp som rätte
gångskostnaderna och kostnaderna för permission, som efter de fyra första åren kan kom
ma att uppgå till inte så obetydliga belopp; härefter skulle likväl återstå ett mycket av
sevärt besparat belopp. 

Arbetsförtjäns- Den arbetslön — arbetspremie — som den intagne får, är generöst till-
terna tagen jämfört med den betalning som utgår till fångar i andra länder. 

I England exempelvis kan en fånge komma upp till högst 6 sh per vecka, 
dvs ungefär 4 kronor 35 öre. H ä r i Sverige var medeltimförtjänsten inom 
arbetsdriften under budgetåret 1960/61 63 öre och medelveckoförtjänsten 
alltså 28 kronor 35 öre — de intagna har 45 timmars arbetsvecka. På 
förslag av fångvårdsstyrelsen har Kungl Maj : t från och med den 1 juli 
1961 medgivit en höjning av grundpremien med närmare 30 %. 

Arbetsinkomsten delas i två lika delar, disponibla medel och besparade 
medel. Den första delen får den intagne förbruka under anstaltsvistelsen, 
den andra skall sparas till frigivningen. 
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Problemen kring arbetsersättningen åt de intagna togs upp till behand
ling för några år sedan av 1956 års eftervårdsutredning. 1959 redovisa
de utredningen sina synpunkter i ett betänkande med titeln Fånges ar
betsersättning (SOU 1959: 18). Utredningen föreslog där dels en höj
ning av arbetspremierna och dels ändrade bestämmelser för dispositionen 
av arbetsinkomsten. Huvudsyftet med förslaget var att sätta den intagne 
i stånd att spara ett större belopp till frigivningen än vad som tidigare 
varit möjligt. 

Utredningen framhöll att en frigiven ofta ställs inför en mängd be
kymmersamma och svårlösta problem och att de mest påtagliga och på
trängande brukar vara hur han skall kunna klara sin och familjens eko
nomi under tiden fram till den första avlöningen. En stor del av de fri
givna nödgas för detta ändamål anlita samhällets hjälpresurser. Många 
anser detta vara en naturlig sak. Andra däremot, som tidigare varit vana 
att reda sig själva, finner det kanske motbjudande att vara hänvisade till 
den offentliga eller privata hjälpverksamheten. Beredningen var av den 
uppfattningen att det måste vara en bättre och riktigare utväg att låta 
de intagna under anstaltsvistelsen själva tjäna ihop de medel, som de be
höver för sitt och familjens uppehälle under tiden närmast efter frigiv
ningen än att ge dem dessa medel i form av understöd. 

Termen arbetspremie är egentligen missvisande, eftersom det här är frå
ga om ersättning för en arbetsprestation och inte om en premie för arbets-
flit och gott uppförande. Kriminalvårdens arbetspremiesystem är nämli-

De intagnas medeltimförtjänst inom verkstadsdriften och jordbruksdriften 
under 10-årsperioden 1951/52 1960 61 
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gen uppbyggt på samma sätt som avlöningssystemet inom den privata 
sektorn av näringslivet. Den övervägande delen av allt arbete inom arbets
driften är sålunda ackordsatt. Ackorden beräknas på basis av en pen
ningfaktor av 0,9 öre per timme (före den 1 juli 1961 0,7 öre per timme). 
Den normala timlönen för arbete som inte är ackordsatt är 54 öre. För 
kvalificerade yrkesarbetare tillämpas högre timlön, 75 öre eller 90 öre. 

Att arbetsintensiteten och därmed resultatet av arbetsdriften — sett in
te endast ur ekonomisk synpunkt utan också och framförallt med hän
syn till den intagnes återanpassning — påverkas av det sätt på vilket av
löningssystemet utformas och tillämpas, är uppenbart. I varje fall gäller 
detta i fråga om det stora flertalet av de intagna. Om de genom ackords
arbete eller på annat sätt ser en möjlighet att tjäna bättre, utnyttjar de 
den möjligheten. Det framgår klart av erfarenheterna under de mer än 
30 år som ackordssystemet har tillämpats inom den svenska fångvården. 

Även om de intagnas arbetsförtjänster i vårt land är höga internatio
nellt sett, så är de dock alldeles otillräckliga för att vara till verklig hjälp 
för en intagen, som vill göra en allvarlig ansträngning att sanera sina af
färer och skaffa sig en sparad slant till frigivningen. För att få en upp
fattning om klientelets ekonomiska ställning lät eftervårdsutredningen gö
ra en stickprovsundersökning vid en av de öppna anstalterna. Utredning
en fann som väntat, att fångarnas ekonomi var överlag svag och tilltrass
lad. Man frågade sig då om man inte borde passa på tillfället att söka 
råda bot för detta, medan man har den intagne under kontroll. Ge ho
nom full lön men sätt honom samtidigt under ekonomiskt förmynderskap 
till dess hans ekonomi förbättras, blev utredningens slutsats. Utredning
en föreslog i enlighet härmed, att fångvårdsstyrelsen skall få på försök 
tillämpa ett system med marknadsmässig lön på en eller ett par anstalter. 
Försöket skall syfta till att vinna bl a en förbättring av de intagnas ar
betsintensitet, trivsel och ekonomiska förhållanden och en minskning av 
utgifterna för socialvård och understöd från kriminalvården. 

En intagen som får marknadsmässig lön skall naturligtvis också ha unge
fär samma ställning som en fri löntagare, när det gäller ekonomiskt an
svar och fullgörande av betalningsskyldigheter. Han skall alltså i enlig
het härmed betala skatt i vanlig ordning, betala ett skäligt belopp till fång
vården för sitt uppehälle under anstaltstiden och i mån av behov bidra
ga till familjens försörjning. En del av inkomsten bör han få disponera 
för eget behov, bl a till permissionsresor till hemmet, och en del skall spa
ras till hans frigivning. Och slutligen bör lönen, så långt det är möjligt, 
användas för betalning av fackföreningsavgifter, skadestånd, rättegångs
kostnader, böter och andra skulder. Om saneringsåtgärderna skall kunna 
genomföras planmässigt bör enligt utredningen en budget läggas upp för 
den intagne i samråd med honom. 
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LOKALISERINGSPLAN Ö V E R MEKANISKA VERKSTÄDER 

V I D T I D A H O L M S A N S T A L T E N 

Den enda förhållandevis stora fabriksanläggning som f n finns inom den mekaniska 
industrigruppen är fabriken i Tidaholm. Den är liksom snickerifabriken vid syster
anstalten i Norrtälje rationellt utformad och fyller alla krav som ställs på en modern 
industri. Verkstäderna syseisätter 100 interner vardera. Tidaholmsfabriken producerar 
klädskåp och lagerhyllor av plåt samt sjukhussängar och vissa andra möbler av stålrör, 
exempelvis skrivmaskinsbord. Verksamheten startade våren 1959. 

Eftervårdsutredningens förslag om försök med marknadsmässig lön har 
tagits upp av fångvårdsstyrelsen i anslagsäskandena 1960 och 1961 men 
har ännu inte föranlett något beslut av Kungl Maj:t. Styrelsen räknar 
dock med att få pröva systemet. 

Man driver inom modern kriminalvård den fulla sysselsättningens poli
tik. Alla intagna som kan skall arbeta effektivt. Ingen sysslolöshet får fö
rekomma. Tyngdpunkten är lagd på produktivt arbete i syfte att ge de 
intagna arbetsträning och regelbundna arbetsvanor. Detta fordrar mycket 
av arbetsorganisationen och här möter man många svårigheter. Fång
vården måste splittra sin produktion på en mängd vanligen små arbets
enheter, eftersom fångvårdsanstalterna ligger spridda över hela landet. 
Omsättningen av intagna på de olika verkstäderna är stor. Anledningen 
är inte bara den att strafftiderna ofta är korta utan också att de intagna 
förflyttas från centralanstalten till sidoanstalter och från slutna till öppna 
anstalter enligt ett visst system. Slutligen är antalet yrkeskunniga inter
ner obetydligt. 

Hur inverkar då dessa faktorer på arbetsorganisationen? Man har funnit 
att man måste gå ifrån det tidigare förhärskande hantverket och koncen
trera driften på industriell produktion av företrädesvis sådana artiklar 

124 

Verkstadsdriften 



Den mekaniska 
industrin 

som kan masstillverkas. Jämsides med en begränsning av produktantalet 
specialiseras driften vid de enskilda verkstäderna alltmer. Dessutom för
söker man samordna driften vid de anstalter som ingår i anstaltsgruppen 
i syfte att minska olägenheterna av förflyttningar av de intagna mellan 
gruppens anstalter. Tidigare hade de öppna anstalterna mycket få verk
stadsplatser, och sysselsättningen bestod till största delen av skogs- och 
vägarbete. En förflyttning från en sluten till en öppen anstalt betydde 
därför nästan alltid ett arbetsbyte för den intagne. På senare år har åt
skilliga öppna anstalter utrustats med verkstäder. Vid de nya öppna 120-
mannaanstalter, som nu planeras, kommer verkstadsdriften att dominera. 

Bristen på arbetsvana och fackkunskap hos klientelet är givetvis en 
källa till bekymmer för arbetsledningen. Specialiserad produktion och se
rietillverkning har emellertid den fördelen att de enskilda arbetstempona 
i regel blir ganska enkla. Detta underlättar introduktionen och instruk
tionen av nykomlingar. Upplärningsmetoderna ägnas ständig uppmärk
samhet. F n undersöks en ny metod, där arbetsinstruktionen är inspelad 
på band. 

Den egentliga industriproduktionen omfattar fyra grupper: mekanisk in
dustri, träindustri, konfektionsindustri och småindustri. 

Mekaniskt arbete är den arbetsgren som utvecklats snabbast under det 
senaste decenniet. När den nya straffverkställighetslagen trädde i kraft 
1946 fanns en enda mekanisk verkstad för produktivt arbete, en smedja 
vid Långholmen med plats för 15 à 20 intagna. Dessutom fanns en utbild
ningsverkstad vid ungdomsanstalten Skenas. Nu är produktionsverkstäder
nas antal 15 med sammanlagt 400 arbetsplatser och antalet utbildnings
verkstäder 8 med cirka 150 platser. Dessutom finns 2 utbildningsverkstä
der för bilreparatörer och 2 för radio- och TV-reparatörer, var och en 
med 10 platser. Under budgetåret 1962/63 tillkommer två mindre verk
städer vid Norrtälje och Tillberga med sammanlagt 50 platser. De båda 

Kolonin Rönas producerar vägmärken och -skyltar. Exteriör av verkstaden. T v en av 
de många skyltar som utgår härifrån. 



Övre bilden: Verkstadshallen vid Rönas. I förgrunden applicator och färdig montage
plats. 
T v visas plåtbearbetning och t h ett hörn av punktsvetsavdelningen. 

ersättningsanstalterna för Långholmen (Kumla och Österåker) får mo
derna och välutrustade fabriker, den ena med 70 och den andra med 90 
platser. Dessutom planeras liknande anläggningar vid några av de öpp
na 120-mannaanstalterna. 

Anledningen till detta uppsving för mekaniskt arbete inom fångvården 
är lätt att finna. Den mekaniska industrin dominerar inom det fria nä
ringslivet. Det bör därför ligga väl till för en person, som under anstalts-
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Sysselsättningen vid 
Rönåsverkstaden är 
liksom vid andra nya 
verkstäder inom krimi
nalvården så ordnad 
att den intagne får 
tillfälle att acklima
tisera sig i en modern 
arbetsmiljö och vänja 
sig vid en högt upp
driven arbetstakt. 
Mekaniskt arbete är 
den arbetsgren som ut
vecklats snabbast 
under det senaste de
cenniet och orsaken 
härtill är att finna i 
den dominerande 
ställning som den 
mekaniska industrin 
intar i det moderna 
näringslivet. 

tiden sysslat med mekaniskt arbete, att få anställning vid frigivningen. 
Mekaniskt arbete är dessutom ganska populärt, särskilt bland det yngre 
klientelet. 

De flesta verkstäderna är små med 20 à 30 arbetsplatser och blandad 
produktion — huvudsakligen maskin-, pressnings- och svetsningsarbeten. 
Några verkstäder har specialiserad produktion. Vid Vångdalen — en ko
loni i närheten av Uppsala — tillverkas sålunda järnsängar i tämligen 
stora serier. Rönas, en koloni i Bjärsjölagård några mil från Lund, pro
ducerar vägmärken och vägskyltar. Denna verkstad startades under våren 
1961. Svartsjöverkstaden levererar stålrörsmöbler, bl a skolmöbler, etc. 

Den enda förhållandevis stora anläggning som f n finns är fabriken i 
Tidaholm. Den har plats för omkring 100 fångar. Produktionen omfat
tar klädskåp och lagerhyllor av plåt samt sjukhussängar och vissa andra 
möbler av stålrör, exempelvis skrivmaskinsbord. Verksamheten startade 
våren 1959. 

Till träindustrigruppen hör möbelsnickerier, inrednings- och grovsnicke
rier samt trähusfabriker. Sammanlagt finns 19 produktionsverkstäder med 
omkring 580 arbetsplatser och 6 utbildningsverkstäder med 80 arbets
platser. 

Fram till mitten av 1963 tillkommer tre nya anläggningar, därav en 
trähusfabrik för 80 man i Tillberga, ett möbelsnickeri för 30 man i Tida
holm och ett småbåtsvarv för 20 man i Norrtälje. Kumla- och Österåker-
anstalterna får också stora träindustrianläggningar med sammanlagt 150 
platser. 

Snickeriarbetet har tidigare huvudsakligen varit inriktat på möbeltill
verkning i form av beställningsarbeten och har varit i hög grad hantverks-
betonat. Den allt snabbare omsättningen av arbetskraft har emellertid ef
ter hand tvingat fram en omläggning av driften. Möbelproduktionens an
del av träindustrigruppens samlade omsättning har minskat och man har 
dessutom där i stor utsträckning gått över till serietillverkning av stan
dardmöbler. Några av verkstäderna kommer dock även i fortsättningen 
att få behålla hantverksprägeln och ägna sig åt beställningsarbeten. 

Träindustrin 

I anstaltsverkstädernas 
möbelproduktion har 
man i stor utsträckning 
gått över till serietill
verkning av standard
möbler. Norrtäljefabri
ken försörjer hela 
statsverket med kon-
torsbokhyllor, 5 000 

or per år. 
kyl, 



Grovsnickeri, exempelvis i form av tillverkning av lastpallar, har visat sig särskilt 
lämpligt på öppna småanstalter med korttidsklientel. Lastpallsproduktionen växer. F n 
tillverkas ungefär 100 000 pallar per år. Här lastas färdiga pallar vid Smälteryds-
verkstaden. 

Grovsnickeri, exempelvis i form av tillverkning av lastpallar och transport
lådor, har visat sig särskilt lämpligt på öppna småanstalter med korttids
klientel. Lastpallsproduktionen växer. F n tillverkas ungefär 100 000 pal
lar per år. 

Även inredningssnickeriet expanderar. Fångvårdens största träindustri
anläggning — Norrtäljefabriken för omkring 100 man — är avsedd för 
inredningssnickeri. En del av dess produktionskapacitet utnyttjas dock 
tills vidare för möbeltillverkning i avvaktan på ökad kapacitet på annat 
håll. Fabriken försörjer hela statsverket med kontorsbokhyllor — f n om
kring 5 000 hyllor per år. 

Trähusfabrikation togs upp på arbetsprogrammet för några år sedan vid 
den 1958 inrättade fångvårdsanstalten i Ulriksfors. Av anstaltens omkring 

Snickerifabriken i Norrtälje har 
en egen liten utvecklingsverkstad. 
Här är ingenjör Lundvall 
sysselsatt med utformningen av 
ett nytt sängbord för sjukhus. 
Bordet har åtskilliga finesser. 



130 intagna sysselsattes 70 man i en fabrik för tillverkning av block till 
monteringsfärdiga trähus, exempelvis förläggningsbyggnader och vanliga 
bostadsvillor. Arbetsgrenen har visat sig mycket lämplig för fångvården 
och kommer att utökas. Bl a inrättas, som ovan nämnts, en trähusfabrik 
vid en öppen 120-mannaanstalt, som håller på att uppföras i Tillberga. 

Konfektionsindu- Konfektionsindustrigruppen omfattar inte bara vanligt konfektionsarbete 
strin utan också verkstäder för grövre sömnad, exempelvis av tält och presen

ningar. Till gruppen räknas också — något oegentligt men nödvändigt 
av administrativa skäl — madrassverkstäder, verkstäder för läder- och 
skinnvarutillverkning samt tvätterier. 31 produktionsverkstäder för sam
manlagt 670 intagna finns. 

De egentliga konfektionsverkstäderna, 16 till antalet med sammanlagt 
omkring 360 platser, sysslar huvudsakligen med enklare bomullskonfek
tion •— överdragskläder, bomullsuniformer och skjortor m m. Verkstäder
na i Karlskrona och Torhult, en koloni några mil från Jönköping, är 
uteslutande avsedda för tillverkning av regnkläder. 

Fångvårdsstyrelsen är f n sysselsatt med en totalplanering av bomulls
sömnaden. Den går ut på att försöka centralisera tillskärning och distri
bution till en enda anläggning vid en ny öppen 120-mannaanstalt i Skän-
ninge. Avsikten är att denna anläggning skall förse de olika verkstäderna 
med tillskurna detaljer. Verkstäderna levererar sedan de färdiga plaggen 
till Skänninge, som lägger upp dem i sitt centrallager och distribuerar 
dem i mån av rekvisition. Man räknar med att kunna göra en inte ovä
sentlig tygbesparing bl a därigenom att man kan utnyttja kombinations
mönster. Vidare bör lagerhållningen och distributionen bli jämnare än 
nu och verkstäderna kan befrias från den leveranshets som ibland råder. 
Jämsides med denna totalplanering pågår genom riksrevisionsverkets för
sorg undersökning om möjligheterna att typstandardisera de överdrags
kläder som den civila statsförvaltningen förbrukar till ett antal av om
kring 170 000 plagg per år och som till största delen tillverkas på fång
vårdens verkstäder. 

De övriga verkstäderna inom gruppen — grovsömnadsverkstäder, läder-
och skinnvaruverkstäder, madrassverkstäder — har redan nu i rätt stor 
utsträckning specialiserad produktion. Verkstaden vid Lingatan, en ko
loni vid Gullmarsfjorden inte långt från Uddevalla, sysslar enbart med 
tillverkning av arbetshandskar. Hälsingborg har en läderstansningsavdel-
ning etc. 

De fem befintliga tvätterierna är förhållandevis små. Den modernaste an
läggningen finns vid kvinnoanstalten Hinseberg nära Frövi och sysselsät-
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Det modernaste tvätteriet finns vid kvinnoanstalten Hinseberg. Manlig arbetsledning. 

Verkstaden vid kolonin Lingatan sysslar enbart med tillverkning av arbetshandskar. 
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ter 20 intagna. Under 1963 tillkommer en stor anläggning vid Hallan
stalten utanför Södertälje. Den beräknas kunna sysselsätta 80 man och 
får en dagskapacitet av 5 à 6 ton tvättgods. 

Småindustrin Till småindustrigruppen räknas dels 7 verkstäder med produktiv inrikt
ning och med plats för sammanlagt omkring 140 intagna och dels verk
städer där arbetet är av mer eller mindre diversebetonad karaktär. Med 
arbeten av den senare arten sysselsätter man intagna, som av olika skäl 
inte kan ges vanligt produktivt arbete i verkstäder eller utomhus. Anta
let sådana arbetsplatser varierar givetvis men torde på längre sikt kom
ma att reduceras allteftersom anstaltsorganisationen får ökade verkstads
resurser. 

Verkstäderna med produktiv inriktning omfattar ett tryckeri och ett bok-
binderi vid Långholmen, en verkstad för tillverkning av kontorspärmar 
vid anstalten i Lärbro på Gotland och med plats för omkring 40 intagna, 
ett mattväven i Karlskrona och tre plastverkstäder, därav en för 30 man 
i Kristianstad och två om 10 platser vardera vid anstalterna Hällby och 
Mariefred inom ungdomsgruppen. 

Arbetsterapiavdelningar finns vid kvinnoanstalten Hinseberg, Haga sjuk
hus utanför Södertälje, säkerhetsanstalten Hall och ungdomsanstalten 
Roxtuna utanför Linköping och dessutom vid sinnessjukavdelningarna på 
centralanstalterna Härnösand, Långholmen, Härianda och Malmö. Ar-

Rödjanverk-

staden vid Marie-

stadsanstalten 

reparerar tält för 

hela försvaret. 



betsobjekten är där av mycket skiftande slag — vävning, textilarbete, trä-
och metallslöjd, träsnideri, läderarbete, keramikarbete m m. Arbetet in
går som ett led i den medicinska behandlingen. Läkaren är alltså den som 
bestämmer hur den intagne skall sysselsättas. 

Jordbruksdriften Jordbruksdriften omfattar förutom egentligt jordbruksarbete även träd
gårdsarbete samt skogs- och vägarbete. Till jordbruksdriften hänföres 
också fångvårdens enda betongvaruindustri, nämligen den i Skogsgård, 
vid vilken betonghålsten för husbyggnad är den viktigaste produkten. 

Egentligt jordbruksarbete förekommer vid ett 15-tal anstalter och den 
totala arealen åker och betesmark uppgår till omkring 1 600 ha. Endast 
såvitt rör Hall, Mariestad, Skenas och Svartsjö (verksamheten vid den 
sistnämnda anstalten bedrives i vårdanstaltens för alkoholmissbrukare re
gi) kan man tala om stora jordbruk under det att några är att beteck
na som småbruk på 10—20 ha. Mariestadsegendomen omfattar ensam 
ca 500 ha och är därmed ett av de största jordbruken i Västergötland. 
Vid de större och medelstora jordbruken är produktionen allsidigt inrik
tad under det att den i övrigt främst tar sikte på att trygga husdjurssköt
selns behov samt på potatisodling för anstalternas egen räkning. Liksom 
när det gäller verkstadsdriften har verksamheten inom jordbruket anpas
sats efter nutida krav. En högt driven mekanisering har minskat behovet 
av manuell arbetskraft samtidigt som produktiviteten och lönsamheten 
stegrats avsevärt. Fångvårdens jordbruk ligger sålunda idag över genom
snittet för jämförbara jordbruk när det gäller skördarnas storlek och hus
djursproduktionens avkastning. Samtidigt med den ökade mekaniseringen 
har driftbyggnaderna upprustats. Helt nya, moderna och ändamålsenliga 
byggnader har t ex nyligen uppförts vid den till Mariestadsanstalten hö
rande egendomen Rödjan. 

Avelsarbete, främst beträffande hästar men även i viss utsträckning med 
nötkreatur, bedrives vid ett flertal anstalter. Som exempel kan nämnas 
att ponnyavel påbörjats vid Mariestad och Hall med ston av Welsh Moun
tain Pony-ras, som importerats från England våren 1961. 

Skogsarbete i form av huggning, körning och skogsvårdssysslor är den do
minerande arbetsgrenen inom jordbruksdriften och sysselsätter på ett 40-
tal anstalter cirka 800 intagna. Avverkningen sker huvudsakligen för do
mänverkets, bolags, skogsägarföreningars, allmänningars och enskilda 
skogsägares räkning. Fångvårdens eget skogsinnehav är ringa. Fångvår
den inköper och avverkar dock ibland skog på rot för de egna sågverkens 
behov. 
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De större jordbruken har mekaniserats och är försedda med ändamålsenliga drift

byggnader. 

Fångvårdsanstaiten Mariestads annex Rödjan: del av häststall, lador med silos, 

ladugård med mjölkrum, potatislagerhus och handelsgödselförråd. 

Motorsågning har hittills med hänsyn till bl a riskerna för olycksfall fått 
utföras endast av arbetsledare trots att det finns åtskilliga intagna som är 
vana skogsarbetare och kunniga i motorsågning. Under hösten 1961 har 
bestämmelsen ändrats såtillvida att tillstånd till motorsågning kan lämnas 
åt en intagen inom varje arbetslag. En förutsättning är dock att denne 
vid prövning och muntligt förhör inför tjänsteman vid skogsvårdsstyrel
sen i det län där anstalten är belägen befunnits äga tillfredsställande yr
keskunskap i motorsågning. Intyg om kunskaperna utfärdas av tjänste
mannen. I intyget står ingenting om att vederbörande är intagen på 
fångvårdsanstalt. 

Sågverk för avsaluproduktion finns idag endast vid ett fåtal anstalter 
men en utbyggnad av verksamheten är planerad. Fångvårdens träindustri
er skall därefter i viss utsträckning kunna förses med virke från egna såg
verk. 

Forts s 136 
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Upptransport av hö till 

lada, Rödjan. 

Skördetröskning av 

höstvete, Rödjan. 



När skogsavverkaren kominer 

hem från dagens möda i skogen 

känns det trivsamt att mötas av en 

trogen vän. Interiör från skogs

kolonin Mon. 

Fångvården är på väg att bli 

storjordbrukare. Denna stora 

mönsteruppsättning av 

nötkreatur återfinns på Hall. 
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Beträffande övrig verksamhet, som hänföres till jordbruksdriften, kan 
nämnas, att vägarbete sker i legoform; fångvården ställer arbetskraft till 
förfogande under det att vägförvaltningarna, som svarar för administra
tionen, tillhandahåller maskinutrustning, redskap m m och specialarbetare. 

Yrkesundervis- Samtliga som ådömts ungdomsfängelse intas regelmässigt på mottag
ningen vid ningsanstalten Uppsala, där de tillbringar cirka två månader för observa-
ungdomsgruppen tion. Under denna tid finns det möjligheter för en del av de elever, vil

kas yrkesinriktning är oklar, att genomgå anlagsundersökning. Med led
ning av den kännedom man vunnit om eleverna under deras vistelse på 
Uppsala-anstalten fördelas de på de skilda anstalterna inom ungdoms
gruppen. Man tar också vid fördelningen hänsyn till deras egna yrkesin
tressen. 

Ett av huvudsyftena med ungdomsfängelse är att ge eleverna yrkesut
bildning. De jämförelsevis korta intagningstiderna medger dock i allmän
het ingen fullständig yrkesutbildning enligt vanliga normer, varför under
visningen som tidigare nämnts i regel sker i form av kortare yrkeskurser. 

Den del av klientelet, som redan från början är i tillräcklig psykisk ba
lans för att kunna tillgodogöra sig yrkesundervisning, placeras i någon 
av Uppsala-anstaltens arbetsgrenar: mekaniskt arbete, snickeriarbete el
ler trädgårdsarbete, där den grundläggande praktiska utbildningen vid
tar. Koordineringen av yrkesutbildningen är en viktig faktor, som får 
stor betydelse, enär eleverna ju efter en jämförelsevis kort tid flyttas från 
Uppsala till annan anstalt. Emellertid finns såväl mekaniskt arbete som 
snickeri på praktiskt taget samtliga ungdomsanstalter. På några finns ock
så trädgårdsarbete och jordbruksarbete. Genom gruppingenjörens förmed
ling är det sörjt för att eleven på den nya anstalten kan kopplas in i sin 
förutvarande utbildningsgren just på den punkt i undervisningsstadiet, 
där han befann sig vid tidpunkten för förflyttningen. Gruppingenjörens 
samordnande funktion får kanske ännu större betydelse om eleven av nå
gon anledning flyttas vidare till ytterligare en anstalt. 

Vid sidan av den praktiska utbildningen bedrivs undervisning i yrkesteori. 
Den senare pågår under 32 veckor per år, fördelade på en höst- och en 
vårtermin. Under de veckor, då teoriundervisning inte förekommer, med
delas enbart praktisk undervisning. På schemat för teoriundervisningen 
återfinns bl a sådana ämnen som yrkesekonomi (bokföring, kostnadsbe
räkning m m), yrkesräkning (bl a ackordsberäkning, räknestickans an
vändning), materiallära och verktygslära. Antalet teoritimmar per vecka 
varierar inom olika yrken men uppgår vanligen till tio. 

Den teoretiska yrkesundervisningen har en betydelsefull uppgift att 
fylla. Genom den får eleven en större förståelse för arbetet samtidigt som 
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På de senast uppförda anstalterna har nu införts nya utbildningslinjer och arbets
grenar. På Hällbyanstalten finns sålunda en skola för radio- och TV-reparatörer och 
en plastverkstad. På Skenas och Roxtuna finns bilreparationsverkstäder, där man 
försöker utnyttja och pi ett förnuftigt sätt kanalisera elevernas intresse för motorer 
och bilar. Ovan interiör från bilreparationsverkstaden på Roxtuna. 

den ger honom en intellektuell stimulans och en känsla av att verkligen 
genomgå en utbildning. Eftersom ungdomsfängelseklientelet omfattar en 
mycket heterogen grupp, alltifrån intellektuellt dåligt utrustade pojkar 
till sådana vilkas intelligenskvot ligger över det normala, strävar man ef
ter att variera utbildningens svårighetsgrad och målsättning. 

Nya utbild- Vid sidan av de yrkesgrenar av mera traditionell typ, som redan nämnts, 
ningslinjer har man på de senast uppförda anstalterna infört nya utbildningslinjer 

och arbetsgrenar. På Hällbyanstalten finns sålunda en skola för radio-
och TV-reparatörer och en plastverkstad. På Skenas och Roxtuna finns 
bilreparationsverkstäder, där man försöker utnyttja och på ett förnuftigt 
sätt kanalisera elevernas intresse för motorer och bilar. 
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Att vara anstaltschef 

Av anstaltsdirektör J G LINDBERG 

Den anstalt varifrån nedanstående reflektioner närmast hämtat sin in
spiration härrör sig/ från Oskar I:s tid som fångvårdsreformator. Plats
antalet är 52 men 54 interner härbärgeras här i medeltal per dag innan
för dess murar. Anstalten är alltså muromsluten och gallerförsedd, den 
gör sig därmed förtjänt av det imposanta attributet »sluten». Anstalts
området är en liten oas i den sydsvenska småstaden, som stadsplanerarna 
kastar lystna blickar på. Stundom kommer några turister släntrande upp
för allén och undrar: »Vad är det här för ett slott?» För ett tjugotal år 
sedan kunde anstalten utan vidare ta emot ett åttiotal interner, som i 
huvudsak sysselsattes med skomakeri i sina celler. I samband med 1944 
års verkställighetslags ikraftträdande vidtogs en del ändringar inne i an
stalten. Sålunda lades golven igen mellan våningarna och större delen av 
första våningen togs i anspråk som verkstadsutrymmen. Sedermera har 
det gjorts ytterligare tillbyggnader för att tillgodose behovet av lämpliga 
arbetslokaler för de intagna och idag är det möjligt att sysselsätta 30 per
soner i en verkstad, avsedd för tillverkning av plastprodukter, och 15 
personer i den mekaniska verkstaden, men behovet av bättre utrymmen 
gör sig ändå påmint. Därmed är sagt att anstalten representerar medel-
proportionalen för en svensk fångvårdsanstalt även om det under senare 
år kommit till en del nya slutna anstalter av helt annan typ och storleks
ordning. 

Hur fungerar en 120 år gammal anstalt, i viss utsträckning modernise
rad, idag? Finns det några möjligheter att applicera modern fångvård 
på den urmodiga inrättningen? Vilka mått av kval och lycka är förknip
pade med ödet att vara chef, »styresman» för en sådan institution? 

Enligt min mening kan det nog många gånger vara försvarbart — kan
ske t o m rekommendabelt — att hälla nytt vin i gamla läglar. Det är 
inte min mening att försvara det alltför stora antal undermåliga anstal
ter som fångvården idag tyvärr måste utnyttja, men man kan inte kom
ma ifrån att det också skjuts över målet många gånger då man kriti
serar vårt anstaltsbestånd. Det har dock vid flera tillfällen visat sig att 
speciellt den medelstora typen av våra gamla cellfängelser gått att göra 
förvånansvärt användbar till förhållandevis rimliga kostnader. Särskilt 
gäller det de anstalter, som av 1951 års fångvårdsutredning utsågs att bli 
»säranstalter för unga fångar» och dit hör lyckligtvis den anstalt, som 
jag fått mig anförtrodd. Enligt min mening är det nog med hänsyn till 
de lokaliteter, som står till förfogande, möjligt att bedriva en förhållan
devis kvalificerad anstaltsvård. Att i dagens anstaltsarbete skylla alla 
svårigheter på anstaltsbyggnadernas beskaffenhet är nog många gånger 
ett symtom på »arkitektur på hjärnan». En annan sak är, att de ål
derstigna byggnaderna drar förhållandevis dryga underhållskostnader 
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och är alltför små med hänsyn till den överbeläggning, som vi nästan all
tid dras med. 

Vad denna artikel egentligen skulle handla om var hur anstaltschefen 
uppfattar sin ställning på en anstalt, vars yttre drag här ovan skisserats. 
Det är i hög grad avhängigt av vilka motiv som legat bakom, då man gav 
sig in på ett så pass ovanligt yrke som fångvårdstjänstemannens. Jag mås
te erkänna att jag för min del inte är i stånd att ge någon uttömmande 
förklaring på detta spörsmål. Det är dock alldeles klart att mitt yrkes
val står i samband med vissa politiska och ideella strömningar, som jag 
kom i kontakt med i ungdomen och vidare att en del skönlitterära verk, 
som gjort ett djupt intryck på mig, blivit bestämmande för mitt sätt att 
ta på uppgifterna. Av det här sagda kanske den ärade läsaren drar slut
satsen att min anstalt handhas av en intellektuell skönande med him
melsblå illusioner för ögonen. Ett sådant antagande torde vara felaktigt. 
Skulle jag försöka bedöma mig själv skulle resultatet bli, att jag har allt
för lätt att fördjupa mig i tämligen futtiga vardagsbekymmer. Detta har 
mina litterära idoler inte kunnat råda bot på. 

Att vara anstaltschef är ingen sinekur. Han skall dels vara en någor
lunda hygglig administratör och handledare av sig underställd personal 
och dels också helst vara ingenjör för att kunna ta ansvar för den om
fattande arbetsdriften på anstalten. Han bör vidare ha tillräcklig insikt 
i psykologi, kanske t o m psykiatri för att kunna leda behandlingen av de 
ofta egenartade personlighetstyper, »krögede skepner», som han fått sig 
anförtrodda. Grundläggande juridiska kunskaper inom främst straffrät
tens och sociallagstiftningens gebit hör också till de kunskapselement som 
är nödvändiga för att kunna vara klientelet till verkligt stöd. Sist men 
inte minst skall anstaltschefen ha den breda humanistiska förankring, som 
gör att han kan hävda § 24 i verkställighetslagen som underlag för allt 
vad han företar sig på anstalten. Jag tror inte att den människa finns 
som innesluter allt detta i sin person och därmed framträder också an
staltschefens dilemma. Han måste visserligen vara något av allt detta, 
men kapaciteten medger inte mer än ett litet uns av var sort. Har man 
till äventyrs i sin gröna ungdom tryckt Ibsens sentens om att »vad du 
gör, gör fullt och helt» till sitt bröst, kommer man nog mycket snart 
underfund med att man måste förminska sina ambitioner så att senare 
delen av samma sentens om »styckevis och delt» blir riktpunkten. Jag 
föreställer mig att den ärade läsaren måste fråga sig vad man kan få ut 
av personlig tillfredsställelse av en så söndersplittrad gärning. Fångvårds
arbetet inrymmer många oerhörda besvikelser och tvivel på det menings
fulla i det man sysslar med, men man hinner i alla fall vara med om så 
mycket intressant och fascinerande, såpass många »lyckade fall», vilka 
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fyller den som sysslar med problemen med en sådan tillfredsställelse, att 
det torde finnas få motsvarigheter på andra områden. För min egen del 
är jag i varje fall fullt övertygad om, efter att ha varit verksam i 
»branschen> nära tjugo år, att jag inte skulle vilja ha mitt yrkesval 
ogjort. Det har givit ett perspektiv på tillvaron, som blivit alltför få för
unnat att erhålla. 

Vad jag ovan anfört betyder självfallet att jag ställer mig starkt kritisk 
till talet om att den institutionella kriminalvården endast är ett tyvärr 
f n nödvändigt ont, som i sina värsta yttringar förtjänar benämningen 
»förbrytarskolor», »institutioner för skapande av psykisk abnormitet» etc. 
Om jag håller mig till det klientel, som jag närmast sysslar med, straff-
fångar i åren närmast kring de tjugo, så är det alldeles frapperande hur 
många som i alla fall förefaller behandlingsbara, med all reservation för 
svagheterna i mitt eget omdöme. En stor del av mina pojkar har ända 
från tidigare barnaår varit föremål för omhändertagande på anstalt. De 
är känslomässigt utarmade, visar stor brist på förtroende för »de äldre» 
och skepticism inför samhällsmaskineriet i stort. Man kan ju tycka att 
man med sådana exempel för ögonen skulle ha lätt för att inse anstalts
vårdens begränsning, men så enkelt ligger nog emellertid inte problemet 
till. Min erfarenhet av de svenska myndigheterna är den, att man inte 
tillgriper anstaltsbehandling förrän det är absolut nödvändigt, och att de 
defekter, som jag ovan omnämnt, anhopats i en för vederbörande klient 
invalidiserande mängd redan innan han kom in på anstalten. Det bety
der att man inte i första hand skall lasta anstalterna för att ungdomarnas 
situation är som den är. Det är de inte institutionella vårdorganen som 
saknat förmåga att hävda sig inför det enskilda fallet och det är »de 
gamles» hela värld, som sina skolor, sin socialpolitik och sina vackra 
ambitioner till trots på ett förunderligt sätt saknar blick för hur besvär
ligt det ofta är att vara barn och vara ung, vilka risker som föreligger i 
det moderna samhället. Ungdomskriminaliteten bör enligt min mening 
ses som en produkt av miljön i sin helhet, vilken grad av problematik 
och otrygghet som är förenad med uppväxt- och barnaåren i stort. I detta 
sammanhang torde anstalter av olika schatteringar, hur de än må vara 
beskaffade, spela en tämligen begränsad roll. Det paradoxala är i alla 
fall att denna ungdom, som är så pass svårt skadad och vilken varit före
mål för, som många anser, en mycket tvivelaktig vård, ändå kan le och 
skratta, kan uppskatta ett hjälpande handtag, kan samla sig till en pro
duktionsinsats av betydande värde och med inte obetydlig framgång 
kan koncentrera sig på en studieuppgift. Vid genomgång av tidnings
spalterna får man ett intryck av att svensk kriminell ungdom inte står 
Dillinger et consortes efter i fråga om destruktiv aktivitet. Det stämmer 
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inte med mina erfarenheter. Visserligen finns det en begränsad klick, som 
med visst skäl kan tjäna som förlaga för saftiga löpsedelsrubriker, men 
den är rätt väl avskild från det stora flertalet, som helt enkelt förefaller 
mig behandlingsbart. Det finns då alla skäl att fråga sig, varför inte den 
behandling, som det bl a ankommer på mig att svara för, inte är mer 
framgångsrik än den faktiskt är. Det talas stundom om ett återfallstal på 
80—85 procent. Jag ställer mig tvivlande till dessa uppgifter. De verkar 
stundom att vara tillkomna för att tillfredsställa den ganska utbredda 
lusten att chikanera svensk kriminalvård. Det torde väl vara så, att vår 
kriminalstatistik fortfarande ligger så i sin linda, att den är föga ägnad 
att skapa någon ordentlig uppfattning om hur pass framgångsrika våra 
strävanden på detta område är. Men låt oss anta, att siffrorna trots allt 
talar sanning, att vi har en mycket hög procent återfall. Jag är ändå inte 
övertygad om att traditionella statistiska metoder har möjlighet att ana
lysera vad som verkligen sker med vederbörande under en anstaltsvis
telse. Jag förmenar att om en våldsbrottsling blivit pacificerad, så att 
hans kriminalitet får ett mera godartat förlopp, måste även detta beteck
nas som en framgång, eller låt oss säga att om den svåra alkoholisten 
ådagalägger en något rimligare alkoholkonsumtion, bör även detta skrivas 
kriminalvården till godo. I varje fall brukar sjukvården betecknas som 
framgångsrik om man kan tona ner symtomen, även om inte behand
lingen leder till fullkomlig hälsa. 

Det är dock obestridligt att en hel del av de människor jag har att ta 
hand om är föga mottagliga för det uppsåt, som är förknippat med an
staltsbehandlingen av idag. I dessa fall måste väl anstaltens bemödan
den vara meningslösa, vara dalt? Ja, man känner det nog så då man är 
trött och nere men ringaste eftertanke säger ändå, att denna attityd är 
farlig för det helas väl. För det första existerar ingen, ens tillnärmelsevis, 
tillförlitlig prognoslära, som gör att man säkert vet vilka som kommer 
att positivt svara på de åtgärder, som vidtas. För det andra får det väl 
anses tillhöra ett kultursamhälles kännetecken, att man tar väl hand om 
såväl den obotligt sjuke som den obotligt kriminelle. Det kan inte bli tal 
om att den kroniske återfallsbrottsligen skall ha en dålig behandling. De 
som högljutt skriker om att dessa människor egentligen skulle vara för
visade till djupa källarvalv efter medeltidsmodell, tillmäter dem större 
betydelse än vad de är värda. Vi har här i landet ingen motsvarighet till 
den sicilianska maffian, någon kriminalitet som skakar samhället i dess 
grundvalar, även om vissa element har en avsevärd förmåga att skapa 
social otrivsel. Vi bör därför ha råd att bedriva k r i m i n a l v å r d över 
hela linjen. Detta hindrar naturligtvis inte att speciell vikt måste fästas 
vid säkerhetskravet för behandlingen av en del särskilt svåra kategorier. 
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Vad är det egentligen för resurser, utöver de här tidigare omnämnda 
anstaltsbyggnaderna, försedda med galler och murar, som kan motivera, 
våra anspråk på att Vara behandlingsinstitutioner? Oerhört mycket men 
ändå så litet. Hela vår behandling är egentligen begränsad till att utgöra 
ett slags miljö-terapi. Kunskaperna på detta område är tyvärr begrän
sade och inte särskilt exakta och vårt arbete måste därför med naturnöd
vändighet också bli av en tämligen allmän och för den oinvigde diffus 
karaktär. Denna »miljö-terapi» omfattar allt möjligt från vanlig kropps
sjukvård och tandvård till ordning, snygghet och reda i bostadsutrym
mena. Från en arbetsdrift, som börjar på att bli tekniskt och terapeutiskt 
någorlunda fullvärdig, till en fritidssysselsättning som trots oerhörda svå
righeter har växt ut till en mycket viktig faktor i vårdarbetet. Där er
bjuds strängt taget hela det fria samhällets arsenal av möjligheter, såsom 
studier, teater, film, musik, olika sorts idrotter etc. 

Det händer onekligen mycket i kriminalvården idag. En del av det nya 
har anstaltsfolket redan fått lukta på medan andra nyheter i vardande 
ännu inte lämnat utredningsstadiet. Man undgår givetvis inte att ha fun
deringar och göra värderingar, kanske ibland alltför kategoriska med hän
syn till det förminskade perspektiv, som utsikten från en anstalt i peri
ferin ändå ger. Även om åren i kriminalvården kanske inte skänkt ve
tenskaplig klarsyn, har de i alla fall gett en hel del erfarenheter, och i 
ljuset av dessa tar jag mig härmed friheten att ge några synpunkter på 
det som just nu håller på att ske inom kriminalvården. 

Under hela 40-talet var man här i landet rörande enig om att den 
lilla anstalten på en 25—30 platser var idealet att se fram emot, om man 
skulle kunna bedriva en meningsfull människobehandling inom kriminal
vårdens ram. Man hade de gamla centralfängelserna som avskräckande 
exempel och såg den lilla anstalten, idyllen, som enda alternativ. Det 
fick också helt konsekvent den följden att all nyanskaffning av anstalter 
bildligt talat gick ut på att införa torpstugan som kriminalvårdsinstru
ment. De utredningar under 50-talet, som penetrerade kriminalvårdens 
anstaltsbehov, fann det nödvändigt att räkna med väsentligt större an
staltsenheter. Jag, och många med mig, mötte detta med skepsis, främst av 
den anledningen att herrar utredningsmän valde sådana slagord för sina 
strävanden, att man inte ens var övertygad om att det var fångvårdsan
stalter som skulle skapas. Jag är vid det här laget angelägen om att få 
göra avbön. De mycket små anstalterna bör inte få breda ut sig mer än 
de redan har gjort, snarare reduceras. Den lilla anstalten må vara hur 
idyllisk som helst, för flertalet av dagens klientel är den otillräcklig som 
behandlingsinstrument. Vi måste få anstalter av sådan storleksordning att 
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det är ekonomiskt försvarbart att knyta de specialister till anstaltsarbetet, 
som är behövliga. Den opersonlighet i vårdarbetet, som man med rätta 
fruktar för på den stora anstalten, bör kunna reduceras till ett minimum 
genom att man inför den avdelningsprincip, som sedan länge praktiseras 
på andra håll inom institutionell människovård. Jag vill också tro, att 
den tekniska effektivisering av arbetsdriften, som varit ett av motiven 
för en större anstalt, skall vara förenlig med högsta möjliga terapeutiska 
effekt. Det ligger framförallt i klientelets intresse, att anstalten i olika av
seenden förmår att hävda sig utåt. Därav beror om den intagne, då han 
frigives, skall bli accepterad av samhället. Det är enligt min mening inget 
att förundra sig över, att samhället i stort reagerar mot den kriminelle 
med att avsnöra honom från de möjligheter, som står övriga människor 
till buds, och inte utan vånda består honom med vad vi kallar en män
niskovärdig miljö. Den kriminelle är en obehaglig företeelse, en fiende 
mot invand trygg ordning, och det får anses som en naturlig försvarsåt
gärd från den stora majoritetens sida, att han hålls på avstånd. Och 
ändå har denna majoritet fel. Den personal, som skall ta till vara den 
intagne mot den oförstående majoriteten, får inte vara så splittrad på i 
sig själv oförenliga arbetsuppgifter, som jag på föregående sidor om
nämnt att min gärning är. Vi måste få anstalter, tillräckligt stora att hysa 
specialister på de olika områden, varom det är fråga. Det blir på detta 
sätt möjligt att lägga ner mer av dr Stockmann och mindre av boktryc
kare Aslagsen i arbetet, vilket kriminalvårdens situation idag kräver. 

På senare tid har frigivningsförberedelserna fått en helt ny karaktär ge
nom att alla som är dömda till minst sex månaders frihetsberövande kan 
erhålla frigivning på särskilda villkor sedan 2/3 av frihetsberövandet för
flutit. Samtidigt har permissionsförmånerna kraftigt inskränkts. De sär
skilda förutsättningarna är, att den intagne skall ha iakttagit arbetsvillig-
het och gott uppförande medan däremot våra hemvävda prognosläror 
skjuts tillbaka till en undanskymd plats. Vidare skall frågan om arbete 
och bostad efter frigivningen för vederbörande vara nöjaktigt löst. Väg
ledande för denna reform torde ha varit övertygelsen om att den intagne 
behöver en »morot» att se fram emot. Detta stärker anstaltsdisciplinen 
och medverkar till att den intagne blir mer solidarisk med anstaltstidens 
målsättningar. De grönsaker, som tidigare hängt framför näsan på den 
intagne (permission m m ) , framstod inte som tillräckligt påtagliga för att 
fylla sin funktion. Detta resonemang är inte lätt att gendriva, men som 
anstaltsman måste man nog sätta en del bockar i kanten både för tid
punkten och sättet att genomföra reformen. Det är uppenbart att förfa
ringssättet förutsätter en kraftig upprustning av den fria kriminalvårdens 
personalresurser. En sådan påbörjades visserligen, men var långt ifrån ge-
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nomförd då reformen trädde i funktion. Vidare måste man fråga sig om 
det är rimligt att driva kravet på anställningsförhållandenas ordnande så 
långt som nu är fallet. Det är väl ingen som bestrider, att anstalten skall 
göra allt vad som står i dess makt för att främja den intagnes anpassning 
till arbetslivet efter frigivningen, men frågan är om man skall gå så långt, 
att man gör frigivningsdagen beroende av hur framgångsrika dess bemö
danden är. Nu kan man invända att det beror inte enbart på anstalten 
om den intagne kan erhålla tillräckliga garantier för en anställning efter 
frigivningen, utan också på honom själv. Detta låter sig sägas, men man 
skall betänka, att för den, som blivit intagen på fångvårdsanstalt, är det 
även under högkonjunkturer förenat med utomordentliga svårigheter, så 
länge han befinner sig på anstalten, att erhålla en anställning, därför att 
han inte kan få den sedvanliga direkta kontakten med arbetsmarknaden. 
Hur förhållandena kan komma att bli under en lågkonjunktur vågar jag 
helt enkelt inte tänka på. Förslag till ändring av nuvarande bestämmel
ser: Envar, som utstått två tredjedelar av strafftiden, må villkorligt fri
givas, därest han iakttagit välförhållande. Därest skyddskonsulent efter 
två veckor ansett, att hans förhållanden blivit tillfredsställande ordnade, 
skall frigivningen bestå, varom inte återintagning på anstalt. Förslaget är 
inte så vansinnigt, som det vid första anblicken kan förefalla. Redan nu 
tillämpas ett liknande förfaringssätt för sådana, som blivit dömda till ung
domsfängelse med, såvitt jag vet, ett gott resultat. Mot hela systemet med 
fakultativ villkorlig frigivning kan möjligen också invändas, att vi åstad
kommer alltför korta strafftider för att ett behandlingsprogram över hu
vud skall kunna genomföras. En försvarare av systemet kan dock med 
all rätt invända, att det är domstolarnas och inte fångvårdsmyndigheter
nas sak att nu som tidigare tillse, att vi får tillräckliga tidsmarginaler att 
röra oss med. 

Här måste också en fråga upptas som, såvitt jag känner till, inte givits nå
gon speciell accent i de reformförslag, som just nu är på tapeten, men 
som är av så utomordentlig vikt, inte bara för kriminalvården utan ock
så för sådana institutioner som ungdomsvårdsskolor, alkoholistanstalter 
m m, att det här må vara tillbörligt att något beröra densamma. Då jag i 
det föregående vidrört de resurser, som står till förfogande i behandlings
arbetet, har jag fullt avsiktligt inte nämnt läkaren (psykiatrikern). Saken 
är nämligen så bedrövlig, att för den alldeles övervägande delen av lan
dets fångvårdsklientel har psykiatrikern ingen eller i varje fall obetydlig 
del i vårdarbetet. Då jag var ung och grön i kriminalvården, var en av 
de nya signalerna som hissades: öppna fängelseporten för läkarna. Vi 
som var grovarbetare i vingården trodde helt naivt, att vi inom en nära 
framtid skulle bli omkullsprungna och kanske rent av bortjagade av vit-

144 



rockade vetenskapare. Men därav blev intet. Det har minsann inte varit 
några horder av läkare som knackat på fängelseporten. Man har i stället 
med ljus och lykta fått leta fram dem och det fåtal, som ställt sig till för
fogande, har till oproportionerligt stor del varit sysselsatta med att ställa 
diagnos. Till att bota har tiden och resurserna inte velat räcka till. Från 
psykiatrikerhåll har hävdats, att detta inte spelat så stor roll. Psykiatrin 
kan visserligen genom medikamenter och kanske rent av kirurgiska in
grepp göra patienten hanterlig på anstalten, men bota kriminalitet kan 
den inte. I den mån detta resonemang varit menat som ett försvar för 
den nuvarande ordningen är det ett dåligt försvar för en dålig sak. Låt 
vara att kunskaperna hur man skall bota den kriminella personligheten är 
otillräckliga. Det är väl ändå från läkarhåll som man närmast måste tän
ka sig, att forskningen skall komma, och för att en forskning skall initie
ras, måste man väl ändå komma i kontakt med klientelet. För något år 
sedan framlades ett betänkande om anstaltsbehovet för fångvårdens psy
kopatklientel, en kategori människor, som man inte minst från läkarhåll 
gång efter annan betonat är sjuka. Utredarna föreslog att pä en så
dan anstalt skulle sju läkare vara verksamma, ett antal som ingalunda 
kunde anses vara särskilt stort med hänsyn till det patientantal som an
stalten skulle komma att härbärgera. En av de faktorer, som gjorde att 
betänkandet föll platt till marken, var just den tilltänkta läkarinsatsen. 
Om det nu berodde på att man inte ansåg det möjligt att få tag på så 
många goda cigarrer eller det var onödigt med medicinsk sakkunskap, lå
ter jag vara osagt. Att det gav en nyttig påminnelse om vilka brister i 
vår kriminalvård, som vi även i framtiden är beredda att dra oss fram 
med, är ett faktum. Nu skulle det väl vara att generalisera alltför mycket 
om man hävdade, att läkarbristen inom kriminalvården bottnade i något 
slags passivt motstånd från läkarnas sida. Det är gott om arbetstillfällen 
för såväl psykiatriker som läkare av annat slag idag, och en fångvårds
anstalt framstår kanske inte som den mest lockande arbetsplatsen. Det är 
heller inte säkert att alla lämpar sig för denna mycket speciella arbets
form, och kanske har statsmakternas grepp, då det gällt att locka till sig 
de mest lämpliga, inte varit det bästa. För många år sedan träffade jag 
en eskulap i vardande, som berättade, att han var »marinläkarestipen-
diat». Tillvaron till sjöss ansågs tydligen vara av så egenartad natur, att 
den krävde en speciell medicinsk insats, och den som ville utföra denna 
fick särskilda subventioner av statsmakterna. Tänk om man kunde få till 
stånd »anstaltsläkarestipendiater». Jag föreställer mig att den unge lä
karkandidaten på det sättet skulle kunna förvärva en erfarenhet, som 
vore av betydande värde, vilket verksamhetsområde han än valde i fram
tiden. Kanske skulle man också kunna locka därtill lämpade läkarbegåv-
ningar att knacka på fängelseporten, någonting som skulle vara av ett 
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oändligt stort värde för all anstaltsbehandling, eller kanske vill läkarna 
kroka på där vi »vanliga» anstaltsarbetare ligger i startgroparna, för att 
få en mera vetenskapligt inriktad människobehandling. Jag tänker på 
gruppterapi. 

Det skulle vara mycket ytterligare att säga om de problem, som möter 
fångvårdsmannen både inträ muros och extra muros, men utrymmet med
ger bara en ytlig skumning. Det finns mycket att möta med kritisk blick, 
men också en hel del att glädjas åt och tacksamt ta emot. Förmodligen 
återstår det väl både tid och möda, innan kriminalvården blir accepterad 
som fullvärdig medlem i den stora socialvårdsfamiljen. Men vi är stadda i 
febril utveckling, och vi tar med tacksamhet emot idéer och impulser 
från annat håll. Vi gör dock anspråk på att vara fackmän på vårt om
råde och tar oss därmed friheten att välja och vraka. Det charmfulla med 
tidens kriminalvård är just att vi har denna frihet. Våra institutioner är 
ofta trånga och otidsenliga, men det finns en dimension, som man har 
anledning att vara glad för: Det är högt i taket. I denna omständighet 
ligger också de förnämsta garantierna att vi både nu och i en framtid 
kan hänga med i utvecklingen på människobehandlingens område ocb 
åstadkomma ett positivt resultat. 

Försök med en och annan kvinnlig uppsyningsman 
på de manliga anstalterna! 
Fångvårdsdirektör Gunnar Rudstedt: »På Långholmen har vi brutit mot tradi
tionen att en kvinna inte skall försökas i tjänsten över assistentplanet, i det att 
ett par kvinnliga befattningshavare en kortare tid tjänstgjort som biträdande 
fångvårdsinspektör. I en framtid skulle man väl vid den utbyggda Norrtäljean
stalten vilja tänka sig en kvinnlig uppsyningsman eller husmoder för hygien och 
snygghetstillsyn, en sorts städarbas men med väsentliga uppgifter även på vård
planet. Andan på våra anstalter behövde på detta sätt mjukas upp. Det får lov 
att hända något på den punkten.» 

Medicinalråd Peder Björck, som gör inspektionsronder i fångvårdsanstalterna 
för att se till hygienen inom dem, slutar en rapport med följande frågeställning: 

Är det alldeles nödvändigt att det bara skall vara manlig personal överallt 
utom i köken? Jag vill på intet sätt usla ut oss karlar mer än som är nödvändigt. 
På oroliga mansavdelningar inom mentalsjukvården har man numera inte bara 
sjukvårdare av manligt kön och det går bra, sedan den första motsträviga in
ställningen övervunnits. Man kan inte bestrida, att där kvinnorna gjort sitt in
träde inom denna del av mentalsjukvården har trevnaden blivit större. Hur vore 
det att göra ett försök på en fångvårdsanstalt med att ersätta någon manlig funk
tionär med en kvinna? Jag tror att ett sådant försök även har en mentalhygie-
nisk aspekt. 
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Fritidsverksamheten vid fångvårdsanstalterna 

Av skyddskonsulent PER COLLIANDER 

Det är i praktiken först de senaste 15 åren som någon mera organiserad 
fritidsverksamhet förekommit vid fångvårdsanstalterna. I alla tider har 
visserligen »fångarbeten» av varierande kvalitet och karaktär förekom
mit. Alstren har vanligen varit tillverkade av enkla material och med de 
primitivaste verktyg samt burit en prägel av många långa timmars knå
pande. I och med den nuvarande verkställighetslagens ikraftträdande 1 
juli 1946 blev de intagnas behandling över huvud, och då även frågan om 
deras sysselsättning under fritiden, upplagd efter moderna, humana linjer 
med en klar målsättning, resocialisering. 

För att ge ett begrepp om vilken relativt lång fritid, som står till intagnas 
förfogande, måste här först nämnas något om dagens indelning. Sedan 
något år tillbaka gäller för alla intagna 45 timmars arbetsvecka, så för
lagd att lördagen året om är fri, övriga dagar arbetas 9 timmar per dag. 
Således är alla kvällar och hela weekenden fria från arbete. Detta inne
bär för de flesta människor att ett fri tidsproblem uppstår: hur skall man 
på bästa sätt använda den långa fritiden? För de intagna är detta pro
blem oerhört förstorat, de har inte möjligheten att själva välja hur de 
skall disponera sin tid, dessutom befinner sig många i en sådan psykisk 
kondition att sysslolösheten känns synnerligen pressande. Det dagliga ar
betet i verkstäder eller på andra arbetsplatser omfattas av de allra flesta 
intagna med stort intresse. Detta förklaras inte enbart av det faktum att 
de är skyldiga att utföra anvisat arbete eller av att de därigenom erhåller 
vissa inkomster, intresset för arbetet torde ofta bero på ett starkt behov av 
sysselsättning, tiden går fortare, tankarna kan inte alltför mycket syssla 
med de personliga problemen och bekymren. 

Livet på en anstalt för med sig många av kollektivets nackdelar, den en
skilde individen underordnar sig massans krav, allt är ordnat för den 
materiella välfärden, de rent praktiska bekymren är ofta små. Många in
tagna är till sin personlighet svaga, de accepterar snart tillvaron på an
stalten och glider in i ett slags förslöat tillstånd, dagarna går och kommer 
varandra tämligen lika, det kräves relativt liten personlig aktivitet, man 
klarar sig ändå. Miljön föder lätt apati, fritiden tillbringas på sängen, 
möjligen ägnar man sig förstrött åt tidningsläsning eller åt ett inte allt
för aktivt lyssnande på radion. När frihetens dag så nalkas är omställ
ningen till samhällets krav på en personlig aktivitet synnerligen svårt att 
klara, man har varit van att få allt utan för stor egen insats. Redan de 
primära behoven kräver för en person, som nyligen återvunnit sin frihet, 
ett stort mått av energi för att tillfredsställas. I förening med många yttre 
svårigheter, arbetsanskaffning, återkomsten till de anhöriga, de ofta över-
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drivna förhoppningarna etc, leder detta krav på personlig energi för 
många till ett tillstånd av hjälplöshet och hopplöshet. Akut och subjek
tivt löses problemen med flaskans hjälp, återfallet i brott blir snart en 
verklighet. 

För att komma över denna personliga inaktivitet och för att även be
reda de intagna möjligheten av rent personlig tillfredsställelse, har fri
tidsverksamheten på fångvårdsanstalterna tillkommit. Grundtanken i de 
olika sysselsättningsgrenarna är att individen skall aktiviseras, gärna på ett 
sådant sätt att det senare kan nyttiggöras. De intagna är särlingar i samhäl
let, även som individer företer de ofta avvikande personlighetsdrag, fri
tidsverksamheten måste därför vara synnerligen mångskiftande för att så 
många som möjligt skall kunna nås. Dess ledare måste engagera sig rent 
personligt i varje särskilt fall, en mäss- eller slentrianverksamhet lönar sig 
föga och förmår knappast samla något intresse från de intagnas sida. 

På de större anstalterna finns särskilt anställda fritidsledare, vanligen 
endast arvodesanställda med tjänstgöring på anstalterna under intagnas 
fritid. Dessa fritidsledare rekryteras nästan alltid bland personer som står 
utanför fångvården, de har skiftande civil profession, slöjdlärare, hant
verkare, ibland poliser m fl, gemensamt drag är det sociala intresset och 
förmågan att handskas med mänskligt material. De har tämligen fria 
händer att lägga upp verksamheten, vilket förklarar att denna på olika 
anstalter kan ha något olika inriktning. Beroende på klientelets art och 
sammansättning, kan huvudvikten på någon anstalt läggas vid den 
idrottsliga verksamheten, på andra vid studieverksamhet, för att på ytter
ligare andra ligga vid ren hobbyverksamhet, dvs tillverkning av olika enk
lare föremål, oftast i konsthantverksmässig inriktning med tonvikt på 
goda material och god kvalitet. De mindre anstalterna kan inte, av hu
vudsakligast ekonomiska skäl jämte ibland svårigheter med rekryteringen 
av lämpliga ledare, ha en lika välorganiserad verksamhet som de större. 
Dessa mindre anstalter är vanligen öppna, dvs de intagna får röra sig 
fritt inom ett visst, inte inhägnat, område. Här har de intagna betydligt 
större möjligheter att själva sysselsätta sig på fritiden och de får givetvis 
all tänkbar hjälp av personalen, ofta finns särskilt inredda hobbylokaler, 
utrustade med lämpliga verktyg. 

Verksamheten är så långt det går upplagd på medverkan i kurser av 
olika slag. Studiecirklar i en rad skiftande ämnen förekommer, från lyss
nande och diskuterande av jazzmusik till djupgående diskussioner i livs
åskådningsfrågor. Kurser ordnas i olika kunskapsämnen eller i hobby
ämnen så snart ett någorlunda stort antal intresserade kan uppbringas. 
Intresset och närvaroaktiviteten vid kurser och cirklar är här liksom i det 
fria livet mycket beroende av kursledarens förmåga att väcka intresse för 
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ämnet. Kursledare, som helst talar själva och inte lämnar rum för akti
vitet från deltagarnas sida, får snart finna sig i att deltagarantalet deci
meras. 

De hobbybetonade kurserna, exempelvis korgflätning, mosaikläggning, 
träslöjd, smycketillverkning m fl, lämnar ofta spår efter sig i form av en 
ökad egen verksamhet från internernas sida inom dessa områden. De 
mest intresserade utvecklar själva sina nyupptäckta anlag och finner verk
lig glädje i skapandet av olika ting till nytta eller nöje. Många har kan
ske tillhört samhällets hackkycklingar och själva inte tyckt sig kunna nå
gonting, genom aktiviteten inom anstaltens fritidsverksamhet finner de 
plötsligt att de har något tidigare dolt anlag. Utvecklandet av detta le
der till en personlig harmoni, som så småningom kan medföra större för
måga till anpassning i samhället. Kostnaden för de olika kurserna och 
cirklarna fördelas så att staten betalar arvoden till ledare, medan even
tuellt material bekostas av deltagarna själva. Verktyg brukar i allmänhet 
tillhandahållas av anstalterna, i många fall blir de intagna så intressera
de, att de själva anskaffar verktyg för att även på inte kurstid kunna 
ägna sig åt den aktuella verksamheten. Den organiserade fritidsverksam
heten tjänar även inom vissa gränser ett smakfostrande syfte, de intagna 
har i många fall en begränsad erfarenhet i estetiska ting, deras ögon öpp
nas för kvalitet i material och utförande. De många skrinen och tänd-
stickstavlorna av begränsat estetiskt värde har alltmera fått lämna plats 
för väl utförda arbeten i ädla träslag eller fint arbetade smycken i kom
binationer av ädelträ och metall. 

För många intagna har hobbyverksamheten under anstaltstiden också 
kommit att få en ibland inte oväsentlig materiell betydelse. Produkterna 
som uppsamlats under strafftiden medförs till friheten och försäljs för 
inte obetydliga belopp. Ett dylikt förfarande kan visserligen väcka betänk
ligheter, försäljningen av arbetena kan ske under mindre önskvärda for
mer. Dock måste det betraktas som positivt att arbetet bedrivs med ett 
handgripligt mål för ögonen, och dessutom ett mål som måste accepteras, 
det syftar ju till att förbättra starten i det fria livet. 

Idrottslig verksamhet har särskilt under sommarhalvåret kommit att bli 
ett väsentligt inslag i fritidsverksamheten. Fotbollen dominerar givetvis, 
serier mellan lag inom anstalten ordnas med små priser till segrarna, 
många anstalter har också lag som spelar med i ortens korporationsserier. 
Fotbollen är en lättskött gren av verksamheten, den intresserar alla till 
den grad att någon instruktör knappast behöver engageras, materielen 
som krävs är också enkel, en plan (oftast grusplan), några stolpar och en 
boll. Av de idrottsmän, som haft att möta intagna i olika grenar, har 
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allmänt vitsordats deras föredömliga sportsliga uppträdande och deras 
känsla för spelets regler. Det är som om dessa människor, vilka på grund 
av brott mot samhällets spelregler kommit på anstalt, är särskilt angeläg
na om att följa de regler som är uppställda för idrottsverksamhet av oli
ka slag. 

Fri idrott och spel av andra slag än fotboll förekommer även, liksom 
vissa andra grenar. Under den senaste sommarsäsongen avlade t ex vid 
en anstalt ett tjugotal intagna godkända prov för tyngdlyftarmärket i 
guld, ett märke som de sedan med inte ringa stolthet bar på rockslaget. 
Vintertid bedrivs av naturliga skäl idrotten i mera begränsad omfattning, 
där så kan ordnas förekommer bandy eller ishockey, vissa inomhusidrot-
ter förekommer även, som brottning och bordtennis. Den senare grenen 
har visat sig samla ett stort intresse från intagna av olika åldrar. Av sär
skilt intresse är att notera, hur gärna de intagna vill arrangera matcher 
mot representanter för personalen, att besegra en tjänsteman ger en extra 
fjäder i hatten. Boxningen har tidigare förekommit i begränsad omfatt
ning men är numera helt förbjuden på anstalterna. 

Den verksamhet, som kanske samlar det största aktiva deltagarantalet, är 
studieverksamheten. Som tidigare nämnts, bedrivs denna ofta i cirkel
form, men kanske i ännu högre grad i form av individuella korrespon
densstudier. Många intagna påbörjar ambitiöst omfattande korrespon
denskurser, till vilka de kan erhålla relativt stora bidrag. Tyvärr är det 
nog så att förmågan inte alltid räcker lika långt som önskedrömmarna, 
ett bakslag i dessa studier kan ofta ha en negativ effekt. Vid prövningen 
av anslagsfrågorna till studierna, liksom vid dessas planläggning, deltar 
vanligen någon representant för anstaltsledningen, denne har här en 
grannlaga och känslig uppgift. Det gäller att förmå den intagne att inte 
anmäla sig till en mera omfattande kurs än vad förmågan rimligtvis för
slår till, men samtidigt att inte slå ned studieintresset, liksom den intag
nes självkänsla. Inte så få intagna lyckas dock att under anstaltstiden full
följa kurser inom skiftande ämnen, relativt få avslutar en hel teoretisk 
utbildning, betydligt flera ökar helt enkelt sin allmänbildning genom att 
fullfölja en kortare kurs. Syftet med de intagnas studier skall inte en
bart vara att bereda utbildning, inte minst viktigt är den terapeutiska ef
fekten, den positiva sysselsättningen. Av ekonomiska skäl har det inte va
rit möjligt att engagera speciella studieledare för rådgivning i de intag
nas studier, ett dylikt arrangemang skulle förmodligen minska avbrotts
frekvensen i påbörjade studier. F n är det endast de större anstalterna, 
som bland sin personal har tjänstemän med studievana och sådan studie
erfarenhet, att de kan lämna råd till de intagna. Dessa är emellertid så 
upptagna av andra uppgifter, att man tyvärr måste konstatera att den 
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direkta studierådgivningen är bristfällig. De intagna har så skiftande bak
grund och ofta en sådan speciell läggning att handledningen i studierna 
måste vara individuell. Den måste också innebära ett positivt stöd till 
fortsatt arbete, när den studerande tycker sig ha »kört fast». Inom studie
verksamheten förekommer studiecirklar med ett särskilt intressant inne
håll, de kan sägas avhandla praktiska samhällsfrågor, och då särskilt så
dana samhällsfrågor, som är relevanta för de intagna. En dylik cirkel 
kan bestå i genomgång av olika samhällsorgans funktion i närvaro av 
representanter för dessa, t ex nykterhetsvård, arbetsförmedling, social
vård, hygien m fl områden. De härvid förekommande diskussionerna och 
möjligheterna till frågor har ett stort värde, många intagna kan härige
nom bibringas en helt förändrad syn på de så ofta förkättrade »myndig
heterna», förutom den rena kunskap de mottar. Förbunden med studie
verksamheten är biblioteksverksamheten, sedan några år tillbaka är den
na organiserad så att varje anstalt ingår avtal med ett lokalt folkbiblio
tek, vilket sedan furnerar anstalten med böcker. Någon tjänsteman eller 
intagen fungerar sedan som bibliotekarie, de intagna får låna böcker på 
samma sätt som man gör på ett »vanligt» bibliotek. De har också samma 
möjligheter till bokförmedling som en låntagare i det fria livet har. De 
kan sålunda beställa snart sagt vilken bok de önskar, varefter det lokala 
biblioteket lånar hem boken, därest det inte självt har densamma. De in
tagna får läsa i stort sett vilka böcker de vill, i speciella fall censureras 
dock urvalet, det kan gälla vissa känsliga intagna som skulle kunna bli 
alltför upprörda av någon viss bok, detta är dock synnerligen sällsynt. 
Genom att folkbiblioteken i sitt sortiment inte upptar annat än vad som 
kan betecknas som god litteratur, erhåller de intagna så småningom en 
känsla för läsning av annat slag än vad de kanske tidigare varit vana 
vid. Lånefrekvensen är påfallande hög vid många anstalter, och antalet 
skadade eller förstörda böcker torde inte vara nämnvärt större än vid 
vanlig bokutlåning. En viktig roll spelar givetvis anstaltens bibliotekarie, 
denne kan aktivt intressera de intagna för läsning och bokstavligt sätta 
goda böcker i händerna på dem. Ett anstaltsbibliotek bör skötas aktivt, 
det passiva utlämnandet av böcker endast till dem som själva anmäler 
sitt intresse, förslår inte med denna speciella låntagarkategori. För varje 
individ gäller det att göra ett lämpligt urval och sedan förmå vederbö
rande att verkligen läsa böckerna. Någon enhetlig linje förefinns knap
past i önskemålen om litteratur, såsom i samhället i övrigt är intressena 
skiftande, liksom läsintensiteten. 

De nu skildrade områdena av fritidsverksamheten kan sägas utgöra de 
»aktiva». Till de »passiva» kan hänföras de moment, som syftar mera 
till nöje och rekreation än till en egen insats. Främst står då filmförevis-
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ningarna, på en del anstalter även TV. På de större anstalterna finns ut
rustning för visning av vanlig spelfilm, ett nöje som är synnerligen upp
skattat och i vilket deltagandet är i det närmaste hundraprocentigt. Fil
merna väljs med viss noggrannhet, filmer av alltför demoraliserande syfte 
är inte lämpliga, tillgången på film är dock så god att det knappast be
höver uppstå några problem härvidlag. För något år sedan lät underteck
nad de intagna vid en anstalt själva utse en filmkommitté, med uppdrag 
att ur tillgängliga broschyrer sammanställa ett lämpligt spelprogram för 
den kommande säsongen. Betecknande är att inte en enda film valdes, 
som sedan inte kunde godkännas vid granskning av förslaget. TV före
kommer endast på de öppna anstalterna, i viss mån för att göra det mera 
eftersträvansvärt att iaktta ett sådant uppförande att förflyttning till en 
dylik kan ske. I pressen har det då och då förekommit kommentarer som 
antytt att TV skulle vara en närmast oanständig lyx på en fångvårdsan
stalt. Ett besök på en anstalt en TV-kväll måste dock snart göra den mest 
negative positivt inställd. Så många av de intagna som över huvud har 
möjlighet därtill sitter framför TV-apparaten, de olika programmen blir 
sedan föremål för en intensiv debatt, vilken snart avslöjar att tittarna 
verkligen aktivt engagerat sig i innehållet. En sekundär men inte helt 
oväsentlig företeelse är det förhållandet att TV-apparaten samlar de in
tagna och förhindrar därigenom diverse mindre önskvärd verksamhet, 
som tidigare ibland förekom i större utsträckning än numera. Mera till
fälliga inslag i anstalternas »nöjesliv» är uppträdanden av olika artister, 
föredrag av populära föreläsare m m. Många av dessa har omvittnat 
vilken intensiv känsla de har av ett auditorium som verkligen följer med 
och registrerar varje liten detalj. Att ett dylikt besök verkligen är en hän
delse i de intagnas tillvaro, observeras i de intagnas brev till anhöriga, 
där evenemangen vältaligt skildras. 

En särskild ställning intar de religionsvårdande arrangemangen, varje 
söndag avhålls på de större anstalterna gudstjänster, statskyrkan och fri
kyrkosamfunden varierar härvidlag som arrangörer. Den andliga verk
samheten kanske inte i vanlig bemärkelse kan räknas till fritidsverksam
heten, mera än i så måtto att den förekommer på de intagnas fritid. Del
tagandet i gudstjänsterna är högst varierande, här visar det sig i synner
het vilken förmåga en talare har att nå kontakt med sitt auditorium. 
Denna kontakt följs ofta upp med enskilda samtal, jordmånen för and
lig verksamhet torde vara särskilt god bland detta klientel och i den belä
genhet som det befinner sig i. Därest en intagen så begär, kan han omgå
ende få besök av någon representant för ett kyrkosamfund, särskilda kon
taktpastorer finns, däremot numera inte några fast anställda präster, på 
något undantag när. 
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Kom skådespelarna till oss 

spelade ut sin charm 

lade oss för sina jätter 

och lät oss drömma hån 

lät oss glömma galler 

lät oss vara tacksamma 

glada att finnas till 

lät oss vara människor 

(Ur ett tackbrev till Pionjär
teatern från ett svenskt lands
ortsfängelse.) 

Föreningen Pionjärteaterns professionella teaterturnéer till fångvårdsanstalterna är ett 
uppskattat inslag i anstalternas fritid. Ovan Pionjärteaterns programvinjett. 
Se vidare Pionjärteaterns verksamhet s 80 

Den anställde fritidsledarens engagemang i detta omfattande program 
består huvudsakligen i rollen som organisatör, han skall sätta igång de 
olika verksamheterna och anskaffa lämpliga ledare. Ibland medverkar 
han själv som ledare, därest kursen eller cirkeln faller inom de områden 
han behärskar. En väsentlig del av hans arbete består i att få kontakt 
med nyanlända intagna och försöka intressera dem för någon gren av 
fritidsverksamheten. Härvidlag kan det ofta bli fråga om ingående sam
tal, för att, sedan kontakten väl uppnåtts , fritidsledaren skall kunna 
utröna den intagnes intressen, dessa är inte så sällan till en början täm
ligen vaga. Den intresserade fritidsledaren försöker få så många som 
möjligt aktiva inom något område, sysslolösheten är ett gift, som bör ut
trängas. Aktiviteten kan begränsas till att vederbörande börjar låna böc
ker från biblioteket, huvudsaken är at t varje intagen har något att syssla 
med på sin fritid. 

Liksom i det fria samhället rationaliseras alltmera arbetslivet på anstal
terna, takten stiger, pressen på individerna blir större. Därmed följer ock
så ökade krav på att fritiden skall kunna användas till rekreation. På en 
anstalt innebär detta att fritidsverksamheten måste ha mera medel till 
förfogande, flera ledare, bättre utrustning och rymligare lokaler. En ökad 
arbetsintensitet utan motsvarande ökning av möjligheterna till avkopp
ling medför störningar i den personliga balansen, något som särskilt väl 
märks på en anstalt med dess oftast labila klientel. 
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En vaktkonstapels funderingar 

Av vaktkonstapel BÖRJE LENNMARK 

För att en verklig fångvård på bred bas skall växa fram måste nog våra hjär

tan få göra tekniken sällskap i planläggningen. Ur vår målsättnings synpunkt 

fungerar den mänskliga faktorn inom fångvården säkrare och ändamalsenldgare 

än tekniskt fulländade hjälpmedel. Men det ena behöver inte utesluta det and

ra. I varje fall får den mänskliga faktorn aldrig uteslutas. 

I instruktionen för tillsynspersonal vid fångvården, som utkom 1952, säger 

fångvårdsstyrelsen bl a: 

Till det positiva i anstalternas uppfostringsarbete hör främst att få den intagne 
att tänka över sin belägenhet, hur det är och hur det kunde vara. Om något skall 
uppnås i detta avseende, gäller det att inte vara påträngande men begagna varje 
tillfälle när den intagne själv vill tala ut om sina problem. Han har behov av kon
takter, och vi skall gå honom till mötes genom att i vårt uppträdande och bemö
tande liksom inbjuda till samtal. En sinnesändring kan inte kombineras eller be
ställas fram, den är resultatet av något som försiggår inom den intagne själv; fång
vårdsmannens uppgift är att tina upp de infrusna frågorna, ge svar på dem så långt 
det är möjligt och genom eget exempel och viljan att visa till rätta locka den in
tagne till samarbete. 

De för egentlig vård utbildade tjänstemännen rör sig i tämligen perifera sam

manhang i sina tjänsterum, upptagna av mer eller mindre administrativt arbete. 

De intagna träffar dem endast på tjänsterummet, på eget initiativ eller efter 

kallelse. De enligt min uppfattning psykologiskt mest värdefulla spontana kon

takterna mellan dessa befattningshavare och de intagna kommer ytterst sällan 

till stånd. På tjänsterummet blir det något formellt och halvofficiellt och »ont-

om-tid-betonat» över mötena. Telefonen ringer — kanske just på 

grund av tidsnöd — eller andra störningar av tjänstekaraktär inträffar. Under 

tiden skall den intagnes problem ventileras och han skall känna att han är fö

remål för tjänstemannens intresse just då. 

Här är det fråga om slöseri med specialutbildad arbetskraft. Denna borde så 

mycket som möjligt frigöras från expeditionella rutinuppgifter för att beredas 

tillfälle till oftare återkommande besök hos de intagna i deras vardagsmiljö — 

avdelningar och bostadsrum. För de intagna skulle sådana mera spontana kon

takter få större personligt värde och tjänstemannens uppfattning om den intag

ne s'.:ulle sannolikt b!i något riktigare. 

Den personalgrupp vid våra fångvårdsanstalter, vars verksamhet har »karak

tären av bevakningstjänst», kommer i den livligaste kontakten med de intagna. 

Bevakningstjänstemännen utför många gånger ett mycket lovvärt arbete av rent 

kurativt och samtalsterapeutiskt innehåll och lyckas stundom nå — som vi må 

tro och hoppas — för framtiden fruktbärande resultat i högre grad än vad som 

skäligen kan förväntas med tanke på deras bristande »formella» kompetens och 

!:>:entelets speciella sammansättning. 

Kriminalvårdens personalutbildning befinner sig för närvarande i ett skede 

av expansion. Men även om resurserna blivit större, kan de ännu inte betraktas 

som tillräckliga. För att det skall bli möjligt att bedriva kriminalvård enligt 

lagstiftarnas intentioner är det i hög grad önskvärt att utbildningsverksamheten 

i princip kommer att omfatta alla anställda. 
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Frivårdens nya giv 

Av byråchef BERTIL FORSSELL 

Säg inte att det inte finns något nytt under solen och att utvecklingen står 
stilla. Det är en betydande överdrift. Vi måste öppet medge, att tekniken 
rusar fram med jetfart. När det gäller människan som sådan, i hennes 
egenskap av samhällsvarelse och enskild individ, ter sig hastigheten mera 
blygsam. Men den är fullt skönjbar. 

Se på förhållandena kring brott och straff. Sök göra en analys av läget 
omkring 1900 och jämför med 1962. Skillnaden är oerhörd. Men skillna
den är inte den som de mycket samhällsbevarande och ängsliga vill göra 
den till : att samhället kapitulerat i pjåskighet inför brottslingen. Säkert är, 
att allas vår reaktion mot farliga och som brott bedömda handlingar är 
hållfast. Det är inte riktigt att stjäla, förskingra, förfalska, bedraga, miss
handla, ärekränka, vara rattfull, bete sig osedligt. Den som gör så måste 
klämmas efter. Sig själv till straff (eller bot) och androm till varnagel. 

Skillnaden mellan då och nu är en fråga om bättre vetande och vett. Vi 
vet mera om orsakerna till den brottsliga människans handlande. Och vi 
har haft vett att tillämpa de förvärvade kunskaperna vid behandlingen av 
brottslingar. 

Det nya tanke- och handlingssättet har inte haft det lätt, ty olyckan har 
velat att samtidigt som ett nytt system för behandlingen av brottslingar 
långsamt börjat prövas, så har orsakerna till brottslighet blomstrat. Fres
telserna har ökat. Mera pengar i omlopp, mera varor i marknaden, mera 
sprit i okontrollerat flöde, mera frihet i fostran av ungdomen — allt detta 
har vid sidan av värdefulla framsteg ökat frestelserna till brott. Brottskur
van har stigit, kriminalvårdens klientel har ökat mitt i välfärdssamhället. 

Striden om allmänpreventionen rasar. En grupp kritiker mot det nya 
kriminalvårdssystemet säger att mildheten i detta system är en orsak, 
kanske en huvudorsak till den stigande brottsligheten. När man inte är så 
grym och fantasilös att man yrkar på dödsstraff och prygel, så ropar man 
på mera fängelse, gärna — när det gäller ungdom — ett kortvarigt fängel
se med en skoningslös drill. 

Den allmänna meningen, som representeras bland annat av statsmak
terna, svarar: Att förhindra uppkomsten av brott är en långsiktig affär, 
som sammanhänger med folkets fostran i stort. De som begår brott måste 
behandlas på ett människovärdigt och klokt sätt, så att de om möjligt inte 
blir brottslingar på nytt. Även i det nya systemet ligger så mycket av hot 
och repression att det fyller också sin allmänpreventiva uppgift. 

Under ett sådant ständigt gräl om principer och metoder i fråga om 
behandlingen av brottslingar har 1900-talets reformarbete gått sin gilla 
gång. Någon dag redan i början av 1920-talet — det skulle inte vara möj
ligt att räkna ut den — passerades en viktig milstolpe. Det var den dag då 
det växande klientel, som befann sig under kriminalvård i frihet, blev li
ka många som fångarna. Det var små tal då, under 2 000 på båda hållen. 
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Sedan har frivården dominerat och starkt dragit ifrån. Dagens siffror: över 
16 000 i frivården, omkring 5 000 på fångvårdsanstalt. 

Sedan mycket länge har det varit klart, att staten haft ansvaret för 
fängelserna. Men förr i tiden gällde att när en brottsling utstått sitt straff 
var han en fri medborgare som lämnades vind för våg — det dystra kapitel 
som hette försvarslösheten och som i och för sig kunde leda till ny frihets
förlust kan vi här lämna därhän. Om den frigivne fången (en gräslig term 
som börjar försvinna) behövde stöd och hjälp, fick han lita till den enskil
da barmhärtigheten. Nåja, kloka och hyggliga fångvårdsmän begrep redan 
för över hundra år sedan att eftervård för stackars frigivna var något nöd
vändigt, och de kröp ur sina uniformer och iklädde sig en civil dress och 
bildade tillsammans med andra varmhjärtade personer hjälpföreningai 
till stöd för bland annat f d fångar. Hur denna enskilda verksamhet efter 
hand togs i anspråk för rent statliga funktioner och långsamt ersattes av 
statliga organ är en lång historia. De s k enskilda krafterna kan berömmas 
för uppoffrande insatser och goda initiativ, och de saknar ännu inte ar
betsuppgifter. 

Dagens frivård behöver redan på grund av klientelets omfattning, som 
sagt över 16 000 personer, en omfattande organisation. Därtill måste befa
ras att klientelet ytterligare skall expandera. Att det ganska snart kan upp
gå till 20 000 får man vara beredd på. Hur högt det skall stiga innan det 
stannar och vänder, vet ingen. 

Det som garanterar frivårdens dominerande ställning inom kriminalvår
den är den bittra övertygelsen att fängelset — eller med den moderna ter
men fångvårdsanstalten — är en dålig inrättning, när det gäller att för
bättra en brottslig medborgare. Anstalten fyller rejält en enda uppgift. Den 
är det yttersta, skrämmande hotet i allmänpreventionens tjänst. Ibland 
behöver exempel statueras, annars skulle hotet mista sin udd. Alltså stop
pas en och annan in i fängelse. Fängelset används restriktivt. Det bör und
vikas i det längsta. Vistelsetiden där bör göras så kort som möjligt. Be
handlingen i fängelset bör vara intensiv för att förebygga skada på den in
tagne och försöka göra honom till en laglydig medborgare. 

Frivården naggar fängelseklientelet i kanten på två sätt. Dels berövar 
det fängelset dess byte genom den villkorliga domen, detta att man slip
per komma i fängelse, får straff uppskjutet, får en nåda- och prövotid 
(nu över 13 000 villkorligt dömda under övervakning). Dels avslutas an
staltsvistelsen, utom vid de mycket korta frihetsstraffen, av en villkorlig 
frigivning eller provutskrivning, som medför en tid i frivård (nu över 2 000 
villkorligt frigivna och provutskrivna). 

De myndigheter, som närmast under justitiedepartementet är ansvariga 
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för frivårdens många klienter, nämligen domstolarna, fångvårdsstyrelsen, 
interneringsnämnden och ungdomsfängelsenämnden, måste till sitt förfo
gande ha en stor och stabil organisation för att i de enskilda fallen utöva 
den uppsikt och bjuda det bistånd som är nödvändigt. Långt innan kliente
let nådde sin nuvarande höga numerär, avgjordes det vilken väg man 
slutgiltigt skulle beträda för att ordna denna organisation : den till formen 
fristående men av staten understödda och kontrollerade organisationen el
ler den helt statliga. Under 1930-talet stod det ännu och vägde. Vid 1940-
talets ingång bestämde man sig principiellt för den helstatliga linjen. Olika 
därefter beslutade åtgärder har följt denna linje. Om den svenska stånd
punkten, som inte delas av vissa utländska stater med avancerad krimi
nalvård, är den riktigaste, kan man naturligtvis tvista om. Ingenting har 
ännu framkommit som skulle tyda på att Sverige valt fel genom att som 
det påstås strypa enskilda medborgares intresse och offervilja. Ty inom 
det svenska, statliga systemet finns alltjämt rika möjligheter för privata, 
frivilliga krafter att göra sin insats. 

Kärnan i frivården är en ganska ädel och mänsklig idé: samverkan mel
lan klienten och hans övervakare för att åter göra klienten till en oförvit
lig medborgare. Egentligen borde en övervakare — man använder ju ock
så benämningen tillsynsman — ägna sin omsorg bara åt en enda klient. I 
ett samhälle som har åtminstone fem miljoner vuxna medborgare borde 
det inte vara omöjligt att skaffa 16 000 övervakare. Men det är inte så en
kelt som det låter. Många av de 16 000 har sådana personliga besvärlighe
ter, att ingen amatör har förutsättningar och kraft att med framgång ge
nomföra en övervakning, som i regel är flerårig. Därtill krävs särskild ut
bildning och erfarenhet, och alltså måste yrkesövervakare anlitas i viss ut
sträckning. En yrkesövervakare måste av finansiella skäl ägna sig åt rätt 
många klienter. Efter vad vi nu vet förefaller det emellertid som om en 
för varje klient handplockad amatörövervakare är det bästa i de allra fles
ta fall. 

En stor organisation kräver också en förnuftig trappstegsordning. De 
många övervakarna, nu mellan 9 och 10 000, behöver vad som popu
lärt kallas service av överordnade, lättåtkomliga, dugliga och tjänstvilliga 
personer. De finns, och de kallas skyddskonsulenter och skyddsassistenter. 
När denna organisation, skyddskonsulentorganisationen, tillkom 1942, be
stod den av 4 skyddskonsulenter. Nu finns 26 skyddskonsulenter och 36 
skyddsassistenter, det vill säga 62 statstjänstemän (i lönegraderna 17—21) 
som leder frivården. Och vad än märkligare är, i den plan för organisa
tionens upprustning, som framlagts i 1962 års statsverksproposition, före
slås att organisationen skall fördubblas på tre år. Det må man säga är en 
även efter svenska förhållanden rask frammarsch på ett socialt vårdområ
de. Vad som drivit fram utvecklingen är det starka behovet att möta den 
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redan manifesta kriminaliteten på den mark där man har förhoppning 
om resultat, nämligen med brottslingarna i frihet. 

Frågas nu vad en skyddskonsulent och skyddsassistent har att uträtta 
inom frivården. Svaret är kort: allt. Han skall vara hantlangare åt dom
stolar (villkorligt dömda), fångvårdsstyrelsen (villkorligt frigivna), inter-
neringsnämnden (provutskrivna från säkerhetsanstalt), ungdomsfängelse
nämnden (provutskrivna från ungdomsanstalt). Han skall kontrollera 
och inspektera men framför allt bistå, stödja och hjälpa övervakare och 
tillsynsmän. Han skall söka rekrytera personundersökare och övervakare 
och han skall sörja för deras utbildning och information. Han skall själv 
åta sig mera intrikata personundersökningar och övervakningar. Han skall 
inom sitt distrikt, som vanligen är ett län eller en del av en storstad, hålla 
kontakt med personer och företag som kan erbjuda arbetsanställning och 
med bostadsmarknaden. Han skall samverka med andra sociala vårdområ
den, inte minst med nykterhetsvården — ty det är naturligt och beklag
ligt nog så att en stor del av frivården för de kriminella sammanfaller med 
nykterhetsvården. Det är ingen överdrift att påstå att minst femtio pro
cent av det svårare kriminalvårdsklientelet också är alkoholmissbrukare. 

Det är klart att det inte räcker med ett sextiotal tjänstemän för dessa 
sysslor. De som nu finns hinner inte fullgöra på långt när allt det som 
deras instruktion generöst räknar upp. Det blir för de hårt pressade kon
sulenterna en samvetsfråga hur, när och var de skall sätta in sin arbets
kraft. 

Bättre blir det givetvis allteftersom organisationen utökas till det dubb
la. Men med denna nya etapp i upprustningen kommer förmodligen ock
så nya uppgifter, eller gamla uppgifter som skall lösas på ett tekniskt nytt 
sätt. Ty den stora insats som statsmakterna nu tycks vara beredda att gö
ra för frivården sammanhänger med den nya brottsbalk, som skall träda i 
kraft 1963 eller 1964 och som faktiskt kräver en frivård av helt annan di
mension och effekt än nu. Skyddskonsulenterna skall bland annat betjäna 
de övervakningsnämnder som skall inrättas till ett antal av gissningsvis 
minst 60 för att leda frivården inom var sitt område. I spetsen för varje 
nämnd skall stå en domare. Utan tvivel ligger en riktig tanke bakom pla
nen på övervakningsnämnder, som för övrigt redan existerar i något an
norlunda gestalt och i blygsam skala. De nya lokalt engagerade nämnder
na kommer otvivelaktigt att söka handlägga varje fråga inom frivården 
på ett personligt sätt i så nära kontakt som möjligt med klienten själv, 
hans övervakare och skyddskonsulenten. Men hur anordningen utfaller 
kan endast erfarenheten visa. Även för en betydligt utvidgad skyddskon
sulentorganisation betyder den nya brottsbalken en stark anspänning. 

Brottsbalken kommer också att bjuda på andra nyheter, som nära be
rör frivården. Den form av den nuvarande villkorliga domen, som kallas 
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kvalificerad och ges med övervakning och vissa föreskrifter, skall benäm
nas skyddstillsyn. Genom skärpningar blir den ett tydligt mellanled mellan 
anstaltsvard och frivârd och kan sålunda bli tillämplig även på personer 
som nu skickas i fängelse. En intressant nyhet är att skyddstillsyn i vissa 
fall kan inledas med en kort tids anstaltsvistelse, detta för att ge klienten 
en tankeställare men framför allt ha honom i förvar, medan en ny tillva
ro upporganiseras. 

För övrigt har brottsbalken på en viktig punkt föregripits, nämligen ge
nom viss utvidgning av den fakultativa villkorliga frigivningen, dvs den 
som ges sedan 2/3 av verkställighetstiden förflutit, om förutsättningarna 
för den intagnes rehabilitering anses gynnsamma. Spärrtiden före sådan 
frigivning, som tidigare var åtta månader, har från den 1 juli 1961 sänkts 
till fyra månader, och därigenom har de till tidig frigivning formellt be
rättigade ökat väsentligt i antal. Samtidigt har fångvårdsstyrelsen inlett 
en något annorlunda praxis vid värderingen av de olika omständigheter 
som skall beaktas vid prövningen av hithörande ärenden. Man lägger nu 
något mindre vikt vid den tidigare vandeln och premierar gott allmän
uppförande och arbetsamhet under den löpande anstaltsvistelsen, allt un
der förutsättning att arbets- och bostadsförhållandena vid frigivningen är 
välordnade och övervakningen betryggande. 

De enskilda frivilliga krafter som vill ägna sig åt frivård, har kvar ett 
rikt arbetsfält som övervakare. De enskilda föreningar, som sedan många 
år verkat inom frivården, som är sammanslutna i Svenska skyddsförbundet 
och som för sina tjänster haft betydande statsanslag, ser nu sin ställning 
förändras. Den statliga linjen bryter alltmera konsekvent igenom. I 1962 
års statsverksproposition föreslås att de båda största enskilda föreningarna, 
skyddsvärnen i Stockholm och Göteborg, skall erhålla statsanslag endast för 
vissa begränsade uppgifter, nämligen tillsyn av villkorligt frigivna och, 
vad Göteborg beträffar, även provutskrivna från säkerhetsanstalt. För 
detta ändamål får hållas anställda åtskilliga tjänstemän med ungefär sam
ma ställning som skyddsassistent — här erkänns alltså behovet av specialis
ter för svårhanterliga övervakningsfall. I övrigt skall statsanslag ges efter 
särskild prövning för ändamål, som lämpligen kan anförtros en enskild 
förening. Man tänker sig exempelvis rådgivningscentraler och framför 
allt hem för frivårdsklientelet. Sådana hem drivs redan av Skyddsvärnet i 
Stockholm (för ungdomsfängelseelever inför provutskrivning), av Skydds
värnet i Göteborg (för villkorligt frigivna m fl) och av Västmanlands 
Samhjälp i Västerås (för unga klienter). Skyddsvärnet i Stockholm är i 
färd med att inrätta ytterligare ett hem (för bostadslösa av alla frivårds-
kategorier) . Det må nämnas att nu gängse statsanslag till andra förening
ar i Skyddsförbundet än de nämnda skyddsvärnen tills vidare skall utgå. 
Dessa anslag är ganska blygsamma. 

159 



De reformer och reformplaner för frivårdens del som berörts i det fö
regående har sitt ursprung i 1956 års eftervårdsutredning, som i flera 
mestadels korta betänkanden har analyserat frivårdens alla problem och 
framlagt en mängd förslag. Eftervårdsutredningen, som avslutat sin verk
samhet vid sista årsskiftet, har tagit förhållandevis god tid på sig, men det
ta har berott på att utredningen måst synkronisera sitt arbete med förbe
redelserna för den nya brottsbalken. 

Sammanfattningsvis är det rimligt att säga, att frivården befinner sig 
i en fas av livlig utveckling. Det ledande organet för frivården, fångvårds
styrelsen, har händerna fulla med stimulerande uppgifter. I ett läge, när 
frivården dominerar kriminalvården och endast en liten del av klientelet 
faktiskt är fångar, ville fångvårdsstyrelsen gärna döpa om sig till kriminal
vårdsstyrelsen. Kungl Maj:t begrundar förslag härom. 

Här till sist en provkarta på frågor att lösa inom frivårdens nya giv. 
Treårsplanen för fördubbling av skyddskonsulentorganisationen fordrar 

betydliga insatser för personalrekrytering och personalutbildning. Staben 
av frivilliga övervakare måste ständigt tillföras nya krafter och hållas i 
trim genom fortbildning inom kriminalvårdsskolans ram och genom in
formation. Det blir alltmera trängande att för övervakarkåren hålla en 
periodisk informationsskrift. Frågan om ersättningen till övervakare och 
beskattningen av denna ersättning är under omprövning. Frivården be
höver särskilt i de större städerna mera psykiatrisk och psykologisk ex
pertis. I denna del har eftervårdsutredningen framlagt ett vittsyftandc 
förslag. Kontakterna mellan frivården och arbetsförmedlingen bör för
stärkas; fångvårds- och arbetsmarknadsstyrelserna har redan träffat för
beredande överenskommelser. En intim samverkan med nykterhetsvår
den måste etableras; fångvårdsstyrelsen är i färd med att intensifiera 
vården av den stora mängd klienter som har alkoholbesvär. Den över
gångsform mellan anstaltsvård och frivård, som kallas frigång och inne
bär att den intagne mot vanlig lön arbetar hos arbetsgivare utanför an
stalten, bör utvidgas, överhuvudtaget är det för såväl anstalts- som för 
frivården av utomordentlig betydelse hur arbetslön utgår till de intagna. 
Förslag föreligger som ett experiment med arbetsmarknadsmässig lön till 
de intagna vid några anstater, som har modern fabriksdrift. Av sin av
löning skulle den intagne — utom skatt och inackorderingsavgift — be
tala bland annat underhåll till sin familj och göra besparingar för fri-
givningen till utrustning och den första tidens uppehälle. Förr eller se
nare bör ett sådant experiment göras. Om det lyckas och om åtminstone 
den arbetsammare delen av långsittarna kan få vanlig arbetslön, skulle 
både anstaltsvården och frivården få andra betingelser. Det blev också 
en stor framgång för tesen att en fånge har samma rätt till arbete och ar
betslön efter prestationsförmåga som vilken annan medborgare som helst. 
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Skyddskonsulenterna om 
skyddsverksamheten 

Av ju r kand SONJA BERG VON LINDE 

Kriminalvården i frihet står i förgrunden i svensk kriminalpolitik. För
slag ligger just nu på riksdagens bord att skyddskonsulentorganisationen 
inom kort skall nära nog fördubblas ifråga om personal och resurser. Och 
denna markanta ökning kan ändå bara betraktas som en första etapp i 
planerna på frivårdens totala upprustning till framtidens dominerande, 
effektivt fungerande reaktionsform mot lagöverträdelser. 

Hur ser då frivårdens egna tjänstemän på sitt nuvarande arbete och 
hur ter sig i deras ögon möjligheterna att omsätta de föreslagna, vittgåen
de förändringarna till praktisk verklighet? 

Sociala Meddelanden har genom t f förste byråsekreteraren i fångvårds
styrelsen Sonja Berg von Linde riktat ett antal rundfrågor till landets 
samtliga skyddskonsulentdistrikt och fått en fyllig och fasetterad bild av 
skyddsverksamhetens arbetsuppgifter och problem av idag. 

HUR SKALL FRIVÅRDEN ARBETA — AKTIVT ELLER PASSIVT? 

Övervakning av »Vi skulle vilja ha tid att ägna betydligt mer intresse åt arbetet ute på 
villkorligt dömda fältet genom hembesök och andra direkta kontakter med lekmannaöver-
en av frivårdens vakarna för de villkorligt dömda», säger bland många andra skyddskon-
centraluppgifter sulenten i Stockholms norra distrikt, Sten Lilliehöök: »Det skulle i hög 

grad underlätta och effektivisera både deras och vårt arbete. Min iaktta
gelse är att en stor del av återfallen inträffar relativt kort tid efter den 
villkorliga domen, och att det därför vore önskvärt om man kunde ägna 
större intresse åt övervakningsfallen just efter domens avkunnande för 
att undersöka i vilka hänseenden man kan hjälpa eller ställa till rätta. 
Det finns också andra skäl för en närmare kontakt : i synnerhet en ny och 
oerfaren övervakare har stort behov av instruktioner och det tar sin rund
liga tid. Vi hoppas också att mer personal och därmed också mera tid 
skall ge oss möjlighet att anordna kurser med grupper av övervakare, där 
de kan diskutera sina aktuella problem.» 

Tanken att »arbetet direkt med övervakarna» hör till det viktigaste i 
den fria kriminalvården framförs också av skyddskonsulenten i Älvsborgs 
distrikt, Elsa Hellström i Borås. »Klienterna behöver personligt intresse 
och stöd», framhåller hon, »men hur organisationen än bygges ut skulle 
vi tjänstemän aldrig själva förslå för allt som borde göras. Därför måste 
vi när det gäller arbetet med den villkorliga domen framför allt inrikta oss 
på att stimulera de frivilliga övervakarna till ökade insatser. I vårt väl
färdssamhälle måste människorna ta ansvar för varandra och hjälpa till 
att bryta den isolering, som kan vara nog så kännbar för nutidens män
niskor. Övervakningsinstitutet är i någon mån ett medel att råda bot på 
nästans bekymmer. Denna socialpedagogiska uppgift — att arbeta för att 
klienterna genom sina övervakare bättre fogas in i sin omgivning — syns 
mig vara en av skyddskonsulentens viktigaste.» 
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övervakningens centrala betydelse deklareras av alla. Däremot gör sig 
olika meningar gällande inom skyddsarbetarkåren angående det principi
ellt riktiga i att tjänstemännen själva skall ta hand om övervakningen av 
villkorligt dömda: flertalet av de intervjuade tycker som skyddskonsulen
ten i Nordvästra Skånes distrikt, Gulli Lundgren i Hälsingborg: »Att 
skyddskonsulenten tillika skall vara övervakare är väl i själva verket inte 
riktigt, eftersom konsulenten ju är den som skall ha uppsikt över övervak
ningarna och alltså ha något av kontroll över arbetet», menar hon. Kon
sulenten i Kopparbergs distrikt, Nils Altahr-Cederberg i Falun, är inne på 
samma linje: »Skyddskonsulenten bör i största möjliga utsträckning liksom 
hittills fungera som administrativt och rådgivande organ gentemot över
vakarna och bör därför inte belastas med sådana uppdrag.» Konsulent 
Lilliehöök har en annan uppfattning: »Det vore i och för sig bra, om all 
övervakning i Stockholm kunde anförtros åt skyddskonsulentorganisatio
nen», anser han, med instämmande av bl a konsulenten i Upplands di
strikt, Börje Nyblom, som dock raskt för över frågeställningen till det mera 
praktiska planet: »Oavsett det är önskvärt eller inte att vi tjänstemän i 
ökad omfattning åtar oss övervakningar», skriver han, »så är det orea
listiskt att tro att vi under vår tid skulle kunna få till stånd en organisa
tion som kunde bära hela denna verksamhet!» Praktiska synpunkter an
lägger bland många andra också konsulenten i Jönköping-Kronobergs di
strikt, Nils-Erik Perborg, Jönköping: »I ett landsortsdistrikt som vårt skulle 
det för tjänstemännens del bara bli fråga om 'expeditionsövervakningar' 
och dem tror jag inte på. Systemet fungerar nog bäst om man fortsätter 
att anlita frivilliga övervakare, åtminstone i de lättare fallen, och låter 
skyddsarbetaren vara det komplement som rycker in och klarar av pro
blem som lekmannen inte går i land med eller inte har tid för. Det mås
te vara ett både — och», betonar han, »ett arbete hand i hand, den frivil
lige—t j änstemannen. » 

Att skyddsarbetaren själv vid en villkorlig dom övertar övervakarens 
roll hör sålunda — bortsett från de svårare fallen — till undantagen. I 
Nordvästra Skåne råder kanske litet speciella förhållanden : »Hos oss är det 
i praktiken så, att vi själva måste ta en hel del uppdrag även av enklare 
slag som ingen annan vill ha», skriver konsulent Gulli Lundgren i Hälsing
borg. »Särskilt på landsbygden har folk fortfarande en mycket stark 'rätts
känsla' och dömer tyvärr lite väl hårt när det gått någon illa. Det kan 
också ligga så till, att man över huvud inte vill ha det känt på orten att en 
person står under övervakning. Här i närheten av Danmark har vi också 
problem med danskar, dömda i hemlandet men bosatta i Sverige, i vårt 
distrikt. Eftersom inget arvode utgår, kan man inte engagera andra perso
ner utan måste ta uppdragen själv. F n hjälper jag Dansk Forsorgselskab 
med övervakning av fyra danskar med 'betinget dom'.» 
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Om skyddsarbetaren alltså inte själv i nämnvärd grad hinner med någ
ra övervakningar, blir i gengäld rekrytering och utbildning av frivilliga 
övervakare en kardinalfråga. Fångvårdsstyrelsen har också för detta än
damål ett särskilt anslag, ur vilket skyddskonsulenten vid behov kan be
gära medel. I de flesta distrikt anordnas också särskilda övervakarkurser. 
Sådana kurser har f ö på sistone kommit på modet inte bara i fångvår
dens regi. Man möter dem i flera andra sammanhang, t ex i ideella och 
religiösa föreningar som finner det angeläget att söka intressera ansvars-
kännande medborgare inom olika samhällsgrupper för denna människo
vårdande verksamhet. 

GER ÖVERVAKARKURSERNA ETT GOTT UTBYTE? 

De bästa överva- »Under många år har jag brukat ha en eller ett par kurser om året i sam-
karna fås genom arbete med olika studieförbund och med särskilda av dem utvalda elever», 
»handplockning» svarar på vår fråga konsulent Nyblom. »Dessa kurser har gett både goda 

och mindre goda resultat — men jag har ännu tron kvar på systemet! 
Det finns dock andra sätt som är bättre», menar han. »Genom att på oli
ka orter samla redan fungerande övervakare till en träff har vi fått många 
nya, de tar ofta med sig vänner och bekanta som är intresserade för över
vakning. Hänvändelser till kommunala förtroendemän, särskilt på lands
bygden, ger gott resultat. Socialvårdsbyråerna, vid vilkas egna kurser jag 
medverkar, är aldrig njugga utan ger oss namnförslag från sina kadrar 
av övervakare. Polismän använder vi också i stor utsträckning — om nå
gon polisman på ett distrikt blir intresserad, sprider sig ofta intresset till 
hans kolleger.» —• Konsulenten i Jämtlands distrikt, Uno Rasmusson, är 
av samma åsikt när det gäller kursernas värde: »Den stam av tidigare, 
lämpliga övervakare, som finns i varje distrikt, förnyas bäst genom den 
gamla välkända av eftervårdsutredningen rekommenderade 'handplock-
ningsmetoden'», håller han före. »Vid personundersökningarna dyker det 
ofta upp någon lämplig person i den dömdes omedelbara närhet som kän
ner väl till klientens förhållanden, vilket är en stor fördel. Den dömde har 
kanske egna önskningar om en viss person som är bra. I övrigt betyder 
konsulentens med tiden upparbetade personkontakter mycket. Större över
vakarkurser har däremot i allmänhet mindre betydelse för nyrekrytering
en. Kurserna bör främst sikta till vidareutbildning av redan verksamma 
övervakare.» 

En annan aspekt på övervakarkurserna anlägger konsulent Perborg, 
som i stort sett är nöjd med de resultat han uppnått av sina. »Därutöver 
har kurserna det goda med sig», menar han, »att de sprider kunskap om 
skyddsarbetet, skapar en viss good will —• eller kanske rättare: kurserna 
får ofta formen av public relation, en den fria kriminalvårdens PR-verk-
samhet!» 
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Trots vissa goda erfarenheter tycks alltså den genomgående inställning
en bland skyddspersonalen vara den att 

övervakare och tillsynsmän skall man inte annonsera efter. 
Handplockningsmetoden kräver visserligen både tid och tålamod, men 

torde ändå i längden vara att föredra framför kurser för utbildning till 
övervakare, ett svårt och ansvarsfyllt uppdrag till vilket många känner sig 
kallade men få visar sig lämpade. 

De villkorligt fri- Befattning med tillsyn och annat arbete rörande personer som villkorligt 
givna en krävande frigetts från anstalterna (vf) liksom också en viss eftervård av provut-
klientelgrupp skrivna från ungdomsfängelser (uf) och säkerhetsanstalter (förvarade) 

upptar en stor del av skyddspersonalens vardag. Ärendena med detta kli
entel är visserligen betydligt färre än ärendena med de villkorligt dömda 
— i genomsnitt bara ca 10 procent av fallen på varje distrikt — men tar 
inte desto mindre mycken tid och möda i anspråk. »Vf-arna» är i det 
stora hela en mer svårbelastad grupp än »vd-arna», deras personliga och 
sociala prognos är sämre, de hamnar ofta i katastrofsituationer, som ford
rar ett snabbt och krävande ingripande av tjänstemannen. 

ÄR ARBETET MED VF OCH PROVUTSKRIVNA EN BELASTNING PÅ 

BEKOSTNAD AV ARBETET MED VD? 

»Ja, absolut!» svarar skyddsassistent Ragnar Atterbom på stockholms
distriktet för unga. »Särskilt beträffande ungdomsfängelseklientelet med 
nuvarande ordning: först är avgångsanstalten huvudman för eftervården 
under uf-elevens permission, sedan ungdomsfängelsenämnden under prov
utskrivningen — tillsynsmannen vet inte vart han skall vända sig! Men 
ständigt är det skyddskonsulentens sak att rycka in, antingen när någon 
av de tre omnämnda påkallar det eller klienten själv vänder sig hit. Myc
ket sällan har skyddskonsulenten dessförinnan informerats om klientens 
status i stil med vad som sker beträffande vd och vf, och utan tillgång till 
personhandlingarna är det mycket besvärligt att skaffa upplysningar.» 

»Ett ärende med en vf är i genomsnitt mycket mera krävande än med 
en vd», är Elsa Hellströms uppfattning, »det tar oproportionerligt myc
ken tid från det mer profylaktiska arbetet. Skyddsarbetet kommer nog 
alltid att ställas inför detta problem, hur vi än försöker lägga upp det. 
Uf och förvarade kommer längre fram att ännu mera öka våra svårig
heter att få tid för de villkorligt dömda. En enda person ur dessa grupper 
kan desorganisera hela dagars arbete.» 

»Arbetet med de villkorligt frigivna är betungande» —• så låter det ge
nomgående, framför allt från tätortsdistrikten. En kategori som just nu 
vållar särskilda bekymmer är de fakultativt villkorligt frigivna. Som fram-
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går av annan artikel i detta nummer (s 155) har från den 1 juli 1961 
fakultativ villkorlig frigivning under vissa betingelser blivit möjlig redan 
efter fyra månader i anstalt (förut åtta månader). Detta har i praktiken 
lett till en kraftig ökning av antalet »fak»-ansökningar och därmed också 
av arbetet för skyddspersonalen som i stor utsträckning får ta hand om 
den nödvändiga förberedelsen för frigivningen — en förutsättning för bi
fall är nämligen att den intagnes bostads- och arbetsförhållanden är ord
nade vid tiden för frigivningen. Denna uppgift är inte lätt. Inom detta 
frigivningsklientel återfinner man många av de s k anstaltsanpassade, dvs 
de som finner sig väl till rätta i anstaltens skyddade miljö men som är 
arbetshämmade och har svårt att föra ett ordnat liv i den oskyddade 
friheten. Arbetsgivarna är obenägna att anställa sådant folk, och där det 
lyckas att övervinna deras skepsis, visar sig mödan ofta gagnlös: den fri-
givne inställer sig inte till anvisat arbete eller han super ner sig och får 
sparken. Efter en tid är han kanske tillbaka i en asocial eller kriminell 
tillvaro och skyddspersonalen engageras i det omfattande utredningsar
bete som föregår hans förvarstagande inför en ny straffperiod — bara för 
att cirkeln skall slutas på nytt: efter en ny anstaltsvistelse blir han ånyo 
frigiven, och hela den kurativa apparaten är åter igång för att ordna hans 
liv i frihet. 

Tillsyn av villkor- Att vara tillsynsman för en vf ställer självfallet betydligt större krav på 
ligt frigivna ingen- tillsynsmannens personliga kvalifikationer, utbildning och vana att hand
ting för lekmän? skas med socialt missanpassade än övervakningen av en vd. Det hör vis

serligen även här till undantagen att tjänstemannen själv förordnas som 
tillsynsman redan från början, men det hör till vanligheten att han snart 
får rycka in till lekmannens hjälp och agera »trouble-shooter» i en helt 
annan utsträckning än vid övervakning. Mycket ofta får han själv överta 
hela tillsynen. Det är också skyddsarbetarnas mening att så bör kunna ske : 
»Vi märker dagligen hur svårt lekmännen har att klara av dessa uppgif
ter», anför konsulent Hugo Svegland i Göteborgs distrikt för unga och 
för Halland. »Tillsyn av dessa svårhanterliga kategorier kan inte skötas 
enbart på fritid genom enstaka besök eller kontakt någon gång i månaden. 
Klienterna behöver ofta bistånd på dagen och då finns inte lekmannen till 
hands. Och ofta behöver de nyutskrivna, isynnerhet de unga, nära nog 
daglig kontakt med övervakaren under flera veckors tid.» Detta orkar lek
mannen inte med, bortsett från alla de ytterst komplicerade konflikt
situationer som de villkorligt frigivna i stor utsträckning drabbas av. 

Skyddspersonalen ger överlag konsulent Svegland rätt i att »svåra ären
den och isynnerhet ärenden med villkorligt frigivna skall man inte ge till 
lekmän. Det händer att de stupar på sin post. Och i de flesta fall får 
tjänstemannen ingripa.» 
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MEN LEKMÄNNEN HAR ÄNDOCK EN STOR UPPGIFT 

Frivilliga övervakare och tillsynsmän med endast få uppdrag och med tid 
och intresse att personligen engagera sig för sina klienter är enligt fack
männens åsikt i vissa fall vida att föredra framför tjänstemän, som på 
grund av andra överhängande göromål tvingas sköta övervakningen rutin
mässigt från sitt skrivbord. 

Personundersök- Frän strafflagberedningens sida har det framhållits som önskvärt, att 
ningen — en • skyddskonsulenter och skyddsassistenter träder i funktion redan på det ti-
tjänsteuppgift? diga stadium som föregår domen. Ökade krav på en individuell utform

ning av den straffrättsliga påföljden måste självfallet också ge ökad be
tydelse åt den förberedande undersökning av den tilltalades person och 
levnadsförhållanden — från 1954 kallad personundersökning — som lig
ger till grund för domstolarnas bedömning av det enskilda fallet. Därmed 
ökas också kraven på personundersökarens kvalifikationer: valet av den
ne blir, som fångvårdsstyrelsen uttrycker det, »en kriminalpolitisk fråga 
av första ordningen». Från auktoritativt håll betonas i skilda sammanhang 
hur viktigt det är att personundersökningarna inte helt överlåts åt lekmän 
utan i största möjliga utsträckning utförs av tjänstemännen själva. 

Årligen avges minst 10 000 personundersökningar. 

FÖREKOMMER DET ATT TJÄNSTEMÄNNEN GÖR SÅDANT ARBETE? 

»Nej, praktiskt taget aldrig», svarar konsulent Altahr-Cederberg. »Per
sonundersökningarna och övervakningarna är väl de klassiska exemplen 
på sådana instruktionsenliga arbetsuppgifter, som vi på grund av bristande 
tid i allt mindre grad kunnat ägna oss åt. En mycket stor del av detta ar
bete utförs inom mitt distrikt av skyddsvärnet och av notarierna i de olika 
domsagorna. Dessa behöver ofta råd och stöd, men tyvärr kan jag inte 
ens hinna med det annat än ytterst sporadiskt i samband med tjänsteresor 
till domstolarna.» 

Situationen är enahanda i samtliga distrikt. Skyddsarbetarnas befatt
ning med personundersökningar får stå tillbaka för de ständigt påträngan
de löpande arbetsuppgifterna och inskränker sig vanligen till ett visst bi
stånd när det gäller att skaffa övervakare. 

Men i den principiella diskussionen skyddsarbetarna emellan råder ing
en tvekan. Där ger man strafflagberedningen rätt. »Naturligtvis vore det 
värdefullt om vi så tidigt som möjligt kunde gripa in i frivårdsarbetet, 
helst på personundersökningsstadiet», skriver t ex assistent Hans Bränn
ström i Norrbottens distrikt, Luleå, och uttrycker därmed flertalet kolle
gers åsikt. »Man skaffar sig en god kännedom om klienten i olika situatio
ner och kan i tid börja planlägga resocialiseringsarbetet. Kanske skulle man 
också kunna sålla ut en del fall, som inte hör hemma i vd-klientelet.» 
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BLIR FÖRHÅLLANDENA ANNORLUNDA NÄR PERSONALEN UTÖKAS? 

På Stockholms norra distrikt är man litet tveksam om svaret. Konsu
lent Lilliehöök, som gjort en arbetsfördelning mellan sina tjänstemän på 
så sätt att var och en av de tre skyddsassistenterna får svara för var sitt 
område inom distriktet, när en viss förhoppning att dessa så småningom 
efter personalförstärkningen skall få tid att hinna med åtminstone vissa 
mer komplicerade personundersökningar och medverka vid andra för att 
sedan kunna följa klienten vidare genom övervakning och i förekomman
de fall även tillsyn. 

I Hälsingborg hyser man däremot inga förhoppningar: »I vårt distrikt 
har föreslagits ytterligare en assistent», omtalar konsulent Lundgren, »men 
i och med skyddslagens genomförande kommer Skyddsvärnet här i sta
den att läggas ner. Skyddskonsulentexpeditionen kommer då troligen att 
för framtiden få överta ansvaret för alla dess personundersökningar, an
tingen genom att göra dem själv eller genom att söka kontakt med lämp
liga och villiga personer. Bara för allt detta arbete fordras en speciell assi
stent! Problemet är för vår del så pass allvarligt, att vi behöver tid att 
tänka igenom det ordentligt, särskilt som vi inte vet hur mycket annat ar
bete som skyddslagen kommer att påföra oss.» 

Konsulent Arne Stenkvist, Göteborgs distrikt för äldre och för Bohus
län, ger ett koncentrat av den allmänna inställningen i personundersök-
ningsfrågan: »Skyddsverksamheten är inte tillfredsställande utformad så 
länge inte vår organisation kan ta huvudansvaret för personundersökning
arna. Men den nu föreslagna personalförstärkningen medger inte detta. 
Därför är utökningen, i varje fall för storstadsdistriktens vidkommande, 
otillräcklig.» 

Man »vikarierar in Kårens ringa numerär till trots har rekryteringen i stort sett inte erbjudit 
sig» i skyddsarbe- några allvarligare problem inom skyddskonsulentorganisationen, som kan 
tarkåren erbjuda sina assistenter ett självständigare arbete och bättre löneförmåner 

än många andra grenar inom socialvården. Det intressanta och lärorika 
arbetsfältet lockar också många ungdomar, som tänker sig en bana inom 
fångvården eller inom socialvården över huvud, att göra sina första läro
spån som praktikant hos en skyddskonsulent under slutet av studietiden. 

Men det skulle locka ännu många fler om inte tjänstgöringen innebure 
en ekonomisk påfrestning: »Varför kan inte medel anslås till praktikan
ter? Varför skall ett eventuellt arvode belasta det redan otillräckliga skriv-
hjälpsanslaget?» frågar bland andra skyddsassistent Atterbom och hans 
kollega, t f skyddskonsulenten i Östergötlands distrikt, Karin Karlström, 
tar upp samma problem: »Här i Norrköping brukar vi ta emot praktikan
ter, vanligen från socialinstitutet i Lund», omtalar hon, »men beklagligt 
nog kan vi bara ge dem ersättning i den mån skrivhjälpsanslaget räcker 
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till.» Konsulent Karlström berör också vikariefrågan som inte är helt utan 
komplikationer och berättar att man i hennes distrikt på senare år brukat 
ta praktikanter till hjälp som vikarier — »och då får de givetvis lön». — 
»Det finns emellertid åtskilliga socialvårdstjänstemän, som gärna skulle 
vilja pröva på vårt yrke och som vore bra att få in som vikarier», fort
sätter konsulent Karlström, »men för de kommunalanställda är detta 
omöjligt av ekonomiska skäl. Dessa måste nämligen, under den tid de 
tjänstgör på statliga befattningar, själva skaffa sig vikarier som är godkän
da av deras arbetsgivare och själva betala sina dryga pensionsavgifter till 
kommunen. Följden blir en ekonomisk förlust. En nackdel för dem är vi
dare, att de inte får tillgodoräkna sig ålderstillägg när de övergår i stats
tjänst. Det har för den skull inneburit en viss svårighet, att man — åt
minstone som hittills — har måst 'vikariera in sig' i fångvården. Famil
jeförsörjare drar sig för sådana risker.» 

Nordvästra Skåne hör till de distrikt där man heller inte ser ljust på 
vikariefrågan: »Sommarvikarier kan vi nog få tag på, men skulle vi be
höva ersättare vid andra tider på året, blir det genast svårare», skriver 
konsulent Lundgren, som också framhåller svårigheten att få kommunal
anställda till hjälp. Hon har emellertid ett förslag till lösning att komma 
med: »en eller ett par assistenter med placering t ex hos styrelsen, som 
kan rycka in som reserver när så behövs!» Förslaget förefaller väl värt 
att ta fasta på, inte minst för att klara av krissituationer med tillfälliga 
»arbetstoppar» inom underbemannade distrikt — en god allround-trä-
ning för unga frivårdare! 

I storstaden Stockholm är det relativt lätt att få folk — »svårigheter fö
religger bara under de populäraste semestermånaderna, det gynnsamma 
löneläget spelar en inte obetydlig roll», säger konsulenten i södra distrik
tet, Georg Fitinghoff. Konsulent Lilliehöök har samma åsikt men påpe
kar att det inte alltid är så lätt att få behålla personalen : »En viss avgång 
äger rum till den slutna fångvården, där befordringsmöjligheterna ännu 
så länge är bättre», konstaterar han och hoppas på en omsvängning i ten
densen genom »en höjning av skyddskonsulentlönerna i nivå med anstalts
vårdens». Assistent Atterbom, som också är stockholmare, har en viss er
farenhet av att »industrier och fackföreningsrörelser med sina ännu hög
re löner tar bort många högt kvalificerade socialutbildade». 

Konsulenterna Altahr-Cederberg och Ingemar Quennerstedt, den sena
re i Västerbottens distrikt med hemvist i Umeå, kommer båda in på en 
väsentlig fråga i detta sammanhang: »Det är visserligen relativt lätt att 
få vikarier för konsulenter och assistenter», säger de, »men i gengäld 
är det så mycket svårare att få lämpliga vikarier på kanslibiträdestjäns-
terna.» För dessa fordras inte bara teknisk kontorskunnighet och färdig
het i räkenskapsföring, det behövs också andra rent personliga kvalifika-
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tioner, som är nödvändiga i den dagliga, ofta ömtåliga kontakten med 
klientelet —• »något som vederbörande knappast kan tillägna sig under 
en kortare vikariatsperiod». 

Som kommentar till dessa uttalanden kan fogas, att fångvårdsstyrelsen 
beaktat skyddskonsulenternas beträngda läge visavi praktikanterna och i 
årets petita begärt en kraftig höjning av anslaget till arvodet för prakti
kanter vid anstalternas styresmannaexpeditioner och psykiatriska avdel
ningar. Avsikten är att denna summa i fortsättningen även skall komma 
frivården till godo. Med blick för de avancerade krav som ställs på fri
vårdens kontorspersonal har styrelsen vidare föreslagit uppflyttning av vis
sa speciellt krävande kanslibiträdestjänster till kontoristgrad. 

Skyddsassistent Märta Gabrielson, Stockholms södra distrikt, som har 
en lång erfarenhet av praktikanthandledning bakom sig, sammanfattar 
rekryteringssituationen: »Grunden till all god socialvårdsutbildning är 
praktikanttjänstgöring under sakkunnig och väl planerad ledning», säger 
hon. »Skyddsarbetarkåren har alltid lagt ner ett stort och intresserat arbe
te på att utbilda praktikanter och på att få in lämpligt folk vikarievägen. 
Vi har många gånger fått höra, att arbetet inte lönar mödan, eftersom en 
hel del av dem som vi lärt upp när det kommer till kritan väljer en annan 
bana än fångvården. Men inget utbildningsarbete är bortkastat! Veder
börande kan i en annan verksamhet göra fångvården ovärderliga tjänster 
— som övervakare, tillsynsman, arbetsförmedlare eller över huvud som 
kontaktman. En av våra forna praktikanter är t ex numera anställd vid en 
stor industri och en utomordentlig tillgång när det gäller att placera en 
del av vårt klientel i arbete.» 

»Frivården står och faller med skyddsarbetarnas personliga kontakter», 
betonar assistent Gabrielson till sist — »ju mer vi kan bredda den grupp 
av människor som känner vår verksamhet inifrån, ju större möjligheter 
har vi att hjälpa våra klienter, och det är ju det som är meningen med 
hela frivårdsarbetet!» 

Att skyddspersonalens samarbete med myndigheter, organisationer, en
skilda och inte minst inbördes är en av frivårdens hörnstenar torde man 
våga slå fast. 

Till en av myndigheterna — till domstolarna — är förhållandet speci
ellt: 

TJÄNAR SKYDDSKONSULENTEN TVÅ HERRAR? 

Chefsmyndighet för skyddskonsulentorganisationen är fångvårdsstyrelsen, 
som har makt att ändra eller upphäva vad en konsulent beslutat och 
som fortlöpande skall utfärda direktiv om verksamheten. Men enligt la
gen skall all övervakning stå under tillsyn av en övervakningsdomstol, 
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som därigenom blir den högsta av de tre instanser, varpå skyddsarbete 
vilar. Om den dömde inte fullgör sina skyldigheter enligt den villkorliga 
domens föreskrifter, åligger det sålunda övervakare eller skyddskonsulent 
att dra ärendet inför domstolen, som beslutar om lämplig åtgärd. Å andra 
sidan skall domstolen vid en årlig genomgång av alla ärenden som står 
under dess tillsyn granska konsulentens och övervakarens sätt att fullgöra 
sina åligganden. 

övervakningsdomstolen — vanligen den underrätt som meddelat do
men — kan delegera en del av sina befogenheter till en särskild övervak
ningsnämnd, eventuellt gemensam för flera domstolar. Anordningen med 
övervakningsnämnder har hittills inte slagit helt igenom. Enligt förslaget 
till brottsbalk skall emellertid övervakningsnämnderna göras obligatoriska 
och med avsevärt vidgade befogenheter anförtros »ledningen av och till
synen över kriminalvården i frihet». 

KOMMER INRÄTTANDE AV ÖVERVAKNINGSNÄMNDER I VARJE DISTRIKT ATT 

MEDFÖRA »STRAMARE TYGLAR» FÖR SKYDDSPERSONALEN? 

»Ja, naturligtvis!» utbrister Anna-Lisa Ek, skyddskonsulent i Södertörn-
Gotlands distrikt, som redan har fått en viss känning av de nya arbets
formerna. »Men det kommer ju bara att bli till fördel för vårt arbete», 
menar hon. »ökad tillsyn kommer framför allt att betyda en ökad kon
takt i största allmänhet och det behöver vi på ömse håll. Jag hoppas 
t ex ivrigt på sådana personalförstärkningar i mitt 'enmansdistrikt' att 
skyddskonsulenten alltid skall kunna finnas till hands när domstolarna be
höver hjälp, bl a med övervakarförslag, kompletterande utredningar i åtals
ärenden, yttranden till förhandlingar. Häromåret fick jag av en jurist i 
häradsrätten höra, att 'det gällde att börja dagen med att beställa telefon
kö till skyddskonsulenten om man vill ha tag på henne!' Domstolarna 
känner ju till vår stora arbetsbörda. De drar sig många gånger för att 
ringa och besvära i onödan och nöjer sig med att begära konsulentens 
yttrande i kritiska fall. Så skulle det inte behöva vara! — Det är stimu
lerande att samarbeta med domstolarna i gemensamma ärenden. Ens om
dömesgillhet och engagemang kan ställas på hårda prov, men i gengäld 
fäster domstolarna ofta stor vikt vid vad konsulenten har att lägga i våg
skålen. Bland det mest intressanta i skyddsarbetet är att tillsammans med 
domstolarna på ett tillräckligt tidigt stadium få vara med och lägga upp 
en positiv behandlingsplan», säger konsulent Ek, som hoppas få se denna 
uppgift — nu på försöksstadiet — allmänt realiserad när övervaknings
nämnderna blir en fastare institution: »därigenom skulle den villkorliga 
domen som behandlingsform fä ökat förtroende i vidare kretsar», betonar 
hon. 
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Att skyddspersonalen ser fram emot ett närmare samarbete med dom
stolarna är uppenbart. Under nuvarande förhållanden är det emellertid 
inte alltid så lätt att upprätthålla kontakten. Följande uttalande av kon
sulent Nyblom torde vara representativt för situationen i allmänhet : »Sam
arbetet med domstolarna försvåras av att dessa i många skyddskonsulent-
distrikt inte bara är talrika utan också stora och belägna på avsides or
ter», skriver han. »Inte heller är det så lätt att få den kontakt med notari
erna vid en häradsrätt som man skulle önska när de är så många som 
6—8 stycken! På personundersökningsplanet har vi dock en del med dem 
att göra, t ex genom att ge förslag på övervakare, och vid de årliga ge
nomgångarna av tillsynsärenden får vi ytterligare en viss kontakt. Be
klagligt är att vi endast i ringa omfattning har tillfälle att närvara vid 
huvudförhandlingar för att t ex vid förhandlingens slut kunna ta hand om 
en villkorligt dömd som omedelbart behöver hjälp och stöd.» 

I visst samband med kontakten domstol-frivård står det problem, som 
här berörts av konsulent Nyblom, nämligen att frivården understundom 
knappast har någon möjlighet att sättas in just när den behövs som bäst, 
dvs omedelbart efter avkunnandet av den villkorliga domen. Konsu
lent Perborg intresserar sig särskilt för detta spörsmål. Han påpekar att 
»flertalet personer som döms villkorligt i verkligheten har svårt att få 
tillfälle att avge nöjdförklaring. Det händer nämligen inte så sällan att 
domstolen tar gemensam överläggning senare på dagen för alla mål som 
förevarit samma dag, och när sedan domen meddelas, har den dömde re
dan hunnit avlägsna sig. Därmed går han miste om möjligheten att ome
delbart förklara sig nöjd.» Det betyder med andra ord att prövotiden inte 
heller börjar löpa och att således övervakningen fördröjs. »Det vore önsk
värt», menar konsulent Perborg, »att när villkorlig dom kan komma i 
fråga, den dömde alltid vore närvarande när domen meddelas. Nu händer 
det att han först långt senare, kanske först genom pressen, får reda på sin 
dom, och att han hunnit försvinna innan övervakaren fått tag på honom. 
Den dömde får ju inte heller de ord på vägen som han borde få! Jag und
rar om man inte vid meddelandet av villkorlig dom borde ha den överva
kades exemplar av övervakningsboken färdigskrivet att överlämnas just i 
samband med de där orden på vägen? Då skulle han genast få ett på
tagligt bevis om sin dom. I boken står ju också övervakarens namn och 
adress och kontakten mellan dem skulle omedelbart kunna etableras!» 

Svårigheterna att lösa hjälpsituationerna för de villkorligt dömda i an
slutning till domstolsförhandlingarna är ett problem som varit aktuellt i 
skilda sammanhang och bl a diskuterats i Stockholms stadsfullmäktige. 
För huvudstadens vidkommande har man tagit ett stort steg mot en lös
ning genom att från slutet av 1959 permanent knyta en skyddsassistent 
till rådhusrätten för att biträda med skyddsarbetet. Assistenten har sin 
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tjänstelokal i närheten av övervakningsnämndens kansli. Till arbetsupp
gifterna hör att ge förslag på personundersökare och övervakare, vara 
närvarande vid rättegången för att gå domstolen till hända med råd och 
upplysningar, hjälpa till med att ordna arbete och bostad åt den dömde 
eller sörja för hans intagning på alkoholistanstalt eller annan inrättning, 
ta hand om den dömde efter domen och se till att övervakningen kommer 
igång etc. Detta arrangemang har slagit mycket väl ut och har avsevärt 
bidragit till det goda och förtroendefulla samarbete som råder mellan 
Stockholmsdistrikten och rådhusrätten. 

Det behövs en bro Oavsett vilken dominerande roll som öppen kriminalvård än kommer att 
mellan anstalt och få i en framtid, kommer ändå vistelse i anstalt att bli en ofta förekom-
frivård mande påföljd, isynnerhet vid grövre brott. Men även anstaltsvården skall 

avslutas med frivård. Frivårdens personal skall ta vid där anstalten slutar. 
övergångstiden är fylld av problem, i första hand för den intagne. Har 
anstaltsbehandlingen haft en aldrig så gynnsam inverkan på honom, så 
återbördas han alltför ofta vid frigivningen till den miljö, vars missförhål
landen i främsta rummet bidragit till att framkalla hans brott. Det gäller 
att motverka riskerna så långt det går. Anstaltsvårdens målsättning — att 
främja den intagnes anpassning i samhället — måste därför även innefatta 
åtgärder, som går ut på att söka ordna hans förhållanden efter frigivning
en, skaffa arbete och bostad, över huvud söka eliminera de faktorer som i 
hans speciella fall varit brottsbefrämjande. Det betyder i praktiken att an
staltens personal även måste arbeta med sikte på eftervården för att re
sultatet av anstaltsbehandlingen inte skall äventyras. Det betyder också 
att skyddsarbetarna, på vilka huvudansvaret för eftervården vilar, måste 
gripa in redan under anstaltstiden. Ett nära samarbete mellan dessa båda 
grupper av kriminalvårdare är m a o ofrånkomligt. 

En sådan samverkan är i viss utsträckning också föreskriven i olika för
fattningar. Verkställighetslagen talar om skyldighet för anstaltsnämnden 
att kalla skyddskonsulent till sammanträde där frigivningar behandlas, 
och 1956 års behandlingskungörelse ger en liknande föreskrift om hans 
deltagande vid anstaltens frigivningskollegier. 

Men räcker det med sammanträden? 
»Det förberedande arbetet med utskrivning och frigivning av interner 

borde få betydligt mera plats inom anstalterna än det har nu, isynnerhet 
där det saknas sociala kuratorer», anser konsulent Perborg. »övervakning 
och tillsyn underlättas om skyddsarbetarna kommer med redan från bör
jan. Men en sådan medverkan är beroende av samarbetet mellan an
stalts- och frivårdsfolk. Här borde vara en fast broförbindelse, men ty
värr händer det väl ofta, att kontakten uppehålls genom färja. Ur en fri-
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vårdares synvinkel förefaller det som om anstalterna tidigare och mera 
intensivt borde arbeta med en effektiv eftervård för ögonen. Att färje
gång ibland får tas till beror på att arbetet innanför och utanför murar
na är så väsensskilt •—• det gäller inte bara för de intagna och klienterna, 
det gäller också för personalen på båda håll», konstaterar han. 

De skilda arbetsfälten sätter otvivelaktigt sin prägel även på tjänste
männen. »Det blir en skillnad i fråga om erfarenheter, problemställning
ar och sätt att angripa problemen», menar konsulent Karlström. »Fri-
vårdspersonalen glömmer lätt hur en klient resonerar när han sitter på 
anstalt och isynnerhet att han då har en mycket orealistisk syn på de 
situationer som kan uppstå efter frigivningen. Friheten hägrar och då 
'ordnar sig allt', arbete kan han få så snart han kommer ut, vänner och 
bekanta skall rusa till och erbjuda bostäder, pengarna kommer att räcka 
hur länge som helst, och framför allt: livet skall bli helnyktert! Mycket 
ofta går det helt enkelt inte att föra ett sakligt resonemang med den som 
snart skall friges. Anstaltsfolket i sin tur glömmer, att den klient vi mö
ter i frihet är en helt annan än den i anstalten — tydligast märks det på 
de anstaltsanpassade, som ofta har mycket svårt att klara sig ute (sprit
missbruk, dålig uthållighet, klen begåvning).» 

De praktiska svårigheter som personalen å ömse håll ställs inför är 
också olika: »Det är besvärligt för anstaltspersonalen att ordna arbete och 
bostad medan vederbörande är intagen», påpekar konsulent Karlström. 
A andra sidan har vi här ute inte anstaltens möjligheter att se till att 
klienten kommer upp i rätt tid på morgnarna, att han går till sitt arbete, 
att han inte är uppkäftig mot arbetsbefälet etc. Vi måste i högre grad än 
anstaltspersonalen söka samarbeta, lirka, övertala, vädja till förnuftet.» 

Hur bron skall byggas tecknar assistent Atterbom: »Det behövs en 
ökad information om frivården. Tjänstemännen inom anstalterna måste 
få en vidare inblick i frivårdens verksamhetsområde och arbetsuppgifter 
och en god kontakt med de samhällsorgan, som samarbetar med frivår
den. Givetvis är det lika angeläget, att frivårdspersonalen är väl insatt i 
arbetet på anstalterna!» 

Egen erfarenhet är den bästa källan till information. 

Att ett fortlöpande utbyte av personal mellan anstalter och frivård är 
till gagn för hela fångvårdsarbetet torde vara höjt äver allt tvivel. Det 
är också den personalpolitiska linje, som fångvårdsstyrelsen slagit in på. 
Inte minst värdefullt anses det vara, att personer i ledande befattningar 
inom olika grenar av kriminalvården genom egna praktiska erfaren
heter från skilda verksamhetsfält tillägnar sig den realistiska och vid
synta inställning till klientelet, som är nödvändig för en rätt förståelse 
för kriminalvårdsarbetets många komplicerade problem. 
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Men bron båtar Konsulent Perborg riktar strålkastarljuset mot några allvarliga missförhål-
föga om den inte landen som socialvården ännu inte lyckats komma tillrätta med och som 
leder till ordnade flyktigt berörts i det föregående. »Vi lever i ett samhälle, där man tidvis 
väga r . . . är tvungen att sätta vissa personer i anstalt», skriver han. »Skyddsarbe

tarnas uppgift är att möta dessa människor när de lämnar anstalten för 
att återvända till den miljö, som förorsakat deras omhändertagande. Den 
miljö som skadat och som åter och åter skadar — en miljö som är en åter
vändsgränd, en väg tillbaka. Människor behandlas i anstalt därför att de 
måste komma bort — en alkoholist t ex måste torrläggas. Men behand
lingen blir meningslös om det inte finns möjlighet att låta den behandlade 
byta miljö där så behövs! Nu står vi både inom fångvården och nykter
hetsvården handfallna när en intern vill återvända till den skadliga mil
jön. Ingenting är att göra, ty ingenting finns att bjuda. All eventuell på
verkan strandar på det saknade alternativet! Här borde någonting ske. 
som kan ge anstaltbehandlingen en annan mening — ett verkligt mål. 
Samhället bör ge oss ett rejält handtag, skapa möjlighet till omplante
ring där det finns utsikter att lyckas. Låt oss få de alternativ som hjälper 
oss att fortsätta behandlingen!» ber konsulenten. 

Många av de intervjuade är inne på samma tankegång och för fram 
likartade förslag till lösning: »Det råder en skriande brist på 

INACKORDERINGSHEM 

med tillgång till personal som på ett betryggande sätt kan hålla upp
sikt över klientelet den första tiden efter frigivningen, då omställningen 
är särskilt svår», framhåller bl a assistent Barbro Strand i Kristianstad. — 
»Här syns det som om de kommunala myndigheterna borde kunna göra 
en insats», menar kollegan i Jönköping, »men man tycks vara rädd för att 
sådana hem, om än i mindre skala, skall dra till sig ett för kommunen 
mindre önskvärt klientel.» 

Konsulent Lilliehöbk har ett annat förslag som komplettering till det 
förra: 

»SKYDDAD VERKSAMHET 

för vissa särskilt handikappade klientelgrupper — gärna belägen utan
för storstaden, t ex subventionering av lämpliga arbetsgivare, någon form 
av familjevård, något slags industri- eller lanthem.» 

F n finns endast ett inackorderingshem av åsyftat slag i landet, näm
ligen i Göteborg, där föreningen Skyddsvärnet driver en dylik verksam
het i egen regi men med understöd av stat och kommun. Ett annat är 
under uppförande i Stockholm. Vad som i övrigt finns att tillgå är hem 
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av olika slag tillhörande Frälsningsarmén, stadsmissioner och andra reli
giösa och ideella samfund (t ex Röda Korset), där skyddskonsulenterna 
brukar ha möjlighet att placera vissa klienter. 

Som skyddad verksamhet kan man kanske också räkna de av AMS ord
nade yrkeskurserna, där även frivårdens klienter brukar tas emot och ges 
en god arbetsträning. 

Eftervårdsutredningen har fäst stor uppmärksamhet vid detta brännan
de spörsmål och rekommenderar fångvårdsstyrelsen ökade ansträngningar 
att lösa bostadsproblemet efter mönster från Göteborg. Utredningen för
utsätter, att man härvid skäligen kan räkna med kommunalt stöd. 

Även om starka skäl talar för att fångvårdsstyrelsen går i bräschen för 
upprättande av inackorderingshem som ett led i sin eftervårdande verk
samhet, förefaller det dock rimligt, att landsting och kommuner lämnar 
ett verksamt bistånd. Uppgiften att ta hand om och sörja för dessa miss
anpassade medborgargrupper måste vara en socialvårdens gemensamma 
angelägenhet. Om vederbörande i det akuta fallet hamnar på fångvårds
anstalt, alkoholistanstalt eller annan social inrättning beror ju inte sällan 
på en slump. Hans sociala återanpassning angår däremot hela samhället. 

Underbemanning »Det som tar mest tid är expeditionsarbetet», konstaterar konsulent Quen-
gör frivården till nerstedt, »inte minst besöken av klienter och då särskilt de villkorligt fri-
expeditionsarbete givna. Det är givetvis värdefullt i och för sig, men eftersom det bara finns 

en tjänsteman på mitt distrikt, medför det en bundenhet till expeditionen, 
som är till men för arbetet i stort. Resorna ute i distriktet för personlig 
kontakt med klienter, övervakare m fl blir eftersatta. Ett stort problem på 
ett 'enmansdistrikt' är att konsulenten alltid måste handlägga alla ären
den själv. Det kan ju inte undvikas att man under årens lopp 'kör fast' 
med en del klienter, så att det inte längre går att få något förtroendefullt 
förhållande till dem. I sådana fall skulle det för båda parter vara oändligt 
skönt om man kunde överlåta åt en kollega att fortsätta ärendet!» 

Konsulent Svegland har trots hjälpen av assistenter samma problem i 
sitt storstadsdistrikt, som ju även omfattar Halland. »Arbetet på expedi
tionen kräver tjänstemännens ständiga närvaro», säger han, »vi har rela
tivt små möjligheter att resa ute i distriktet. Som väl de flesta märker 
som skall söka oss per telefon är apparaten så gott som blockerad åt
minstone under förmiddagstimmarna. Vi får dagligen besök av klienter 
och övervakare och skall besöken ge något resultat kan de många gånger 
inte avfärdas efter fem, tio minuter. Vi får ofta anslå upp till timmar för 
var och en. Men det räcker inte! Det är något av ett önsketänkande att 
tro, att vi på skyddskonsulentexpeditionerna skulle kunna sitta som ad
ministratörer och dirigera övervakare och tillsynsman att klara upp svå-
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righeterna med klienterna. Vi måste kunna ingripa själva och därför be
höver vi en avsevärd ökning av expeditionspersonalen!» 

Konsulent Rasmusson påpekar att bundenheten vid expeditionen ofta 
hindrar tjänstemannen från »ett snabbt ingripande genom besök på en 
avlägsen ort, något som kanske skulle ha besparat åtskilligt arbete i fram
tiden. En expedition kan ju inte heller lämnas obemannad för en längre 
tid. Resorna måste därför forceras och kan inte ske rationellt.» 

Att »en skyddskonsulentexpedition för att fungera effektivt måste be
mannas med minst två skyddsarbetare», understryks av skyddskonsulent 
Perborg, som ensam har att svara för 400 vd och vf. »Det rena fältarbe
tet blir lidande av expeditionsarbetet», klagar också han, »och även om det 
är meningen att vi borde kunna det, så är det inte alltid så lätt att se 
klienten bakom papperet!» Konsulent Perborg är inte optimistisk inför 
framtiden : »Enligt frivårdsbetänkandet kommer detta distrikt sist av samt
liga att få personalförstärkning. Men redan nu är arbetsuppgifterna såda
na att de nästan dränker skyddsarbetaren! Hur skall det då inte bli när de 
nya uppgifterna som är på väg har nått fram?» Och då är det i första 
hand uf-eleverna och de förvarade som han har i tankarna. 

Skyddskonsulentexpeditionernas omfattande »telefontjänst» skapar även 
rent materiella bekymmer: »Det låter kanske otroligt, men det är faktiskt 
sant, att varje gång telefonräkningarna anländer är det med en viss bä
van som jag summerar dessa för att se om vi kan hålla ramen för ansla
gen», berättar konsulent Nyblom —• »och vi som försöker tänka på att 
inte ha för långa samtal!» suckar hans assistenter, »ökat anslag för det 
goda redskapet telefonen, t ex i samma utsträckning som arbetsförmed
lingen», står högt på önskelistan i skogslänet Jämtland och likaså i Norr
botten, varifrån skyddsassistent Brännström skriver: »I vårt avlägsna 
och vidsträckta distrikt har vi speciella svårigheter med de mycket knappt 
tilltagna anslagen för resor och expenser (telefon). Det vore stor skada 
om ökade arbetsuppgifter och därmed också ökade kostnader ålades oss 
innan organisationen är utbyggd och förstärkt», reflekterar han och drar 
en lans för en ny socialvårdstradition i Sverige: först personella och mate
riella resurser — sen en arbetskrävande och framstegsvänlig lagstiftning! 

Kommer den nya Skyddspersonalen är skeptisk, därom råder ingen tvekan. Man fruktar 
organisationspla- allmänt, att de bebådade förstärkningarna i realiteten inte kommer att 
nen att ge oss en medföra någon kännbar lättnad i arbetsbördan •— till men för hela fri
effektiv frivård? vården: »Verksamheten är inte betjänt av utarbetade skyddsarbetare!» 

som konsulent Alstermark uttrycker det. Givetvis hälsas personaltillskot
tet med glädje, likaså de höjda anslagen, men man befarar att de ökade 
resurserna snabbt kommer att slukas av den klientelökning som samtidigt 
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är att vänta i flertalet distrikt och av nya tidskrävande arbetsuppgifter när 
skyddslagen träder i kraft. 

Konsulent Svegland gör sig till tolk för den förhärskande meningen 
bland skyddspersonalen: »Frivården i Sverige har under det sista årtion
det blivit försummad. Skall man nu kunna komma till rätta med krimina
litetsproblemet räcker det inte med att bygga nya anstalter och rusta upp 
de gamla, även om detta naturligtvis är av godo. Statsmakterna måste 
satsa betydligt större belopp på frivården än vad som nu är planerat.» 

En kraftig utbyggnad behövs, därom är alla ense. Men alla är lika en
se om en annan sak: den får inte ske för snabbt! En successiv ökning av 
organisationen, helst några steg före ökningen av arbetsuppgifterna, är 
det reformprogram som man odelat ansluter sig till. 

Det finns åtskillig erfarenhet bakom en sådan inställning. Skyddsarbe-
tarkåren har tillkommit under loppet av tjugo år och har under denna re
lativt korta tid skapat sig ett rykte för hög kvalitet, fasta traditioner och 
stor sammanhållning. 

VAD ÄR ORSAKEN TILL SKYDDSARBETARNAS DOKUMENTERADE 

»LAGANDA»? 

Svaren är entydiga och vägledande för framtiden: 
»Anledningen är att vi bildar små arbetsenheter och att det inte inom 

teamet finns någon rangordning som märks, inga kompetenskonflikter 
medlemmarna emellan. Våra små enheter har fått vidkännas ganska myc
ket yttre tryck från skilda håll, det stärker sammanhållningen», säger 
konsulent Stenkvist. 

»Anledningen är att organisationen fått växa relativt långsamt och 
att konsulenter och assistenter fått arbeta sida vid sida med i stort sett 
likartade arbetsuppgifter inom var sin del av distriktet», säger assistent 
Strand. 

»Anledningen är att assistenterna kommit till efter hand och först varit 
tvungna att vikariera ganska länge och på så sätt visa sin lämplighet innan 
de själva fått en tjänst. Det har gett kåren en homogen sammansättning», 
säger konsulent Alstermark. 

»Anledningen är att det rör sig om ett alldeles speciellt arbete och då 
blir det folk av ett speciellt slag som söker sig hit. För att man över hu
vud skall kunna uthärda i det här jobbet behövs det otvivelaktigt ett 
visst mått av idealitet, intresse och förståelse för människor som är litet 
utanför den normala samhällsgemenskapen», säger konsulent Quenner-
stedt. »Med detta följer väl också en viss förmåga att förstå och uppskat
ta sina kolleger, även om de är olika en själv!» 

»Anledningen är att de flesta känner varandra», säger till sist konsu-
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lent Lilliehöök. »En bidragande orsak är inte minst de årliga konferenser 
som fångvårdsstyrelsen anordnar, där skyddspersonalen kan träffas och 
diskutera aktuella problem inbördes och med styrelsen. Vi hoppas dessa 
konferenser skall få fortsätta! Sammanhållning är ett oundgängligt vill
kor i vårt arbete. — Eftersom klientelet är starkt rörligt och uppkomna 
situationer i regel måste lösas snabbt, måste det finnas en direkt och 
omedelbar kontakt mellan skyddsarbetarna på de olika orterna över he
la landet.» 

Resurser och sam- Uttalandena är belysande och väsentliga: det sätt på vilket skyddskon-
arbete är grunden sulentorganisationen har fått växa fram efter hand, det sätt på vilket 
till effektivitet den rekryterats med personer med särskild håg och fallenhet för yrket, 

det okonventionella och praktiska sätt på vilket den fått arbeta i små 
självständiga enheter har skapat en sammanhållning och en kåranda, 
som ökat dess effektivitet som ett frivårdens instrument vida över nume
rär och resurser. 

Och kanske mer än så: 
Skyddsarbetarkåren har visat sig vara en god plantskola för nya kraf

ter. Inte bara ungdomar, som under studietiden praktiserar på en skydds-
konsulentexpedition, utan även äldre, som från skilda utbildningsvägar 
söker sig dit, får inom frivården en introduktion i krirninalvårdsarbetet, 
som kommer såväl frivården som anstalterna till godo. 

Kort sagt: skyddskonsulentorganisationen är enligt tjänstemännens egen 
uppfattning i och för sig bra! Det är nödvändigt att den byggs ut och att 
den byggs ut väsentligt, men det syns vara lika nödvändigt att utbygg
naden sker efter nu gällande ritningar: 

om frivården ges en ny struktur, riskerar den att förlora sin särart och 
därmed också grunden till sin effektivitet. 
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Kuratorns kontakt med de anhöriga 

Av fångvårdsassistent THORBORG ANDERSON 

»Kuratorn är den enda jag kan tala med» — det yttrandet har jag mött 
många gånger från intagnas anhöriga. Det är inte personen som åsyftas 
utan tjänstemannen! Kuratorn på anstalten, där sonen, maken, fästman
nen avtjänar sitt straff, är den enda man kan tala med utan att behöva 
•dölja, bortförklara eller berätta om det som är svårast — att ens närmaste 
sitter i fängelse. Kuratorn känner till det ändå! Henne eller honom kan 
man tala öppet med. Som kurator måste man också ha förmågan att för
stå och sätta sig in i hur svårt de anhöriga känner det. Många gånger är 
det så, att de som är utanför murarna är de som har det svårast. De 
skall ute i samhället och i den gamla miljön klara av ensamheten samt 
möta omgivningens medlidande eller kanske oftare förakt och ogillande. 
En hustru måste ensam stå för försörjningen av familjen, med en kanske 
raserad ekonomi söka hålla samman hemmet eller kanske under lång tid 
vara hänvisad till socialhjälp. För många tillkommer också att man öns
kar hålla omgivningen utanför vad som hänt. Speciellt gäller detta an
höriga till dem som för första gången avtjänar straff. En hustru eller fäst
mö försöker i det längsta hemlighålla för sina föräldrar och vänner var 
maken resp fästmannen finns. Förhållandena kan då bli synnerligen pres
sande — med lögner, bortförklaringar och ständig rädsla för att saken 
skall bli upptäckt. Mycket vanligt är att mödrar hemlighåller för barnen 
var fadern finns — han ligger på sjukhus, han arbetar på annan ort osv. 
Barnen åsamkas ofta mycket lidande genom att kamrater genom sina för
äldrar fått kännedom om förhållandena. Helt nyligen fick jag en skild
ring av hur en liten 5-åring fick höra av sin lekkamrat att denne inte 
längre fick leka med honom — »för din pappa är dum och sitter i fäng
else». Det resulterade i ett slagsmål, där 5-åringen intensivt försvarade 
sin pappa. De psykiska följderna för barn av att bli hånade av kamrater 
eller uteslutas ur gänget för att fadern sitter i fängelse kan bli betydande 
— speciellt då man måste sätta det i relation till den aktuella hemsituatio
nen med en kanske psykiskt nedgången och jäktad mor. 

Över huvud taget kan man säga att den intagnes anhöriga många 
gånger har det så svårt och har så stora problem att brottas med att de 
behöver all den hjälp de kan få. Och oftast är det kuratorn på anstalten, 
som är den som är närmast till att ge denna hjälp. Även då det gäller den 
intagne själv, är det av väsentlig betydelse att ha kontakt med hans an
höriga. Man kan aldrig förstå eller sätta sig in i en annans problem utan 
att känna till hans bakgrund och hans hemmiljö. För planeringen av 
hans frigivning exempelvis är det av ovärderlig nytta att ha kontakt 
med hans familj under anstaltstiden. Kuratorn blir också ofta den för
medlande länken mellan den intagne och hemmet. 

När man skall ge några exempel på hur tillvaron kan gestalta sig för 
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de anhöriga, är det så många människoöden, som tränger sig på att det 
är svårt att välja ut några vissa. 

Jag tänker på en mor i ett litet landsortssamhälle, som då maken häk
tades blev ensam med den då 7-årige sonen. Där fanns mycket små möj
ligheter för henne att få något arbete och ganska snart började pojken 
få lida för vad fadern gjort genom förföljelse från kamraterna. Hustrun 
flyttade till Stockholm, dels för att komma till en ort där hon var okänd 
och där arbetsmöjligheterna var större, dels för att komma närmare ma
ken och kunna besöka honom. Hon lyckades också få en relativt bra an
ställning men bostadsfrågan blev ett stort problem. Då hon hade barn, 
hade hon svårt att få hyra möblerade rum och periodvis måste de bo på 
hotell. Att pojken genom denna omplantering till storstadsmiljö utan 
ordnade hemförhållanden skulle få stora anpassningssvårigheter är inte 
att undra på. För modern kom alltså som en extra belastning till de re
dan förut stora problemen oron över pojkens alltmer tilltagande neuro
tiska symtom. Situationen förbättrades i viss mån, sedan såväl mor som 
son kommit under läkarvård — pojken vid rådgivningsbyrå — samt så 
småningom bostadsfrågan lösts någorlunda tillfredsställande. 

Jag tänker också på den 20-åriga flickan, skötsam och ordentlig, som 
kommit till Stockholm från landsorten och fått anställning som skrivbi
träde vid ett statligt verk. Hon var förlovad med en man från sin hem
ort, frånskild och med ett okvalificerat lagerarbete i Stockholm. Han 
gjorde sig skyldig till brott, för vilket han dömdes till omkring två års 
straffarbete. När han häktades var fästmön gravid, hon bodde inneboen
de och hade inga ekonomiska tillgångar mer än sin lön. Hon höll troget 
fast vid fästmannen hela tiden, skrev flitigt och besökte honom så ofta hon 
fick, och klarade ensam upp sin situation på ett verkligt beundransvärt 
sätt. Hon ville inte be om någon hjälp från sitt hem och reste inte heller 
hem förrän barnet var fött, då hon vistades hemma till dess hon så snart 
hon kunde åter började arbeta. Till en början hade hon pojken i vecko
daghem och tog hem honom endast över lördag—söndag, men så lycka
des hon få en lägenhet och kunde sedan ta hem honom varje kväll. På 
den lön hon hade klarade hon hela tiden sin och barnets försörjning, 
köpte det allra nödvändigaste i möbelväg och gick in för att ha det be
talt till dess fästmannen skulle komma hem — »så att vi kan börja utan 
skulder». Själv begärde hon aldrig någon ekonomisk hjälp från fångvår
den och de små belopp hon ändå fick, var hon ytterst tacksam för. 

Mycket ofta vänder sig också hustrun till kuratorn för att få tala ut om 
sina tankar för och emot skilsmässa. Det kan då även hända, att kuratorn 
blir den som får det inte så lätta uppdraget att delge den intagne ett be-
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Brevet från anhöriga 
en viktig kontakt med 
yttervärlden. 

slut, som hustrun finner alltför svårt att framföra. Även om inte alla 
handlar så radikalt, som den hustru som — efter att hela anstaltstiden 
troget ha besökt maken och skrivit kärleksfulla brev till honom — dagen 
före hans frigivning per expressbrev bad mig meddela honom, att hon 
inte längre ville fortsätta äktenskapet och att hon då brevet anlände 
redan försvunnit från Stockholm till okänd ort. 

En man kom en dag in på kuratorsexpeditionen med en telefonräk
ning, som hans hustru skickat till honom med uppmaning att betala. Det 
kunde han givetvis inte göra och inte heller kan man av fångvårdsmedel 
betala familjernas telefonräkningar. Denna episod kom dock att ge upp
hov till en mycket långvarig kontakt med hans familj via ekonomisk 
hjälp till det allra mest aktuella behovet —• som snarare var maten för 
dagen än betalning av den redan avstängda telefonen — till rådgivning 
i rena samlevnadsproblem. 

Det finns så många olika sammanhang, där man spontant kommer i 
kontakt med de anhöriga. Det gäller att bakom de mera ytliga proble
men, som det är lätt att be om hjälp med, kunna urskilja det som är det 
väsentliga. En del praktiska detaljer kan vara inledningen men vid fort
satt kontakt framkommer betydligt allvarligare problem. Det är viktigt 
att ge sig tid att lyssna. Kanske är det det viktigaste av allt! Och många 
gånger tyvärr den enda hjälp man kan ge. Sällan känner man sin oför
måga att ge någon hjälp som inför en mor eller far, som har sitt barn i 
fängelse, antingen det nu är för första gången eller det har upprepats 
många gånger. För alltid hoppas man ju att det förra straffet var det 
sista ! 

Familjeärendena är en av de allra viktigaste uppgifterna för en fång
vårdskurator. Den intagnes återanpassning i samhället skall vara det cen
trala i allt vårt arbete. Det är då mycket väsentligt, att hans emotionella 
kontakter bibehålls stabila eller stabiliseras. Den som efter anstaltstidens 
slut återvänder till harmoniska hemförhållanden, har betydligt större 
chanser att klara sig än den som inte har den förmånen.1 Att söka bi
draga till detta är ett viktigt led i vårt arbete. 

Inom detta område som inom så många andra gör mängden av ären
den det omöjligt att i den utsträckning, som vore önskvärt, vidta åtgär
der. Man hinner inte ta kontakt med familjer, som inte av sig själva på
fordrar hjälp — man hinner inte göra hembesök annat än i tvingande 
fall. Det behövs fler kuratorer på våra anstalter — och kuratorer med 
förståelse för de anhörigas problem — om inte många viktiga familje
ärenden skall bli åsidosatta. 

1 Detta är även statistiskt bevisat. Enl SOU 1944: 50, s 346, är återfallsrisken i åldern 
25—70 år: 2,5 % för gifta, 3,2 % för ogifta samt för frånskilda 10 ggr större än för gifta. 
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Hur hög är recidivismen? 

Av byråsekreterare KARL-ERIK FORSSTRÖM 

Många av de termer, som man använder inom kriminologin och inom 
kriminalpolitiken, är ännu till sitt innehåll inte fullt entydiga. Själva 
ordet kriminalitet ges av olika personer en högst olika innebörd: den 
ena ytterligheten representeras av dem, som med kriminalitet menar alla 
brott — från smärre förseelser till de grövsta brott — den andra av dem, 
som endast avser den grövsta brottsligheten, t ex straffregisterbrottslighe
ten. Motsvarande gäller för begreppet recidivism, återfall i brott eller 
bättre: återfall i brottslighet. Definitionerna på kriminalitet och på reci
divism har sålunda nära samband med varandra. 

Ibland ställs man inför den hypotetiska frågan: »Om man kunde mins
ka recidivismen till hälften, vad skulle det innebära i form av minskade 
anspråk på anstaltsresurser?» På denna till synes exakt formulerade frå
ga kan det vara svårt att lämna ett korrekt svar, bl a beroende på svårig
heten att bestämma innebörden i begreppet recidivism. 

I publikationen Brottsligheten, som för varje år utges av statistiska 
centralbyrån och som ingår i serien Sveriges officiella statistik, finns vis
sa uppgifter om »förstagångsbrottslingar och recidivister». För år 1959 
kan anges följande procenttal, avseende straffregisterbrottsligheten. 

Antal föregående sakfällningar Samtliga sakfällda 1959, i procent 
Män 

47,8 
17,4 
9,3 

13,9 
11,7 

Kvinnor 

72,0 
14,4 
5,8 
5,6 
2,3 

Summa 

48,9 
17,2 
9,1 

13,5 
11,2 

Summa 100 100 100 

Av de under år 1959 sakfällda hade sålunda ungefär hälften tidigare 
sakfällts. O m m a n därutöver toge hänsyn t ex till verkställighetstidernas 
längd för de ovillkorligt dömda »recidivisterna», kunde man kanske ge 
ett svar på den ovan uppställda, hypotetiska frågan. Begreppet recidivism 
har här alltså fått en viss, noga begränsad innebörd. Gällde det endast 
at t betrakta recidivismen under en ekonomisk synvinkel — behovet av 
vårdplatser — skulle de angivna siffrorna möjligen vara tillräckliga. Frå
gan om recidivismens storlek har emellertid för kriminalvården även en 
annan sida, en mycket allvarligare och betydelsefullare. 

Recidivismens omfattning kan sägas vara en kontroll på effektiviteten 
i kriminalvården. O m man tror, att de anförda siffrorna i detta avseende 
skulle kunna användas som måttstock på kriminalvårdens förmåga at t 
återinpassa den brottslige i samhället, måste situationen te sig oerhört 
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dyster. Nu kan emellertid dessa siffror inte alls användas på det sättet 
De avser ju endast, som sagt, antalet sådana under ett år sakfällda, som 
tidigare sakfällts. Den verkliga recidivismen, som måste vara betydligt 
lägre än de i tablån angivna procentsiffrorna, måste emellertid definie
ras på ett annat sätt. 

Redan 1893 uppdrog den tyske kriminalstatistikern Köbner (Die Mé
thode einer wissenschaftlichen Ruckfallsstatistik als Grundlage einer Re
form der Kriminalstatistik, ingående i Zeitschrift fiir die gesamte Straf-
rechtswissenschaft Band XIII) riktlinjerna för en verklig återfallsstati-
stik. Dessa principer har tillämpats i ett par svenska undersökningar (se 
SOU 1944: 50 och 1947: 71). Vid beräknandet av återfallsprocenten 
bör man enligt Köbner s t ä l l a a n t a l e t f ö r å t e r f a l l d ö m d a 
i r e l a t i o n inte till totalantalet under samma år dömda (såsom i ovan
stående tablå) utan t i l l a n t a l e t å t e r f a l l s k a p a b l a , dvs till 
antalet av de personer, som under samma tid haft möjlighet att å t e r-
f a l l a . Till de återfallskapabla räknade Köbner personer, som varit 
straffade en eller flera gånger, såvida de inte genom dödsfall, emigration 
eller frihetsberövanden av olika slag var förhindrade att begå brott. De 
återfallskapabla uppdelades i återfallskapabla av första, andra osv graden 
(straffade en, två osv gånger). Därmed har den allmänna principen för 
mätandet av den verkliga recidivismen angetts. Vi behöver här inte när
mare beröra alla dess enskildheter. Här skall endast nämnas, att man i 
SOU 1954: 35 (Den svenska kriminalstatistiken) nämnt två tänkbara vä
gar att mäta återfallsfrekvensen. Å ena sidan kan man utgå från en års-
grupp återfallskapabla, dvs från de personer, som under ett visst år blivit 
återfallskapabla, och följa denna grupp framåt i tiden ett visst antal år 
för att registrera de återfall, som inträffar inom gruppen (framåtblickan
de återf allsstatistik). Å andra sidan kan man utgå från antalet återfall 
under ett visst år och ställa detta i relation till antalet personer, som 
under året kunnat återfalla i brott (tillbakablickande återf allsstatistik). 

I Sverige finns för närvarande inte någon statistik, som gör det möjligt 
att ange antalet återfallskapabla ens approximativt riktigt. Införandet av 
en återfallsstatistik hör till de mest angelägna uppgifterna vid den refor
mering av den svenska kriminalstatistiken, som nu pågår. Det väsentliga 
syftet med en sådan statistik skulle vara att lämna upplysningar om kri
minalvårdens effektivitet, då det gäller att förhindra recidivism, samt att 
tjäna till ledning för bedömandet av de olika reaktionsformernas värde 
ur behandlingssynpunkt. Det är dock uppenbart, att en återfallsstatistik 
av här skisserad typ inte kan lämna ett bestämt svar på frågan om, vil
ken av två behandlingsformer som är den bästa, då det gäller att före
bygga recidivism. Bedömningen av den brottsliges beskaffenhet har ju 
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stor betydelse redan vid valet av reaktionsform. O m t ex en jämförelse 
mellan villkorlig dom och frihetsstraff visar lägre återfallssiffror för dem, 
som blivit villkorligt dömda, behöver detta inte nödvändigtvis bero på att 
frivården skulle vara effektivare än anstaltsvården. Den villkorliga domen 
kommer till användning just i sådana fall, dä r m a n kan räkna med en 
lägre återfallsrisk. Siffrorna kan emellertid utgöra en indikation på den 
ena behandlingsformens större lämplighet än den andras. Vidare kan 
siffrorna för den verkliga recidivismen användas vid jämförelser mellan 
återfallsbrottslingar och brottslingar, som inte återfallit, och alltså utgöra 
ett viktigt led i en framtida orsaksforskning och därmed ge svar på frå
gan, vilka metoder vi bör använda för a t t nedbringa recidivismen (se 
vår hypotetiska fråga ovan) . 

För svensk kriminalvård och för svensk kriminologisk forskning blir 
det av ett oskattbart värde a t t i framtiden få tillgång till en utförlig och 
fortlöpande statistik över den verkliga recidivismen. Tills vidare måste vi 
alltså konstatera, a t t vi inte vet någonting bestämt om recidivismens stor
lek och därmed inte heller någonting om kriminalvårdens effektivitet, den 
avgörande frågan för den svenska kriminalpolitiken. 

HUR UPPLEVER FÅNGEN SITT STRAFF? 

Reflexioner av en intagen. Ur ett uttalande, publicerat i Tidskrift för Kriminalvård. 

I något sammanhang har det sagts att kriminalvård på anstalt inte är samma sak som 
sjukhusvård och om det kan man förvisso vara överens. En aktiv kriminalvård måste 
givetvis innebära kooperation från de intagnas sida, och så sker väl i vissa fall vid vissa 
anstalter. Att så inte sker i högre grad beror dock inte uteslutande på bristande vilja 
från de intagnas sida. Hur skall man få de intagna att tro, att den kvalificerade anstalts
personalen, som med sin stora arbetsbörda knappast har tid att ägna sig åt annat än 
rutinarbete, skulle ha tid eller ens orka att aktivt ägna sig åt ett djuplodande arbete i 
syfte att kartlägga de orsaker som fört den intagne i hans nuvarande situation ? 

På det svarar säkert någon att det finns psykoterapi eller s k samtalsgrupper vid 
några anstalter. Detta är ett förhållande som jag är medveten om. Men i hela fång
vården — med nära 5 000, eller kanske flera intagna — finns det på sin höjd 5 sam
talsgrupper med omkring 50 deltagare. En procent — säger och skriver 1 % •— av alla 
intagna kan alltså med nuvarande resurser ges möjlighet att lära känna sig själva och 
kanske också därmed roten och upphovet till sin kriminalitet. Personligen tror jag det 
skulle vara väl använda slantar att ytterligare bygga ut denna verksamhet, som jag vet 
varit till gagn för många av dem som kunnat beredas tillfälle att deltaga. 

Hur upplever då fången i allmänhet sitt straff? Med den erfarenhet jag — tyvärr — 
har skaffat mig av straffavtjänande, tror jag mig våga påstå, att det upplevs på minst 
tre olika sätt, nämligen : 

1) Som ett absolut vacuum, där det enda intresset är »revanschen mot samhället». 
2) Som ett liv utan ansvar och bekymmer, som den ideala tillvaron mellan sällsamma 

mellanspel i frihet, och 
3) Som en liten — men dock — möjlighet till återanpassning i samhället. 
Vilken av dessa tre huvudgrupper som är störst vill jag inte yttra mig om, däremot 

vågar jag med säkerhet påstå, att den tredje gruppen är den minsta. Om den så skall 
förbli beror inte i så hög grad på de intagna, som på de myndigheter som borde ha 
möjlighet att radikalt ingripa. 
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Kriminalvårdens personalutbildning i ett skede 
av expansion 
Av kriminalvårdsskolans rektor, förste byråsekreterare 

INGEMAR LUNDKVIST 

Vad kriminal
vårdstjänsteman
nen måste kunna 
och känna till 

Även »överhop
pade» vaktkon-
staplarna på kurs 

All heltidsanställd 
personal tränas 
för både anstalts-
och frivård 

Kriminalvård är ett yrke som ställer både stora och speciella krav på sina 
utövare. Verkställighetslagen talar om »fasthet och allvar» i behandlingen 
av den intagne och denna behandling skall dessutom beakta den intagnes 
människovärde. Anstaltspersonalen skall vidare fullgöra bevakande uppgif
ter och svara för ordning och säkerhet utan att de nämnda kraven efter
satts. Målet för samtliga befattningshavare är självfallet den intagnes åter
anpassning i samhället. Arbetsuppgifterna blir sålunda både socialvårdande 
och i viss mån polisiära. 

Det torde vara självklart att den utbildning som erfordras för kriminal
vårdsyrket måste bli mycket specialiserad. Oavsett vilka skolor och betyg 
den nyanställde kriminalvårdaren har bakom sig, måste det åvila arbetsgi
varen att ge den erforderliga specifika utbildningen. Men även för den er-
farne och välutbildade befattningshavaren föreligger behovet av fortbild
ning inom yrket. Samma fenomen är för övrigt välbekant från andra yr
ken. Lagstiftningen inom kriminalvården ändras, nya behandlingsmetoder 
prövas, psykologer och psykiatrer gör nya rön osv. 

Kriminalvårdens nuvarande personalutbildning är en utbyggnad av det 
utbildningsprogram som antogs av statsmakterna 1952. Bakom detta pro
gram låg ett förslag från 1951 års fångvårdsutredning, som bl a översett 
utbildningsfrågorna och påyrkat en väsentlig intensifiering av verksamhe
ten. Utbildningsbehovet hade, till stor del beroende på beredskapsårens 
finansiella läge, fått stå tillbaka för andra frågor. Ett par exempel må an
föras i detta sammanhang. De tidigare kurserna om tre månader för vakt-
konstaplar hade — efter några år då inga kurser alls förekom — ersatts 
med kurser om tre veckor. Den senaste kursen för direktörer och assistenter 
hade anordnats år 1922; det skulle dröja till år 1953 innan nästa kurs ägde 
rum. 

Utbildningsfrågan har i stort sett kommit i ett klart gynnsammare läge 
på senare år. Visserligen finns det fortfarande allför många befattningsha
vare som inte fått någon speciell utbildning för sitt yrke men redan detta 
budgetår kommer kurser att anordnas för ett antal »överhoppade» vakt-
konstaplar. Årets anslag till utbildning av personal är 233 000 kronor (exkl 
avlöningskostnaderna). Enligt planerna kommer fångvårdsstyrelsen att an
ordna 8 centrala kurser omfattande sammanlagt 220 befattningshavare. 
Till jämförelse kan nämnas att det totala antalet befattningshavare inom 
kriminalvården uppgår till ungefär 3 000. Av detta antal har uppskatt
ningsvis ca 800 genomgått central utbildningskurs. 

Utbildningsärendena inom kriminalvården handläggs av styrelsens utbild
ningssektion. Ett rådgivande organ vid fångvårdsstyrelsens sida är den cen
trala studienämnden. I denna sitter verkschefen, rektorn vid Socialinstitu
tet i Stockholm, företrädare för sociologin, psykologin och psykiatrin samt 
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två representanter för kriminalvårdens personalorganisationer. Tyngd
punkten i utbildningen ligger på de centrala kurserna. Dessa är av inter-
natstyp och förlagda i närheten av Stockholm. Kriminalvårdsskolan — der 
nyligen antagna sammanfattande benämningen på vår utbildningsverk
samhet — är sålunda en skola utan egna skollokaler. Kursdeltagarna er
håller oavkortad lön under kurstiden och resor och förläggningskostnader 
bestrids av styrelsen. Lärarna rekryteras i stor utsträckning bland verkets 
egna befattningshavare. 

Utbildningen av tillsynspersonalen — den största personalgruppen •— 
har av naturliga skäl stått i förgrunden när det gällt att åstadkomma bätt
re förhållanden på det här området. Enligt beslut vid 1956 års riksdag in
rättades en särskild aspirantkår för befattningshavare i tillsynstjänst. Varje 
år har sedan dess anställts 30 aspiranter. Men då rekryteringsbehovet i själ
va verket är större, har vi fått en uppdelning av de nyanställda i aspiranter 
och »vanliga» vaktkonstaplar och vårdare. 

Varje år — i regel i början av året — antar fångvårdsstyrelsen aspiranter 
för tjänstgöring inom de olika räjongerna. För att bli antagen fordras •— 
liksom för tillsynspersonal i övrigt — bl a att vederbörande har fyllt 21 år, 
har genomgått minst folkskola med väl godkända betyg och har erhållit 
goda vitsord från tidigare arbetsanställningar. Sökande skall ange inom 
vilken räjong han i första hand önskar tjänstgöra. En förmån ur den an
ställdes synpunkt är att aspiranterna garanteras stadigvarande tjänstgö
ring under aspiranttiden. 

Aspiranttiden, som tillsammans omfattar 18 månader., inleds med att 
den nyanställde får genomgå en informationsvecka vid räjongens central
anstalt, varvid olika befattningshavare meddelar de upplysningar, som an
ses nödvändiga för att den fortsatta tjänstgöringen skall förlöpa så tillfreds
ställande som möjligt. Därefter vidtar den praktiska tjänstgöringen på oli
ka anstalter inom räjongen. Meningen är att en aspirant skall lära sig yrket 
bl a genom att praktisera på anstalter av olika karaktär. Han skall sålunda 
tjänstgöra både vid öppna och slutna anstalter och skall vidare bli förtro
gen med behandlingen av både svårskötta och lättskötta intagna. 

Aspiranternas praktik är kombinerad med två centrala utbildningskur
ser. Fr o m detta budgetår omfattar denna utbildning sammanlagt tolv 
kursveckor, fördelade på två kurser om vardera sex veckor. Den första kur
sen infaller efter cirka ett halvårs tjänstgöring och den andra är förlagd 
till slutet av aspiranttiden. De aspiranter som fullgjort de båda kurserna 
med godkända betyg och dessutom befunnits praktiskt lämpliga för krimi
nalvårdsyrket antas efter aspiranttidens utgång till extra tjänstemän. 

Som framgår av ovanstående blir aspiranterna måhända orättvist gynna-

Aspirantens ut
bildning — teori 
och praktik 

En stor nyhet för 
året 



de framför övriga anställda. De »vanliga» vaktkonstaplarna kommer 
emellertid att ägnas särskilda kurser och meningen är att nå fram till re
surser som gör det möjligt att utbilda alla nyanställda i tillsynstjänst. Att 
aspiranttjänstgöringen är förknippad med så pass omfattande teoretisk ut
bildning torde vidare till stor del vara orsaken till att annonserna lockar 
ett förhållandevis stort antal sökande med goda teoretiska och praktiska 
kvalifikationer. 

I detta sammanhang kan nämnas att styrelsen för närvarande undersö
ker möjligheterna att åstadkomma ett systematiserat och enhetligt ansök
ningsförfarande. Avsikten är att man, liksom redan skett på många andra 
områden, skall utnyttja den tillämpade psykologin för att på ett effekti
vare sätt välja ut sökande med önskade egenskaper. 

Enligt den gällande undcrvisningsplanen är aspirantkurserna utformade 
på följande sätt (de båda sexveckorskursernas timantal har här summe
rats) : 
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J u d o — den ofarliga variationen av den 

japanska brottningsmetoden jiu-jitsu 

har i år börjat läras ut på kriminalskolan. 

Här ett par vaktkonstaplar på kurs 

som tränar vissa moment. 



Som synes är ämnena i stort sett indelade i grupperna orientering och 
instruktion. Den sista gruppen utgör tyngdpunkten i kursprogrammet. Så 
långt det är möjligt avser undervisningen här att förmedla färdigheter, 
som erfordras för det dagliga arbetet. Undervisningen i hygien t ex om
fattar bl a övning i städning m m som skall underlätta för den anställde 
att instruera de intagna i rengöringsarbetet. Under lektionerna i kriminal
rätt får deltagarna lära sig att läsa domar osv. 

Ämnet judo bör kanske beröras med några ord. Det har ofta uttalats öns
kemål från personalhåll om att kurserna också skulle innehålla instruktion 
i självförsvar. Judo, som är en modifierad form av den gamla japanska 
jiu-jitsu-konsten och befriad från de skadliga greppen, har ansetts som 
det lämpligaste hjälpmedlet härför. Judo är även en allsidig och bra 
motion. Inte minst viktig är dessutom den psykiska träningen: judo ger 
nämligen psykisk säkerhet, självförtroende och självbehärskning. 

Särskilt i samband med kurserna för tillsynspersonal har avsaknaden av 
särskilda läroböcker för kriminalvårdens behov visat sig besvärande. Detta 
behov kommer att täckas genom särskilda kompendier för kursbruk. För 
närvarande är en serie kompendier under utarbetande i kriminalrätt, 
anstaltspsykologi, hygien m fl ämnen. 

Även för befälstjänstemän i tillsynstjänst anordnas centrala kurser. Del
tagarna har här självfallet en betydligt större yrkeserfarenhet och under
visningen tar i större omfattning sikte på befattningshavarnas arbetsupp
gifter som arbetsledare och expeditionstjänstemän. Under detta budgetår 
anordnas en grundkurs för tillsynsbefäl enligt följande program. 

Judo för självför
svar, motion och 
psykisk träning 
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Gruppen kuratorer, assistenter, direktörer och frivårdspersonal (skydds
konsulenter och skyddsassistenter) har i regel akademisk examen eller so
cionomutbildning som teoretisk bakgrund. De speciella krav som kriminal
vårdsyrket ställer gör det dock nödvändigt med speciella kurser även för 
dessa befattningshavare. Under detta år anordnas en kurs enligt nedan
stående program. Deltagarna skall före kursen studera viss facklitteratur 
och det förutsattes att de även kan tillgodogöra sig böcker på engelska. 

Arbetsledarna Vad anstalternas arbetsledare beträffar har dessa sedan 1946 haft vissa 
fortbildas även möjligheter att genomgå fackliga utbildningskurser, som anordnas av an
för sin uppgift som nan än fångvården. Fr o m i år kommer emellertid denna kategori att vara 
kriminalvårdare representerad även vid de centrala kurserna för tillsynspersonal. Motive

ringen till denna ändring vid uttagningen av kursdeltagare är ungefär föl
jande. De förut nämnda kurserna för arbetsledare är självfallet inte i 
främsta rummet inriktade på fångvårdens problem utan avser i första hand 
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förkovran inom de olika yrkesgrenarna. Utan tvivel intar dock arbetsledar-
na en central position i vårdarbetet. Även dessa befattningshavare bör vara 
väl förtrogna med frågor rörande ordning och säkerhet liksom med be
handlingsmetoder och psykologi, psykiatri och sociallagstiftning. — Arbets-
ledarna kan även av styrelsen beviljas studiebidrag till korrespondenskur
ser eller annan fortbildning inom de olika yrkesgrenarna. 

Nordiska krimi- Till personalutbildningen hör också det nordiska personalutbyte som 
nalvårdare lär gått sedan år 1953. Varje år får två svenska kriminalvårdstjänstemän un-
av varandra der 30 dagar studera kriminalvården i ett nordiskt grannland, som i sin 

tur sänder två representanter till oss. I år sker utbyte mellan å ena sidan 
Sverige och Norge, å andra sidan Danmark och Finland. 

Varje år disponeras vidare medel till lokala kurser. Här är variationen 
betydande och några fixa kursprogram finns inte. Vid några av de större 
anstalterna anordnas i år kurser i judo. I övrigt anordnas på några platser 
föreläsningsserier om 5 à 10 kvällar. Dessa kurser hålles ofta i samarbete 
med personalorganisationerna och äger rum på fritid. Det är självklart 
att man vid dessa kurser endast kan ge begränsade och översiktliga fram
ställningar av de olika ämnena men kurserna torde ha ett stort värde som 
stimulans i det dagliga arbetet. 

En kår välutbilda
de övervakare i 
landets kriminali
tetscentra har en 
ytterst viktig upp
gift att fylla 

Det bör också nämnas att styrelsen i viss utsträckning lämnar bidrag till 
anstalternas personalbibliotek. De centrala liksom även de lokala kurserna 
bör, vid sidan av de kunskaper som direkt förmedlas, även ge impulser till 
fortsatta studier. Och denna möjlighet kan åtminstone i någon mån bere
das tjänstemännen genom de fackböcker som finns på anstalterna. Man 
bör också komma ihåg att vi hittills inte haft möjlighet att låta alla kom
ma på kurs och även för de befattningshavare det här är fråga om torde 
personalbiblioteken ha en viss betydelse. Det färskaste inslaget i styrelsens 
litteraturspridning är den serie av stencilerade referat som sedan någon tid 
utsänds till personalen. De saker som refereras är främst böcker och tid
skriftsuppsatser på engelska. Det händer mycket och det skrivs mycket 
på det internationella kriminalvårdsplanet, och fångvårdsstyrelsen har an
sett det vara en angelägen uppgift att ge arbetstyngda och jäktade befatt
ningshavare denna litteraturservice. 

Utöver de medel som bestrider den nu nämnda utbildningen disponerai 
styrelsen sedan några år över ett särskilt belopp till kurser för övervakare, 
tillsynsmän och personundersökare. Årets anslag uppgår till 10 000 kronor. 
Denna utbildningsverksamhet består av lokala kurser och organisationen 
uppvisar en hel del variationer. En grundläggande princip är att kurser
na i största möjliga omfattning skall anordnas under medverkan av skydds-
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konsulenter och skyddsassistenter. Styrelsen äger i övrigt anordna kurserna 
i samverkan med andra statliga och kommunala myndigheter samt med 
enskilda organisationer. Styrelsen har även möjlighet att lämna bidrag till 
kurser som anordnas av andra myndigheter eller organisationer. Kurserna 
är i regel förlagda på kvällstid och deltagarna sätter till sin fritid för sa
ken. Det säger sig emellertid självt att ett anslag på 10 000 kronor inte för
slår till att varje år i varje skyddskonsulentdistrikt anordna någon mera 
omfattande utbildning. Styrelsen får därför fördela kursanslaget med hän
syn till de föreliggande behoven. Sålunda kommer årets anslag att till stör
re delen användas till kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö. I be
kämpandet av brottsligheten i storstäderna torde en välutbildad överva
karkår ha en mycket viktig uppgift att fylla. 

Av ovanstående torde framgå att kriminalvårdens personalutbildning för 
närvarande befinner sig i ett skede av expansion. Men även om resurser
na blivit större, kan de ännu inte betraktas som tillräckliga. För att det 
skall bli möjligt att bedriva kriminalvård enligt lagstiftarnas intentioner 
är det i hög grad önskvärt att utbildningsverksamheten kommer att om
fatta i princip alla anställda. Det inte minst viktiga i detta sammanhang 
är att fångvårdsstyrelsen får möjligheter att ge en kontinuerlig och sti
mulerande fortbildning, som helst bör sträcka sig över befattningshavarens 
hela tjänstgöringstid. 

Företagsnämnden vid fångvårdsanstalten i Norrtälje konfererar. Anstaltsdirektör Gösta Arvids
son i mitten. I raden till vänster förste uppsyningsman Sivert Järnebeck, förste vakt-
konstapel Owe Redholm, förste vaktkonstapel Rolf Krohn. I raden till höger fäng-
vårdsassistent Willy Jonasson, förste verkmästare Tage Lundwall, yrkesmästare Per 
Hugo Nässén. 
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Socialstyrelsens remissyttranden över aktuella kriminalvårdsproblem: 

Samhällets resurser för kriminalvården i frihet 
måste förstärkas 

De personer som är föremål för kriminalvård i frihet är ofta i starkt be
hov av hjälp och stöd i olika former för att kunna återgå till ett nor
malt samhällsliv. Om den hjälpande och stödjande verksamheten i så
dana fall uteblir, torde risken för återfall i brott vara påtaglig. Socialsty
relsen tillstyrker därför i sitt remissutlåtande 1956 års eftervårdsutrednings 
förslag (i betänkandet Kriminalvård i frihet: SOU 1961: 16) att öka sam
hällets resurser för tillgodoseende av frivården. Styrelsen ansluter sig ock
så i huvudsak till de av utredningen uppdragna riktlinjerna för en upp
rustning på frivårdens område. Ett par punkter anser sig styrelsen dock 
böra något kommentera. 

Såsom utredningen anfört torde det för att en effektivisering av frivår
den skall komma till stånd vara nödvändigt att väsentligt förstärka den 
fackutbildade personal, som ägnar sig åt denna vård. Socialstyrelsen 
framhåller emellertid, samtidigt som styrelsen ansluter sig till utredningens 
förslag om förstärkning av den statsanställda personalen, att man även 
bör tillvarata de insatser, som kan erhållas på frivillighetens väg. Genom 
att enskilda personer åtar sig övervakningar motverkas att för ändamålet 
anställda tjänstemän nödgas åta sig ett så stort antal uppdrag, att den 
personliga kontakten med de övervakade och den individuella omsorgen 
om dem blir åsidosatt. Med hänsyn till den betydelse sådan kontakt och 
omsorg har, bör i större utsträckning än för närvarande tillses, att antalet 
övervakningsuppdrag på samma person begränsas, och socialstyrelsen ifrå
gasätter om det är lyckligt att såsom utredningen gjort räkna med att en 
assistent skall kunna omhänderha ända upp till 50 övervakningsuppdrag 
samtidigt. Enär utredningen förklarat sig skola uppta frågan om rekryte
ring av övervakare och den till dem utgående ersättningen i särskild ord
ning, anser sig socialstyrelsen dock sakna skäl att i nu förevarande sam
manhang gå ytterligare in på denna fråga. 

Huvudansvaret för eftervården av frigivna skall enligt utredningen vila 
på skyddskonsulentorganisationen, varvid dock förutsatts, att en väsent
lig medverkan lämnas av tjänstemän-vid anstalterna. Anledningen till 
att huvudansvaret ansetts böra läggas på skyddskonsulentorganisationen är 
att dess tjänstemän har större möjligheter att förskaffa sig kännedom om 
de för frivården betydelsefulla förhållandena på olika orter och att där 
knyta personliga kontakter av betydelse för den frigivnes återanpassning. 
Socialstyrelsen understryker i detta sammanhang vikten av att en ingående 
samverkan här sker mellan skyddskonsulenter och anstaltstjänstemän. De 
senare bör som regel ha hunnit skaffa sig en god kännedom om de intag
na, och denna kännedom som är av stor betydelse, då det gäller att lösa 
de personliga och psykologiska problem som uppstår i samband med fri-
givningen, bör utnyttjas. 
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Det har vidare i utredningen förutsatts, att en intim samverkan sker mel
lan skyddskonsulentorganisationen och organen för ungdomsvård, nykter
hetsvård och annan socialvård. I vilka former denna samverkan skall ske 
har utredningen inte gått närmare in på. Även om ett gott samarbete i 
många fall redan råder, är socialstyrelsen ingalunda övertygad om att så 
alltid är fallet. Inte heller har de i detta sammanhang uppkommande 
speciella problemen — såsom att flera övervakare kan bli tillsatta inom 
en och samma familj eller att de straffade måste besöka ett flertal institu
tioner och där redogöra för sitt läge — blivit belyst. Socialstyrelsen, som 
betraktar frågan om samverkan mellan olika vårdorgan, till vilka i detta 
sammanhang även bör hänföras arbetsförmedlingar och arbetsvårdsorgan, 
såsom utomordentligt betydelsefull, skulle med stor tillfredsställelse ha 
sett, att denna fråga blivit föremål för en mer ingående utredning samt 
att i allt fall vissa riktlinjer uppdragits för en dylik samverkan. 

I fråga om personundersökningar har utredningen föreslagit, att dessa 
utförs på ett tidigare stadium än vad som nu är fallet samt att domstol 
så snart en personundersökare förordnas skall lämna skyddskonsulenten 
meddelande härom. Domstol skall vidare kunna överlämna till vederbö
rande övervakningsnämnd eller skyddskonsulent att föranstalta om per
sonundersökning. Enligt socialstyrelsens mening är det i detta samman
hang väsentligast, att personundersökningarna inte slentrianmässigt över
lämnas till en begränsad krets av personer samt att inte på en och samma 
person läggs ett alltför stort antal undersökningar. En personundersökare 
bör inte erhålla fler uppdrag än att han — i enlighet med vad som före
skrivs i 3 § tillämpningskungörelsen till personundersökningslagen — får 
tid och möjlighet att besöka den tilltalade i hans hem, inhämta upplys
ningar från hans familj och andra närstående samt bilda sig en på per
sonliga iakttagelser grundad uppfattning om förhållandena i hans om
givning. Det torde för närvarande inte alltför sällan förekomma, att 
hembesök inte sker samt att personundersökningen grundas på ett samtal 
med den tilltalade och diverse per telefon inhämtade upplysningar. En 
sådan ordning är enligt socialstyrelsen inte tillfredsställande. Man bör 
därför i samband med utbyggnaden av skyddskonsulentorganisationen 
tillse, att erforderlig personal finns att tillgå för verkställande av person
undersökningar. 

Vad angår frågan om de frivilliga skyddsföreningarnas framtida ställ
ning delar styrelsen utredningens uppfattning, att den verksamhet, som 
bedrivs av skyddsvärnen i Stockholm och Göteborg är av stort värde 
såsom ett komplement till den statliga verksamheten samt att staten bör 
tillvarata och stödja de insatser, som dessa skyddsföreningar gör. Social-
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styrelsen tillstyrker därför förslaget om ökade statsbidrag till skyddsvär
nen i Stockholm och Göteborg. Däremot är socialstyrelsen mera tveksam 
i fråga om lämpligheten av, dels att förlägga vården av vissa kategorier 
frigivna eller försöksutskrivna till de statliga organen och vården av andra 
kategorier frigivna och försöksutskrivna till skyddsvärnen, dels också att 
tillägga byråföreståndare och assistenter hos skyddsvärnen de befogenhe
ter och skyldigheter, som tillkommer skyddskonsulent respektive skydds
assistent. Utan att vilja uttala någon deciderad uppfattning i frågan vill 
socialstyrelsen ifrågasätta, om det inte vore en bättre lösning att ytterli
gare förstärka skyddskonsulentorganisationen i Stockholm och Göteborg 
samt låta skyddskonsulentorganisationen stå ansvarig för hela frivården. 
Något hinder torde därigenom inte uppstå för att tillvarata och ekono
miskt understödja skyddsvärnens insatser. 

Vad slutligen angår kostnaderna för genomförandet av utredningens 
förslag har utredningen räknat med 21 löneklassen för den nye konsulen
ten i Stockholm samt 19 löneklassen för övriga konsulenter. Utredningen 
har därvid utgått från det löneläge som rådde, då betänkandet avgavs. 
Sedan dess har dels vissa skyddskonsulenttjänster höjts från 19 till 21 lö
negraden, dels även samtliga eftervårdskonsulenter, som i betänkandet 
angetts placerade i 19 lönegraden, uppflyttats till 21 lönegraden. Enär 
utredningen emellertid angett, att utredningen inte genom sina kost
nadsberäkningar tagit någon ställning till frågan om bibehållande av den 
nuvarande lönegradsplaceringen för skyddskonsulenterna, anser sig social
styrelsen inte ha anledning att ytterligare gå in på denna fråga. 

Socialstyrelsen talar för att det satsas på en effektiv 
frivård med kvalificerade övervakare 

Vad som gäller rekryteringen av övervakare inom fångvården äger i stort 

sett tillämpning även i fråga om övervakare inom socialvården, framhåller 

socialstyrelsen i sitt utlåtande över 1956 års eftervårdsutrednings betän

kande (stencilerat) rörande rekryteringen och ersättningen till enskilda 

personer såsom övervakare. I fråga om ersättningen har arvodet till över

vakare inom fångvården hittills varit normgivande för ersättningen inom 

socialvården. Ställningstagandet till de berörda frågorna blir därför av 

direkt betydelse även för socialvården. 

Utredningen påpekar att strävandena att nedbringa antalet uppdrag per 

övervakare får anses ha varit framgångsrika men att det alltjämt finns 

Väsentlig höjning 
av övervakararvo
dena bör snarast 
genomföras 
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enstaka övervakare — i regel tjänstemannaövervakare — med ett stort 

antal uppdrag. En ytterligare utspridning av uppdragen bör enligt utred

ningen eftersträvas. I detta sammanhang understryker utredningen även 

behovet av en samverkan i övervakningsfrågor mellan olika vårdorgan i 

syfte bland annat att förhindra att i onödan flera övervakare utses för 

olika medlemmar i samma familj. 

Anhopningen av uppdrag på enskilda övervakare är uppenbarligen nu

mera begränsad till ett relativt fåtal fall. Genom direktiv från berörda 

myndigheter borde emellertid antalet övervakare med ett flertal övervak

ningsuppdrag kunna än mer begränsas. Enligt socialstyrelsens mening bör 

inte mer än ett fåtal — i regel högst fem — uppdrag av ifrågavarande 

slag lämnas till enskild person eller till annan tjänsteman än sådan, i vil

kens tjänst det ingår att handha dylika uppdrag. Härvid må anmärkas att 

styrelsen även anser det angeläget att yrkesverksamma övervakare inte be

lastas med uppdrag i sådan utsträckning att handläggningen blir slen

trianmässig. 

Vad behovet av samverkan mellan olika vårdorgan beträffar kommer 

socialstyrelsen att på lämpligt sätt — eventuellt genom styrelsens publika

tion Råd och anvisningar — medverka till en ökad sådan samverkan, i 

första hand på socialvårdens område. 

I fråga om ersättningens belopp föreslår utredningen för vissa fall en 

höjning till 25 kr/mån medan ersättningen för övriga fall skall förbli oför

ändrad. Höjningen skall endast gälla för övervakning av utskrivna från 

anstalterna. Vad beskattningsfrågan beträffar hänvisar utredningen till 

bevillningsutskottets uttalande om en generös bedömning av frågan om 

avdragsgilla kostnader för övervakningsuppdraget. 

Arvodesfrågan bör Frågan om ersättning till övervakare bör enligt socialstyrelsens mening 

bedömas ur rekry- bedömas i första hand ur rekryteringssynpunkt. Socialstyrelsen anser att 

tenngssynpunkt j ^ u r vårdsynpunkt och även ur samhällsekonomisk synpunkt är väl värt 

att satsa på en effektiv frivård med kvalificerade övervakare och att en 

förutsättning för att erhålla ett tillräckligt urval av dylika övervakare är 

att arvodesfrågan omregleras. Även skälighetssynpunkter bör i detta sam

manhang tillerkännas beaktande. Styrelsen vill understryka utredningens 

uttalande, att det med uppdragets fullföljande nästan undantagslöst föl-
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jer utgifter för övervakaren, vilka kan uppgå till och kanske överstiga det 

nuvarande arvodet (15 kr/mån). Vidare bör enligt styrelsens mening be

aktas utredningens uttalande att riksskattenämndens anvisningar i juli 

1961 rörande deklarationsplikten för arvodena medfört att en viss irrita

tion utbrett sig bland övervakarna, vilken lett till att ett flertal övervakare 

avsagt sig sina uppdrag eller vägrat att på nytt åta sig övervakningsupp

drag. 

Mycket starkt ökat 
behov av överva
kare inom såväl 
barna- och ung
domsvården som 
nykterhetsvården 

Socialstyrelsen fäster vidare i förevarande sammanhang uppmärksam

heten på att såväl den förestående väsentliga utbyggnaden av frivården 

inom kriminalvården som det efter den nya barnavårdslagens ikraftträ

dande alltmer ökade behovet av kvalificerade övervakare inom barna-

och ungdomsvården kommer att ställa krav på starkt ökad rekrytering 

av övervakare. Även inom nykterhetsvården går utvecklingen i denna 

riktning. Behovet av att utöka antalet övervakare är sålunda enligt sty

relsens mening av avsevärd styrka. 

Socialstyrelsen fö
reslår att överva
kararvodet höjs 
upp emot 50 kro
nor 

Socialstyrelsen anser med hänsyn till det anförda att en väsentlig höj

ning av arvodena snarast bör genomföras. Det av utredningen för vissa 

fall föreslagna beloppet 25 kr/mån är enligt styrelsens mening alltför lågt. 

En höjning för samtliga övervakningsuppdrag upp emot 50-kronorsgrän-

sen bör allvarligt övervägas. 

Förslaget att uppdela ersättningen i två arvodesgrupper säger sig so

cialstyrelsen, som framgår av det anförda, inte kunna biträda. Enligt sty

relsens mening ställer övervakningen av villkorligt dömda (till skyddstill

syn dömda) väl så starka krav på övervakaren som övervakningen av an

staltsklientelet. Liknande synpunkter gäller även inom socialvården. Sty

relsen vill alltså bestämt hävda att samma arvode bör utgå till alla kate

gorier av icke-yrkesmässiga övervakare. 

Vad beskattningsfrågan beträffar föreslår socialstyrelsen, med hänvis

ning bland annat till utredningens ovan återgivna uttalande rörande om

kostnaderna för uppdragets utförande, att ett fixerat belopp, förslagsvis 

15 kronor, fastställs som schablonavdrag vid beskattningen av arvodet. 

Styrelsen förutsätter härvid, liksom utredningen, att skyddskonsulenter

na även i fortsättningen må av medel, som står till deras förfogande, be

strida större utgifter, som prövas motiverade av uppdraget. 
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Medicinska behandlingsåtgärder vid kriminalvård i frihet 
1956 års eftervårdsutredning rörande medicinska behandlingsåtgärder vid 
kriminalvård i frihet har i sitt betänkande (stencilerat) i olika samman
hang kommit in på frågan om brottslighetens orsaker. Det synes vara ut
redningens uppfattning att de psykiska abnormtillstånden bör tillmätas 
stor betydelse för brottslighetens uppkomst. Socialstyrelsen säger sig i sitt 
remissyttrande inte ha funnit anledning att närmare gå in på vad utred
ningen anfört i förevarande avseende. Psykiska abnormtillstånd kan gi
vetvis i speciella fall utlösa brottsliga handlingar. Det synes vidare vara 
klart att dylika tillstånd inte sällan framkallas av påfrestningar i samband 
med domen och under straffverkställigheten. Det anförda ger enligt sty
relsens uppfattning tillräcklig anledning att ägna det mentala tillståndet 
hos såväl anstaltsvårdens som frivårdens klientel ingående uppmärksam
het. 

Vid övervakningen av de straffades mentala tillstånd bör man uppenbar
ligen beakta tidigare undersökningar i den mån sådana utförts. Med 
hänsyn härtill är det anmärkningsvärt, att — enligt vad de sakkunniga 
framhållit — anstaltsmyndigheter och skyddskonsulenter inte alltid får 
del av de läkarutlåtanden, som inhämtats av domstol. Socialstyrelsen un
derstryker vad de sakkunniga anfört rörande angelägenheten av en änd
ring härutinnan. 

Emellertid är det framför allt betydelsefullt att man under anstaltstiden 
följer upp de intagnas mentala tillstånd. Även härvidlag synes avsevärda 
brister föreligga. De sakkunniga har härom anfört bland annat följande. 

Vissa skyddskonsulenter har anmärkt på den dåliga psykiska kondition, 
vari åtskilliga villkorligt frigivna befinner sig, när de lämnar fångvårds
anstalten. Någon terapeutisk verksamhet under anstaltsvården i syfte att 
fysiskt eller psykiskt stärka den intagnes motståndskraft till tiden för fri-
givningen synes därvid inte ha förekommit. I behandlingsjournalerna för 
de intagna nämns ofta ingenting om, huruvida vederbörande haft någon 
kontakt med psykiatern, och man saknar även varje form av råd och an
visningar från sådan läkare med avseende å eftervårdsarbetet. Skydds
konsulenten i Stockholms distrikt för särskild eftervård har ansett det 
vara påfallande i hur ringa utsträckning behandling till förebyggande av 
alkoholmissbruk påbörjats före provutskrivningarna av det så svårt alko-
holbelastade förvaringsklientelet. 

De sakkunniga redogör vidare för den befintliga organisationen för psy
kiatrisk vård inom kriminalvården och framhåller att denna organisation 
på grund av psykiaterbristen endast fungerar i begränsad utsträckning. 
Det vill synas som om endast de mest trängande fallen kan erhålla någon 
psykiatrisk vård. 

198 



Under sådana förhållanden vill socialstyrelsen ifrågasätta om inte i 
första hand tillgängliga resurser borde inriktas på att få den psykiatriska 
organisationen inom den slutna kriminalvården att fungera. 

Såvitt socialstyrelsen kan finna har utredningen inte närmare behand
lat denna fråga. Vissa omständigheter tyder emellertid på att utredning
en räknat med att ifrågavarande klientel skall behandlas på de social
psykiatriska mottagningar, som enligt utredningens förslag skall inrättas 
i de tre största städerna. 

Socialstyrelsen anser övervägande skäl tala för att de villkorligt dömda 
och villkorligt frigivna som ha besvärligheter med alkohol behandlas i 
samma ordning som andra alkoholmissbrukare. I den mån poliklinisk be
handling blir aktuell bör därför denna enligt socialstyrelsens mening äga 
rum vid de redan befintliga alkoholpoliklinikerna. Det bör också enligt 
styrelsens mening ankomma på huvudmännen för dessa och nykterhets
nämnderna att avgöra, om de anser en utbyggnad av den befintliga poli
klinikorganisationen påkallad. 

Vad kostnaderna beträffar erinrar socialstyrelsen om att statsbidrag ut
går med 75 % av kostnaderna för anskaffning av erforderlig utrustning 
samt för drift av klinikerna. Socialstyrelsen anser att det inte heller i före
varande avseende föreligger tillräckliga skäl att skilja mellan fångvårdens 
klientel och andra alkoholmissbrukare. 

Socialvårdsorganen behöver få viss tillgång 
till kriminalregistren 

I utlåtande över ett av president Maths Heuman såsom särskilt tillkallad 
utredningsman avlämnat betänkande Den allmänna brottsregistreringen 
(SOU 1961: 11) anför socialstyrelsen följande. 

Socialstyrelsen har, såsom framhållits i betänkandet, i tidigare samman
hang understrukit angelägenheten av att socialvårdsorganen i vissa fall ga
ves rätt att erhålla utdrag av straffregistret. Utredningen har också konsta
terat, att behov inte sällan föreligger inom de olika grenarna av socialvår
den att erhålla en tillförlitlig utredning om enskildas vandel samt att en 
sådan utredning självfallet stundom kan vara svår att åstadkomma utan 
tillgång till upplysningar från kriminalregistret. Samtidigt har emellertid 
utredningen förklarat, att det ur principiell synpunkt är olämpligt att låta 
registret i betydande utsträckning tjäna vandelskontrollens intresse, att den 
registrerade har ett berättigat krav på långtgående sekretess samt att det 
synes ofrånkomligt att sekretesskyddet avsevärt minskar i styrka, om rätt att 
rekvirera utdrag av straffregistret tillerkänns socialvårdsorganen. Utred
ningen har därför — under framhållande av att det synes synnerligen an-
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geläget att kretsen av de utdragsberättigade inte utökas och att sekretessen 
för straffregistret inte riskeras — funnit, att tillräckliga skäl inte föreligger 
att ge socialvårdsorganen rätt att utan prövning erhålla utdrag av regist
ret. För den händelse det likväl skulle anses, att rätt för socialvårdsorganen 
att erhålla utdrag bör införas, föreslår utredningen, att rätten begränsas 
till vissa grupper av ärenden samt att det överlåts till Kungl Maj:t att 
lämna erforderliga tillstånd. I enlighet härmed har i det överlämnade 
lagförslaget intagits en bestämmelse, att utdrag av registret även skall läm
nas till annan myndighet än sådan som i lagen direkt erhållit rätt att be
gära utdrag, om Kungl Maj :t för viss grupp av ärenden eller för särskilt 
fall lämnat sitt tillstånd därtill. 

Socialstyrelsen är väl medveten om betydelsen av att en sträng sekretess 
upprätthålls beträffande straffregistret samt att det för att sekretessen skall 
kunna upprätthållas är nödvändigt att snävt begränsa kretsen av utdrags-
berättigade. Mot dessa synpunkter måste emellertid vägas vikten av att i 
vissa socialvårdsärenden få tillgång till upplysningar om en persons krimi
nella belastning. Vid denna vägning bör även beaktas, om det inte är möj
ligt att finna en medelväg, som så långt möjligt är tillgodoser sekretesskyd
det utan att dock helt utesluta socialvårdsorganen från möjlighet att erhål
la upplysningar ur registret. Socialstyrelsen anser, att den av utredningen 
föreslagna alternativa lösningen erbjuder en sådan väg. Det torde om den
na lösning av frågan godtas kunna förutsättas, att Kungl Maj :t kommer atf 
iaktta erforderlig restriktivitet i fråga om vilka myndigheter, som bör få 
tillgång till upplysningar ur registret samt att tillstånd att inhämta utdrag 
ur registret endast kommer att lämnas beträffande sådana ärenden, där 
tillgång till upplysningar ur registret framstår såsom synnerligen angeläget. 

Under åberopande av det anförda hemställer socialstyrelsen att i lagen 
om straffregister i enlighet med det framlagda förslaget till lagtext intas en 
bestämmelse om att Kungl Maj :t må medgiva annan myndighet än som i 
lagen direkt angetts såsom utdragsberättigad rätt att för viss grupp av 
ärenden eller för särskilt fall erhålla utdrag av registret. 

I detta sammanhang påpekar styrelsen även, att det enligt styrelsens me
ning inte av den föreslagna lagtexten klart framgår, huruvida registret må 
göras tillgängligt för forskningsändamål. Då det torde vara av betydelse 
för forskare att vid vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning äga 
tillgång till upplysningar ur registret, bör enligt socialstyrelsens mening i 
lagen om straffregister i likhet med vad som nyligen skett i lagen om social
register intas en bestämmelse om att Kungl Maj:t äger medge, att upp
lysningar ur registret utlämnas till enskild för vetenskaplig eller annan där
med jämförlig undersökning. Givetvis bör före medgivandet undersökas 
att utlämnandet kan ske utan risk för att sekretesskyddet äventyras. 
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Information från Statens Ungdomsråd 

Pågående utredning inom statens ungdomsråd: 

U n g d o m s o r g a n i s a t i o n e r n a och den missanpassade 

u n g d o m e n 

Det är en vanlig arbetsform inom statens ungdomsråd vid behandling av 
frågor värda närmare studium och utredning, att tillsätta s k arbetsgrup
per på dem. En sådan arbetsgrupp består som regel av 3—5 ledamöter ut
sedda bland ungdomsrådets 40-tal medlemmar. För närvarande finns ock
så en arbetsgrupp för behandling av frågan om ungdomsorganisationerna 
och den missanpassade ungdomen. Den tillsattes i november 1960. 

Arbetsgruppens ordförande är kriminalkommissarie Ivan Mårtensson, 
Malmö, och som övriga medlemmar ingår fru Inga Sandehult, Farsta, ge
neralsekreterare Fredrik Franklin, Bromma, fil mag Harry östlund, Ene-
byberg och ungdomsintendent Gerhard Ericson, Tullinge, som också är 
arbetsgruppens sekreterare. Vid bearbetningen av utredningsmaterialet 
deltar även sekreteraren i ungdomsrådets delegation för upplysningsverk
samhet m m socionom Harry Andersson, Roslags-Näsby. 

Utredningsupp- Arbetsgruppens uppgift är att i görligaste mån kartlägga vad som gjorts 
draget av ungdomsorganisationerna eller organisationer av annat slag, som omfat

tar eller verkar bland ungdom för att bistå den missanpassade ungdomen 
samt denna verksamhets omfattning och metodik. Därefter har arbets
gruppen att till statens ungdomsråd lägga fram de slutsatser som denna 
kartläggning kan föranleda. Gruppen har låtit precisera begreppet »miss
anpassad ungdom» till att gälla nedanstående två grupper, benämnda 
alt a) och alt b) : 

alt a) barn och ungdom under 21 år, som varit föremål för åtgärd av 
barnavårdsnämnd, nykterhetsnämnd eller polismyndighet på grund av 
kriminalitet, prostitution, alkoholmissbruk, narkomani eller asocialitet 
av annan art; 
alt b) barn och ungdom under 21 år, som visat beteenderubbningar och 
anpassningssvårigheter av sådan art att de löper risk att förfalla till kri
minalitet, prostitution, alkoholmissbruk, narkomani eller asocialitet av 
annan art. 
För att få en så god uppfattning som möjligt om vad organisationerna 

gjort för den missanpassade ungdomen, har arbetsgruppen låtit framställa 
ett frågeformulär, som utsänts till ett 70-tal ungdomsorganisationer eller 
organisationer av annat slag som omfattar eller verkar bland ungdom. 

Formuläret innehåller till att börja med en fråga huruvida organisatio
nen anser ». . . att det ingår i dess uppgifter att arbeta med missanpassad 
ungdom i den mening som ovan angivits, i alt a) , i alt b)». Organisatio
nerna har haft att svara ja eller nej för de båda alternativen. I de fall där 
de svarat ja för det ena eller båda alternativen ombads de ge exempel på 
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sådan verksamhet. Eftersom det kan tänkas att organisationer, som svarar 
nej på ovanstående fråga, ändå tycker att arbete med missanpassad ung
dom kan vara en lämplig uppgift för andra frivilliga organisationer än just 
den egna, har en fråga också framställts i denna sak. Arbetsgruppen har 
dessutom frågat organisationerna, om de anser att ansvaret för arbetet 
med missanpassad ungdom bör bäras uteslutande av myndigheternas 
ungdomsvårdande organ. Från organisationer som uttalat sig för arbe
te med missanpassad ungdom eller redan bedriver sådan verksamhet, 
har gruppen också velat få reda på om de anser att organisationen bör 
samarbeta med myndigheternas organ i ungdomsvårdande uppgifter. Även 
i dessa tre frågeställningar har organisationerna beretts tillfälle att svara 
ja eller nej såväl för alt a) som alt b). 

Uppgifter från Förutom denna enkät till organisationerna har gruppen också, med bi-
ungdomsvårds- stånd av Kungl Socialstyrelsen, inhämtat uppgifter från ungdomsvårds
skolorna skolorna om eventuellt samarbete mellan dessa och organisationerna, om

fattningen och utformningen av detta samt rektorernas synpunkter och 
förslag på sådan verksamhet. 

Organisationerna Arbetsgruppen har ännu inte avslutat sitt arbete. Vi skall därför bara helt 
är för arbete bland flyktigt och inte på något sätt uttömmande gå in på vad utredningen kan 
missanpassade ge besked om. 

Beträffande organisationsenkäten kan redan nu sägas, att praktiskt taget 
alla de 50-talet organisationer, som uttryckt någon mening därom, anser att 
organisationerna bör arbeta för och bland missanpassad ungdom. Av dessa 
organisationer är det ett 30-tal som uttalar sig för eget engagemang, medan 
resten avstår för egen del men tycker att det kan vara en lämplig uppgift 
för andra frivilliga organisationer. Praktiskt taget alla organisationerna an
ser att man bör samarbeta med myndigheternas ungdomsvårdande organ 
då det gäller dessa angelägenheter. 

Många organisationer kan redan redovisa arbete för och bland missan
passad ungdom och vi skall ge några exempel på olika typer av verksam
het. Således kan nämnas såväl regionala som lokala konferenser samt upp
lysningsverksamhet kring problemet missanpassad ungdom. Man försöker 
få fram övervakare bl a genom övervakningskurser, ofta i samarbete med 
barnavårds- och nykterhetsnämnderna. På vissa håll ordnas speciell ledar
utbildning för arbetet med missanpassad ungdom. I några fall pekar or
ganisationerna på bedriven öppen verksamhet i vilken man får med miss
anpassad ungdom, och man har »gatuarbete», dvs en uppsökande verk
samhet bland ungdom på glid. Det finns organisationer som ägnar särskild 
uppmärksamhet åt att i ungdomsarbetet få med ungdomar med tråkiga 
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hemförhållanden och för sådana i skolåldern har man ordnat läxhjälp och 
läxläsningslokaler. Några organisationer driver inackorderingshem, skol
hem, mottagningshem o d, ofta i samarbete med socialstyrelsen. På flera 
av dessa ungdomshem låter man de inneboende utgöras av dels missan
passade ungdomar, dels vanliga skötsamma ungdomar. De sistnämnda lå
ter man då vara i majoritet för att förstärka deras och personalens möjlig
heter till positiv påverkan på de andra ungdomarna. Nämnas bör också 
organisationernas arbete bland eleverna vid ungdomsvårdsskolorna. Det 
vanligaste är tydligen att man från organisationernas sida gör besök på 
skolorna med underhållningsprogram. Ibland låter man eleverna besöka 
organisationernas sammankomster utanför ungdomsvårdsskolan. Det före
kommer också att eleverna bereds tillfälle att delta i lägerverksamhet, fjäll
färder o d i organisationers regi. Flera organisationer driver folkhögskolor, 
till vilka man varje år tar in en eller flera ungdomar av kategorin miss
anpassade. Strävanden finns också från organisationernas sida att knyta 
sådana kontakter med ungdomsvårdsskoleeleverna under deras tid på sko
lorna, att de vid utskrivningen skall få det lättare att finna vägen till or
ganisationslivet på de orter där de kommer att slå sig ner. 

Ungdomsvårds- På gjorda förfrågningar hos ungdomsvårdsskolorna har svar inkommit 
skolorna och or- från samtliga. De ger vid handen att skolorna nära nog utan undantag 
ganisationerna har haft samarbete med organisationslivet och också önskar förstärkt så

dant. Flera rektorer påpekar att det vore önskvärt att få till stånd en me
ra individuell kontakt mellan eleverna och organisationernas medlemmar 
än vad som kan bli fallet vid besök av underhållningspatruller någon en
staka gång. Bristande ekonomiska och personella resurser lägger dock hin
der för skolorna att mera målmedvetet inrikta sig på en sådan verksam
het. 

Man tycker sig redan nu kunna slå fast att organisationslivet spelar en 
roll i arbetet att tillrättaföra mer eller mindre missanpassade ungdomar. 
Samhället synes ha all anledning att på bästa sätt ta till vara och stödja 
organisationernas och de ungdomsvårdande instansernas intresse för ett 
samarbete för missanpassad ungdom. 

Harry Andersson 





SOCIALA MEDDELANDEN 
(ALLMÄNNA HÄFTET) 

U T G I V E N AV K U N G L S O C I A L S T Y R E L S E N 

ANSVARIG UTGIVARE: ERNST BEXELIUS 

REDAKTÖR: KAJ ANDERSSON 

Å R G Å N G 1962 NR 3 

Innehåll 
207 Aktuell målsättning för socialvården: cantralisering 

Intervjuuttalande av konsulent Rune Ek på Svenska stadsförbundets 
rationaliseringsavdelning 

209 Erfarenheter i Lund 
Av socialdirektör C G Stenkula 

216 Gävle stad och familjeprincipen 

Av socialdirektör Olle Thollander 

224 Socialvård, nykterhetsvård och barnavård samlade i en lag 
Av socialdirektör Olle Thollander 

226 Barnavårdsnämndernas PR-verksamhet 
Av barnavårdsinspektör Olle Hessleborn 

229 Socialvårdens situation under motorhelgerna i Karlskoga 
Utförlig berättelse av två socialtjänstemän 

245 Barnhemmens uppgifter i dag 
Av landstingsledamot Anna Lindman 

247 Samarbete mellan enskild och offentlig socialvård 
249 Samspelet mellan privata, kommunala och statliga organ inom barna-

och ungdomsvården 
Av byrådirektör Brita Hasselrot 

252 Märkligt enskilt initiativ för utbildning av folk inom barn- och ung
domsterapin 
Intervjuuttalande av dr Gösta Harding. Intervjuare redaktör Synnøve 
Bellander 

257 Ungdomslänkarna — ett aktivt inlägg i debatten om åtgärder mot 
ungdomsfylleriet 
Av sekreterare Stig Åhs 

263 Fri studieverksamhet på ungdomsfängelse 
Av författarinnan Anna Rönnqvist 

265 Individen som kom bort 
Av författarinnan Karin Stensland-Junker 

268 Många fosterföräldrar kan betraktas som fackmän på sitt område 
Byråchef Göta Rosén om arbetet i 1961 års utredning om 
effektivare åtgärder för vård utom ungdomsvårdsskola 

269 Något om fosterlöner 
Av barnavårdsinspektör Olle Hessleborn 

272 Förebyggande åtgärder av socialvården i Finspång 
Exempel på samverkan mellan kommun och enskilda 
Av socialvårdschef Carl-Eric Bjärhall 

2 7 9 INFORMATION FRÅN STATENS UNGDOMSRÅD 
Av kanslisekreterare Bertil Bagger-Sjöbäck 

281 LITTERATURÖVERSIKT 
TIDSKRIFTEN SOCIALA MEDDELANDEN utges med 8 artikelnummer (Allmänna häftet) och 12 separata 
häften med statistiskt informationsmaterial (Statistisk Information). Prenumeration sker pä post
anstalt (Obs! inte postprenumeration) eller i bokhandel. Prenumerationspriset 1962 för Sociala Meddelan
den, Allmänna häftet pris kr 21,— per år, lösnummer kr 3,20; större specialnummer asätts special
priser. För Sociala Meddelanden, Statistisk Information pris kr 13,—, lösnummer kr 1,60. För Sociala 
Meddelandens allmänna häften och Statistisk Information tillsammans pris kr 26,— per år. 

Vid återgivandet av artiklar ur denna tidskrift skall källan anges. Socialstyrelsen ansvarar ej för 

åsikter som framförs i signerade artiklar och recensioner. 

Ib—620090. SocM 



Det sociala Lunds högborg. Knutsgården i hörnet av Bytaregatan och Knut den stores 
gata. Socialbyrån är belägen i bottenvåningen och på andra våningen. Ingången 
Bytaregatan 7 ses längst till vänster bakom bilraden (övre bilden) 

Socialbyråns entré. Mosaiken på väggen föreställer från vänster Helgcandshuset, Spc-
tälskehuset och Svartbrödraklostret — medeltida byggnader i staden med anknytning till 
sjukvården och socialvården. Bilderna är komponerade av sten från olika delar av 
Skåne (nedre bilden) 

206 



Aktuell målsättning för socialvården: 
centralisering 

Frågan hur socialvården bör organiseras är en problemställning som i 
olika sammanhang varit föremål för diskussion och den debatteras f n 
mycket livligt inom socionomernas sammanslutningar — nu senast på de 
studiedagar som Sveriges socionomförbund ordnat i Göteborg. Konferen
sens sociala sektion behandlade i föredrag och grupparbete framförallt 
familjeprincipen som basis för den sociala organisationen och framhöll att 
en sådan vårdmetodik bäst överensstämmer med den målsättning som 
statsmakterna har beträffande socialvården och med de krav som befolk
ningen ställer på den sociala omvårdnaden. 

Frånsett de mindre kommunerna har den sociala organisationen i regel 
byggts upp enligt funktionsprincipen — alltså socialvården har här in
riktats på att efter utredning i varje enskilt fall lösa klientens särskilda 
problem i enlighet med den inriktning byrån eller avdelningen har som 
klienten uppsöker. Nykterhetsvårdsarbetet är förbehållet särskilda nykter
hetsvårdare, barna- och ungdomsvård särskilda barnavårdare etc. Famil-
jeprincipen innebär däremot att en tjänsteman svarar för all socialvård 
som berör en och samma familj. Göteborgsdebatten underströk att funk
tionsprincipen inom socialvården medför att planering av hjälpåtgärder 
inte kan ske på ett tillfredsställande sätt. Eftersom det visat sig i det prak
tiska socialvårdsarbetet att man inte gärna bör isolera en klient som en
bart ett nykterhetsvårdsfall, socialhjälpsfall etc talar mycket emot en 
uppdelning av socialvården på olika specialgrenar, detta inte minst med 
hänsyn till att det medför onödigt dubbelarbete. Klienterna tvingas upp
söka olika sociala tjänstemän innan problemkomplexen blivit lösta. Olika 
socialtjänstemän får ställa ungefär samma frågor till de hjälpsökande 
vid utredning av hjälpbehovet. Detta konferensens entydiga uttryck för 
de många deltagande socialarbetarnas praktiska erfarenheter styrkes yt
terligare av siffror från den utredning som SSR:s lokalavdelning Malmö-
Lund har företagit i Malmö och redovisar i Socionomens senaste num
mer. Enligt denna undersökning förekommer socialnämndens klientel un
der en femårsperiod jämväl hos annan eller andra nämnder i 44,8 procent 
av samtliga fall. För nykterhetsnämndernas klientel uppgår motsvarande 
siffra till 48,0 procent. Omkring 15—20 procent av klientelet hos de 
båda nämnderna förekommer samtidigt hos mer än två nämnder. Dessa 
siffror torde äga sin giltighet för alla större kommuner. (Se vidare sid 
224.) 

Statsmakterna har lämnat kommunerna stor frihet att ordna förvalt
ningen med hänsynstagande till skiftande behov. Olika beslut av stats
makterna har möjliggjort centralisering av de sociala nämnderna till 
socialbyråer. En sådan centralisering är en förutsättning för att familje
principen skall kunna tillämpas. 

Svenska stadsförbundets rationaliseringsavdelning bistår kommunerna 
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bl a med utredningar och förslag till centralisering av de sociala nämn
dernas arbete till socialbyråer. Avdelningen har, berättar en av dess kon
sulenter Rune Ek för Sociala Meddelanden, avlämnat sådana förslag i 
bl a Karlstad, Lund och Hälsingborg samt utfört rationaliseringsunder
sökningar även inom befintliga socialbyråer. Avdelningen är också myc
ket intresserad av de försök att tillämpa familjeprincipen inom en kom
muns socialvård som gjorts och görs av bl a Gävle. (Se sid 216.) Stads
förbundet finner det synnerligen värdefullt när en stad på detta sätt sat
sar på försök som kan vara av stor framtida betydelse. 

Kommunerna delger oss inte kontinuerligt sina åtgärder, men vi har 
ändå tillfälle att följa utvecklingen något så när, säger konsulent Ek och 
skissar i stora drag den centralisering av socialvården som skett hittills. 

Redan i mitten på 30-talet började centraliseringen i vissa kommuner 
och den har sedan fortsatt genom att kommunerna landet runt inrättat 
socialbyråer och kommunalkontor. Härigenom har ökad samordning vun
nits på tjänstemannaplanet samtidigt som man fått förutsättningar att 
reducera kostnaderna. Även större städer har på senare år genomfört eller 
planerar en centralisering. Centraliseringsgraden varierar i kommuner
na. I allmänhet är dock de stora obligatoriska nämnderna, dvs social-, 
barnavårds- och nykterhetsnämnderna samt dessutom pensions-, hem
hjälps-, familjebidrags- och arbetslöshetsnämnderna centraliserade. I en 
hel del fall tillhör dessutom icke obligatoriska sociala nämnder social
byråerna. 

F n torde endast två eller tre av de största städerna sakna beslut eller 
direkta planer på en centralisering. Det är ju också förenat med speciella 
organisationsproblem att genomföra centraliseringstanken i de allra största 
städerna. 

Sociala Meddelanden har till detta häfte inbjudit socialdirektör Carl 
Gustaf Stenkula i Lund och socialdirektör Olle Thollander i Gävle att 
redovisa sina respektive erfarenheter av att verka inom den nya samlade 
socialvårdsorganisationen. 
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Erfarenheter i Lund 

Av socialdirektör C G STENKULA 

Före år 1903 fanns det i Sverige endast ett socialt förvaltningsorgan, näm
ligen fattigvårdsstyrelsen. I jämn takt med den utbyggnad av de sociala 
välfärdsanordningarna, som skett under innevarande sekel, har antalet 
dylika organ ökat. Antalet kommunala nämnder med sociala uppgifter 
har till och med blivit så stort, att organisationen blivit ganska splittrad. 
Detta har ansetts vara till nackdel för verksamheten, men inte förty har 
utvecklingen i en del kommuner gått i den riktningen, att s k fakultativa 
organ med begränsade sociala uppgifter inrättats vid sidan av de obliga
toriska nämnderna. Frågan angående socialvårdens organisation på det 
kommunala planet har varit föremål för utredning, först av de år 1929 
tillsatta organisationssakkunniga och sedan av socialvårdskommittén, som 
började sitt arbete år 1937. De förslag om koncentration av beslutande
rätten som framlades har emellertid inte lett till någon åtgärd. Diskus
sionen i frågan får väl också anses vara avslutad i och med att chefen för 
socialdepartementet i propositionen med förslag till 1955 års lag om so
cialhjälp gjorde det uttalandet, att de ärenden som socialnämnden, bar
navårdsnämnden, nykterhetsnämnden och pensionsnämnden har att 
handlägga, oftast torde vara av så speciell karaktär, att det är väl moti
verat att bibehålla dessa nämnder. Samtidigt härmed framhölls, att 
handläggningen av de ärenden som åvilar hemhjälpsnämnden och famil
jebidragsnämnden i många fall med fördel torde kunna överlämnas till 
någon annan kommunal nämnd. Ehuru det inte direkt utsädes i propo
sitionen är det givet, att detta uttalande även gäller de ärenden som hand
läggs av arbetslöshetsnämnden. 

I den nämnda propositionen framhölls med skärpa, att det ur såväl 
samhällets som ur den enskildes synpunkt är av vikt, att en sammanslag
ning av kommunernas socialvård på det verkställande planet kommer till 
stånd. Som ett led i dessa strävanden antogs år 1936 lagen om socialre
gister och år 1953 lagen om tillsättning av vissa befattningshavare inom 
socialvården — genom vilken sistnämnda lag vissa formella hinder un
danröjdes för kommunerna att själva fastställa den ordning som skall till-
lämpas vid tillsättning av tjänstemän för olika sociala nämnders förvalt
ning. I övrigt kan man säga att kommunerna själva har löst problemet, 
och genom inrättande av socialbyråer och kommunalkontor landet runt 
har den önskade samordningen på det verkställande planet i stor ut
sträckning blivit genomförd. 

I Lund, som är en av de större orter som längst har haft decentraliserad 
socialvård, inrättades den 1 januari 1961 en socialbyrå. Tidigare fanns 
det inte mindre än åtta olika expeditioner för de sociala nämnderna och 
styrelserna i staden. Enligt det fastställda reglementet är byrån organ för 
socialnämnden, tillika hemhjälpsnämnd, barnavårdsnämnden, nykterhets-
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nämnden, pensionsnämnden, arbetslöshetsnämnden, tillika familjebidrags
nämnd, och pensionärshemsstyrelsen. Utanför organisationen står fortfa
rande arbetsvårdsnämnden och ungdomsstyrelsen. 

Socialbyrån är central rådgivnings- och hjälpbyrå i socialvårdsfrågor 
och skall — i den omfattning de anslutna organen bestämmer — företa 
utredningar och verkställa beslut. Den fungerar också som sekretariat 
och kansli och svarar för de anslutna organens medelsförvaltning. Social
registret förs givetvis även på byrån. 

Socialbyrån har särskild styrelse, som bland annat skall verka för social
vårdens sunda utveckling i staden. Denna styrelse tillsätter socialbyråns 
befattningshavare, upprättar förslag till utgifts- och inkomststat för by
rån och yttrar sig över de statförslag och de äskanden som avges av de 
anslutna organen. Styrelsen är även huvudman för familjerådgivnings
byrån i staden. 

Socialbyrån står under ledning av en socialdirektör och är organiserad 
på fyra avdelningar, nämligen avdelningen för socialhjälp, åldringsvård 
m m, barnavårdsavdelningen, nykterhetsvårdsavdelningen och kamerala 
avdelningen. 

Förutom de för befattningshavarna avsedda tjänsterummen inrymmer 
socialbyrån sessionssal, ordföranderum, läkarmottagning, praktikantrum, 
väntrum, lunchrum, vilrum och arkiv. Sammanlagda antalet rum utgör 
50. Staden har varit mycket generös vid beviljande av anslag till byrån. 
Den tekniska utrustningen fyller höga anspråk. Snabbtelefonerna, sökar-
anläggningen och diktafonerna har varit till ovärderlig hjälp. 

I samband med omorganisationen har socialregistret, som omfattar 
cirka 4 000 akter, blivit omlagt från grunden. Det har lagts upp efter 
födelsenummer, och avräkningen i detsamma liksom bokföringen i övrigt 
sker maskinellt. Avstämningen mellan socialregistret och fördelningsbok
föringen sker varje månad, vilket är till stor fördel. Akterna förvaras i 
s k compactus-skåp. Utbetalningen av de allmänna barnbidragen sker 
från och med den 1 januari i år enligt hålkortsteknik. Denna omläggning 
har visat sig vara personalbesparande. 

På byrån tjänstgör cirka 40 befattningshavare och ett tiotal praktikan
ter. Om man inräknar all anstaltspersonal, åldringsvårdarinnor m fl, 
uppgår det totala antalet i stadens socialvård engagerade personer till 
cirka 400. 

Det är givetvis en fördel om ett hjälpärende, som rör olika socialvårds
organ eller flera medlemmar inom samma familj, kan behandlas av en 
och samma befattningshavare. Försök har senare år gjorts att införa den
na arbetsmetod — den s k familjevårdsprincipen — men detta har ännu 
inte, i varje fall på större orter, lett till något nämnvärt resultat. Det är 
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Väntrummet för pensionsnämndens, pensionsstyrelsens och den öppna åldringsvårdens 

expedition 

Interiör från socialregistret 

211 



avsikten att man även på socialbyrån i Lund skall arbeta efter denna me
tod. Då befattningshavarna emellertid i regel är specialiserade var och 
en inom sitt område, kommer det dock att ta flera år innan så helt kan 
ske. En intern utbildning har påbörjats och ett särskilt anslag har bevil
jats för ändamålet. Av betydelse i sammanhanget är även de överlägg
ningar med vissa av byråns befattningshavare, som äger rum varje mor
gon i samband med postöppningen. Därutöver genomgås gemensamma 
ärenden en gång i veckan. Det må även nämnas, att den befattnings
havare på byrån, som fungerar som praktikanthandledare, meddelar prak
tikanterna teoretisk undervisning. 

Redan nu har kunnat konstateras, att befattningshavarna i inte ringa 
utsträckning har börjat åta sig arbetsuppgifter inom för dem nya arbets
områden. Assistenter inom barnavård och nykterhetsvård har sålunda 
börjat företa utredningar i socialhjälpsärenden, och assistenter, huvudsak
ligen knutna till socialnämnden, har åtagit sig barnavårdsmannaskap osv. 
I början på förra året lämnade socialstyrelsen nya anvisningar om till
vägagångssättet vid behandling av unga alkoholmissbrukare. Genom att 
det, som nämnts, mer och mer ingått i befattningshavarnas medvetande, 
att det för att uppnå ett gott resultat är nödvändigt att var och en hjäl
per till inom alla de verksamhetsgrenar där assistans är erforderlig, har 
det inte varit förenat med några nämnvärda svårigheter att inom ramen 
för den befintliga organisationen tillgodose barnavårdsnämndens behov 
av arbetskraft för dessa nya uppgifter. Om familjevårdsprincipen varit 
helt genomförd hade emellertid de nya riktlinjerna över huvud inte be
hövt ge anledning till några särskilda organisatoriska åtgärder. 

Även om det är förenat med stora fördelar att kunna arbeta efter fa
miljevårdsprincipen, får man dock inte blunda för att det inom social
vården finns vissa speciella grupper av ärenden — såsom fosterhemsför
medling, komplicerade nykterhetsvårdsutredningar och utredningar i 
vårdnads- och adoptionsärenden — som inte är lämpade för denna ar
betsmetod. Nackdelarna härav torde dock i viss mån kunna elimineras 
genom att låta utredningarna i dessa ärenden bedrivas i samråd med och 
under överinseende av befattningshavare, som är speciellt förtrogna med 
sådana arbetsuppgifter. 

Försök har gjorts att i så stor utsträckning som möjligt överföra mind
re kvalificerade arbetsuppgifter från assistenter till biträdespersonal. Av 
betydelse har därvid bl a varit, att barnavårdsmännen genom att sär
skild kravavdelning inrättats har kunnat ägna sig åt de rent kurativa upp
gifterna. 

Det har ansetts att socialarbetarna likaväl som läkarna skall ha jourtjänst. 
Barnavårdsnämndens befattningshavare har haft sådan tjänstgöring un-
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der sommarmånaderna, och även om detta endast i ett fåtal fall visat sig 
vara av behovet påkallat, är det nog riktigt, att allmänheten skall ha möj
lighet att komma i kontakt med befattningshavarna vid socialbyrån även 
efter kontorstid. Frågan är emellertid komplicerad och detta inte minst 
av den anledningen, att den ersättning som kan erbjudas för sådan tjänst
göring är alltför låg. 

På socialbyrån finns särskilda lokaler för en socialläkarexpedition. Nå
gon socialläkaretjänst är emellertid ännu inte inrättad, men frågan är 
under utredning. Såväl »vuxenpsykiater» som barnpsykiater har emeller
tid numera regelbundna mottagningar på socialbyrån. 

En fördel med centraliseringen av socialvården har varit att samarbetet 
mellan å ena sidan de sociala nämnderna inbördes och å andra sidan 
dessa nämnder och andra organ, som har socialvårdande uppgifter, har 
kunnat intensifieras. Förutom de interna konferenser mellan befattnings
havarna å socialbyrån, som förekommer varje morgon, anordnas var fjor
tonde dag s k samråd, vid vilka aktuella frågor diskuteras. Till dessa sam
råd inbjuds ordförandena och ledamöterna i de sociala nämnderna, re
presentanter för polis, skola, arbetsförmedling osv. Regelbundna konfe
renser äger vidare rum med polisen en gång i månaden. I dagarna har 
stadsfullmäktige beslutat att ett särskilt samarbetsorgan mellan barna
vårdsnämnden och skolstyrelsen skall inrättas. Härutöver förekommer tid 
efter annan konferenser med kuratorer och läkare vid lasarettet, arbets
förmedlingen, socialpolisen, stadsplanearkitekten m fl. 

Ett intensivt samarbete äger vidare rum mellan socialbyrån och de olika 
utbildningsanstalterna i staden. Befattningshavare vid socialbyrån med
verkar sålunda som föreläsare vid socialinstitutet, juridiska fakulteten, 
socialmedicinska institutionen, sjuksköterskeskolan m m, och lärare vid 
dessa institutioner anlitas i den interna utbildning som förekommer på 
byrån. Socialbyrån får dessutom i stor utsträckning mottaga studiebesök 
av elever vid stadens skolor, föreningar o dyl. 

En av de största fördelarna med den nya organisationen är att möjlig
heter getts att ägna erforderlig uppmärksamhet åt sådana frågor, som 
gäller socialvårdens framtida planering. Styrelsen för socialbyrån har be
slutat att en utredning skall verkställas angående socialvårdens investe
ringsbehov under de närmaste tio åren. Att så sker är så mycket mera 
angeläget som staden i samband med framförallt universitetets utbygg
nad kommer att växa i mycket snabb takt. Antalet invånare beräknas 
fram till 1975 ha ökat från 40 000 till 75 000. Av de beslutade utredning
arna har bl a de som gäller pensionärernas och socialhjälpsklientelets bo
stads- och levnadsförhållanden och behovet av utbyggnad av barnstuge-
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verksamheten redan kunnat slutföras. I detta sammanhang må även 
nämnas att elever vid socialinstitutet i stor utsträckning har kunnat en
gageras i det pågående utredningsarbetet. Det är sålunda vanligt att äm
nen för elevernas seminarieuppsatser utväljs i samråd med socialbyrån. 
Av sådana uppsatser kan nämnas »Vården av långvarigt kroppssjuka i 
Lund», »Något om familjerådgivning med särskild hänsyn tagen till ar
betet vid Lunds stads familjerådgivningsbyrå», »Ungdomsbrottsligheten i 
Lund under år 1961», »Behovet av lokaler m m för ungdomsverksamhe
ten i staden», »Maskinbokföringen å socialbyrån i Lund». 

Bild från ett »samråd» på socialbyrån. Vid samrådet presiderar ordföranden i styrelsen 
för socialbyrån fru Ingeborg Westerström. Dagens föredragshållare, kanslidirektör Claes 
Ekstrand, sitter omedelbart till höger om ordföranden. Ämnet för överläggningen var 
»Landstingets sociala uppgifter». Endast en mindre del av deltagarna, som uppgick till 
ett fyrtiotal, syns på bilden. 
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LUNDASPEGELN — kontaktorgan 
mellan Lunds stads anställda och 
förtroendevalda. 

De förhoppningar som man eventuellt hyst om att den företagna cen
traliseringen skall kunna medföra personalinskränkningar och över huvud 
kostnadsbesparingar har ännu inte kunnat infrias. För det första tar det 
ju viss tid, innan verksamheten har stabiliserat sig, och vidare är det 
ganska uppenbart att arbetet med omläggning av socialregister o dyl har 
varit ganska arbetskrävande. Innan man ställer sådana krav måste man 
också ha klart för sig, om den tidigare verksamheten verkligen har fun
gerat tillfredsställande. Det måste också beaktas att den tid som social
assistenterna sparar, genom att befrias från vissa rutinmässiga arbets
uppgifter, i stället har kunnat ägnas åt sådana människovårdande upp
gifter som tidigare har måst försummas. Det kan i detta sammanhang inte 
nog understrykas att de betydligt ökade krav, som inte minst den nya 
barnavårdslagen ställer på socialvården, snarare motiverar en ökning än 
en minskning av personalen. 

Socialbyrån i Lund har nu varit i funktion något mer än ett år, och 
det kan sägas att den i stort sett har fungerat tillfredsställande. Det är 
emellertid uppenbart att det ännu kommer att dröja någon tid, innan 
de olika avdelningarna blivit sammansvetsade till en enhet. 
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Gävle stad och familjeprincipen 

Av socialdirektör OLLE THOLLANDER 

Efter ett mångårigt utredningsarbete beslöt stadsfullmäktige i Gävle i 
februari 1956 att stadens socialvård skulle centraliseras och organiseras 
till arbete efter familjevårdsprincipen. Centraliseringen skulle i princip 
omfatta alla stadens sociala aktiviteter, och familjevårdsprincipen skulle 
utformas så att den hjälp- och rådsökande allmänheten skulle möta all-
roundkunniga socialarbetare som kunde handlägga den enskildes samt
liga problem och så småningom få god person- och lokalkännedom. Viss 
centralisering av nämnder och styrelser förutsattes även. Det lades i hän
derna på det administrativa organet — socialvårdsdelegationen — och en 
kommande socialdirektör att närmare planera och organisera verksam
heten. Detta arbete påbörjades i september 1956. 

Redan under månaderna kring årsskiftet 1956—57 hade den admi
nistrativa ledningen planerna klara för en organisation som skulle kunna 
bära upp familjevårdsprincipen. Dessa planer innebar dels en kvalitativ 
förstärkning av den fältarbetande personalstaben, dels krav på gemensam
ma lokaler för den centraliserade organisationen, dels vissa förslag beträf
fande nämndorganisationen. 

Stadens styrelse var inte beredd att direkt acceptera de framställda 
kraven utan ville att arbetet med administrationens sammandragande 
enligt februaribeslutet skulle fortsättas utan några genomgripande för
ändringar för att större erfarenhet skulle erhållas. Så skedde och under 
tiden kom förarbeten och lagtexter till nya lagar för socialhjälp och 
barnavård, varjämte en mera stabil erfarenhet av nya nykterhetsvårds-
lagen nåddes. Först under 1960 var stadens styrelse beredd att till slut
ligt avgörande uppta frågan om socialvårdens organisation. Detta skulle 
ske efter en utredning av rationaliseringsavdelningen inom Svenska Stads
förbundet. 

Under tiden fram till 1960 års utredning hade emellertid utvecklingen 
inte stagnerat. Den mellanliggande tiden hade av de sociala nämnderna 
utnyttjats till att förstärka vårdresurserna på olika sätt. Således hade nyk
terhetsnämnden med den nya nykterhetsvårdslagens krav på individuell 
vård som drivande motiv upprättat två egna nykterhetsvårdsanstalter — 
ett enskilt vårdhem och ett inackorderingshem — och genom målmed
vetet arbete från socialläkarens sida stabiliserat det polikliniska arbetet, 
öppnat vårdmöjligheter på socialnämndens mentalsjukhus och utformat 
ett intimt och manifest samarbete med medicinöverläkaren vid Central
lasarettet. Barnavårdsnämnden hade renoverat sitt spädbarnshem och där 
öppnat möjligheter för en mindre barnsköterskeskola. Vidare hade ett 
äldre barnhem med stort platsantal utbytts mot ett mindre, nyrenoverat 
sådant, som bättre motsvarade dagens krav, och ett intimare samarbete 
om obegränsat platsbyte med Gävleborgs läns landstings barnavårdsinsti
tutioner hade inletts. Barnavårdsnämnden hade dessutom vidtagit genom-

216 



gripande förändringar av sin koloniverksamhet genom att helt avstå från 
kolonier för förskolebarn och i stället inrätta dagkoloni för dessa åldrar 
med kvalificerad barnstugepersonal. Sommarbarnverksamheten i övrigt 
hade stimulerats med nya inslag — lägerverksamhet och »operation vild
mark». Slutligen hade barnavårdsnämnden i det förebyggande arbetet 
lyckats organisera en familjerådgivningsbyrå under ledning av en förste 
kurator. Socialnämnden hade avslutat den sista etappen av en serie om 
fyra nya ålderdomshem med sammanlagt drygt 200 vårdplatser. Vidare 
hade renoveringen av äldre byggnader avslutats och ett vårdhem inrät
tats för lättskötta mentalsjuka jämte en större terapistation i tre våningar. 
Även åldringsvårdens inriktning och målsättning hade blivit föremål för 
socialnämndens aktivitet. Den slutna vården — koncentrerad geografiskt 
till ett kvarter — inriktades alltmer mot en s k geriatrisk enhet, sedan 
läkarkrafterna utökats från en socialläkare (psykiater), gemensam för 
öppen vård och sluten mentalsjukvård, och en timanställd läkare till en 
socialläkare (psykiater), en läkare för långtidsvården och en andreläkare 
som hjälp till denne. Sjukvårdsresurserna i övrigt utökades dels genom 
läkarkonsulter för kirurgi- och ögonbehandling, dels genom sjukgymna
stik, terapiverksamhet, laboratorium och tekniska hjälpmedel. Den öppna 
vårdens omfattning steg från ca 35 000 kronor 1955 till ca halva miljo
nen kronor omkring 1960. 

I övrigt hade vissa åtgärder vidtagits för att koncentrera samarbetet. 
Således hade socialdirektören anmodats åtaga sig uppdraget som ord
förande i stadens daghemsstyrelse för att på detta sätt personellt ge möj
ligheter till friktionsfritt samarbete. Även inom detta område skedde en 
upprustning i och med att fem nya lekskolor, två fritidshem jämte famil
jedaghemsverksamhet tillkom. Vidare erhölls personell anknytning till 
sinnesslövården genom en med Gävleborgs läns landsting gemensam cen
tralstyrelse för undervisning och vård av psykiskt efterblivna. Genom om
organisation av arbetslöshetsverksamheten erhölls personalunion med so
cialvården i övrigt och även här skedde förstärkning av resurserna genom 
tillkomsten av två skyddade verkstäder och planering av beredskapsarbe
ten samt samarbete med landstinget i arbetsträningsfrågor. 

På nämndplanet klarnade även organisationen så att staden tills vidare 
skulle ha barnavårdsnämnd, nykterhetsnämnd, pensionsnämnd och social
nämnd, tillika sjukhusdirektion, familjebidragsnämnd och hemhjälps
nämnd. Samtliga dessa skulle inrymmas under den centraliserade admi
nistrationen, under det att arbetslöshetsnämnden och daghemsstyrelsen 
alltjämt skulle ha fristående verksamhet och egna administrationer. 

Den administrativa styrelsen för den centraliserade socialvården — so
cialvårdsdelegationen — hade även gjort vissa förarbeten inför den slut
liga diskussionen om organisationen. Arbetet med den centrala registra-
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turen var sålunda avslutat dels genom sammanläggning av personalakter 
för socialhjälp och barnavård, kompletterade med upplysningsmaterial 
från de lokalt utanförliggande byråerna för nykterhetsvård och pensions
ärenden, dels genom en övergång till maskinbokföring för registrets per-
sonavräkning och dels genom en förberedelse för sammanläggning jäm
väl av nykterhetsvårdens personalakter och personbokföring. De allmän
na barnbidragens automatisering hade vidare förberetts genom utbetal
ningsrutin över hålkort; samma var förhållandet med bidragsförskotten. 
Barnavårdsmannaverksamhetens kamerala del hade även till stor del ra
tionaliserats, varjämte budgettekniken förbättrats i avsikt att erhålla bätt
re budgetkontroll. 

Den öppna vårdens anpassning till familjevårdsprincipen mötte dock 
stora svårigheter. Vissa sporadiska försök påbörjades men kunde inte slut
föras. Sista hindret var lokalsplittringen och därmed framför allt svårig
heten att samordna nykterhetsvården. Men även personalsammansätt
ningen vållade problem. Verksamheten skulle drivas med en socialdirek
tör, 5 förste socialassistenter och ett antal socialassistenter i fältarbete. 
Detta betydde en koncentration av detaljarbete till chefstjänstemannen, 
som, belastad av planerings- och organisationsuppgifter, blev tämligen 
oåtkomlig för den enskilda fältarbetaren. Trycket utifrån blev för starkt 
för fältarbetarna som inte kunde få kontinuerligt kvalitativt stöd i sitt 
dagliga arbete. Arbetsbördan blev för stor för dessa, vilket resulterade i 
en alltför stor avgång av denna personalkategori — alltför stor även sedd 
mot den rådande bristsituationen. Vissa försök till avlastning av fältarbe
tarnas arbetsuppgifter gjordes genom att till kontorspersonalen avlasta 
bl a viss del av barnavårdsmännens kamerala uppgifter, bidragsförskotts
verksamheten, familjebidragsärenden, allmänna barnbidrag och vissa 
förberedande uppgifter för kravverksamhet. Sådant var utgångsläget in
för den utredning som beslutades och som skulle utföras genom Stadsför
bundets rationaliseringsavdelning. 

Diskussionerna i utredningsarbetet kom att drivas i stort sett efter två 
linjer, dels frågan om fältarbetets organisation och dels om den kom
munala och kontorstekniska organisationen. Beträffande fältarbetets or
ganisation kom man i utredningen att stanna inför en gruppering av fält
arbetarna efter den lilla gruppens princip. Man bildade assistentgrupper 
om högst tre socialassistenter under ledning av en förste socialassistent. 
Socialbyrån fick härigenom en sådan grupp om 1 + 3 för sin nykterhets
vård, en för socialhjälpen och en för barnavårdsmannaverksamheten. För 
barnavårdsnämndens utredningar blev assistentgruppen 1 + 2. På fält-
arbetarsidan tillkom sedan vissa ensamstående befattningar, nämligen 
som tidigare en förste kurator för familjerådgivningsbyrån och en kura
tor för socialläkarens verksamhet samt dessutom en ny specialtjänst — 
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senare kallad rehabiliteringstjänst — vars verksamhetsområde skulle vara 
dels att överblicka och organisera barnavårdsnämndens och nykterhets
nämndens övervakningsverksamhet, dels att ägna sig åt problemen vid 
återanpassning av nykterhetsnämndens klientel på dess egna anstalter. 
Den förebyggande ungdomsvården låg vid utredningstillfället under spe
cialutredning. Resultatet av denna blev en tjänst under barnavårdsnämn
den som ungdomskonsulent. Kvalitativ förstärkning ansåg utredningen 
vara nödvändig, varför den föreslog att verksamheten närmast under 
chefstjänstemannen skulle ledas av avdelningschefer, som även skulle 
vara respektive nämnders sekreterare. Det tillskapades därför avdelnings
chefer för barnavård, nykterhetsvård och socialhjälp samt för kamerala 
avdelningen (sekreterare hos socialvårdsdelegationen) och för den slutna 
vården (sekreterare hos sjukhusdirektionen och socialnämndens vårddele
gation), sammanlagt fem avdelningschefer. Verksamheten inom folkpen
sioneringen berördes inte av utredningen med hänsyn till ovissheten be
träffande socialförsäkringarnas administration, varför pensionsavdelning
en fick ingå oförändrad som en sjätte avdelning i administrationen. Man 
fick således beträffande de rent socialvårdande uppgifterna små assistent
grupper av specialister med kvalificerade avdelningschefer i bakgrunden. 

Utredningens kamerala del innehöll rekommendation till fortsatt över
gång till kontorstekniska rutiner, bl a slutlig övergång till hålkortsbear
betning av allmänna barnbidrag och även socialregistrets uppläggning 
efter hålkortsrutin samt vissa förenklingar av kassa- och bokföringsverk
samheten inom olika områden. Vidare rekommenderades vissa avlast
ningar av fältarbetarnas traditionella arbetsuppgifter, bl a genom infö
rande av dikteringsmaskiner. 

Genom omfördelningen av tjänster och befattningar samt utackorde-
ring av vissa arbetsuppgifter (vårdnadsärenden och adoptionsutred
ningar) betydde utredningsförslaget endast en ringa personalökning. 

Slutliga beslut om den nya organisationen fattades i början av 1961, 
varvid beslut även fattades beträffande nybyggnad av administrations
lokaler. Det är alltså för tidigt att nu dra några slutsatser eller redovisa 
slutliga erfarenheter. Ackvisition av personal har pågått praktiskt taget 
under hela 1961 och byggnationen av lokaler tog sin början i mars 1962. 

Något kan emellertid antecknas om nydaningsarbetet hittills. 
På papperet ser organisationen för Gävle stads socialbyrå ut som en 

specialistorganisation. Det finns en avdelning för socialhjälp, en för bar
navård osv. Allmänheten söker sig alltså till den avdelning som har att 
handlägga vederbörandes interimsproblem. Avsikten är att härigenom få 
en naturlig uppdelning av de hjälpsökande, vilkas kvantitet man erfaren
hetsmässigt kunnat bedöma i den tidigare organisationen. Målsättningen 
— familjevårdsprincipen — skall sedan nås genom att klienten stannar 

219 



hos den assistent han från början sökt med alla sina tillkommande pro
blem, oavsett inom vilken nämnds verksamhetsområde dessa faller. Av den 
enskilde socialassistenten fordras alltså i princip att en helhetssyn skall 
läggas på varje fall och att all den kommunala socialvårdens hjälpkraft 
skall samordnas till gemensam aktivitet. 

Allteftersom personalkadern kunnat fyllas har ett målmedvetet arbete 
efter dessa principer påbörjats. Längst har man därvid kommit på bar
navårds- och socialhjälpsavdelningarna, där gemensamma lokaler under
lättar samarbetet. Men även inom nykterhetsvårdsarbetet börjar arbets-
principen alltmera slå igenom. Frågan är i mycket stor utsträckning en 
omställning av arbetsvanor och en inställning av varje fältarbetare till att 
lägga en helhetssyn på sina klienter och deras problem. Även om erfaren
heterna hittills inte är stora är dock resultaten uppmuntrande. 

Några praktiska erfarenheter kan vara värda att notera. Det måste 
finnas möjligheter att överflytta klienter från en assistent till en annan. 
Sådana överflyttningar skall då ske först efter konferenser assistentgrup
perna emellan och med presentation av klienten i fråga. Snedbelastningar 
av assistentgruppernas arbetsbörda kan inträffa. Speciellt gäller detta 
barnavårdsmannasektionen som har ett givet klientel som inte kan mins
kas genom överförande till andra avdelningar. Det är därför nödvändigt 
att kontinuerligt följa utvecklingen och inte binda organisationen, innan 
tillräckliga erfarenheter erhållits. 

För närvarande diskuteras möjligheterna att införa distriktsindelning 
av staden, vilket skulle medföra en organisation, där varje geografiskt 
avgränsat distrikt tillfördes fyra socialassistenter under ledning av en 
förste socialassistent och där barnavårdsmannen skulle accepteras som en 
ren specialist. Dylika diskussioner förs inom de personalkonferenser som 
regelbundet hålls på olika plan. I princip skall förste assistenterna varje 
morgon samla sin assistentgrupp till överläggningar om klientelproblem, 
förelagda utredningsuppdrag eller organisationsproblem. Avdelningsche
ferna skall vid behov samla sin personal för liknande överläggningar eller 
för information. Socialdirektören samlar minst en gång i månaden avdel
ningscheferna till ledningsgruppsöverläggningar. Dessa sammankomster 
kan utvidgas att omfatta alla fältarbetare eller personal i alla kategorier 
inom någon eller några sektioner. Varje vecka samlas anstaltsledningen 
— socialdirektören, chefsläkarna, avdelningschefen för slutna vården och 
husmor för anstalterna till konferenser. Hela organisationssystemet kräver 
fortlöpande konferenser inte minst ur informationssynpunkt. 

För att ytterligare underlätta informationen utarbetas nu en praktisk 
handbok i lösbladssystem och vidare övervägs möjligheten att utge egen 
tidskrift för upplysning och information. 

De i organisationerna ingående nämnderna har fått ändra sitt arbets-
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sätt och sin inställning till administrationen. Grundregeln är att alla 
tjänster är gemensamma för alla nämnder och att utredningar måste ac
cepteras som resp nämnds egna även om de utförs i någon annan sektion 
(gäller även familjerådgivningsbyrån). Vidare har verksamheten visat 
att delegation så långt lagen medger måste ske både på nämndplanet och 
till tjänstemän. 

Nämndorganisationen framgår av följande sammanställning: 

SoCIALVÅRDSDELEGATIONEN ADMINISTRATIVA ÄRENDEN 

Föredragande : socialdirektören 
Sekreterare: avdelningschefen för kamerala avdelningen 

BARNAVÅRDSNÄMNDEN 

Föredragande: avdelningschefen (principärenden, budgetärenden socialdirektö
ren; sociala utredningar resp socialassistent) 

Sekreterare: avdelningschefen 

Barnavårdsnämndens kolonidelegation 

Föredragande och sekreterare: avdelningschefen 

Barnavårdsnämndens mödrahjälpsdelegation 

Föredragande: förste socialassistenten vid barnavårdssektionen 
Sekreterare: d :o 

Barnavårdsnämndens ungdomsvårdsberedning 

Föredragande: ungdomskonsulenten (principärenden, budgetärenden socialdirek
tören ) 

NYKTERHETSNÄMNDEN 

Sekreterare : ungdomskonsulenten 
Föredragande: avdelningschefen (principärenden, budgetärenden socialdirektö

ren) 
Sekreterare : avdelningschefen 

Nykterhetsnämndens arbetsutskott 

Lika föregående 

Nykterhetsnämndens körkortsdelegation 

Lika föregående 

Nykterhetsnämndens anstaltsdelegation 
Lika föregående 

PENSIONSNÄMNDEN 

Föredragande : avdelningschefen 
Sekreterare : socialassistenten 

16—620090. SocM 221 



SOCIALNÄMNDEN 

Föredragande: avdelningschefen (principärenden, budgetärenden socialdirektö
ren) 

Sekreterare : avdelningschefen 

Socialnämndens understödsdelegation 

Föredragande: förste socialassistenten å utredningssektionen 
Sekreterare: d:o 

Socialnämndens familjebidragsdelegation 

Föredragande: avdelningschefen för kamerala avdelningen 
Sekreterare: d:o 

Socialnämndens vårddelegation-sjukhusdirektion-hemhjälpsnåmnd 
Föredragande : socialdirektören-sjukhusdirektören 
Sekreterare: avdelningschefen för anstaltsvården alternativt avdelningschefen 

för socialhjälpsavdelningen 

Den administrativa organisationen framgår av följande sammanställning: 

A SOCIALDIREKTÖREN 

Kanslibiträde 
Socialläkare 
Socialkurator 

B BARNAVÅRDSAVDELNINOEN 

Avdelningschef 

Utredningssektion 

1 förste socialassistent 
2 socialassistenter 

Barnavår dsmannasektion 

1 förste socialassistent 
3 socialassistenter 

Familjerådgivningsbyrån 

i förste kurator 
2 kanslibiträden 
2 skrivbiträden 

C N Y K T E R H E T S V A R D S A V D E L N I N G E N 

Avdelningschef 
1 rehabiliteringsassistent 

Utredningssektion 

1 förste socialassistent 
3 socialassistenter 
1 kontorsbiträde 
1 skrivbiträde, 1 bud 

D PENSIONSAVDELNINGEN 

Byråföreståndare 
1 socialassistent 
1 kanslibiträde 
2 skrivbiträden 

E SOCIALHJÄLPSAVDELNINOEN 

Avdelningschef 
Utredningssektion 

1 förste socialassistent 
3 socialassistenter 

Åldringsvårdssektion — hemhjälp 

1 sköterska 
1 exp biträde 

F KAMERALAVDELNINGEN 

Avdelningschef 

Kassa- och bokföringssektion 

2 kontorister, 1 bud 

Utbetalningssektion 
1 kontorist 
1 kanslibiträde 
1 kontorsbiträde 

Registersektion 

1 kanslibiträde 
2 kontorsbiträden 
1 skrivbiträde, 1 bud 
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G AVDELNINGEN FÖR SLUTEN VÅRD — SYSSLOMANSKONTOR 

Avdelningschef-syssloman 
1 husmor 
1 kontorist 
1 läkarsekreterare 
1 kontorsbiträde, 1 bud 

Anstaltsorganisationen framgår av följande sammanställning: 

BARNAVÅRDSANSTALTER 

Lilla Kallbäcks spädbarnshem 
Valbo barnhem, upptagningshem 
Salems barnhem, specialhem (under enskild direktion) 
Wockatzgårdens mödrahem (Gävleborgs läns landsting) 
1 ungdomsgård och 2 d:o understödda 
2 sommarkolonier 
1 dagkoloni 
2 inackorderingshem. (pojkar och flickor) 
3 daghem j 
2 fritidshem l under daghemsstyrelsens ledning 
13 lekskolor j 

NYKTERHETSVÅRDSANSTALTER 

Glösbohemmet, enskild vårdanstalt 
Islandshemmet, inackorderingshem 

SOCIALHJÄLPSANSTALTER 

Sörbygårdarna, 3 ålderdomshem, ca 150 platser 
Söderhults sjukhus, 3 sjukhem för långtidssjuka, 173 platser (1 under ombygg

nad) 
S:t Staffans mentalsjukhus, ca 70 platser 
Stora Källbäcks vårdhem, ca 30 platser 
Södergården, fritidsgård för pensionärer 

Organisationsarbetet pågår och daghemsstyrelsen har nu hemställt a t t 
få ingå med sin administration som en avdelning av socialbyrån. 

Det kan dock slutligen framhållas at t arbetet med organisationen ingår 
i sin slutfas först sedan de nya lokalerna färdigställts. Erfarenheterna är 
dock hittills enbart goda. 
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Socialvård, nykterhetsvård och barnavård 
samlade i en lag 

Av socialdirektör O L L E THOLLANDER 

De nya lagtexterna för nykterhetsvård, socialhjälp och barnavård har två 
gemensamma utomordentligt skarpt framträdande krav på den praktiska 
gestaltningen av hjälparbetet. Det är dels kravet på snabbast möjliga 
rehabilitering av den hjälpbehövande, dels krav på en individuell anpass
ning och personlig aktivitet hos fältarbetaren i rehabiliteringsarbetet. 

Det är möjligt att man skulle kunna pressa en jämförelse mellan den 
lagstiftning som nu avlösts och den nytillkomna till att överensstämma 
vad gäller målsättningen — den snabba rehabiliteringen — även om skä
len för snabbhetskravet varit olika. Men kraven på fältarbetets karaktär 
är annorlunda i dagens lagtexter, som definitivt satt stopp för förhands
visa kalla konstateranden och matematiska uträkningar av hjälpåtgärder 
i det enskilda fallet. 

Lagstiftningens möjligheter till hjälp och stöd åt den enskilde hjälpbe-
hövande är endast åtkomliga genom den beviskraft, som kan presteras i 
fältarbetarens utredningsarbete. Den nya barnavårdslagen har kanske i 
sitt 3:e kap klarast i text beskrivit och garanterat hur en belysande och 
klarläggande utredning skall uppbyggas. Men socialhjälpslagen med sin 
nästan gränslösa möjlighet till anpassning i det individuella fallet ställer 
inte mindre krav på fältarbetaren — allra helst om man betänker den 
allmänna rättigheten för var och en att hos socialnämnden få råd och 
hjälp i personliga angelägenheter — »familjerådgivningsparagrafen». 
Kanske dock nykterhetsvårdslagen klarast uttrycker kravet på individuell 
aktivitet från den socialvårdande fältarbetaren, när den i hjälpparagrafen 
föreskriver att man skall »söka förmå» vederbörande att acceptera och 
vidtaga åtgärder, som skall kunna leda honom till rehabilitering. 

I utredningsarbetet krävs alltså ett gående på djupet med problemen 
och ett samlande av upplysande fakta samt initierades och experters ut
talanden, som av fältarbetaren skall sammanställas till ett praktiskt ge
nomförbart förslag till hjälpåtgärder för klienten. Det gäller alltså för 
fältarbetaren att vara aktivt samarbetsvillig och att animera klienten att 
medarbeta så långt detta är möjligt. 

Målsättningens krav på utredningsresultatet är att förslagen till prak
tiska åtgärder omfattar alla de möjligheter som är erforderliga för en 
snabb rehabilitering. I första hand skall då socialvårdens hela hjälpkraft 
samlas till ett angrepp mot problemställningen, men därtill kommer även 
närgränsande hjälp- och vårdområdens möjligheter — arbetsvärd, sjuk
vård, socialförsäkring m m. Kravet är med andra ord att fältarbetaren i 
varje enskilt fall, på varje klient skall lägga en helhetssyn och att ur hans 
utredningsarbete skall framkomma förslag till samordnande åtgärder från 
alla erforderliga hjälporgan. 

Helhetssynen i fältarbetet kräver teamarbete från begynnelsen till slu
tet, men helhetssynen kräver även av fältarbetaren allroundkunskaper och 

224 



al lroundkännedom om de olika hjälporganens möjligheter att hjälpa och 
deras sätt a t t arbeta. 

En granskning av socialvårdsklientelets problemkomplex verifierar vad 
som nu antytts om kraven på fältarbetet. Varje nykterhetsvårdare vet at t 
nästan varje vårdfall ger socialhjälpsfall och varje barnavårdsarbetare kan 
omvittna hur dominerande alkoholproblemen är i familjebilden. Inom so
cialhjälpen kan slutligen konstateras att klientelet format sig på sätt före
dragande departementschefen antydde vid lagens tillkomst, dvs domineras 
av alkoholism, asocialitet och kriminalitet. En urvalsundersökning av re
gistrerat klientel i Gävle stads socialregister 1960 visade at t drygt 50 pro
cent av de registrerade var gemensamma fall för minst 2 sociala nämnder. 
En undersökning av familjeklientelet inom ett större nykterhetsvårdsklien-
tel har enligt uppgift visat klara barnavårdsproblem i var tannat eller vart 
tredje fall — siffror som inte är överraskande. Vid översynen av nykter
hetsvården konstaterar utredningen att nykterhetsvårdens fältarbete i hög 
grad är beroende av kvalificerade insatser från andra hjälporgan. 

Det är alltså i dagens läge inte längre möjligt at t behandla de hjälp-
behövande efter specialrutin, u tan den kommunala socialvården måste 
alltmera inriktas på at t arbeta efter familjevårdsprincipen. Den admini
strativa utformningen av familjevårdsprincipen kan och måste väl växla 
med kommunernas varierande storlek, men principens praktiska innebörd 
skall vara at t varje socialvårdande fältarbetare har till arbetsuppgift at t 
genom ett progressivt utredningsarbete och aktivt arbete med klienten 
samla samhällets hela hjälpkraft i praktiska förslag till åtgärder u tan hän
syn till vilken nämnd eller myndighet som skall fatta de formella beslu
ten. Familjevårdsprincipens yttersta konsekvens blir alltså en koncentra
tion av socialvårdens alla aktiviteter till fältarbetarna. 

Resultaten av de försök som hittills gjorts på olika håll till arbete efter 
familjevårdsprincipen är u tan tvekan uppmunt rande och manar till fort
satt arbete för at t lösa de administrativa och personella problem, som hör 
samman med verksamheten. Uppenbar t är emellertid at t utvecklingen 
skulle gynnas av en mera konkret inriktning av den teoretiska och prak
tiska utbildningen av personal för socialt fältarbete. Lika uppenbart är at t 
fältarbetarnas arbetsuppgifter klart måste utmejslas, så at t de koncentreras 
till vad som hör samman med det individuella arbetet med klientelet och 
inte som för närvarande är al lmänt förekommande tyngs av detaljer som 
mycket väl för att inte säga bättre kan utföras av andra personalkatego
rier. Lagstiftarna har dock kanske det kraftigaste medlet i sin hand a t t 
forma en praktisk verksamhet efter socialvårdens anda och mening. Vad 
kan hindra at t samla nykterhetsvård, socialhjälp och barnavård i en enda 
lag? I varje fall inte målsättningen och möjligheterna till praktiskt effek
tivt fältarbete, vilket torde vara det väsentliga för samhällsinsatserna. 
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Barnavårdsnämndernas PR-verksamhet 

Av barnavårdsinspektör, socionom SSR OLLE HESSLEBORN 

I 2 § andra stycket barnavårdslagen anges följande: »I varje kommun 
skall finnas en barnavårdsnämnd, som vid befattning med ärenden röran
de ungdom över femton år må kalla sig ungdomsnämnd.» Paragrafens 
skrivning är inte av tvingande karaktär och därigenom har helt säkert in
te namnändringen på barnavårdsnämnden slagit igenom i nägon högre 
grad. Barnavårdsnämnden såsom samhälleligt organ har utan tvekan en 
negativ mening och innebörd för många ungdomar i åldrarna över fem
ton år. Man hör ofta dessa resonera som så, att nu är jag över femton år 
och barnavårdsnämnden har inte med mig att göra längre. Frågan är om 
inte namnbytet till ungdomsnämnden vid handläggning av ärenden rö
rande ungdom över femton år kan medföra, att nämnden får ett mera po
sitivt utgångsläge vid kontakter med ungdomar i angivna ålder. En del 
barnavårdsnämnder har uppmärksammat namnfrågan och redan genom
fört att t ex allt brevpapper tryckts om, så att även begreppet ungdoms
nämnden kommit med. På dessa nämnder är man övertygad om att i 
många fall namnbytet i hög grad bidragit till att arbetet med utredningar 
och framför allt de första kontakterna med de ungdomliga klienterna har 
underlättats på ett markant sätt. Namnfrågan för nämnden borde kanske 
tas upp på flera håll. 

När man tänker på barnavårdsnämndens PR-verksamhet kommer man 
osökt in på frågan om hur man handlägger sin annonsering t ex vid sö
kande av nya fosterhem. Det står väl numera ganska klart för envar, som 
något sysslat med fosterhemsanskaffning, att man idag knappast når pre
sumtiva fosterföräldrar genom vanliga små annonser i de dagliga tidning
arna. Dessa små annonser försvinner i regel bland den uppsjö på annon
ser, som numera förekommer i våra dagliga tidningar. Man får alltså i 
stället söka sig andra vägar. Här kommer man in på den moderna rekla
mens betydelse. Detta är utan tvekan även fallet, när det gäller att utfor
ma annonser för en barnavårdsnämnds räkning. För att människor skall 
läsa en annons och kanske i första hand uppmärksamma den, måste den 
på något sätt bryta och avvika från övrigt annonsmaterial. Det enklaste 
sättet är då att satsa litet extra på storleken. Tidigare har vi väl varit vana 
vid att våra fosterbarnsannonser fått ett minimum av utrymme och däri
genom har vi även minskat chanserna för att de skulle synas. För det and
ra tror jag att det har en viss betydelse om annonsen är så att säga per
sonligt adresserad. Söker vi t ex några fosterhem hos lantbrukare, varför 
då inte adressera annonsen till »Lantbrukare i Stockholmstrakten», »Lant
brukare i södra Sverige» eller något liknande. Detta appellerar direkt till 
en ganska stor del av just denna yrkeskategori att läsa igenom annonsen. 
Erfarenheterna visar nog också, att de generellt avfattade annonserna 
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knappast ger så mycket resultat som de annonser, där man har ett speci
ellt barn i åtanke eller eventuellt flera barn. Den tredje stora frågeställ
ningen är vilket annonsorgan man skall välja. Det vanligaste är väl att 
man väljer en eller flera dagstidningar med spridningsområden just där 
man vill ha ett fosterhem. Jag tror emellertid, att man inte skall vara 
rädd för veckotidningar av olika slag i dessa avseenden. Jag tänker då 
främst på de veckotidningar som vänder sig speciellt till husmödrar, t ex 
ICA-kuriren, Tidningen Vi osv. Möjligheterna att en annons om foster
barn skall bli uppmärksammad i en veckotidning är nog på ett sätt större 
än i en dagstidning. Orsaken härtill är väl främst att i veckotidningarna 
förekommer detta slags annonsering inte så ofta. 

Annonsering blir givetvis alltid en kostnadsfråga och det måste till en 
avvägning, huruvida kostnaden uppvägs av de fördelar eller det utbyte 
man kan väntas få av annonsen. En del nämnder tycker möjligen, att en 
påkostad annons slukar för mycket av deras anslag för detta ändamål. För
delarna är givetvis, att man har större möjligheter att nå just de familjer, 
som man söker som fosterföräldrar till ett svårplacerat barn. 

Denna annons har under 
våren varit införd i 
tidningarna VI och 
Ica-kuriren, vilkas resp 
upplagor närmar sig 
miljonen 

Till 
Verkstads- och småindustriägare 

Hrr företagare ! 

Vill Ni hjälpa oss at t hjälpa? 

Barnavårds- och ungdomsnämnden i 

Hälsingborg söker kontakt med socialt 

intresserade ägare till verkstäder och 

småindustrier i södra Sverige, vilka kan 

tänkas ha intresse av att i sina hem ta 

emot pojkar i åldern 15—18 år och där 

erbjuda inackordering och viss yrkes

träning eller utbildning. 

God ersättning. 

Svar till 

Barnavårds- och ungdomsnämnden, 

Hälsingborg. 
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När det gäller anskaffandet av nya fosterhem måste, så vitt jag förstår, 
alla utvägar prövas. Detta gäller kanske alldeles särskilt i de fall, då man 
vill ha kontakt med hem till äldre barn och ungdomar. En väg som jag 
tror hittills aldrig använts är att genom en kortare film på några minuter 
i biografernas reklamfilmsavsnitt före huvudfilmens början presentera det 
stora behovet av nya fosterhem samt som avslutning en rekommendation 
till intresserade att vända sig till närmaste barnavårdsnämnd. Denna form 
av upplysning måste givetvis ankomma på central myndighet eller varför 
inte Allmänna barnhuset. 

Jag skulle i detta sammanhang även vilja beröra en annan del av bar
navårdsnämndernas PR-verksamhet, nämligen informationen om de olika 
bidrag som står den hjälpsökande allmänheten till buds. Fortfarande finns 
det många människor i vårt samhälle som, trots att bidragsmöjligheterna 
funnits i flera år, helt saknar kännedom om dessa. Som exempel härpå kan 
nämnas barnpensionerna. När dessa infördes 1960 gjordes en beräkning 
att 63 000 barn var berättigade till barnpension. Ett år efter införandet 
hade fortfarande endast 40 700 barn kommit i åtnjutande av pensionen. I 
ganska många fall gäller ett likartat förhållande för t ex bidragsförskott. 
Ett lämpligt sätt att sprida ökad kunskap om dessa olika bidragsformer 
är kanske i första hand en annons i ortspressen men man kan även använ
da sådana vägar som t ex utdelandet av en liten folder till samtliga barn
hushåll. I sådana fall kan lämpligen barnbidragets tryckande register an
vändas. 

Slutligen får vi i detta sammanhang inte glömma bort våra två stora 
massmedia — radio och TV. Även om dessa på ett sätt inte kan begagnas 
av barnavårdsnämnderna lokalt i samma utsträckning som övriga möjlig
heter är de helt säkert mycket betydelsefulla för nämndernas verksamhet. 
Ganska nyligen har TV tagit upp ett problem till belysning — den ensam
ma modern och hennes situation. Det finns säkert många liknande pro
blem som i ett bra upplagt, sakligt riktigt genomfört program kunde vara 
till stor nytta för samhällets barnavård. Varför inte göra ett program kring 
fosterbarnsfrågorna ? 
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Socialvårdens situation under motorhelgerna 

i Karlskoga 

Utförlig berättelse av två socialvårdstjänstemän 

På uppdrag av barnavårdsnämnden i Karlskoga har socialvårdsassistent B i r 
g e r A r t u r s s o n och socialsekreterare P e r - A r n e B r a n d b e r g upp
rättat en berättelse om förhållandena omkring motortävlingarna i Karlskoga •— 
särskilt avseende förhållandena vid Kanonloppet 1961 och socialvårdsorganens 
verksamhet i samband därmed. Berättelsen har onekligen ett riksintresse, då — 
som författarna framhåller •— »ingenting synes tala för att motsvarande ord
ningsproblem inte skulle uppstå omkring liknande motorhelger varhelst i lands
orten ett helpermanent motorstadion förläggs». Berättelsen utmynnar i önskemå
let »att de olika tillsyningsmyndigheterna kunde ägna ett större intresse åt pro
blemen omkring folksammandragningar av motorhelgstyp och att möjligheterna 
till systematiska studier av ett till synes allmängiltigt problemförhållande bätt
re tillvaratogs. Många fördömer ungdomarnas beteenden under motorhelgerna, 
men ingen tycks vilja ta ansvaret för det förebyggande arbete, som eventuellt kan 
vidtas och där studier av förhållandena måste bli inkörsporten.» 

För barnavårdsnämnderna över lag torde det också vara av värde att ta del 
av de observationer och erfarenheter, som kollegerna i Karlskoga oväntat måste 
tillägna sig under ett par krisartade dygn i samhället. 

Vad som hände i Karlskoga 

Karlskoga motorstadion är landets enda helt slutna helpermanentade motorbana 
för hastighetstävlingar. Anläggningen betecknas såsom en teknikbana med myc
ket goda åskådarmöjligheter för stor publik. Karlskoga Motorklubb har inte helt 
på egen hand svarat för de betydande anläggningskostnaderna utan kapital har 
även ställts till förfogande genom ett oljebolag. Tävlingarna, som regelmässigt 
utförs genom officiell träning under lördagen och huvudlopp under söndagen, 
samlar deltagare ur hela världseliten inom bilracersporten och kan sägas vara de 
enda bilracerlopp, som genomförs i landet. 

Karlskoga med sina 36 000 innevånare ligger ungefär mitt emellan städerna 
Stockholm, Göteborg och Oslo samt Jönköping på ett avstånd av cirka 25 mil. 
Enär publikanslutningen under tävlingsdagarna har uppgått till 35—40 000 män
niskor, blir trafikanhopningen enorm på stadens gator och vägar och logerings-
möjligheterna räcker inte, varför hotellen beläggs även i Degerfors, Kristine
hamn och Örebro. Många tävlingsbesökare hänvisas till tältning, om de avser att 
besöka båda tävlingsdagarna. Under Kanonloppet 1961 besöktes lördagsträning
en av 4 000 personer, under det att huvudtävlingarna på söndagen samlade ca 
35 000. 

ORDNINGSPROBLEM 

Redan på ett tidigt skede av tävlingarnas rad satte besökarna under dessa dagar 
sin prägel på stadens gatubild. Speciellt gällde detta de s k raggarungdomarna 
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med sina brokiga och högljudda attribut. Lördagskvällen blev därför ett nytt 
folknöje för stadens innevånare, som i stora skaror samlades på gator och torg. 

Ordningsproblemen växte och som en följd därav förstärktes poliskåren tillfäl
ligt i samband med motortävlingarna. Tältlägret vid motorstadion blev genom 
tidningarna riksbekant. Här skall endast erinras om två dystra händelser i sam
band med tidigare motorhelger, nämligen ett dråp utfört av en knappt 15-årig 
yngling samt en olycka på vägen mellan tältlägret och staden, där en berusad 
yngling påkörde och dödade en flicka. En sovande yngling i den påkörande bi
len omkom samtidigt. 

TIDIGARE SOCIALVÅRDSINSATSER 

Socialvårdsorganen insåg snart att förhållandena i samband med motorhelgerna i 
staden måste följas med vaksamhet. Socialvårdspersonalens insatser kom emel
lertid i första hand att inskränka sig till observation. I samband med Kanonlop
pet 1960 var förhållandena i tältlägret sådana att den skriftliga rapport som då 
förelades barnavårds- och nykterhetsnämnderna mynnade ut i ett beslut om över
läggningar med kommunalborgmästaren, polischefen ooh Motorklubben för att 
kunna eliminera de rådande olägenheterna i samband med tävlingarna. 

Ur ovannämnda rapport kan anföras, att cirka 700 personer beräknades ha 
övernattat i tältlägret; huvuddelen var ungdomar och andelen flickor uppskatta
des till 20 procent. Spritmissbruk och grovhångel förekom. Ordningen upprätt
hölls genom tio polismän jämte befäl samt två hundar. Efter mörkrets inbrott 
försvårades ordningshållningen genom otillräcklig belysning. Tomflaskor kasta
des i skydd av mörkret, avträden vräktes omkull och påtändes med hjälp av röd
sprit och skador anställdes på en polisbil. Av landsfiskalens statistik framgår att 
29 fyllerister anhölls i staden, varav 8 var från Karlskoga, och bland dessa 8 
fanns en 14-, 15-, 16- resp 17-åring; 21 fyllerister anhölls i tältlägret; vidare före
kom 5 förargelseväckande beteenden i staden, 2 skadegörelser i staden och 2 i 
tältlägret samt å sistnämnda plats även misshandel och 2 fall av våld mot 
tjänsteman. 

Som tidigare nämnts påkallade socialvårdsorganen överläggningar med övriga 
berörda parter för att dryfta föreliggande problem. Den 27 januari 1961 samla
des representanter för Motorklubben, polisen jämte barnavårds- ooh nykterhets
nämnderna hos kommunalborgmästaren, varvid önskvärdheten av en bättre ord
ning på tältplatsen framfördes och även ställdes i utsikt av Motorklubben. Från 
socialvårdshåll hade bl a påtalats behov av bättre belysning, skiljande av bilar 
och tält, förbättrade hygieniska anordningar samt någon form av legitimering för 
de tältande. 

UPPTAKTEN: GÄLLERÅSLOPPET 1961 

Vårens motortävlingar (Gälleråsloppet) samlar som regel inte samma storpublik 
som höstens s k Kanonlopp. Trots detta blev ramen omkring Gälleråsloppet 1961 
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i stort sett densamma som vid tidigare tävlingar, vilket framgår av landsfiskalens 
statistik. Sålunda anhölls 28 fyllerister, varav 14 på tältplatsen, 6 rattfyllerister 
ertappades, varav de flesta på vägen mellan tältlägret och staden, vidare beiv
rades 3 olovliga körningar, 5 trafikolyckor, 1 fall av misshandel, 2 missfirmelser 
mot polisman, 2 rättsstridigt tvång (angivelsebrott, som inte slutgiltigt angavs), 
1 våld mot polisman å polisstationen, bil- och motorcykelstöld, 3 tillgrepp, 2 in
brott och 1 inbrottsförsök, och slutligen skadades en polisbil lätt (mindre buck
la). Tyvärr var de utlovade förbättringarna på tältlägret inte genomförda, var
för möjligheterna att upprätthålla ordningen starkt begränsades. 

SOCIALVÅRDENS STÄLLNINGSTAGANDE 

Medan Gälleråsloppets erfarenheter ännu var aktuella hade barnavårds- och nyk
terhetsnämnder att behandla Motorklubbens ansökan om tillstånd till det kom
mande Kanonloppet, vilken remitterats från kommunalborgmästaren för yttran
de. Enär missförhållandena med spritmissbruk, sedeslöshet och annan oordning 
synbarligen bestod och endast otillräckliga åtgärder vidtagits vid det aktuella 
tältlägret beslöt båda nämnderna enhälligt att avstyrka bifall till klubbens an
sökan. 

MOTION I STADSFULLMÄKTIGE 

Skriverierna i pressen jämte egna iakttagelser föranledde efter Gälleråsloppet in
sändare i lokalpressen liksom även en motion i stadsfullmäktige, i vilken förorda
des ett uttalande mot att tillstånd till fortsatta motortävlingar beviljades. 

Att förhållandena omkring motortävlingarna synbarligen intresserar och enga
gerar över partigränserna visade också den följande fullmäktigedebatten, som 
bevakades av både riks- och lokalpress jämte fullsatta åhörarläktare. Efter många 
och vittomspännande synpunkter gick fullmäktigeförsamlingen med 25 röster 
mot 23 emot motionen om uttalande mot fortsatta tävlingar. 

FÖRBEREDELSERNA FÖR KANONLOPPET 

Även om inte alla missförhållandena omkring motortävlingarna var förknippade 
med tältlägret, kom det senare att inta en dominerande roll i diskussionen. När 
de fortsatta tävlingarnas vara eller inte vara ställdes på sin spets, syntes Motor
klubben förstå, att densamma måste göra sin andel i det förebyggande arbetet. 
Man beslöt därför på extra klubbmöte att ny tältplats skulle anordnas i omedel
bar anslutning till Motorstadion och dessutom inhägnas med ett två meter högt 
s k gunnebostängsel. Dagen innan stadsfullmäktiges nyssnämnda sammanträde 
kallade Motorklubben representanter för polis och socialvård jämte kommunal
borgmästaren och några kommunalpolitiker (bl a motionären) till överläggning 
»om åtgärder till stävjande av s k raggares uppträdande i samhället och i syn
nerhet vid större sportsliga arrangemang», varvid bl a framfördes önskemål om 
direktiv från polis och socialvård, vilka åtgärder som borde vidtas. 

231 



Stadsfullmäktiges ställningstagande uppfattades som ett indirekt klartecken för 
Kanonloppet 1961. Den av Motorklubben utlovade nya tältplatsen anordnades 
till en uppgiven kostnad av 30 000 kronor. Stängsel uppfördes, sanitära anord
ningar och belysning löstes på ett mycket tillfredsställande sätt, tält och bilar 
skildes ät, en noggrann tältfördelning uppskisserades, legitimation samt möjlighe
ter till härledning av tältare till angiven tältplats inom lägret genomfördes. Till
lika upprättades en fullständig vaktlista över Motorklubbens personal, omfattan
de tiden från fredag kväll till tävlingarnas slut. Instruktionsgenomgång med samt
liga vakter borgade även för att de rigorösa ordningsbestämmelserna i samband 
med tillståndsgivningen skulle komma att genomföras. Vid en förhandsinspek
tion från polis- och hälsovårdshåll förelåg ingen anledning till anmärkning mot 
de av Motorklubben vidtagna anordningarna. 

MOTORKLUBBENS REKLAM 

Genom sin särart och toppkvalitet utgör tävlingarna ett naturligt nyhetsmaterial, 
som behandlas därefter i både riks-, lokal- och fackpress. Utöver denna gratis
reklam har reklammaterial genom Motorklubben utlämnats till reklamfirmor i 
de flesta mellansvenska städer och dessutom har tidningsannonsering förekom
mit i både lokal- och rikspress. God kännedom om tävlingsdag m m synes där
för föreligga inom större delen av landet. 

POLISENS . . . 

Arbetsuppgifterna beträffande den allmänna ordningshållningen vid stora publik-
sammandragningar av kanonloppskaraktär kan lösas på olika sätt och blir delvis 
beroende av lokala förhållanden. Enligt tidningsreferat från tidigare motortäv
lingar har Karlskogapolisen mestadels erhållit goda betyg för sitt sätt att lösa de 
svåra och särartade arbetsuppgifterna. I samband med vårens tävlingar iakttogs 
en tydlig tendens till kraftsamling, varav sådant uttryck som »operation järn
hand» myntades i pressen. Emellertid varierar åsikterna om sättet att lösa ord
ningsfrågorna, och förslag om både »hårdare tag» och »mildare metoder» från 
polisens sida framfördes i fullmäktigedebatten och i andra diskussionsinlägg. 
Även arbetsuppgifterna inför Kanonloppet 1961 kartlades med noggrannhet. För
utom att stadens hela polisstyrka var i tjänst inkallades ett 60-tal reserv- och 
statspoliser, varför polisstyrkan totalt uppgick till cirka 100 man jämte 13 bilar, 
6 motorcyklar och 5 hundar. Utöver ordinarie arbetsuppgifter fördelades perso
nalen på trafikkontroller medelst vägspärrar både vid tillfartsvägarna till staden 
och inom staden, vakthållning vid Motorklubbens tältläger, utökad patrullering 
med bilar och dubbelpatruller å stadens gator liksom civilpatrullering av krimi
nalpolisen samt en rörlig reservstyrka placerad på polisstationen. Tre socialpoli
ser avdelades helt för socialpolisarbete och samverkan med socialvårdsorganen. 

232 



Såsom extraåtgärder förekom enkelriktning av trafiken i stadens centrala de
lar, en åtgärd med mycket god verkan, anordnande av extra arrestlokaler för 
fyllerister, uppsättande av skyltar om förbjuden tältning vid vissa av stadens na-
turparksområden, avstängning av vissa tältplatser m m. Inspektion av tältplat
sen och genomgång med Motorklubbens vaktmanskap genomfördes också liksom 
kontakt med socialvårdsorganen. Systembolagens utminuteringsställen i Karlsko
ga och Degerfors stängdes under lördagen. 

. . . OCH SOCIALVÅRDENS FÖRBEREDELSER 

Redan vid vårens tävlingar hade vissa ingripanden från socialvården vidtagits un
der själva tältningsdygnen och det stod då klart, att socialvårdsorganens åtgär
der i fortsättningen inte längre skulle kunna inskränka sig till enbart observation. 
Denna uppfattning stärktes vid de förberedande kontakterna med polischefen 
och den genomgång av de gemensamma arbetsuppgifter, som väntades inträffa un
der kanonloppshelgen. 

Av denna anledning upprättades en fullständig tjänstgöringslista, omfattande 
tjänst både vid Motorklubbens tältläger och patrullering å stadens gator och öv
riga platser samt på polisstationen, där särskilda lokaler ställdes till socialvår
dens förfogande. I planerna ingick som förutsättning, att någon specialtjänst in
te skulle utföras, utan varje tjänstgörande assistent hade en allmänt socialvår
dande uppgift. På detta sätt var 9 tjänstemän och 4 förtroendemän i verksam
het under helgen, omfattande tid från fredagskvällen klockan 20.00 till söndag 
middag klockan 15.00. Givetvis följde åtskilligt med efterarbete å ordinarie ar
betstid och inflätat i de ordinarie arbetsuppgifterna på socialvårdsbyrån. I en
bart övertidskompensation för tjänst utom ordinarie arbetstid kostade motortäv
lingarna socialvården omkring 1 500 kronor. 

Delvis till följd av att den nya barnavårdslagen trätt i kraft detta år och del
vis beroende på olika utgångspunkter framkom under de förberedande överlägg
ningarna med polisen, att vissa kompetensproblem i samband med ingripanden 
och åtgärder skulle kunna komma att uppstå och att dessa borde avklaras i sam
band med förberedelserna. I första hand gällde frågorna huruvida och när § 12 
i allmänna polisinstruktionen — upprätthållande av allmän ordning — samt 
§ 33 i barnavårdslagen — även innefattande fara för allmän ordning och sä
kerhet — och delvis även § 30 i samma lag — omhändertagande för utredning 
— skulle tillämpas i de enskilda fallen. 

Enär socialvårdspersonal enligt gällande bestämmelser inte på platsen kan 
gripa en person, kom arbetsrutinen att bli sådan att åtgärden vidtogs av polis
man eller av polisman efter samråd med socialvårdare, varefter ärenden, som 
bedömdes vara av socialvårdskaraktär, slussades genom den på polisstationen ar
betande socialvårdsgruppen för utredning, innan vederbörande frigavs. 
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Enligt förhandsplanerna beräknades åtgärder gentemot ungdomar kunna kom
ma till stånd i samförstånd eller efter överenskommelse med vederbörandes för
äldrar; i enlighet därmed gjordes även förberedelser på stadens två inackorde
ringshem för att kunna motta tillfälliga övernattningar. 

Enär de socialvårdsproblem, som uppstår vid motorhelgerna, är av sådan spe
ciell natur och likaledes måste anses vara av riksintresse, inhämtades vissa råd 
och synpunkter från tillsynsmyndigheterna, varvid även statens socialvårdskon. 
sulent samt länsstyrelsens föredragande tjänsteman i socialvårdsfrågor rekommen
derades att studera förhållandena på ort och ställe. Studiebesök gjordes också av 
tf landssekreteraren samt den föredragande tjänstemannen i länsstyrelsen, un
der det att socialvårdskonsulenten inte hade möjlighet komma tillstädes. 

TÄVLINGSDYGNEN 

Fredagen 

Från tidigare motorhelger visste man, att tillströmningen av tältande skulle bör
ja redan på fredagskvällen. Trots osäker väderlek med långvariga regnperioder 
före helgen och relativ kyla på fredagskvällen skedde tillströmningen som vanligt 
och fortgick hela natten. Motorklubbens vaktmanskap skötte sina sysslor före
dömligt med ett både fast och vänligt bemötande, varför ditkommenderad po
lispersonal inte behövde ingripa. 

Redan på fredagskvällen visade tecken, att vissa tältande inte skulle komma 
att använda sig av den iordninggjorda tältplatsen, som bl a kallades för »kon
centrationsläger». Tält slogs upp vid de s k Timsåsarna och några övernattade i 
sina bilar. »Raggningen» av Karlskogaflickor var redan igång. 

Under fredagskvällen infördes på polisstationen några ungdomliga fyllerister, 
där Karlskogainslaget var påtagligt, till skillnad mot lördagens omhändertagan
den. Inslaget av berusade värnpliktiga från den närbelägna skjutskolan föranled
de särskild uppmärksamhet, och vid förhör framkom att olovlig spritförsäljning 
av relativt stora kvantiteter måste ha ägt rum vid stängningsdags på fredags
kvällen. 

Lördagen 

De av polisen utplacerade vägkontrollerna började redan tidigt på lördagsmor
gonen att få känning av raggartillströmningen. Åtskilliga tillvaratagna sughäver-
tar för bensinstöld samt bilar belagda med körförbud var talande resultat. 

På morgonen omhändertogs också de första alkoholpåverkade och skränande 
tältarna, varför socialvårdspersonalen vid polisstationen redan från början fick 
träda i arbete. 

Under det att tillströmningen av besökande fortgick synes förhållandena i sta-
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dens centrala delar under förmiddagen och den tidiga eftermiddagen inte ha va
rit anmärkningsvärda, med undantag av diverse raggarekipage och mera folk än 
normalt på gatorna. 

Ute vid Timsåsarna hade allt flera tält slagits upp på middagen och efter
middagen, ett förhållande, som påtalades för polispersonalen från socialvårds
håll. Vid 16-tiden måste också de första fylleriingripandena göras där. Strax ef
ter klockan 16 började fyllerister gripas i de centrala delarna av staden. Karl
skogabefolkningen började samlas på gatorna och något förväntansfullt låg i luf
ten. 

Här skall beträffande Motorklubbens tältplats endast konstateras, att vaktper
sonalen även under lördagen fullgjorde sina uppdrag föredömligt, och några ord
ningsproblem av större omfattning förelåg inte, även om några fyllerister greps 
och spritbeslag företogs även där. Av denna anledning omdisponerades social-
vårdspersonailen på så sätt, att de under lördagskvällen flyttades från detta tält
läger till det inofficiella lägret vid Timsåsarna och till tjänst i de centrala de
larna av staden. Samtidigt förstärktes den vid polisstationen arbetande social
vårdsgruppen. 

Strax efter klockan 18 inrapporterades de första fylleristerna från Brickegår
den och i samband därmed började ordningsproblem att uppstå vid den av
stängda tältplatsen vid Sandviken, där trots avstängningen åtskilliga tältande 
fanns. I och med att chock och rensning av denna tältplats senare måste vidtas 
av polisen samlades allt flera gripna ungdomar på polisstationen — nu även 
från Timsåsarna — och den väntade kraftmätningen mellan ordningsmakten och 
självsäkra ungdomar nådde hastigt sin kulmen. Klockan var då mellan 20 och 
21. Hemmabefolkningen sökte sig till »skådeplatserna» och barn måste köras 
hem av socialvårdspersonalen. Polisstationen var omringad av nyfikna skaror, 
som alltid finns på plats i samband med motorhelgerna. 

På polisstationen fylldes arrestlokalema snabbt och ett ögonblick syntes ho
tet om att de skulle vara alldeles otillräckliga som överhängande. De scener, som 
förekom i ordinarie och tillfälliga arrestlokaler och som fick både polis- och so
cialvårdspersonal att beklaga sig, skall här förbigås. Emellertid hade redan nu 
utslussning av omhändertagna ungdomar börjat och även korridorer fick anli
tas som förvaringsplats för i första hand unga flickor, som väntade på att deras 
föräldrar skulle komma från olika orter och hämta hem dem. 

Vid midnatt var allt relativt lugnt i de centrala delarna av staden liksom även 
vid Folkets Park, där det synes ha varit relativt fritt från ordningsbekymmer 
större delen av kvällen. Vid samma tid började lugnet sänka sig även över de 
oroliga tältplatserna, men polispersonal fanns fortfarande kvar som observatö
rer. Kontroll av parkerade raggarbilar förekom fortfarande av polispersonalen 
och vid 04-tiden infördes tre unga övernattande flickor, som påträffats i en par
kerad bil. Frisläppandet av fyllerianhållna var vid sistnämnda tidpunkt i stort 
sett avslutat. 
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Söndagen 

För socialvårdspersonalen innebar söndagens arbete fortsättandet av identifie
ring ooh hemsändande av ungdomar, vilka hade kvarhållits av olika anledning-
ar. Vidare söktes personliga tillhörigheter ute i tältlägren, enär många gripna 
ungdomar inte hade någon vetskap om var dessa fanns. Identifiering och kon
takter med föräldrar och myndigheter gick förvånansvärt snabbt under förmid
dagen, och klockan 14.30 var alla kvarhållna utslussade med undantag för de, 
som skulle förpassas av polismyndigheten. 

Förmiddagen synes ha varit lugn ur ordningssynpunkt och intrycket blev, att 
polisens uppgifter bestod av utredning om trafikolyckor, tillgrepp och trafik
dirigering. 

DETALJBESKRIVNINGAR 

Beteenden och erfarenheter under en motorhelg dröjer hos barn och ungdomar 
inte kvar sådana som de objektivt beskrivs i en polisrapport eller en statistisk 
sammanställning. Det är i stället subjektiva upplevelser som ger intryck eller ska
dor. Därför visar polisstatistiken en ofullständig bild av vad som utspelades och 
händelsernas verkningar. En skildring som reportaget i Nya Wermlands-Tid-
ningen 8/6 1961 eller Nerikes Allehanda 21/8 1961, där följande saxats, är mera 
realistisk: »Mitt på vägen fram till raggarlägret kommer en yngling bärande på 
en flicka fullkomligt redlös, som rasar ihop som en trasa, när han släpper hen
ne. Att blusen är uppknäppt och överkroppen praktiskt taget blottad väcker in
get som helst uppseende hos dem som hör hemma i lägret» »i den s k 

gatan inne i lägret ligger en annan flicka, högst 13—14 år gammal, fullständigt 
ovetande om allt som rör sig kring henne. En yngling som kan vara något äldre 
får tag på henne och mumlar något om att ett bättre ställe kunde hon väl vall 
att »lägga ihop på», och slänger sedan in henne i en bil. En tredje flicka har 
fått dille, ropar ömsom på Jonny och ömsom på mamma, och när hon inte kan 
tystas ner får hon en sittopp av sin s k fästman.» »•En stadig polisman kommer 
släpande med en flickstackare med långt hår och en trulig Brigitte Bardot-mun 
—• Tag mig med, ropar en målbrottsstämma och en pojke dyker upp ur skogen. 
Polisen knuffar in flickan i den väntande bilen.» 

»Inferno i Karlskoga» rubricerar Dagens Nyheter en artikel 20/8 1961. Subjek
tivt upplever säkerligen många ett inferno under tävlingsdagarna. »Här bär man 
in småungar nära nog medvetslösa av sprit», lär en polisman ha uttryckt sig. 
Sparkande, tjutande, skrikande småflickor sattes in i arresterna på polisstatio
nen. »Det var något så beklämmande att se dessa mer eller mindre berusade 
ungdomar kräla där bland tälten. Det grovhångel, som förekom, kan betecknas 
som rena orgier. Flickor gick där halvnakna och bjöd ut sig för en sup. Vid dt 
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samtal vi hade med en del av flickorna framkom det, att några haft samlag med 
3 till 5 killar under kvällen», rapporterar två socialvårdsassistenter. »Flickor och 
pojkar i 14- och 15-årsåldern raglade om varandra mellan tälten», skriver Af
tonbladet 20/8 1961. 

Allmänheten ringer till polisstationen och ber om hjälp på olika håll i staden 
där det är »raggarbrak». Äldre människor känner sig i hög grad störda. Flaskor 
och stenar kastas mot polismännen. 

Man kan sannerligen inte säga, att människorna i Karlskoga är fria från fruk
tan under tiden för motortävlingarna. Det är under sådana förhållanden ett åsi
dosättande av humanitära lagar, då personer i ansvarsställning blundar för vad 
som sker och dövar sitt samvete med att »ordningen har upprätthållits». 

STATISTIK OCH AV SOCIALVÅRDEN VIDTAGNA ÅTGÄRDER I ENSKILDA FALL 

På grundval av tillgängliga rapporter har för överblick av polisens och social
vårdens åtgärder samt orsakerna till dessa, gjorts två statistiska sammanställ
ningar, som redovisas som bilagor. I bilaga nr 2 redovisas även vissa andra till
gängliga data beträffande de rapporterade ungdomarna. 

Utdrag ur polisens minnesbok för tiden kl 19.45 den 18/8—kl 18.10 den 20/8 
1961 har ställts till socialvårdsbyråns förfogande. Därav framgår, att 131 per
soner under nämnda tid infördes till Karlskoga polisstation och antecknades för 
förseelser. Till detta antal får läggas 21 ungdomar, vilka infördes och direkt av
lämnades till arbetsteamet socialpolis-socialvårdstjänstemän, samt 5 barn, som 
socialvårdstjänstemännen antecknade. Sammanlagt har sålunda antecknats 157 
personer i samband med årets Kanonlopp. 

De i utdraget förekommande personerna har antecknats för 149 förseelser, var
av 95 fylleriförseelser och 7 rattfyllerier eller ifrågasatt rattfylleri. 

Ett stort antal ungdomar överlämnades av polisen till socialpolis-socialtjänste
män för utredning och ev åtgärder. Dessa ungdomars namn, födelsedatum etc 
antecknades å en särskild förteckning, varefter en socialvårdsassistent i enskilt 
rum samtalade med flickan eller pojken, varunder anteckningar fördes. På 
grundval härav har vid barnavårdsnämndens sammanträde rapporterats 59 barn 
och ungdomar mellan 10 och 20 år, varav 5 dock inte införts till polisstationen 
utan antecknats ute på fältet. 

Underlaget för den statistiska sammanställningen i bilaga 2 är dels rapporter
na angående de sistnämnda 59 personerna och dels 76 ungdomar i åldern under 
25 år, som därutöver förekommer i utdraget ur polisens minnesbok. Av dessa 
135 ungdomar var 39 flickor — 36 överlämnade för utredning — samt 96 poj
kar, av vilka 18 överlämnades för utredning. Av de 39 flickorna var 4 under 15 
år, 8 15—16 år, 22 mellan 16 och 18 år, 5 mellan 18 och 19 år; av de 96 poj
karna var nästan hälften mellan 18 och 21 år, 25 mellan 21 och 25 år, 22 mel
lan 16 och 18 år, 4 mellan 15 och 16 år och 3 under 15 år. 10 av 36 flickor kom 
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från ofullständiga eller splittrade familjer, och detsamma var fallet med 6 av 
18 pojkar. Dessa andelar skulle vid en intensivare undersökning troligen höjas. 
Tendensen är densamma som för det klientel som i allmänhet rapporteras till 
barnavårdsnämnder. 13 av 36 flickor och 8 av 18 pojkar hade tidigare haft kon
takt med hemortens barnavårds- eller nykterhetsnämnd. De flesta ungdomarna 
kom från Stockholm eller annan stad eller landsbygden, minst från Karlskoga. 

Större delen av förseelserna, som var anledningen till införandet å polisstatio
nen, var fylleri å allmän plats (SL 10 kap 11 §). Av flickorna infördes 12 på 
grund av fylleri samt 1 för mopedfylleri. Därtill kommer att 15 flickor var sprit-
påverkade eller berusade, men endast överlämnades för utredning. 3 flickor har 
antecknats för störande av allmän ordning (API § 12), medan 8 antecknats en
bart som »minderåriga». 

Av pojkarna omhändertogs 69 för fylleri, 4 var alkoholpåverkade, 12 omhän
dertogs enligt API § 12, för 3 har stöld eller liknande angetts, medan å övriga 
antecknats förseelser som skadegörelse, exhibitionism, missfirmelse etc. 

12 flickor uppgav att deras föräldrar kände till besöket i Karlskoga, medan 11 
flickor uppgav att föräldrarna inte kände till besöket. 

Från en formell barnavårdssynpunkt skulle samtliga 54 ungdomar, som över
lämnades för utredning, kunna betecknas som tagna i förvar av polisen och över
lämnade till barnavårdsnämnden jämlikt barnavårdslagen § 33 för åtgärd (i de 
flesta fall frigivning). Polisen grundade emellertid sina omhändertaganden på 
andra författningar än barnavårdslagen, såsom SL 10 kap 11 §, allmänna polis
instruktionen § 12 m fl. Ett omedelbart därpå följande samtal av socialvårds
tjänsteman hade sin lagliga grund i regler om utredning enligt barnavårdslagen 
(•§ 16). Beträffande 7 flickor och 1 pojke fattades dock ordförandebeslut jämlikt 
barnavårdslagen § 33 om frigivning men samtidigt kvarhållande, tills föräldrar 
eller annan fostrare avhämtat den unge, beslut som barnavårdsnämnden senare 
godkänt. Två norska flickor, 14 och 17 år, som omhändertagits för fylleri och 
var efterlysta av polisen i Oslo, omhändertogs för utredning jämlikt barnavårds
lagen § 30 och kunde den 21/8 överlämnas till barnevernsnemnda i Oslo för fort
satt utredning. Ytterligare 6 flickor kunde överlämnas till barnavårdsinstitutio
ner i Stockholm och Västerås. Telefonkontakt uppnåddes med barnavårdsnämn
den i hemorten angående 12 flickor, och rapporter har för 36 flickor och 16 
pojkar tillställts hemortens barnavårdsnämnder. (För sedvanliga rapporter om 
fylleriförseelser ansvarar polisen.) 

Socialt]änstemännen sökte för de flesta ungdomarna, om möjligheten fanns, 
nå kontakt med föräldrar eller myndigheter i hemorten. Därigenom kunde ef
ter hand ytterligare 11 flickor och 2 pojkar avhämtas av föräldrar eller nära an
höriga. På annat sätt ordnades hemresa för 7 flickor och 4 pojkar, flera Karl
skogabarn kördes hem i bil. För ungdomar, som befann sig långt från hemor
ten, ordnades med övernattning som hjälpåtgärd, vilket var fallet för 3 flickor 
och 1 pojke. Andra hjälpåtgärder vidtogs beträffande 4 flickor. 
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Åtgärderna inriktades i huvudsak på flickorna samt pojkar under 16 år. Där
av följer att det stora flertalet av pojkarna tillbringade sin anhållningstid i arres-
ten och därefter frigavs. Som tidigare nämnts samtalade socialtjänsteman med 
18 pojkar före åtgärd eller avtågande från polisstationen. 

Kommentarer 

UNGDOMSFYLLERIET 

Det är inte utan orsak, som ungdomsfylleriet just nu betecknas som landets 
största ungdomsproblem, ett förhållande som klart verifieras av uppgifterna från 
bl a de inofficiella tältlägren och den ovan redovisade statistiken. Stora mäng
der alkohol måste ha förtärts av de tältande ungdomarna och följaktligen måste 
också en avsevärd otillåten handel med och/eller överlåtelse av spritdrycker ha 
förekommit. Alkohol medfördes till Karlskoga och påfyllning ordnades under 
lördagen genom resor till såväl Kristinehamn och Örebro som Karlstad. 

Flertalet av de tältande vid de inofficiella tältlägren var spritpåverkade, och 
till de officiella fyllerisiffrorna bör läggas »den dolda alkoholanvändning» som 
observerades, men som det inte vidtogs några ingripanden emot, enär de påver
kade ungdomarna efterkom polis- och socialvårdspersonalens anvisningar att vis
tas inne i tälten. Många synes ha rest till Karlskoga med den målsättningen, att 
lördagskvällen skulle anslås för en spritfest. Brännvinsflaskan synes på många 
håll ha varit en kollektiv egendom, som vandrade runt till dess den var urdruc-
ken. Visserligen förekom fall, där de angivna angav att de tvingats dricka sprit, 
men största faran synes ha varit den psykologiska smitta och påverkan från 
gruppnormen, som fått även oerfarna ungdomar att dricka sprit. 

Vi är väl medvetna om att alkoholproblemen i samband med större folkfester 
inte är något specifikt problem för motorhelgerna, men man torde också med 
säkerhet kunna förutsäga, att detta problem kommer att bestå även vid even
tuella framtida motorhelger, och att många personliga tragedier har utspelats 
och kommer att utspelas hos ungdomar för vilka spriten underminerat de natur
liga spärreglarna och omdömet. 

RAGGARFRÅGAN 

Med »raggare» menar vi i detta sammanhang inte enbart medlemmar ur mera 
organiserade och bilburna grupper utan även ungdomar med eller utan attri
but, som under en påklistrad benämning velat bryta sig ur gängse beteendemöns
ter och söka en tillfällig upplevelse utanför vanliga normer. 

Endast några få mera fast organiserade raggargrupper besökte Karlskoga under 
Kanonloppet 1961, bl a »Sniffing Boys» från Jönköping samt en eller ett par 
från Stockholm jämte en grupp från Skövde. Någon samordnad tillströmning 
kan det dock inte talas om. Däremot synes anhopningen av »tillfälliga» raggare 
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vara planmässig, så till vida att Kanonloppet genom annonser och på andra sätl 
blivit känt som ett tillfälle i dessa ungdomars smak och av denna anledning 
prickats in i almanackan. Att många ungdomar var väl förtrogna med även 
andra festplatser och andra polisarrester gav de enskilda samtalen belägg för. 
Ett flertal uppgifter om ungdomar, som på väg till Karlskoga eller på kaféer el
ler liknande ställen bytt från ordinarie klädsel till »raggarmundering» ställer 
raggarfragan i en speciell dager. Detta förhållande kan möjligen också förklara 
det relativt ringa inslaget av »konventionella raggaråk» på gatorna. I stället sy
nes bilarnas kvalitet ha stigit. Den nyss beskrivna sammansättningen av tältläg
rens befolkning kan möjligen också förklara ungdomarnas »tillkortakommanden» 
inför polisens väl planlagda arbetsmetoder. Det synes sålunda ha varit relativt 
små grupper, som var för sig obstruerade mot ordningshållningen. Trots detta 
rapporterar de fältarbetande socialvårdstjänstemännen en påtaglig kollektivism 
beträffande alkohol och flickor, som tydligen kan förekomma i hägnet av något 
slag av psykologiska gruppreaktioner. 

Bristande kännedom om vad som verkligen utspelas i tältlägren måste också 
vara förklaringen till att föräldrar låter sina ungdomar resa till motortävlingar
na utan att logeringsfrågan m m är ordnad och att ungdomar utan föräldrar
nas löfte söker lift utefter tillfartsvägarna till Karlskoga och senare kanske införes 
berusade till polisstationen utan att ha vetskap om var de personliga tillhörighe-
terna finns. 

Även om det konventionella »raggandet» kan vara i avtagande, synes dessa 
»tillfälliga raggare» komma att finnas kvar och befolka eventuella kommande 
tältläger med tillskott från nya åldersgrupper, som ger sig ut för att söka spän
ning och upplevelse utan att reflektera över att de genom en dylik motorhelg 
utsätter sig för risker, som kan spoliera hela deras framtid genom obetänksam
het beträffande alkohol, sedeslöshet eller sitt allmänna beteende under inverkan 
av masspsykos. 

Ovanstående korta sammanfattning av raggarfragan borde också för framtiden 
kunna utesluta det ofta förekommande diskussionsinlägget, att raggarna inte 
skall få triumfera över samhället genom ett inställande av motortävlingarna, 
enär det inte finns någon enhetlig grupp raggare eller organiserad raggartill-
strömning att applicera resonemanget på. Här skall kanske också påtalas de 
många ungdomar, som under lördagskvällens samtal med socialvårdstjänstemän
nen bonade och bad om att få övervara söndagens tävlingar och inte sändas hem 
till föräldrarna, eller den stora grupp av »raggarungdomar» som hade löst in
träde till söndagens motortävlingar för att på så sätt bemöta den ofta framför
da uppfattningen, att problemungdomen vid motorhelgema inte är tävlingspub
lik eller motorintresserad. Givetvis finns det också ungdomar, som reser till 
Karlskoga utan avsikt att bevista motortävlingarna. Av de i statistiken upptag
na ungdomarna hade 18 yrken i anknytning till bilar. 
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PRESSEN 

Att motortävlingarna och dess ram har väckt rikspressens stora intresse är välkänt. 
Klart synes också vara, att förstasiderubrikerna och sensationsbilderna bidragit 
till att skapa ett särskilt intresse omkring motorhelgerna. Kanonloppet 1961 var 
inget undantag därvidlag och tyvärr synes polisen contra »raggarna» ha blivit 
en match i matchen för tidningarna. Tidningarna synes också ha använt olika 
praxis, när det gällt möjligheterna att identifiera ungdomarna på införda bilder 
med en tendens att låta gripna ungdomar figurera helt öppet på bilderna. 

Pressen får alltså ta på sig en stor del av ansvaret för att intresset för ramen 
omkring motortävlingarna skjutits i förgrunden, att nya grupper av nyfikna ung
domar söker sig till tältlägrens spänning ooh att vissa prestigefrågor skapats be
träffande polisens och socialvårdsmyndigheternas handlande. 

RIKSPROBLEM 

Intet synes tala för att motsvarande ordningsproblem inte skulle uppstå omkring 
liknande motorhelger varhelst ett helpermanent motorstadion förlades i lands
orten. Att ordniingsproblemen är av allmän art och att lösningen bör sökas på 
riksplanet synes förelagda statistik tala för, då ju endast ett fåtal av de under 
Kanonloppet gjorda ingripandena vidtogs mot i Karlskoga bosatta ungdomar. 

Söker man svar på de frågor, som man ställs inför, när man bearbetar detta 
material, så infinner sig sådana allmängiltiga problemkomplex som exempelvis 
relationerna föräldrar—barn, bristfälliga hemförhållanden och liftandet. Redan 
tidigare har ungdomsfylleriet och obstruktionsinställningen hos vissa ungdomar 
berörts. 

Dessa problem kan givetvis inte lösas genom några enstaka lokala initiativ i 
samband med motortävlingarna i Karlskoga. Många ungdomar skulle kanske ha 
visat ett liknande beteende på sina hemorter om de inte rest till Karlskoga, men 
många skulle säkerligen också ha blivit besparade åtskilligt med sveda och värk, 
om motortävlingarna inte förevarit som incitament. 

Det vore önskvärt att de olika tillsynsmyndigheterna kunde ägna ett större in
tresse åt problemen omkring folksammandragningar av motorhelgstyp och att 
möjligheterna till systematiska studier av ett till synes allmängiltigt problemför
hållande bättre tillvaratogs. Många fördömer ungdomarnas beteenden under mo
torhelgerna, men ingen tycks vilja ta ansvaret för det förebyggande arbete, som 
eventuellt kan vidtas och där studier av förhållandena måste bli inkörsporten. 

LOKALA PROBLEM 

Även om huvudparten av ordningsproblemen synes vara av allmängiltig natur, 
så följer givetvis också lokalproblem med motorhelgerna. Här skall förbigås frå
gor av insändarkaraktär, såsom störd nattro osv. Däremot måste man kritisera 
de många föräldrar, som tar med sig även små barn för att bese lördagskvällens 
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händelser i staden eller som låter sina barn vara ute sent utan tillsyn vid dessa 
helger. Folkanhopningen av sensationslystna åskådare runt polisstationen är lika
ledes ett olustigt lokalt inslag. 

Sedan Motorklubbens tältläger anordnats helt tillfredsställande synes de s k 
inofficiella tältlägren i görligaste mån böra förhindras vid ev framtida motor
tävlingar, men troligen blir kapaciteten på det förstnämnda lägret då allt för 
liten. 

Värdet av andra förebyggande åtgärder, exempelvis i form av underhållnings
arrangemang i ungdomsstyrelsens regi, synes vara tvivelaktigt, enär alla folkan-
hopningar försvårar ordningshållningen. Ett sådant arrangemang skulle dessutom 
behöva fortgå hela kvällen och natten för att fylla sin eventuella uppgift. 

Den ökade arbetsbelastning på socialvårdsorganen som följer med en motor
helg kan lösas men påverkar givetvis arbetsrutinen för de löpande ärendena i 
övrigt och förlänger handläggningstiden för dessa. De under tävlingsdygnen gjor
da utredningarna bör nämligen snarast möjligt överlämnas till vederbörande 
hemorter för vidare åtgärder. 

STÄLLNINGSTAGANDE 

Många synpunkter kan läggas på motortävlingarna som sådana och alla dess 
följdföreteelser. Den yttre ramen förändras delvis under hand, nya tältplatser 
uppstår, möjligen förekommer vissa nyansskillnader i ungdomarnas beteenden, 
polis- och socialvårdsmyndigheterna anpassar sina åtgärder efter vunna erfaren
heter osv. 

Tävlingsramen och dess miljö synes dock för de många besökande, som vållar 
ordningsbekymmer m m, vara själva incitamentet både när det gäller att samlas 
ooh gruppens beteendemönster i övrigt. Denna dragningskraft på detta speciella 
klientel kommer förmodligen att bestå. Systematiska studier skulle på olika 
punkter vara av stort intresse och kanske ge vissa resultat. Man rör sig emeller
tid här med mänskligt material, och motorhelgernas händelser innebär för många 
enskilda individer upplevelser med allvarliga och många gånger djupgående 
konsekvenser för framtiden. Av denna anledning finns det för de socialvårdan
de organen, som har att bevaka de rent människovårdande intressena, ingen an
nan möjlighet än att även i fortsättningen avstyrka bifall till fortsatta motortäv
lingar till dess rådande missförhållanden i samband med motorhelgerna har kun
nat elimineras. 
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Socialvården maktlös — utan laglig möjlighet att 
sätta spärr för de betänkliga publikuppbåden 

Karlskoga barnavårdsnämnd har följt rekommendationen att fortfarande 
avstyrka bifall till motortävlingar, när man inte får garantier för att så
dana beklämmande förhållanden som tävlingarna hittills visat inte skall 
förekomma. 

När Velodromloppet gick i Karlskoga i slutet av maj kunde man emel
lertid näppeligen tala om att det inträtt någon förbättring. Omhänderta
gandena var visserligen färre än vid Kanonloppet i höstas men detta mås
te ses mot bakgrunden att publiktillströmningen då var omkring tre 
gånger så stor som nu i maj. I Kristinehamn, där en stor del av raggar-
ungdomen höll till, var det kanske i viss mån lugnare. Men detta före
faller till en del ha berott på att invasionen var koncentrerad till tält
lägret på Kristinehamns campingplats — och så länge ungdomarna höll 
sig där ingrep polisen i stort sett inte. 

Har det alltså inte sedan sist gått att åstadkomma någon radikal åtgärd 
för att få till stånd en förbättrad situation? 

— När det gäller den rent polisiära ordningen har gjorts vad göras 
kan, svarar socialvårdschefen i Karlskoga Nils Thunander på Sociala 
Meddelandens förfrågan. Det var tydligt att polisens inställning hade 
skärpts väsentligt. Landsfiskalen hade lyckats få en kraftig förstärkning 
till sitt duktiga polisfolk. Kontrollen över tillfartsvägarna silade noga bort 
bilar med berusade och bilar som polisen inte fann vara tillräckligt trafik-
säkra. I kraft av fylleribestämmelserna tog polisen hand om de berusade 
och enligt polisinstruktionens kända paragraf 12 även personer som ver
kade störande för den allmänna ordningen. Därmed hade polisen gjort 
sitt, sedan fick socialvården ta vid. Det innebär i en sådan situation som 
den ifrågavarande bl a att ta hand om de mycket unga flickor, som kom
mit från Stockholm eller andra orter och motats bort från raggarbilarna 
som de obetänksamt följt med — ofta utan att ens ha en kam med sig. 
De svårast berusade hamnade i polisens finka, men det var också flera 
som i brist på annat logi frivilligt valde att övernatta på polisstationen. 
Andra åter fick socialvårdarna sätta på nattågen till deras resp hemorter, 
plocka in i kommunens flickhem etc. 

I ett samhälle som Karlskoga med sina 35 000 invånare är inte det 
sociala avsnittet tillräckligt dimensionerat för en sådan invasion utifrån, 
som faktiskt dominerar samhället under hela två dygn och sysselsätter 
hela vår vårdpersonal till det yttersta. 

Trots dessa den sociala myndighetens svårigheter har den ingen laglig 
möjlighet att sätta spärr för denna typ av motortävlingar, som hittills 
åstadkommit sådana betänkliga följdföreteelser. Redan den omständig
heten att tävlingarna är slutna utgör ett hinder. Socialvården har heller 
inte helhjärtat stöd för sin inställning hos den allmänna opinionen, karls-
skogaborna. Stan har kommit att delas i två läger: ett för och ett emot 
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motortävlingarna, vilket avspeglas i stadsfullmäktige, där avslagslinjen 
voterades ned förra sommaren. En sådan här tillställning lämnar natur
ligtvis en hel del pengar i nöjesskatt. Till och med nykterhetsnämnden 
ville inte i sista omgången stå fast vid sitt avslagsyrkande. Att Karlskoga 
blivit ett centrum för motorlopp beror på att invånarna onekligen är myc
ket motorintresserade och att den tävhngsarrangerande motorklubben 
med stöd av detta intresse byggt en kostnadskrävande bana. De investe
rade pengarna vill klubben naturligtvis få igen. Ett visst bensinbolag har 
uppenbarligen även vissa ekonomiska engagemang i banan eller tävling
arna efter som det representeras rikligt av affischer etc. Köpmännen i 
staden är givetvis också intresserade av folktillströmningen, som livar af
färerna. 

Nu är frågan den hur årets Kanonlopp i augusti skall komma att arta 
sig. 

Socialvårdarna rustar sig för evenemanget så långt deras möjligheter 
medger samtidigt som de fortsätter sina observationer för att sedan samla 
dem till underlag för en utredning. I den kan måhända uppslag ges till 
utvägar att åtminstone bemästra sådana beklämmande företeelser. 
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Barnhemmens uppgifter i dag1 

Av landstingsledamot ANNA LINDMAN 

Det har länge stått klart för oss i Sverige, at t vi inte kan bedriva verk
samheten vid våra vanliga barnhem, upptagningshem, efter den plan som 
nu gäller. Socialstyrelsen har också begärt att landstingen och fristäderna, 
som är huvudmän för verksamheten, skall inkomma med förslag till ny 
barnhemsplan, att t räda i kraft den 1 juli 1962. 

Så gott som försvunna från våra upptagningshem är den skara av snälla 
barn, som på 30- och 40-talen togs om hand, när någon olycka drabbat 
familjen, t ex moderns långvariga sjukdom. Med stöd av samhällets hjälp-
åtgärder kan numera i regel familjen hållas samman även i svåra situatio
ner. De s k hotellfallen är numera få. 

De barn som nu är intagna på våra upptagningshem, utgör en besvär
lig och svårhanterlig grupp. De kommer från splittrade miljöer eller ock
så saknar föräldrarna förmåga at t ta hand om dem på ett tillfredsställande 
sätt. De är oroliga och nervösa, företer allvarliga beteenderubbningar och 
är ofta kriminella. Antalet platser per barnhem är högt. Anhopningen av 
sådana besvärliga barn blir därför för stor för att ett gott resultat skall 
kunna uppnås och personalen förmår inte ge barnen den individuella om
vårdnad som behövs. 

Med hänsyn till klientelets förändring och riksdagens beslut att på barn
hem även skall kunna tas in ungdomar mellan 16 och 18 år måste man 
planera för en differentiering av barnen. Denna syftar till små enheter, 
där man inte har flera barn än att de kan skötas, observeras och hjälpas 
på ett mera effektivt sätt än tidigare. 

En sådan differentiering ställer stora krav på landstingen och ett lands
ting kan inte ensamt ordna en sådan. Dels vet man för litet om under
laget och behovet av hem för varje kategori och dels måste m a n av olika 
skäl i stort sett använda de barnhem, som redan finns. 

Jag representerar Jönköpings län och vi har i samråd med tre grann
landsting — Skaraborgs, Älvsborgs och Göteborgs och Bohus län — gjort 
upp en gemensam barnhemsplan, som i våras sändes in till socialstyrel
sen. Vi vet ännu inte om planen godkännes, men det kan ju vara av in
tresse att veta hur våra vanliga upptagningshem — barnhem — enligt vår 
uppfattning skall fungera i dagens samhälle. 

Upptagningsområdet som har drygt 1 miljon innevånare får ca 200 
platser, fördelade på 11 upptagningshem. Det utgör 1,94 % av befolk
ningen, vilket är en något lägre siffra än vad vi hade förut. Men flera av 
hemmen har haft ett visst överskott av platser. Vidare planerar man inom 
samarbetsområdet at t snarast inrät ta två inackorderingshem med vardera 
10 platser för ungdomar i åldern 16—18 år. Dessa hem — ett för pojkar 
och ett för flickor — är avsedda för ungdomar på glid, för vilka pro-

1 Anförande hållet på nionde nordiska barnavårdskongressen i Köpenhamn 13—15 
juni 1962. 
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gnosen dock är god. Vi hoppas mycket på dessa inackorderingshem, som 
skall ledas av äkta makar. Om ungdomarna håller på med sin utbildning 
betalar barnavårdsnämnden hela avgiften,.men de yrkesarbetande får be
tala var för sig. Genom dessa hembetonade institutioner hoppas man 
kunna slussa ut ungdomarna i vanligt arbetsliv och till normal livsföring. 

Varje landsting står för driftskostnaderna och kapitalinvesteringarna på 
de egna institutionerna men debiterar hemlandstinget för de verkliga 
vårdkostnaderna för barn från främmande landsting. 

Hemmen inrättas för att ta emot olika grupper av barn med hänsyn 
till ålder, kön och social anpassning. Åldersgrupperna är 1—12 år för 
pojkar och flickor tillsamman. Därefter har vi hem för pojkar respektive 
flickor i åldern 12—15 år samt inackorderingshem likaså för pojkar res
pektive flickor i åldern 16—18 år. 

Platsantalet på barnhemmen blir lägre ju äldre och besvärligare klien
telet är. Från dessa hem skall barnen, när deras sociala anpassning blivit 
bättre, överföras till hemmiljö, föräldrahemmen, som man kanske behövt 
sanera, eller till fosterhem. Några kommer att flyttas till annan institution. 
Maximitid för vistelse på upptagningshemmet skall alltjämt vara ett år. 

Planen innebär stora förflyttningar av barnen, vilket har både för-
och nackdelar. Det kan vara bra att komma bort från gänget, men de 
goda naturliga kontakterna blir svårare att upprätthålla. Spridningen av 
barnen innebär också ökade resurser för föräldrar och socialarbetare. 

Personligen tror jag att man får ta det försiktigt med genomförandet 
av den nya planen. Man får inte heller låsa åldersgränserna så hårt att 
barn kommer att flyttas mellan de olika upptagningshemmen. En sådan 
förflyttning kan vara mycket påfrestande för ett känsligt barn. Skiftande 
beteendemönster, hereditära förhållanden liksom olämpligheten av att 
skingra syskonskaror, motiverar i viss mån glidande åldersgränser. 

Planens genomförande fordrar också ett ökat samarbete med den psy
kiska barna- och ungdomsvården. Inom varje landstingsområde kommer 
förmodligen att inrättas behandlingshem, där barnen står under ständig 
tillsyn av läkare och observation av psykologer. Ett intensivt samarbete 
med barnhemmen måste här ske. För att ett barn på barnhem skall fa 
rätt behandling krävs oftast att intagningen föregåtts av utredning och 
behandling inom den psykiska barna- och ungdomsvården. 

Till sist vill jag nämna att planen inte kan genomföras utan en kvan
titativ och framförallt kvalitativ förstärkning av personalen. Vi behöver 
vakande nattpersonal, två avbytare för föreståndarinna på de hem, som 
har ett svårt klientel. Vi behöver vårdpersonal med en helt ny utbildning, 
personal som är inriktad på klientelets problem och som under ledning av 
föreståndarna kan arbeta både i teamwork och i casework. Vi förväntar 
att sådan utbildning ordnas centralt. 
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Samarbete mellan enskild och offentlig 

socialvård 

Vid de nordiska barnavårdskongresserna har i flera olika sammanhang 
tagits upp frågan om det inbördes förhållandet mellan de fria barna
vårdsorganisationerna och de lagstadgade arbetsorganen inom barna- och 
ungdomsvården. Så blev även fallet vid den nionde kongressen som hölls 
i Köpenhamn under maj månad (se vidare om kongressen på annan plats 
i detta nr). Experter från Danmark, Finland och Sverige var tämligen 
samstämda i sin framställning av detta samspel trots att de utgick från de 
skiftande förhållandena i sina resp länder. 

De erinrade om att i de nordiska länderna har barna- och ungdoms
vården byggts upp på privat-filantropisk basis. Först efter sekelskiftet tog 
den utveckling vid som långsamt ändrat barnavårdens struktur från privat 
välgörenhet till en offentligt finansierad och kontrollerad samhällsupp
gift. Denna utveckling har i stora drag försiggått tämligen likartat i de 
nordiska länderna och den har skett utan konflikt mellan det privata 
initiativet och det offentliga. Den beror på en ökad förståelse för att bar
na- och ungdomsvården är berättigad till att vara något annat och mer 
än en filantropisk uppgift för en krets välgörare. Befolkningen som helhet 
har erkänt att barna- och ungdomsvården är en samhällsuppgift och att 
den har krav på så stort samhällsstöd att den kan fullfölja sitt arbete på 
ett tillfredsställande sätt. Det är en ekonomisk utveckling som kan tyda 
på att tiden är förbi för den traditionella fria barnavården som bottnar i 
filantropi. Till yttermera visso har de allmänna standardkraven på barna-
och ungdomsvården blivit så höga att den fria barnavården inte längre 
ensam förmår svara för de ekonomiska förpliktelserna. I den mån den har 
kunnat följa med i utvecklingen har den blivit så gott som helt beroende 
av det allmännas ekonomiska stöd. 

Man framhöll också att barnavården liksom socialvården över huvud 
har utvecklats från välgörenhet och ekonomisk hjälpverksamhet i olika 
former till ett socialt arbete som förutsätter grundlig yrkesutbildning. 

En framträdande tendens inom den fria barnavården förefaller emel
lertid att garantera detta arbete en bestående hemortsrätt vid sidan av den 
lagstadgade verksamheten och visa hur nödvändigt det är som stöd och 
komplettering. Den fria barnavården av i dag är inte längre densamma 
som för ett eller ett par decennier sedan. Många organisationer som ar
betar på detta område har helt och hållet förändrat struktur. Välgören
hetsföreningarna som stödde sig på medlemmarnas tjänster har utveck
lats till organisationer som förfogar över kompetent arbetskraft och som 
sköter bestämda specialuppgifter inom den sociala barnavården. 

Och här har de fria organisationerna alltjämt en fördel framför de lag
stadgade organen genom den större smidigheten och friheten. De kan 
experimentera med nya uppgifter eftersom de inte i samma grad som den 
offentliga verksamheten skapar prejudikat. I allt större utsträckning får 
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man nu för tiden hand om svåra fall, vilka förutsätter en sakkunskap och 
möjlighet till specialvård som enskilda kommuner — kanske med undan
tag för de större städerna — i allmänhet inte förfogar över. Här och i 
många andra avseenden kan de privata organisationerna vara kommu
nerna till hjälp. Men deras insatser skall inte tas i anspråk därför att de 
blir billigare utan därför att de kan främja barnavården. 

Vidare behandlades det framträdande behovet av mental hälsovård 
och därmed det starkt ökade behovet av utbildat folk inom detta område. 
Även i Sverige är det enskilt initiativ som röjer väg genom upprättande 
av utbildningsinstitut. Det är anmärkningsvärt hur utbildningsfrågorna 
kommit att dominera en stor del av de enskilda socialt verksamma organi
sationerna. I detta nummer av Sociala Meddelanden ges några glimtar 
från detta arbetsfält som visar hur stiftelser står i spetsen för utbildning 
av psykologer, psykiatrer, familjerådgivare etc. Ungdomsledarutbildning 
har en rad sammanslutningar tagit sig an, i en del fall i samverkan med 
folkhögskolor. 

Stat och kommun betalar i Danmark 160 miljoner kronor. Detta är tre fjärdedelar 
av det belopp som används för barna- och ungdomsvården i Danmark, resten är 
föräldrars bidrag, anslag från fonder och privat insamlade medel. Ar 1905 utgjorde 
de privata medlen och fonderna ca 90—95 procent av barnkostnaderna, i dag ut
gör de endast 2 procent. Denna siffra skulle emellertid bli betydligt större om man 
beräknade räntan på de cirka en halv miljard kronor, som det privata initiativet 
investerat i barnavårdens institutioner, och ännu större om man räknade värdet av 
frivilligt arbete, som utförs av ca 9 000 styrelsemedlemmar och andra intresserade. 

Eftersom det förebyggande arbetet som omfattar lekstugor, daghem, fritidshem 
och ungdomsklubbar mestadels är av lokal natur under det att skyddsarbetet i 
huvudsak utförs på riksbasis, rör sig samarbetet mellan privata kretsar och kom
muner mest på det förebyggande arbetets område. Förebyggande institutioner upp
står i regel därför att det förefinns lokalt behov av dem. En krets av enskilda per
soner — det kan vara en bostadsförening, en samfundskrets, en ungdomsorganisa
tion eller en samling föräldrar — har konstaterat att här finns behov av ett före
byggande arbete antingen det nu är i form av en lekstuga, ett daghem eller ett fri
tidshem. Man utser en kommitté, bildar ev en förening och börjar förhandla med 
kommunen om stöd. Om kommunen inte finner att det lokala behovet redan är 
täckt så sätter man i gång uppförandet av institutionerna. De första pengarna skall 
initiativtagarna själva skaffa, i regel genom basarer, insamlingar, fester. 

Att dansk barna- och ungdomsvård inte för länge sedan helt övergått till offent
lig drift i likhet med vad som skett på andra sociala områden beror bl a på att 
politikerna har en känsla av att här är ett område, där man skall gå varsamt fram. 
Vi lever i ett demokratiskt land, där det är av största betydelse för demokratins 
bestånd att den enskilda medborgaren intresserar sig för samhällets uppgifter och 
personligen deltar i lösningen av dessa utan hänsyn till politisk eller religiös upp
fattning. Barnavården är en sådan uppgift. 

(Godsejer Aksel Horsens, Fana, Danmark, vid nionde nordiska barnavårdskon
gressen i Köpenhamn i juni 1962.) 
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Samspelet mellan privata, kommunala och stat

liga organ inom barna- och ungdomsvården l 

Av byrådirektör BRITA HASSELROT 

Samarbete mellan stat—kommun—enskild är i Sverige ett fullföljande av 
en gammal tradition inom den sociala barnavården. Det är värt att notera 
att vår första barnavårdslagstiftning kom först år 1902 och ända fram till 
1924 ålåg det fattigvårdsstyrelsen att sörja för barnen ekonomiskt. Därav 
framgår ju indirekt hur oerhört beroende av privat hjälpverksamhet den 
nödlidande var. Många enskilda kände också starkt sitt ansvar för dem 
som var sämre lottade. Naturligt nog ömmade man i synnerhet för bar
nen, de mest oskyddade och utlämnade. Under 1700- och 1800-talen fin
ner vi en rad enskilda personer, som genom donationer skapade de första 
barnhemmen. Det är självklart att dessa barnhem var varann synnerligen 
olika inbördes — både vad avser hemmens storlek, deras skötsel och syftet 
med hemmen. Såväl lokala som personliga förhållanden influerade natur
ligtvis donatorns inställning. 

Samtidigt med industrialiseringsprocessen växte fram ett samhällsan
svar, som utgjorde grogrunden för en rad av föreningar, stiftelser och or
ganisationer, som tog till sin uppgift att hjälpa dem som hade det svårt. 
Vad vi idag lägger in i begreppet socialvård är en produkt av lagar, åt
gärder och förmåner, som egentligen bara har tre, fyra decennier på 
nacken. Det är således en förhållandevis kort tid, som samhället, repre
senterat av kommun och stat, har svarat för hjälpverksamheten. Och på 
de områden det har skett har staten ofta byggt vidare på eller utvecklat 
vad som en gång var ett enskilt initiativ. 

Jag kan ta som exempel barnhemmen, vilkas utveckling jag redan be
rört. 

Sedan den 1 januari 1946 är landstingen — och städerna utanför lands
ting — huvudmän för barnhems vården. Det innebär i huvudsak att de är 
skyldiga att tillse att det finns tillräckligt antal barnhem av olika slag 
inom respektive områden och att de är skyldiga att i mån av behov bidra 
till de i landstingens barnhemsplaner upptagna barnhemmens drift. Lika
ledes utgår sedan den 1 januari 1946 statsbidrag både till uppförande och 
drift av barnhem. Landstingens huvudmannaskap för barnhemmen bety
der således inte att landstingen själva skall driva hemmen. Några lands
ting har övertagit samtliga hem inom sina områden — på eget eller på de 
tidigare barnhemsanordnarnas initiativ. Åtskilliga barnhem som ingår i 
landstingens barnhemsplaner, drivs fortfarande av enskilda föreningar och 
stiftelser. Med sitt engagemang i barnhemsvården har samhället velat få 
till stånd en erforderlig och jämnt fördelad standardhöjning ifråga om lo
kalernas beskaffenhet, personalens storlek och sammansättning, en stan
dardhöjning som sannolikt varit otänkbar om inte staten stimulerat genom 
ekonomiska bidrag. De enskilda barnhemsanordnarnas personliga intresse 

1 Anförande hållet på den nionde nordiska barnavårdskongressen i Köpenhamn 13—15 
juni 1962. 
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och omsorg om hemmen och skyddslingarna vill vi gärna ha kvar. Och 
det gäller i princip också våra kolonier och barnstugor. 

Även om det är så att den allmänna socialvården i vårt land vuxit ut 
så att den berör de flesta av det mänskliga livets områden och även om 
samhället därvid särskilt velat beakta barnens och de ungas villkor, så 
återstår naturligtvis oändligt mycket att göra. 

Erfarenheterna har visat att om stat eller kommun skall kunna ge eko
nomiskt bidrag till något ändamål, så måste behovet vara mycket klart ut
rett och konstaterat. Samhället startar sällan själv en oprövad verksam
het. Innan anslag beviljas har ändamålet ofta prövats och sedan kann-
stöpts i kommittéer, utredningar och betänkanden. 

Diskussionen om enskild eller allmän samhällelig specialvård eller en 
kombination av dessa båda alternativ har funnits så långt tillbaka som 
samhället sysslat med sociala problem. Diskussionen blommade upp i sam
band med att den nu pågående översynen över socialvården aktualisera
des. Argument som vi hört tidigare användes i diskussionen. »Med det 
krav på likställighet som vår tid ställer, kan det inte vara riktigt att män
niskor som är i behov av hjälp skall vara beroende av enskild välgören
het», sade man på en del håll. »Den enskilda hjälpverksamheten är inte 
längre någon välgörenhet, den arbetar med reella metoder», sade man på 
annat. Över huvud försvarade den enskilda hjälpverksamheten kraftigt sin 
position. Man upptäckte nya behov, nya nödsituationer. Liksom den all
männa socialvården vill man göra mer än förr och har också större re
surser att göra mer än tidigare. Man vill ta initiativ och bereda väg. Man 
åberopar sina möjligheter att handla snabbt och obundet av administra
tiva former. Liksom den mer samhälleliga socialvården inriktar sig den 
enskilda mer och mer på den individuella vården och omvårdnaden. Men 
framförallt — helt parallellt med denna diskussion — har de enskilda 
hjälporganisationerna startat landsomfattande insamlingskampanjer, där 
de tagit radio, TV och pressen till hjälp. Det är ganska imponerande siff
ror, både vad avser pengar och medhjälpare, som de frivilliga rör sig med. 

Som exempel på vad de enskilda organisationerna uträttat de allra se
naste åren kan jag nämna följande. Rädda Barnen hade för tre, fyra år 
sedan en landsomfattande kampanj för barn, som var handikappade ge
nom tråkiga miljöer, exempelvis sjukdom och alkoholism hos föräldrarna. 
Initiativet togs i samförstånd med socialstyrelsens barnavårdsbyrå. Likaså 
satte man i gång vakttjänst hos sjuka barn i hem, där modern är för
värvsarbetande. 

Röda Korset startade ungefär vid samma tidpunkt en aktion till förmån 
för barn med cerebral pares. Ett flertal ideella organisationer stod för öv
rigt moraliskt stödjande bakom den aktionen. 

Försäkringsrörelsen har under de senaste åren utvecklat en alltmer om-
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fattande och saklig upplysningsverksamhet i en rad olika sociala frågor, 
exempelvis barnavård, barnolycksfall och ungdomsfrågor. 

Sveriges scoutförbund har utbildat konsulenter, som arbetar med stöd 
av både industrier och kommuner. Man samarbetar med industrins lär
lingsskolor för att träna ungdomarna i stil och ansvar. Stora kampanjer 
i scoutförbundets regi ekonomiserade en tid förskolor för hörselskadade 
barn. Dessa skolor har sedan övertagits av kommunerna. Även blinda barn 
har scoutförbundet tänkt på i sina kampanjer. 

Min egen uppfattning om samarbetsfrågan är: Jag tror på nödvändig
heten av samarbete mellan stat—kommun—enskild. 

Varje huvudmannaskap har sin styrka och sin svaghet. När staten är 
huvudman kan åtgärden vinna i bredd. Hjälpen blir oftast generell. Den 
når ut till landets alla hörn. Den vilar på ett brett ekonomiskt underlag, 
som skapar trygghet och kontinuitet åt hjälpen. Men den apparat som 
skall förmedla den statliga hjälpen kan i sämsta fall bli tungrodd och stel
bent. Det är svårt att göra den helt avpassad efter ett individuellt behov. 

Den enskilda hjälpverksamheten har visat prov på sin styrka just de 
senare åren, när den hävdat sin existens jämsides med en alltmera ut
byggd samhällelig verksamhet. Styrkan i den enskilda hjälpen ligger just i 
att det där finns stora möjligheter till initiativ och förnyelse. Den enskilda 
hjälpverksamheten har i många fall gett impulser åt den samhälleliga. 
Och man vågar väl spå, att så även kommer att ske i framtiden. Dess 
svaghet är att den kan riskera få kämpa med ekonomiska problem för att 
kunna fullfölja målsättningar och åtaganden. Det kan ge upphov till en 
viss instabilitet åt en verksamhet. Om morgondagens penningresurser och 
arbetsuppgifter vet man ingenting bestämt. Ett gott initiativ kan gå för
lorat, om man saknar ekonomisk möjlighet att omsätta det i praktiken. 

Kommunens hjälpverksamhet erinrar i vissa stycken om såväl den stat
liga som den enskilda hjälpverksamheten. Det finns en ekonomisk bär
kraft bakom dess åtaganden samtidigt som kommunen på grund av sin 
lokala avgränsning har större möjlighet än staten att överblicka och en
gagera sig för ett individuellt behov. 

Frågan om samarbete myndigheter emellan i svenskt samhällsliv är 
ingen nyhet. Vår 150-åriga regeringsform bjuder att myndigheter skall 
räcka varandra handen. Mellan samhället och de frivilliga hjälporganisa
tionerna finns också ett visst samarbete. 

Den svenska barnavårdslagen av år 1960 har gett kommunerna stora 
möjligheter att skapa goda förhållanden för barn och ungdom. Resurser
na har ökat — både lagtekniskt och ekonomiskt. Men inte desto mindre 
skulle jag vilja säga, att det är önskvärt och nödvändigt att barnavårds
myndigheterna räcker handen till alla dem som med ärligt intresse vill 
hjälpa till i arbetet för barn och ungdom. 
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Märkligt enskilt initiativ för utbildning av folk 

inom barn- och ungdomsterapin 

Intervjuuttalande av dr GÖSTA HARDING 

En märklig pionjärinsats inom den psykiska hälsovården för barn och 
ungdom har gjorts av Ericastiftelsen i Stockholm. Upprinnelsen är ett en
skilt initiativ av en begåvad och vidhj artad kvinna — rektor Hanna Bratt 
— och alltjämt kan Ericastiftelsen, fast med stöd från det allmänna, fort
sätta att verka »fritt». 

Sedan 13 år tillbaka har Ericastiftelsen sitt viste i ett femvåningshus vid 
Odengatan, där de 20 rummen inte längre förslår för det utrymme som 
skulle behövas för behandlingsrum och lektions- och föreläsningssalar. Här 
träffar Sociala Meddelanden stiftelsens mångårige och intensivt verksam
me överläkare, dr Gösta Harding, för ett samtal om tillkomsten och ut
vecklingen av denna i vårt land säregna institution. 

Dr Harding tar emot i sitt arbetsrum, som har utsikt över Lärkstadens 
vackra trädgårdsgrönska. Han inleder samtalet med att nämna ett namn 
— Hanna Bratt — som var den första idégivaren till institutionen och 
som ända till sin död 1959 hängivet gick upp i arbetet för Ericastiftelsen. 

Vem var Hanna Bratt? 
Hon var officersdotter, född i Karlsborg 1874. Efter skoltid i Göteborg 

genomgick hon Högre lärarinneseminariet, där så många unga kvinnor ur 
sin tids andliga elit fick sin skolning. Under många år — från 1898 till 
1925 — verkade hon som lärarinna vid Brummerska skolan och blev där
efter fram till 1932 rektor för Nya elementarskolan (Fernanderska sko
lan) i Örebro. Under sin långa lärartid kom hon med sitt varma män
niskointresse och sin vakna observationsförmåga alltmer på det klara med 
att barn ofta har behov av hjälp med sina egna problem. Och likaså för
äldrar. 

Hanna Bratt tog även intryck av Emilia Fogelklous förkunnelse om 
människovård. 1932 reste hon till England för att besöka en institution 
för rådgivning för barn och föräldrar, som skapats av dr Margaret Lowen-
feld — en institution, där man genom samtal med föräldrar och barn och 
observationer av barnen under lek sökte komma till hjälp vid uppfost-
ringssvårigheter. Det var f ö dr Lowenfeld, som uppfann den sedermera 
så berömda s k sandlådeterapien, som Ericastiftelsen introducerade i Sve
rige och som sedan länge används på alla rådgivningsbyråer i Norden som 
ett viktigt diagnostiskt hjälpmedel. 

Till sitt yttre var Hanna Bratt en spröd gestalt och hennes väsen var 
mjukt, men hon ägde en outsläcklig entusiasm och okuvlig vilja. Hem
kommen från besöket hos dr Lowenfeld beslöt hon att helt på eget bevåg 
föra sin idé ut i livet. 

När dr Harding skisserat konturerna kring Hanna Bratts personlighet 
och gärning lyfter han ner en liten tavla från väggen. Den är för Erica
stiftelsen något av ett historiskt dokument. Där återges nämligen det upp 
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rop i tidningarna i Stockholm, där Hanna Bratt tillkännager att hon äm
nar börja med rådgivning. 

»Ett lekrum anordnat av undertecknad för observation av barn, vilka 
på ett eller annat sätt visat sig svarfostrade i hem och skolan, öppnas den 
1 november 1933. Såsom lokal kommer att användas ett avskilt beläget 
rum inom Anna Sandströms skola, Karlavägen 25. Om läkare, hem eller 
skola önskar komma i kontakt med undertecknad för anmälan av barn, 
kan detta .lämpligen ske per telefon, säkrast måndagar, onsdagar och fre
dagar kl 12.30—1. Utan föregående anmälan mottages ingen i lekrum
met. 

Jämte observation av barnet under dess lek avser undertecknad att för
söka så långt det låter sig göra lära känna barnets miljöförhållande. 

Stockholm den 23 oktober 1933 
Hanna Bratt 
Postadress Eriksbergsgatan 10, 4, telefon 20 01 59.» 
Vad hände? 
Jo, tillströmningen till lekrummet blev så stor att Hanna Bratt snart 

kände sig överlupen med arbete och ur stånd att klara situationen. Från 
början hade hon väl närmast tänkt sig rådgivning i skolsvarigheter, men 
fann snart att många av de barn som fördes till henne, var så djupt störda 
i sin psykiska utveckling att Iäkarexpertis behövdes. Hon vände sig då till 
en ung psykiater, dr Gunnar Nycander, som vanns för idén och med stort 
personligt engagemang åtog sig uppgiften att vara med om att utforma 
denna nya rådgivningsverksamhet. 

En pedagog och en läkare svarade alltså för det första pionjärarbetet 
vilket för Ericastiftelsen blev symboliskt för framtiden. 

Flera intresserade slöt snart upp kring Hanna Bratt och Gunnar Ny
cander, däribland flera nervläkare som professor Nils Antoni, med dr 
Jacob Billström och professor Poul Bjerre. I juni 1934 bildades så Erica
stiftelsen. Namnet »Erica» valde Hanna Bratt efter växtsläktet Erica där
för att det är ensamt i sitt slag i vår flora, precis som det behandlings- och 
utbildningsinstitut som hon och hennes medarbetare ville bygga upp. 
Nämnas bör dock i detta sammanhang att en rådgivningsbyrå under 30-
talet även startades vid Norrtulls barnsjukhus på initiativ av dr Gideon 
Nordahl, pedagog och läkare. 

Arbetet vid Ericastiftelsen har undan för undan expanderat efter de 
två huvudlinjer som från början drogs upp, rådgivning och behandling av 
barn och å andra sidan utbildning och forskning. 

— Barnbehandlingen bedrivs här ungefär som på andra rådgivnings
byråer, även om vi har större resurser för långtidsbehandling, säger dr 
Harding. Föräldrar, som anmält att de behöver hjälp med barnens upp-

18—620090. SocM 253 



fostran, får komma hit inom en vecka för förberedande samtal. Sedan 
ställs fallen i kö, beroende på svårighetsgrad. Omedelbart behandlas sär
skilt svåra fall, t ex då barnen är desperata av ångest. 

Vad som dominerar bland våra barnfall är nevroser, ångesttillstånd och 
skolsvårigheter, fortsätter dr Harding. Skolsvarigheterna beror ibland på 
ordblindhet som inte upptäckts, och då samråder vi med skolan om spe
cialundervisning. En del enklare fall kan lösas enbart genom samtal med 
föräldrarna, men inom den stora gruppen av nervösa rubbningar hos bar
nen behövs både lek- och samtalsbehandling under långa perioder. Det sä
ger sig självt att detta är tidskrävande. Sedan 1954 har Ericastiftelsen en 
uppgörelse med Stockholms stad som ekonomiskt garanterar barnbehand
lingen utöver vad patientavgifterna ger mot det att vi förbundit oss att 
endast ta mot barn från Stockholm. 

För alla som insett det stora behovet av psykisk barn- och ungdoms
vård blir utbildningsfrågan snart ett överskuggande problem. Redan ett 
par år efter tillkomsten startade Ericastiftelsen sitt utbildningsinstitut, som 
till 1942 leddes av Hanna Bratt, under åren 1942—45 av rektor Anne-
Marie Odstedt och från 1946 tills i år av professor Jan Gästrin. 

Först inrättades en ett-årig kurs, som gör deltagarna — läkare, psyko
loger, lärare, förskollärare, sjuksköterskor, kuratorer och andra för barn 
intresserade — förtrogna med barnpsykologiskt och barnpsykiatriskt ar
bete. Denna kurs representerar alltjämt den mest mångsidiga kurs i ut
vecklingspsykologi som finns i Sverige. Deltagarna förbereds i den för del 
praktiska arbete, som utförs inom ett team av barnpsykiater, psykologer 
och kuratorer. 

För 15 år sedan tillkom på dr Hardings och professor Gästrins initiativ 
en högre kurs på 3—4 terminer, där inträdesfordringarna är fil kand med 
bl a ämnet psykologi och genomgången ettårskurs på Ericastiftelsen. Här 
får deltagarna handledning i föräldrabehandling och barn- och ungdoms
psykoterapi. 

Kurserna är synnerligen arbetskrävande med föreläsningar av experter 
inom och utom stiftelsen, seminarier och tentamina i behandlingsteknik, 
utvecklingspsykologi och psykopatologi. Den högre årskursen är också den 
enda i sitt slag i landet och här utbildas läkare och barnpsykologer för 
psykoterapeutiska uppgifter. 

För läkare finns också en förberedande kurs i psykologi vid Ericastiftel
sen. 

Initiativet till ännu en utbildningslinje — en kurs i personlighetstest-
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ning med Rorschachutbildning — har tagits av professor Gästrin, och 

även den ä r ensam i sitt slag i Sverige. 

Utbildningen vid Ericastiftelsen bekostas vid sidan av elevavgifterna av 
staten. I styrelsen tillsätter staten, Stockholms stad och Ericastiftelsens 
huvudmän var för sig tre ledamöter. Ordföranden utses av staten, vice 
ordföranden av Stockholms stad. Dessa poster innehas f n av general
direktör Karl J Höjer resp barnavårdsdirektör Karl-Erik Granath . 

Vad önskar sig de som nu verkar inom Ericastiftelsen för framtiden? 
Frågan går till dr Harding. 

— Jo, vi hoppas at t vi alltjämt skall få göra en insats inom barn- och 
ungdomspsykoterapien, svarar dr Harding. Det finns ju ett så oerhört 
stort behov av utbildat folk, läkare och psykologer, på detta område så det 
är nästan ofattbart hur det skall kunna täckas under år framåt. 

Sen kan man i detta sammanhang undra över hur vårt samhälle är be
skaffat, eftersom så många barn, ungdomar och vuxna drivs in i psy
kiska störningar och samlevnadssvårigheter av olika slag. Vad orsakar 
denna utveckling i en tid, då de materiella svårigheterna lyckligtvis lättat 
för alla och det finns så mycket rikare utvecklingsmöjligheter jämfört med 
förr i världen? 

Det är möjligt at t vi till en viss grad har att göra med anpassningssvå
righeter som efterhand kan övervinnas. Situationen är i alla fall den, att 
vi, om vi i görligaste mån vill förhindra psykiska störningar och sned
vriden utveckling med asociala tendenser, måste satsa allt vi förmår på 
förebyggande mental hälsovård och på snabbt ingripande, när utveck
lingen går åt fel håll. Därför hoppas vi, som sagt, att vi här på Ericastif
telsen får fortsätta med vårt arbete i trohet mot pionjärernas humani tära 
intentioner, säger dr Harding till sist. 

Under de gångna årt iondena har några hundrata l elever genomgått 
Ericastiftelsen. Sammanslutningen D E S ( = Diplomerade från Ericastif
telsen) verkar för att föra vad H a n n a Bratt kallade »Erica-andan» vidare 
till skolor och rådgivningsbyråer. Den andan kan väl bäst karakteriseras 
med hennes egen formulering: »kärleksbudets möte med vetenskapen». 

Synnove Bellander 
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»Med båtens hjälp ville vi få bort ungdomarna från staden under helgerna för att 
ge dem möjligheter att hålla sig borta från spriten och dessutom intressera 
dem för det friska liv som naturen erbjuder.» 

Foto Per-Olle Stackman 
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Ungdomslänkarna — ett aktivt inlägg i debatten 

om åtgärder mot ungdomsfylleriet 

Av sekreterare STIG ÅHS 

Kriminalitet i samband med spritmissbruk är en mycket vanlig företeelse 
bland vår »problemungdom». I många fall har spritförtäringen varit den 
utlösande faktorn vid kriminella handlingar. Även om den djupaste or
saken har varit att söka på det psykiska planet och ofta kan härledas till 
det konflikttillstånd som den unga människan befinner sig i. 

Men även bland inte-kriminell ungdom har man de sista åren kunnat 
konstatera en kraftig ökning av fylleriförseelserna. Våra nykterhets- och 
barnavårdsnämnder har fått registrera fall, där spritmissbruket har varit 
orsaken till att nämnderna fått befatta sig med ungdomarna och där inga 
kriminella handlingar har kunnat härledas. Från min egen praktiska 
verksamhet har jag exempel på hur dessa ungdomar t o m skött sina ar
beten perfekt, trots att deras spritmissbruk har manifesterats i upprepade 
fylleriförseelser på fritiden. Av de grava alkoholmissbrukarna har flera av-
ungdomarna uppvisat samma symtom som de äldre alkoholisterna. 

Detta är inga nyheter för de ansvariga myndigheterna eller för de 
praktiskt verksamma socialvårdarna. Lika litet som att samhället i stort 
sett saknar behandlingsmöjligheter för ungdomsalkoholister. I en del fall 
kan det vara helt omöjligt att erbjuda ungdomarna en adekvat behand
ling. 

Problemet ungdomens spritmissbruk och åtgärder häremot har rönt upp
märksamhet såväl från myndigheternas sida som från föräldrahåll och 
från olika föreningar i den sociala debatten, men tyvärr har flertalet av 
de föreslagna åtgärderna stannat på diskussionsplanet. De resurser som 
står till buds när det gäller att ge hjälp åt unga människor med alkohol
problem är katastrofalt små. 

Ett positivt drag i den debatt som förts och förs är att ungdomen själv 
dragits in i den. På ungdomsgårdar och i olika föreningar har man de 
senaste åren diskuterat ungdom och alkohol och försökt att aktivisera ung
domens intresse för dessa frågor. Vilket måste betraktas som ett gott grepp. 
Som ett exempel härpå kan nämnas den kampanj som Stockholms-Tid
ningen och Folksams ungdomsråd gemensamt hade under aug—dec 1961. 
Kampanjen Ungdomsgiven 61, »Idé till framgång», samlade över 2 500 
ungdomsföreningar. Diskussionsmaterialet omfattade bland annat faktis
ka upplysningar om ungdom och alkohol och ett bildband som visade på 
föreningarnas möjligheter till engagemang i dessa frågor. Ungdomsför
eningarna uppmanades att ha speciella diskussionskvällar kring dessa 
frågor och erhöll praktiska råd om hur dessa kvällar kunde arrangeras. 
Kampanjen avslutades som en tävling. Föreningarna fick skicka in prak
tiska råd och förslag angående problemet och de bästa förslagen pris
belönades på ett sätt som sporrade föreningarna till aktivitet. Det värde
fullaste med en sådan här kampanj är väl inte de praktiska åtgärder 
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som de olika ungdomsföreningarna kan föreslå, även om man kan ha nyt
ta av a t t erhålla ungdomens egen syn p å problemen och i viss m å n an
passa samhällets åtgärder härefter, u t an . j u s t detta at t vanlig ungdom 
genom diskussioner och upplysning, som serveras på ett pedagogiskt rik
tigt sätt, blir uppmärksam på de riskmoment som rent sakligt föreligger 
när det gäller alkoholen och dess användning. Ensidig nykterhetspropa
ganda kan i sådant här sammanhang ge en motsatt effekt. 

När det gäller at t nå och hjälpa den ungdom som redan hamnat i sprit
missbrukets djävulscirkel framstår den fältverksamhet vilken bedrivs av 
Ungdomslänkarna i Stockholm som ett gott initiativ och ett positivt in
lägg, på det praktiska planet, i denna debatt. Våren 1960 startades i 
Mariedalslänkarnas regi en ungdomssektion. Den fick hålla till i Mane-
dalslänkarnas lokaler och verksamheten leddes av Karl Ivar Feldt. Upp
takten till bildandet av denna ungdomssektion var ett telefonsamtal. Ivar 
Feldt blev uppringd av en arbetskamrat i femtioårsåldern. Denne var 
intagen på alkoholavdelningen vid ett av våra sjukhus. På denna avdel
ning, bland idel äldre alkoholister, vistades en 18-årig yngling. Feldt och 
hans kamrat upplevde detta som något fullständigt tokigt och ville att 
länkrörelsen skulle engagera sig i de speciella problem som ungdomsfyl
leriet innebär. Organisationer för unga spritmissbrukare fanns inte, åt
minstone inte för de mer avancerade pojkarna. På grund av sitt störande 
uppträdande, under spritens inflytande, gör de sig ofta omöjliga på våra 
vanliga ungdomsgårdar och blir snart bannlysta. O m man vill tackla dessa 
ungdomar och försöka få ett grepp om deras situation försvinner de helt 
enkelt. Feldt hade tidigare erfarenheter av hur svårt det är at t nå ung
domar som har grava alkoholproblem, framför allt a t t få dem att upp
leva att de verkligen har problem med spriten. På samma sätt som Länk
rörelsen är till stöd och hjälp för de äldre spritmissbrukarna så skulle en 
organisation av ungdom med spritproblem kunna vara till stöd för de 
unga. Ungdomssektionen i Mariedalslänkarna inköpte i maj månad 1960 
en stor motorbåt, som används till turer i skärgården. Många av de ung
domar man fick ta hand om var i sådant skick att en tillvaro i skärgår
den gjorde dem gott, dessutom fick man bort dem från »träsket» i Stock
holm under en tid. Denna tid kunde man använda till a t t etablera en god 
kontakt, som man senare kunde bygga vidare på. Båtköpet finansierades 
med ekonomiskt stöd från fångvårdsstyrelsen och socialstyrelsen samt en
skilda personer. 

Feldt och hans medarbetare insåg snart at t denna form av länkverk
samhet borde bedrivas fristående och at t ungdomssektionen borde ha 
egna lokaler. Även om verksamheten i stort följde länkrörelsens idépro
gram så måste man vid ungdomsverksamheten utforma verksamheten 
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efter de speciella krav och metoder som detta arbete kräver. I mars 1961 
upplöstes ungdomssektionen i Mariedalslänkarnas regi och Ungdomslän
karna bildades som självständig organisation med egna stadgar. Lokal
frågan löstes tillfälligt genom att man tisdags- och fredagskvällar fick dis
ponera lokaler i Sofia ungdomsgård, vars föreståndare aktivt stödde verk
samheten. Lokalfrågan var fortfarande olöst, men i september 1961 fick 
Feldt hyra ett f d ostlager beläget i Gamla stan. Det centrala läget var 
bra för den verksamhet som Ungdomslänkarna bedriver. 

Lokalen behövde genomgå en omfattande renovering. Denna utfördes 
i samarbete med de ungdomar som var anslutna till Ungdomslänkarna 
och på senhösten 1961 kunde lokalen invigas i närvaro av borgmästaren 
i Stockholm samt representanter för fångvårdsstyrelsen, socialstyrelsen, 
organisationer m fl. 

Verksamheten har nu fått en sådan omfattning att Feldt inte kan hin
na med att sköta allt det administrativa arbete som automatiskt till
kommer. Feldt och hans frivilliga medarbetarstab har fullt upp med det 
direkta ungdomsarbetet. En stiftelse Ungdomslänkarna har bildats. Den 
konstituerades i början av sistlidna maj. Som ledamöter i styrelsen har av 
Stockholms handelskammare utsetts borgmästare Yngve Kristensson och 
överdirektör Hardy Göransson med direktör Lars Ekesiöö som suppleant, 
av socialstyrelsen byråchefen i kontrollstyrelsen A O Hillbo (suppleant 
utses senare). Stockholms stads nykterhetsnämnd har till sin representant 
i stiftelsens styrelse utsett sekreterare Stig Åhs, Sällskapet Söderlänkarna 
försäljningschef Nils Almkranz och målarmästare Peder Lundemo. Till 
styrelsens ordförande har valts borgmästare Yngve Kristensson. 

Föreståndare för stiftelsens verksamhet blir herr Karl Ivar Feldt och 
kassör fru Inga Feldt. Denna stiftelse skall svara för driften av verksam
heten. 

I syfte att belysa utvecklingen av Ungdomslänkarnas verksamhet följer 
här en liten intervju med Karl Ivar Feldt. 

— Hur kom ni på idén med Ungdomslänkarna? 
— Jag har gång på gång fått uppleva att det kom allt yngre människor 

till länkarna och att vi inte hade någon »riktig» verksamhet att erbjuda 
dem. Med riktig verksamhet menar jag något som verkligen kunde binda 
och engagera dem. Helt enkelt för att kunna hålla dem kvar och få en 
chans att hjälpa dem. Båtköpet, vårt första våren 1960, blev egentligen 
upphovet till den speciella ungdomsföreningens utformande och bildan
de. Till en början hade vi som mål att med båtens hjälp få bort ung
domarna från staden under helgerna, för att ge dem möjligheter att hålla 
sig borta från spriten och dessutom försöka intressera dem för det friska 
liv som naturen erbjuder. Detta var en början, som snart visade att vi 
kunde göra en god insats för dessa ungdomar med grava spritproblem 
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och därmed kom automatiskt kravet på en utökad verksamhet. Vi ville 
först ha en egen lokal som kunde vara öppen alla dagar och kvällar i 
veckan. Dessutom ville vi ha ett riktigt program för att kunna erbjuda 
ungdomarna meningsfylld sysselsättning — terapibetonad — i avsikt att 
kunna konkurrera ut och i viss män splittra »fyllegänget» på gatan. 

— Är det lätt att värva medlemmar? Ser inte ungdomarna misstänk
samt på föreningen ? De ungdomar som ni vänder er till är ju i allmän
het ytterligt misstänksamma mot allt vad organisationer och myndigheter 
erbjuder dem. 

— Länknamnet kanske kan verka avskräckande på en del ungdomar, 
men i idén ligger ju att ungdomen skall komma till insikt och förstå att de 
verkligen har spritproblem. Det finns ingen anledning att gå omvägar. 
Trots allt har jag den känslan och erfarenheten att ungdomen vill att 
man skall gå rakt på sak. Beträffande anslutningen till föreningen så 
hänger den givetvis samman med vad man kan erbjuda ungdomen. Vil
ket i sin tur avhänger av de resurser man har. Det går inte att bara sitta 
och diskutera. Det gäller att, med hjälp av ungdomarnas egna idéer, 
skapa fram sysselsättningsmöjligheter. Vår första båt, vi har två nu, och 



allt som hängde samman med den upplevde vi som ett gott grepp. För 
närvarande har vi ca 45 registrerade medlemmar i föreningen. 

— Vilken stil skall föreningen ha och vilken utformning av arbetet har 
ni tänkt er? 

— Verksamheten är tänkt som ett komplement till den övriga ung-
domsgârdsverksamheten i Stockholm, men med speciell inriktning på den 
ungdom som i dessa ungdomsgårdar är svårhanterlig på grund av sina 
spritproblem. Dessa ungdomar blir ju också ofta uteslutna och utkörda 
från ungdomsgårdarna. De faller så att säga ur ramen och kan inte an
passa sig. 

Vi strävar efter samma stil och ordning som andra ungdomsföreningar 
fast med mottot att hjälpa varandra mot spriten. En viktig princip är att 
föreningen, precis som länkrörelsen i övrigt, skall ha en jourverksamhet, 
dvs att man när som helst på dygnet skall kunna vända sig till föreningen 
och få hjälp eller helt enkelt tillfälle att »snacka ut» och reda upp den 
aktuella situationen. 

— Ungdomslänkarna som förening är ung. Vad har ni för framtids
drömmar? 

Karl Ivar Feldt söker upp gänget på gatan. 



— Att föreningen skall vinna gehör och bli respekterad bland såväl 
myndigheter som allmänhet och sist men viktigast hos ungdomen själv. 

Ofta gäller det att snabbt få fram en bostad, ty flera av de ungdomar 
som kommer till oss är på driven. För att kunna få ett grepp om situa
tionen och verkligen kunna hjälpa en ung människa i en sådan här si
tuation, måste man få fram en bostad. Även om den skulle vara tillfäl
lig. Den unge måste ha någonstans att få sova ut, tvätta sig, ställa sina 
eventuella saker osv. Här brottas vi med väldiga problem. Nödsituatio
nen tvingar oss ibland att anlita »hotell» som vi helst av allt skulle vilja 
undvika, men vi vet att om vi inte kan ordna husrum för natten så är 
den unge i dyn igen. Ofelbart. 

Vi hoppas också att det ekonomiska underlaget för vår verksamhet 
genom stiftelsen Ungdomslänkarnas tillkomst skall förbättras och bli mer 
stabilt. 

Vi vill gärna ha ett eget sommarnöje ute i skärgården som vi kan 
bygga upp vår sommarverksamhet kring. Vi har redan hos Konungen 
anhållit att få arrendera Kalholmarna i Stockholms skärgård och hoppas 
på ett gynnsamt svar. 

Till denna intervju är att tillägga att Feldt och hans medarbetare inte 
endast tar sig an de ungdomar som själva kommer till lokalerna i Gamla 
stan, utan också söker upp gänget på gatan. Med gott resultat. Förutom 
bostadsfrågan, som nämnts ovan, ingår också i arbetet att skaffa fram 
pengar till mat, kläder och annat som kan behövas för livets nödtorft 
till den unge samt att snabbt se till att han kommer i arbete. Ofta gäller 
det också att få den unge till att besöka en alkoholklinik för specialist
behandling, vilket inte alltid är det lättaste. 

Ungdomslänkarnas arbete är alltså kurativt, uppsökande och behand-
lingsinriktat. Det grepp som organisationen har om fältarbetet gör att 
man kan nå det klientel som de offentliga institutionerna har svårt att få 
kontakt med för att kunna sätta in de rehabiliteringsresurser som sam
hället trots allt har. Även om de är skrämmande små! 

262 



Fri studieverksamhet på ungdomsfängelse 

Av författarinnan ANNA RÖNNQVIST 

I anslutning till Sociala Meddelandens fångvårdsnummer, nr 1—2 1962, 
där fångvårdens organisation och problem kring de intagna behandlades 
av fångvårdens eget folk, ger tidskriften här en liten apropå som visar ett 
engagemang kring problemen från kretsar utanför murarna. Författarin
nan Anna Rönnqvist, Liberala Stiudieförbundets distriktsstudieledare i 
Uppsala län, har under åtskilliga år organiserat studiecirklar vid ung
domsanstalten i Uppsala. Hon berättar här om sina erfarenheter från 
denna verksamhet. 

Att bedriva studieverksamhet på ett ungdomsfängelse ställer sig på många 
sätt annorlunda än ute i samhället. Förutsättningarna är så olika. Det stäl
ler stora krav på handledaren som människa och kunskapsmeddelare. Men 
den ledare som lyckats har också funnit, att det är en tacksam jordmån 
att arbeta i. Internerna kommer oftast från en fattig kulturmiljö, deras 
kulturtillgångar är små och elementära, men ett intresse för studier kan 
väckas till liv, vilket erfarenheten visat. Men det ställer också fordringar 
på anstaltspersonalen. När man vid ungdomsanstalten i Uppsala har kun
nat syssla med och utbygga denna verksamhet under sju, åtta år, är det 
till största delen två faktorer som betytt mest, dels de goda lärarkrafter 
som gått att få, dels de stora positiva insatser som tjänstemännen på an
stalten med direktör Lundborg i spetsen gör och det levande intresse de 
visar. 

Det är omöjligt att ge mer än några exempel på de många ämnen som 
tagits upp till studier under dessa år. Här är det ju fråga om verkliga stu
dieämnen och inte vad man menar med underhållning. Målsättningen har 
dock i stort sett varit att skapa intresse för sådana ämnen som på något 
sätt kan leda till att motverka pojkarnas egna negativa värderingar. Åter-
fallsförbrytarna från ungdomsfängelserna är många, som man vet. I äm
nen som samhällskunskap och litteratur kan man ta upp till diskussion nor
merna för människans samlevnad och att sådana normer måste finnas. 
Kristen morallära och äktenskapsetik har fångat stort intresse liksom psy
kologi och andra personlighetsbildande ämnen. Studier om »Länder och 
folk» har man lagt så, att man på onsdagskvällarna visat färgbilder och 
handledaren har informerat och samtalat med gruppen, och på söndags
kvällarna har man tagit upp detta som en frågesport, där deltagarna då 
fått visa sitt kunnande, något som stimulerat dem att flitigt tänka tillbaka 
och syssla med vad man gått igenom. Den sysselsättning som studiearbetet 
skapar, berör ju inte bara den korta fritid de har, innan de låses in i sina 
celler om kvällen. Den ger också stoff till nya tankar i cellens ensamhet, 
och vad detta har för betydelse är lätt att förstå. 

Några övriga exempel på studieäinnen kan vara: Kontakt med verklig
heten, Ung i dag, Trafikkunskap, Att uppleva musik, Tycke och smak, 
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Konsten och vardagen osv. Men det är som sagt inte i första hand äm
net, som är avgörande för om man lyckas, utan ledarens förmåga att med 
fint gehör för gruppens intentioner följsamt fånga intresset, där det sätter 
in. Det önskvärda i det här sammanhanget är att ekonomiska resurser och 
tillgången till villiga ledare skulle göra det möjligt att ordna en speciell 
ledarutbildning, ävenså att större anslag till anstalterna skulle tillåta dem 
att utöka verksamheten så långt det går med hänsyn till deltagarna. 

Alla som arbetar här vittnar om den stora betydelse som den lilla grup
pen har. Det gäller ju att aktivera pojkarna så mycket som möjligt, vilket 
lättast sker i den lilla gruppen, eller rättare att kanalisera deras aktivitet i 
rätt riktning, belägga deras fritid med viktiga saker. Vi bygger moderna 
fängelser, men betydelsefullare än det byggnadstekniska är den levande 
lilla gruppen i aktivt arbete, där man kanske kan hjälpa till att riva några 
av de murar som dessa som kommit på sidan av vägen reser mellan sig 
och samhället. Det finns positiva tillgångar att ta vara på, som de som 
arbetar här har starka upplevelser av. Men dessa ungdomar saknar för
måga att själva rätt aktivera sin fritid, dvs aktiviteten kan få felaktiga 
former. För personalen är det också till hjälp, att internerna är syssel
satta i lämplig riktning. 

Vi har i våra fängelser personer som kommer från landets intellektuella. 
Så som våra anstalter nu är, är för det mesta praktisk sysselsättning den 
enda formen av arbete. Bland dessa fångar med utbildning finns en till
gång i intellektuellt hänseende, som det bör vara av intresse att ta vara på. 
Och samtidigt som man ger dem möjlighet till ett arbete, som ligger inom 
deras utbildningsområde, får de också tillfredsställelsen att vara till nytta 
på ett särskilt sätt. 

Det är svårt att visa på ett direkt resultat av studiearbetet under så sär
egna förhållanden — mätt i siffror. Men de resultat som inte kan mätas 
är kanske de viktigaste, här som annars. Något kan man dock visa på, t ex 
att en del av internerna fortsatt med studier per korrespondens på andra 
anstalter eller ute i livet — bevisligen därför att intresset väckts under cir
kelarbetet här. I flera fall har de fullföljt studierna. 

På grund av den typ Uppsala-anstalten har blir studietiden kort. Men 
det är ändå av största vikt att intresset väcks just på en sådan anstalt. Vid 
ankomsten hit är de intagna som mest uppmärksamma, kanske chockade 
av att de har ställts inför en hårdare dom än de tänkt (det har de alltid), 
och således i viss mån mera mottagliga. Då är det viktigt att de får se, att 
det finns tillfälle till utbildningsmöjligheter och en inriktning framåt som 
tar sikte på en återanpassning i samhället. 

De lärare som arbetar bland pojkarna blir stimulerade och fascinerade. 
Disciplinsvårigheter kan man inte tala om i vanlig bemärkelse. Deltagan
det i cirklarna är frivilligt, och antingen lyckas en lärare »ta pojkarna» 
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och då är de mycket intresserade, eller också lyckas han inte och då går 
det inte alls. Då är det bara at t sluta. Läraren får uppleva hur häpnads
väckande djup okunnigheten är, hur sällan dessa ungdomar har träffats 
av någon kulturell stimulans, hur en ung människa fungerar i en svår si
tuation. Genom idrotten har dock en del kommit i kontakt med en annan 
livssyn än den på normsystem torftiga som de för det mesta fått från sina 
hem. Ibland gör de tappra försök att skapa sig normer, men det är svårt 
när man är över 18 år — kanske för sent. Genom bildningsarbetet får de 
en liten chans. Bara detta att deras verbala förståelse kan öka betyder myc
ket. De saknar ju för det mesta ord för vad de tänker och vill ha sagt, och 
då griper de till sina kraftuttryck. O m en pojke kan få uppleva att han kan 
hålla ett litet tal, hur mycket betyder inte det! 

Att man bör motverka ungdomsbrottsligheten på det förebyggande pla
net är alla ense om. Men vi har dock våra anstalter fyllda med ungdomar 
idag. Det är ett stort och viktigt fält för bildningsarbetet. Svårigheterna 
är som sagt speciella, och det behövs speciella hjälpmedel. Det behövs 
också en större förståelse från berörda myndigheter och från omvärlden 
för övrigt. Och vi väntar på den. 

Individen som kom bort 

Av författarinnan KARIN STENSLAND JUNKER 

Det går »troll» i ord, brukar man säga. Så har hänt med ordet p e r s o 
n a l . Det har kommit på glid, blivit ett slags magiskt stoppljus, som man 
automatiskt tänder och håller upp, närhelst ett nytt socialt projekt eller 
vårdproblem diskuteras. Och som vid alla stoppljus gör man lydigt halt 
och bereder sig at t vänta på grönt. 

Automatiska stoppljus kan vara mycket praktiska a t t ha till hands, när 
dröjsmål i själva verket är nödvändiga eller önskvärda av en mängd kom
plicerade skäl, som är svåra att entydigt redovisa utåt. »Det finns ju inte 
folk att få» är en mening, som alla hört så ofta att ingen reflekterar över 
realiteten bakom stoppljuset, om den är av ekonomiskt, politiskt, medi
cinskt eller byggnadstekniskt slag. Att personalbrist helt visst äger giltig
het för många kategorier är väl ovedersägligt, men lika klart är att den 
samtidigt är en användbar trollformel för många uppskovs-syften. 

Personalfrågan är liksom varje annat socialt problem ytterst en fråga 
om personlig trivsel och anpassning. Det f i n n s folk at t få till sådana 
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arbeten som ger personlig trivsel och anpassning, därom är ingen fråga. 
Knepet är bara at t finna vägen till trivseln. Den löper inte alltid över de 
marker vi så lätt föreställer oss. Vi utgår i vårt land från att alla män
niskor måste trivas med kakel, glas och rostfri kilometervara, med pers-
torps släta ytor, med en »skrytsvensk» inredningsstil, som småningom fo
gat in sig i en massmall, som gränsar till blankpolerad, trist sterilitet. När 
personal inte ställer sig i kö at t söka arbete vid våra skrytinstitutioner, 
skyller vi genast på personalbrist. Ändå är det kanske bara så, att vi i vårt 
ivriga nit att pressa upp materialstandarden så, at t den må blända all 
världens folk, har råkat glömma bort i n d i v i d e n . 

Naturligtvis vare det oss fjärran at t fördöma hög materiell standard. 
Självklart bör vi sträva efter at t manuella arbetsuppgifter underlättas 
med den moderna teknikens alla tänkbara hjälpmedel. Men den mate
riella standarden måste underordna sig de rent mänskliga kraven. Tekni
ken må bli vår tjänare — men absolut inte vår herre. 

I kravet at t vi inte får glömma individen ligger, at t individen måste 
märkas, får inte drunkna. Det betyder at t all vård måste bevaka den lilla 
gruppens princip. M a n talar mycket om de små enheterna, ändå plane
rar man med förbluffande envishet stora centralanläggningar. M å vara 
at t de särskilda vårdenheterna på papperet förefaller små — i praktiken 
blir de i varje fall sällan så små, att man lyckas sudda ut det faktum att 
de är varandra liknande delar av — moduler i — ett jättekomplex. Och 
både de vårdade och vårdarna krymper till varandra liknande små my
ror u tan individualitet i jättestacken. Vi möter samma tendens vid sjuk
husbyggen, vid skolbyggen av olika slag, inom vården av psykiskt utveck
lingsstörda. Stockholms läns aktuella Huddinge-projekt är ett av de färs
kare tillskotten i denna envisa centralplanering. 

Jag kom häromdagen till ett av de små hem i Mellan-Sverige för små
barn, som ofta är dubbelt handikappade. Det var ett litet anspråkslöst 
hus, säkert ganska långt från modultänkande och masskonfektion i topp
kvalitet. Där fanns alla de pryttlar och smådetaljer, som är ett h e m s ir
rationella och underfundiga kännetecken. Kanske de var svåra att dam
ma, vad vet jag? Frågeställningen syntes dock inte vara vare sig akut el
ler aktuell för vårdarinnorna vid hemmet. När jag hälsade på barnen 
inne i lekrummet, hade varje vårdarinna ett barn i knäet — eller näst in
till. Jag frågade föreståndarinnan om hon hade det svårt med personal. 
Hon såg lite förvånad ut. »Nej, det tror jag väl inte», svarade hon. »Men 
det kommer kanske, jag vet inte. Vi är allihopa desamma som när jag 
började här, och ingen har ännu velat sluta. Jag tror det beror på att 
hemmet är så litet, att a l l a har direkt med barnen att göra. Alla är lik
som — personligt engagerade, tror jag.» Hon lät osäker, hon var helt en
kelt inte medveten om begreppet »personalproblem» — och jag häpnade. 
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Det synes vara så, att människovård för dem, som valt at t ägna sig 
däråt, sällan blir den rent materiella fråga, som man kunde föreställa sig 
när man ser ett visst antal punkter högtidligt fastslagna på ett papper. 
Utöver en viss, för vår tid och vårt land naturlig minimistandard i fråga 
om golvbeläggning, sängutrustning, köksinredning, möbeldesign och mål
tidssammansättning förefaller helt andra omständigheter spela en avgö
rande roll för personalens trivsel. Lönesättningen har otvivelaktigt bety
delse. Att diskrepansen i lönerna för t ex en föreståndarinna för ett ålder
domshem och en byråsekreterare ofta inte står i rimlig proportion till ve
derbörande arbetstagares ansvarsbörda måste verka hämmande på per
sonalrekryteringen, liksom att man envisas med at t hålla kvar förskol
lärarna — som har hand om en av de viktigaste perioderna i människans 
liv — på en otillständigt låg lönenivå. 

Ändå tycks detta inte vara där skon klämmer värst. In te heller synes 
bristen på formell utbildning — och det växande kravet på dylik — vara 
en avgörande faktor i personalrekryteringsfrågan. Visst vore det önskvärt 
med fler och bättre utbildningsvägar — men också »utbildning» är ett 
slags magiskt lösenord, som döljer väsentliga fakta. Inga formella exami
na, inga aldrig så väl tillrättalagda kurser ger den p e r s o n l i g h e t , 
som passar de vårdande yrkena. Inga aldrig så strikt dragna åldersgrän
ser ger den ideala erfarenheten och läggningen för at t ta hand om med
människor. Pappersmeriter har utan tvivel sitt värde, men de borgar inte 
för lämplighet. Jag tror vi skulle vinna på at t vara mindre stelbenta, mer 
flexibla, mer inriktade på att söka efter den vårdande personligheten, den 
mänskliga h a n d e n . Den finns ännu — mer än vi tror. 

Den mänskliga handen vill ta ansvar, vill känna sin betydelse. Själv 
brukar jag förutsätta at t människor, som på ett eller annat sätt stått i 
»arbetstagarställning» till mig, velat ha ansvar. Jag har haft glädjen att 
få uppleva at t de även tagit ansvaret och skött det. Min erfarenhet är 
naturligtvis alltför obetydlig, jag kan ha haft »tur». Men jag tror ändå, 
att de två fullviktiga tyngder vi kan lägga i vågskålen, när det gäller per
sonalfrågan är a n s v a r och i n d i v i d u a l i s m . De skall väga minst 
lika tungt som utbildning och lönesättning, tror jag. Varje riktig män
niska vill vara en individ som märks, en individ vars arbete lämnar be
stämda spår efter sig — att känna stolthet eller bara ödmjuk tillfredsstäl
lelse över. 

»Personal» är inte bara en diffus, grå massa som befinner sig inom vis
sa lönegrader eller löneklasser. Personal är ett missbrukat ord för en 
mängd individer. Individer som skall vårda individer. Individuellt. Det 
är det vi måste se till att de får göra. 
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Många fosterföräldrar kan betraktas som 
fackmän på sitt område 

Byråchef Göta Rosén om arbetet i 1961 års utredning om effektivare 
åtgärder för vård utom ungdomsvårdsskola 

På den nordiska barnavårdskongressen i Köpenhamn under juni månad 
var även frågan om placering av barn med uppfostringssvarigheter i 
barnhem föremål för en ingående debatt, vilken inleddes av byråchef 
Göta Rosén. Talaren yttrade bl a: 

Det är numera mycket ovanligt att myndigheterna behöver omhänder
ta ett barn för att det fryser och svälter. Men i en miljö där elementära 
behov är mättade kan även de mera nyanserade behoven — dvs behoven 
av psykisk natur — komma till tals. Och nu är det dessa behov som vän
tar att bli tillgodosedda. Det är en av de viktigare faktorerna vi har att 
ta hänsyn till, då vi diskuterar placeringen av barn med anpassningssvå
righeter. Men eftersom dessa problem alltid har funnits — lät vara la
tenta — så har placering av barn i enskilda hem nu som tidigare i stort 
sett samma utgångspunkt. 

Främjandet av vård i enskilt hem har i viss mån även präglat de rikt
linjer efter vilka ungdomsvårdsskolorna numera arbetar. Lagen föreskri
ver beträffande de olika vårdformerna: vård inom och utom skolan, att 
vården inom skolan bör vara så anordnad att den skapar förutsättningar 
att överföra eleven till friare vård. Så snart det är möjligt bör eleverna 
få åtnjuta vård utom skolan. Vård utom skolan har således blivit ett led 
i behandlingen. Och i större och större utsträckning bedrivs den vården i 
enskilda hem. Sedan några månader tillbaka arbetar en kommitté med 
en utredning, kallad »1961 års utredning om effektivare åtgärder för vård 
utom skola av ungdomsvårdsskoleelever». (Ordf i kommittén är byrå
chef Rosén. Red:s anm.) 

Arbetet med utredningen har just tagit sin början. I direktiven för ut
redningen hänvisar föredragande statsrådet till en riksdagens skrivelse av 
år 1961, vilken skrivelse uttrycker önskvärdheten av ökad tillgång på hem, 
som lämpar sig för familjevård. Bland de frågor, som kommittén därför 
har att utreda, är frågan om en utveckling av familjevården. Statsrådet 
säger: »Det bör ankomma på utredningsmännen att utföra den av riks
dagen begärda utredningen om vidgad användning av familjevård för det 
här ifrågavarande klientelet. Därvid bör beaktas att stöd och vägledning 
från samhällets sida lämnas de enskilda hem, som tar på sig den svåra 
uppgiften att fostra de till dem överlämnade ungdomarna». Vi har alltså 
här fått en ny möjlighet att ingående och förutsättningslöst skärskåda 
familjevårdens princip. Oavsett det resultat beträffande den här frågan 
utredningen kan komma till så bör det material som kommer att insam
las och dess bearbetning ge oss ökade kunskaper på området. 

Byråchef Rosén yttrade vidare: 
I det här sammanhanget vill jag inte underlåta att poängtera vikten 

av att de enskilda hem, som tar emot våra problembarn, får ordentlig 
ersättning för det arbete de utför. Jag anför den synpunkten av flera 
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skäl: för det första är det ett av de sätt på vilka samhället kan visa de 
enskilda hemmen sin tacksamhet för det värdefulla arbete de utför; för 
det andra utför ju många av dessa hem ett synnerligen kvalificerat ar
bete; många fosterföräldrar torde kunna betraktas som fackmän på sitt 
område. De är värda att få en reell kompensation för sitt ansvar och sin 
fostrargärning. Tonåringar ger dryga utgifter för uppehälle, kläder och 
fickpengar; för det tredje: om man som jämförelse ser på vårdkostna
derna vid svenska barnhem och ungdomsvårdsskolor finner vi att familje
vården under alla omständigheter ställer sig ekonomiskt mycket fördel
aktig. 

Något om fosterlöner 

Av socionom SSR O L L E HESSLEBORN, Viken 

I dessa dagar pågår de sista löneförhandlingarna för flera personalgrup
per, där man kräver ökade löner med hänsyn till stegrade levnadsom
kostnader. I diskussionerna på arbetsplatser och i pressen stöter man ofta 
på begreppet »låglönegrupper», och dessa strider de fackliga organisa
tionerna särskilt för. Enligt mitt förmenande finns i det svenska sam
hället en låglönegrupp, som tyvärr inte förekommer i dessa diskussioner, 
nämligen fosterhemmen. Det är naturligt att fosterhemmen inte kan kom
ma in i de »vanliga» lönediskussionerna men jag anser ändå att anknyt
ningen till dessa diskussioner har ett visst fog för sig. 

På kurser och konferenser rörande samhällets sociala barnavård hör 
man ofta att fosterhemmen från alla håll värderas mycket positivt och till
mäts den allra största betydelse i samhällets barnavård. Denna positiva 
värdering sträcker sig tyvärr inte så långt att den även ger utslag i den 
ersättning som samma fosterhem erhåller för att de på ett väsentligt sätt 
gör en insats i samhällets barnavård. I skrivande stund utgör alltjämt den 
lägsta fosterlönen 110:— per månad för ett s k normalt, friskt barn. 
Denna magiska siffra härstammar från Svenska socialvårdsförbundets 
taxedelegation för fosterlöner; den avser så vitt jag förstår endast ersätt
ning mellan kommunerna och är inte någon norm när det gäller ersätt
ningen till fosterhemmen. Tyvärr har den emellertid faktiskt blivit en 
norm och är det fortfarande i alltför många fall. Detta måste tolkas så, 
att snäva kommunalekonomiska resonemang ligger bakom detta ställnings
tagande, vilket är mycket beklagligt. 
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När man diskuterar fosterhem och fosterlöner kan man lämpligen ur
skilja tre olika indelningar av fosterbarnen, nämligen blivande adoptiv
barn (adoptionsmedgivande föreligger vid placeringen), miljöskadade och 
missanpassade barn och ungdomar samt, som vanligtvis anges, normala, 
friska barn. I det första fallet — blivande adoptivbarn — föreligger i 
regel inga större meningsskiljaktigheter. Det vanligaste är väl att foster
lön inte utgår, utan att under tiden från placeringen och fram till dess 
adoptionen är klar influtna underhållsbidrag insätts å en bankbok, som 
därefter överlämnas till adoptivhemmet. När det åter gäller den andra 
gruppen — miljöskadade och missanpassade barn och ungdomar — hop
pas jag att det inte heller råder någon tvekan om att här måste barna
vårdsnämnderna i varje särskilt fall pröva storleken av den ersättning, 
som skall utgå till fosterhemmet. Här gäller det vanligtvis fosterlöner som 
ligger långt över ersättningstaxan, och variationerna brukar väl ligga mel
lan 270 och 600 kronor per månad samt i enstaka ytterst svåra fall upp 
mot 1 000 kronor per månad. När det gäller att avväga dessa fosterlöner 
tror jag det är lyckligast om man helt bortser från ersättningstaxan och 
eventuella uträkningar om hur mycket man kan söka åter av ersättnings
kommunen och i stället tänker på att uppgiften i första hand avser att 
försöka återanpassa en ung individ till ett normalt familjeliv och sam
hällsliv. Om så sker tror jag att en fosterlön i 500-kronorsklassen går att 
svälja även för den allvarligaste kommunalekonom. Jag tror inte det be
hövs någon argumentering för differentierade fosterlöner i dessa fall 
med många gånger mycket svårfostrade barn och ungdomar. Emellertid 
kan man erinra om det ansvar som dessa fosterföräldrar påtar sig i och 
med att de tar emot en pojke eller flicka i tonåren. Ofta uppstår pro
blem som fosterföräldrarna naturligt nog inte kunnat förutse, men lika 
ofta finner man en utväg och en lösning av ibland ganska allvarliga 
problem. 

När det åter gäller den tredje gruppen av fosterbarn — de normala, 
friska barnen — blir väl ofta olika uppfattningar gällande om hur stor 
ersättning som skall utgå till fosterhemmen. Många försök har gjorts att 
få till stånd bestämmelser, som reglerar ersättningen till fosterhemmen. 
Trots alla försök har detta hittills inte gått att genomföra. Det som allt
jämt gäller som riktpunkt — även sedan den nya barnavårdslagen till
kommit — är att »skälig ersättning» skall utgå till fosterhemmen. Vad 
är skälig ersättning? Vanligtvis blir begreppet skälig ersättning tolkat sa 
att ersättningstaxan i normalfallet utgör norm. Med anledning härav kan 
man förvänta att fosterlönen i normalfallet kommer att höjas fr o m den 
1 juli innevarande år, eftersom taxedelegationen från nämnda tidpunkt 
har höjt ersättningstaxan från 110 kronor till 130 kronor per månad. 
Meddelandet härom finns bl a i Barnavård och Ungdomsskydd nr 2 
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1962. Taxedelegationen gör samtidigt ett intressant uttalande i den tidi
gare omtalade normfrågan, nämligen följande: »För att undvika miss
förstånd om ersättningstaxans innebörd beslöt delegationen uttala, att 
taxan endast avser att reglera ersättningen kommunerna emellan och så
ledes icke är avsedd som någon norm för utgivandet av fosterlöner.» Efter 
detta klara uttalande råder säkert ingen tvekan om ersättningstaxans 
karaktär och man får hoppas att det nu blir en kraftigare höjning av 
fosterlönerna i botten. 

Jag skall här inte plocka fram alla de argument man kan få höra när 
det gäller motståndet mot en höjning av normalfosterlönen. Annars är 
väl det mest gångbara, att får man ett litet barn i sitt hem så skall man 
vara beredd att betala något för det. Om en sådan placering har garan
tier för beständighet kan man kanske något förstå resonemanget men inte 
i alla de fall då en placering är mera obestämd och fosterföräldrarna 
ständigt måste vara beredda på att barnet skall åter till sina föräldrar. 
I sådana fall kan det inte vara riktigt och rimligt att samhället övervält
rar en del av sina barnavårdskostnader på fosterhemmen. 

Jag tror att tiden är mogen för att tänka om när det gäller ersätt
ningen till fosterhemmen. Lösningen ligger kanske i en differentiering 
av fosterlönerna även i de s k normalfallen, en differentiering med hän
syn till ålder, fortsatt skolutbildning eller eventuellt andra faktorer. 

»De usla fosterlönerna» 

Fru Eva Lindahl, Uppsala, med bred erfarenhet som socialvårdare, efter
lyser i en artikel i Dagens Nyheter en lagstiftning som anknyter en index-
reglerad fosterlön till de faktiska normala barnkostnaderna och berätti
gar till tilläggssjukpenning, semesterersättning och tilläggspension. Arti-
kelförf ger följande exempel på hur kortsynt en barnavårdsnämnd kan 
sköta sina fosterhemskontakter: 

En familj i en medelstor stad tar emot två fosterbarn, syskon, från barnavårds
nämnden. Makarna är harmoniska och barnkära och lyckas skapa en trygg och 
trivsam miljö för barnen. Efter något år är fostermodern rät t tröttkörd. Hon har 
möjlighet att tillsammans med barnen få komma till sitt föräldrahem på landet för 
vila och avkoppling, men resan dit är lång och dyrbar. Makens årsinkomst över
stiger med några hundra kronor maximibeloppet för erhållande av fria resor. 
Socialassistenten anhåller då att barnavårdsnämnden skall betala resan. Barnavårds
nämnden avslår framställningen och hänvisar fostermodern till att söka socialhjälp 
till resekostnaderna, vilket hon givetvis inte vill. På grund av trötthet och ekono
miska bekymmer, förorsakade av arbetet med barnen och den otillräckliga foster
lönen, klappar fostermodern så småningom ihop. Barnen måste tas in på barnhem 
och därefter omplaceras i nya fosterhem. Då det inte går att åter få tag i något 
hem som vill ta emot två barn, måste man skilja syskonen åt. 
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Förebyggande åtgärder av socialvården 
i Finspång 

EXEMPEL PÅ SAMVERKAN MELLAN KOMMUN OCH ENSKILDA 

Socialvårdschef Carl-Erik Bjärhall lämnar här en redogörelse för de 
olika förebyggande åtgärder som vidtagits i Finspång beträffande barn och 
ungdomar, spritmissbrukare m fl kategorier. Även om redogörelsen inte i 
detalj är fullständig lämnar den dock ett mycket gott intryck av den liv
liga verksamhet som försiggår och därmed också ett gott bevis på det in
tresse man inom kommunen visar för sådana frågor i allmänhet. 

H I Finspångs köping har bedrivits en omfattande och energisk förebyg
gande verksamhet inom barnavårdsnämndens och nykterhetsnämndens 
verksamhetsområden. Denna förebyggande verksamhet har tagit olika for
mer och uttryck, och avsikten har varit att den skulle vara så effektiv som 
möjligt. Verksamheten har bedrivits dels av barnavårdsnämnden och nyk
terhetsnämnden självständigt, dels av nyssnämnda organ i samarbete med 
andra institutioner och organisationer m fl i köpingen. Föreningsverksam
heten har också erhållit ett kraftigt kommunalt stöd i ungdomsvårdsföre
byggande syfte. 

I sistnämnda hänseende började den kommunala verksamheten med 
försök att starta en ungdomsgård. Frågan blev dock aldrig föremål för slut
ligt positivt ställningstagande men däremot tillsattes av kommunalfullmäk
tige 1952 en utredningskommitté för ungdomsvårdsfrågor. Denna kom
mitté arbetade under de närmaste åren inte enbart som utredande utan 
även som initiativtagande och verkställande organ beträffande kommunalt 
stöd på olika sätt åt ungdomsverksamhet inom föreningslivet. Kommittén 
omorganiserades år 1957 till ett permanent och självständigt kommunalt 
organ, ungdomsstyrelsen. 

Till barnavårdsnämndens förebyggande verksamhet kan i hög grad räk
nas ferieverksamheten. Drygt ett hundratal barn placeras varje sommar 
antingen på koloni eller i enskilda feriehem. Dessa barn kommer från hem 
där bostadsförhållanden och hemförhållanden särskilt motiverar att bar
nen behöver en tids miljöombyte, och många av barnen är också i behov 
därav på grund av hälsoskäl och liknande. Barnavårdsnämnden får varje 
sommar under ca två månader disponera en fastighet tillhörig Finspångs 
Barnens Dags Förening. Denna fastighet, Bremyragården, en f d herrgård, 
ligger ca 3 1/2 mil från Finspång i trakten av Rejmyre och fastigheten är 
mycket vackert belägen med tillgång till goda bad. Barnen tas där emot 
under två perioder med 17 barn under varje period om ca fyra veckor. 
Barnen uttas i samråd med skolläkaren och skolsköterskan. Samma gäller 
övriga barn som placeras på kolonier tillhöriga andra organisationer lik
som även de barn, till antalet ca 50, som placeras i enskilda feriehem. 
Barnavårdsnämnden anordnar varje sommar också en dagkoloni för skol
barn i åldern omkring sju till tolv år. Barnen får gratis tågresor till sjön 
Glan, där de får vistas många härliga timmar varje dag under fyra vec-
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kors tid. Särskild ledarpersonal och simlärarinna tar där hand om dem 
och sysselsätter dem. Åtskillga simprov av olika slag äger rum varje som
mar. Barnen erhåller också ett enkelt mellanmål, allt kostnadsfritt liksom 
inom den övriga ferie verksamheten. 

De förebyggande åtgärder som enligt barnavårdslagen respektive nykter-
hetsvårdslagen skall vidtas i form av övervakning och förbindelse har ge
nomförts med beaktande av de viktiga vård- och tillrättaföringssynpunk-
ter, som är angelägna i varje särskilt fall. Barnavårdsnämnden har om
kring 30 à 40 övervakningar och även nykterhetsnämnden har ungefär 
samma antal övervakningar och förbindelser. Det är i huvudsak enskilda 
personer som har åtagit sig ett och två uppdrag per man. Några svårighe
ter att finna lämpliga, intresserade och kvalificerade övervakare har inte 
funnits. Intresset för övervakareinstitutionen inom kommunen har varit 
mycket stort bland allmänheten. Det har dock härvid betytt mycket att 
barnavårdsnämnden och nykterhetsnämnden anordnat bl a upprepade 
övervakarekurser om i regel vardera 10-talet lektioner. Till föreläsare vid 
sådana övervakarekurser har engagerats t ex skyddskonsulenten, socialsty
relsens eftervårdskonsulent, nykterhetsvårdskonsulenten, arbetsvårdsassi-
stenten hos länsarbetsnämnden, hjälpverksamhetsöverläkaren, socialvårds
chefen. Filmförevisning i berörda ämnen har ordnats och studiebesök på 
anstalter och institutioner har gett lekmännen god inblick i det praktiska 
vårdarbetet. De år som övervakarekurser inte anordnas brukar man i re
gel i stället två gånger om året sammankalla till särskilda övervakareträf
far, varvid programmet blir av samma innehåll som kurserna. 

Tjänstemän och förtroendemän från socialvården har i mycket stor ut
sträckning fått delta i olika konferenser som anordnas i socialvårdsämnen 
dels för länet och dels för hela landet. Socialetiska länskurser som anord
nats i Finspång vid olika tillfällen har samlat stort antal deltagare, dels 
från den egna kommunen och dels från hela länet. Härigenom har de tan
kegångar som ligger bakom socialvårdslagstiftningen i hög grad kunnat 
spridas ut bland befolkningen i gemen. 

Socialvårdsbyrån har en särskild socialvårdssyster med hemvårdarinneut-
bildning som i stor utsträckning kunnat anlitas för hemhjälp, tillsyn och 
andra hjälpuppgifter även inom barnavårdsnämndens och nykterhets
nämndens verksamhetsområden, t ex i samband med olika former av fa
miljebråk och liknande. Genom att socialvårdssystern och för övrigt även 
hemvårdarinnor vid många tillfällen kunnat ställas till förfogande, har el
jest ofrånkomliga omhändertaganden kunnat förhindras i många fall. So
cialvårdssystern har även biträtt polisen med tillsyn av kvinnliga och min
deråriga omhändertagna. 
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Hjälpverksamhetsöverläkaren vid Birgittas sjukhus i Vadstena har varje 
månad mottagning å socialvårdsbyrån och till honom hänskjuts åtskilliga 
socialvårdsfall. Därigenom kan värdefulla psykiaterutlåtanden erhållas i 
komplicerade socialärenden, både beträffande alkoholmissbrukare och be
träffande barnavårdsärenden. Ca ett hundratal konsultationer görs årli
gen på detta vis hos hjälpverksamhetsöverläkaren. I övrigt anlitas mental
vården vid Birgittas sjukhus i stor utsträckning och denna har nyligen ut
byggts med en särskild, i viss mån standardiserad behandlingsform för al
koholmissbrukare. 

Flera försök har gjorts att starta alkoholpoliklinik i Finspång men för
söken har strandat på att ingen läkare haft möjlighet att ställa sig till för
fogande till följd av bristande tid. Såväl barnavårdsnämnden som nykter
hetsnämnden har dock haft ett utomordentligt samarbete med läkarna på 
orten, speciellt då med de läkare som är ledamöter i barnavårdsnämnden 
respektive nykterhetsnämnden. Även lasarettet i Finspång har i mycket 
stor utsträckning och med stort intresse tagit emot alkoholmissbrukare för 
avgiftning. 

Åtskilliga försök har gjorts att starta en länkavdelning i Finspång. Ma
teriella resurser såsom lokaler m m har av nykterhetsnämnden ställts till 
förfogande och under vissa perioder har också viss länkverksamhet fun
nits. Någon fast verksamhet finns dock för närvarande inte. 

För alkoholmissbrukare har i samarbete med länsnykterhetsnämnden 
startats skogsarbetarförläggningar. För den svârplacerade arbetskraften över 
huvud har" ett intimt samarbete ägt rum med länsarbetsnämnden och 
landstingets arbetsvårdsstyrelse. Åtskilliga personer har erhållit arbetsvärd 
såsom arbetsträning och omskolningskurser. Planer föreligger också att nå
gon form av skyddad verkstad skall inrättas i Finspång. 

Barnavårdsnämnden utdelar sedan flera år till varje förstföderska inom 
kommunen en bok som i lättillgänglig form och på ett intresseväckande 
sätt understryker föräldraansvaret och medverkar till att bibringa föräld
rarna bättre kunskaper om barnens beteende. 

Informationskonferenser och kontaktsammankomster har anordnats i en 
massa olika former och vid skilda tillfällen. Dessa har alla syftat till att 
stärka individens och hemmets ansvar och därigenom verka förebyggande 
ur socialvårdssynpunkt. Bland alla dessa aktiviteter kan nämnas deltagan
de i rikskampanjen »Ansvar och nykterhet» i samband med motbokens 
slopande. Vid detta tillfälle anordnades också en särskild föreläsningsse
rie. Livlig affischering förekom och man hade särskilda kontakter även 
med industrierna i Finspång. Det ordnades vidare med filmförevisning, 
husmodersträff, alkoholfri dukning m m. 
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Tillsammans med landsfiskalen och polisen har också anordnats samman
komst med nöjesarrangörer, varvid man försökt att komma till samför
stånd om de regler och principer som skall gälla i samband med olika slag 
av nöjesarrangemang. Senare har också i enlighet med centrala direktiv 
anordnats ett särskilt informellt samarbetsorgan mellan polisen och social
vården, vilket samarbetsorgan redan haft en livlig verksamhet och anord
nat flera sammanträden. Vid vissa av dessa sammanträden har man för
sökt att få ett så brett underlag som möjligt med representanter för olika 
institutioner i samhället, såsom skolan, kommunalnämnden, Barnens Dags
föreningen m fl, medan man vid vissa andra sammanträden haft mera in
tima arbetsformer med endast något fåtal deltagande. I samarbete med po
lisen har förekommit besök på kaféer och hotell och konferenser har hål
lits med innehavarna av de sistnämnda. Under den senaste tiden har man 
på prov även igångsatt civilpatrullering för erhållande av bättre kännedom 
om de ungdomar och personer för vilka missanpassningsrisk föreligger och 
mycket värdefulla och förebyggande kontakter har därigenom skapats. Se
dan civilpatrullen genomfört sin första försöksverksamhet under 4 måna
der kommer de olika deltagarna att sammanträffa för att diskutera erfa
renheterna och bestämma ev ändrade arbetsformer för civilpatrullen. För 
polismännen i hela landsfiskalsdistriktet har vid olika tillfällen ordnats in
formation i socialvårdslagstiftning och i gemensamma angelägenheter. 

Till elever inom skolväsendet ävensom till elever vid bilskolorna utdelas 
fortlöpande olika slags broschyrer. För eleverna i folkskolan och yrkessko
lan har därjämte anordnats särskilda samkväm med förutom underhåll
ning även föredrag eller filmförevisning m m av nykterhetsvårds- och ung
domsvårdsförebyggande innehåll. Socialvårdsorganen har också deltagit i 
flera skoltävlingar i bl a nykterhetsvardsfragan och därvid delat ut priser 
m m. Som exempel må nämnas en väggtidningstävling, vidare kampanjen 
»Vart bär det hän?», kampanjen »Det gäller oss alla», kampanjen »Spri
ten ett arbetsplatsproblem», den nu pågående kampanjen mot spritöverlå
telser till ungdomar, m fl kampanjer. Det förtjänar i sammanhanget även 
att påpekas att Arbetarkommunen, ABF och den fackliga centralorganisa
tionen nyligen igångsatt en kampanj »Vi har den ungdom vi förtjänar» 
och även här har socialvården medverkat. 

Då det inom kommunen finns en hel del ungkarlsbostäder både av sämre 
och bättre beskaffenhet medför detta ofta problem ur social synpunkt. Nyk
terhetsnämnden har därför tagit kontakt med vederbörande industri och 
det har gemensamt anordnats konferenser i nämnda angelägenhet med re
presentanter både från socialvården och från industrin. De synpunkter 
som därvid anförts från socialvårdens sida har mötts av stor förståelse och 
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en bättre tillsyn har utlovats och genomförts. Samtidigt har till kommu
nens styrelse anmälan gjorts om de synpunkter som bör vara vägledande 
vid planerad ytterligare produktion av ungkarlsbostäder. 

För bilskolorna och dess elever har nykterhetsnämnden medverkat genom 
att filmer, filmmaskinister och i viss utsträckning även föredragshållare 
ställts till bilskolornas förfogande i vad gäller alkoholfrågan. Även här har 
man från bilskolorna visat mycket stort intresse och tillmötesgående. Vid 
en gemensam sammankomst nyligen med flera representanter både från 
nykterhetsnämnden och från bilskolorna har man överenskommit om yt
terligare utvidgning och intensifiering av denna verksamhet. 

I samarbete med föräldraföreningarna, skolstyrelsen, ungdomsstyrelsen 
m fl organ har en mycket omfattande föräldrakampanj genomdrivits. Ef
ter gemensam förberedning av aktionen tillsammans med representanter 
för skolan och lärarkåren samt föräldraföreningarna tillställdes samtliga lä
rare en cirkulärskrivelse jämte broschyrer om gemensamma normer i och 
för utdelning via barnen till deras föräldrar, som hade att kvittera emotta-
gandet på en särskild liten lapp. Samtidigt hade till lärarna och ävenledes 
vederbörande föräldrar sänts visst färdigställt material i och för anordnande 
av föräldraträffar antingen klassvis, helst under vederbörande klasslärares 
ledning, eller eljest gemensamt för flera klasser. Kampanjkommitténs leda
möter hade därvid ställt sig till förfogande som diskussionsinledare och fö
redragshållare i den mån vederbörande klasslärare eller föräldrar uttalade 
önskemål därom. Aktionen möttes av livligt intresse både från föräldrar 
och lärare. Mellan 30 och 40 föräldraträffar, representerande långt över 
tusentalet barn, anordnades därefter. Genom att föräldramötena ordnades 
i små grupper kunde kontakten och samvaron bli mera personlig och ge 
större utbyte. 

Delvis som en fortsättning på föräldrakampanjen och delvis med syfte 
att redogöra för den nygenomförda barnavårdslagstiftningen men ur vidare 
synpunkt även för att till ifrågavarande parter sprida tankegångarna bak
om sociallagstiftningen anordnades därefter vid olika tillfällen samman
komster och samkväm, dels för samtliga lärare, dels för samtliga sjukskö
terskor och läkare och dels för representanter för samtliga kvinnoorgani
sationer i köpingen. Ett mycket stort antal deltagare bevistade var och en 
av dessa konferenser. 

Barnavårdsnämnden har också inbjudit samtliga fosterbarnsföräldrar 
till en speciell sammankomst med samkväm. Till denna hade inbjudits 
även barnavårdskonsulenten och socialvårdskonsulenten i länet, rektorerna 
inom skolväsendet, läkare m fl. Härvid berördes särskilt fosterbarnens för
hållanden ur olika synpunkter. Närmare 30-talet deltagare mötte upp. -~ 

276 



Även för förskolebarnens föräldrar har barnavårdsnämnden anordnat en 
särskild sammankomst med föredrag av förskolepsykologisk expertis. 

Barnavårdsnämnden och nykterhetsnämnden har också anordnat offent
liga föredrag, t ex estradsamtal kring ämnet »Individ — familj — samhäl
let — vem har ansvaret?». 

Då särskilt barnavårdsnämnden erfarit att missförhållanden beträffande 
barn ofta delvis bottnar i bostadsförhållanden, t ex alltför små och trånga 
bostäder, har barnavårdsnämnden också engagerat sig för att lokalt verka 
för genomförande av bättre bostadsproduktion, speciellt i vad avser bättre 
utrymmen för barn och ungdomar. Sedan en representant från nämnden 
deltagit i en rikskonferens i ämnet har de synpunkter som därvid fram
kommit framförts till de olika personer och myndigheter och inrättningar 
som på något vis inom kommunen har med produktionen av bostäder 
att göra. 

Nykterhetsnämnden har också tagit initiativ till information i nykterhets-
och ungdomsfrågan för anställda servitörer och servitriser m fl inom kafé-
och restaurangrörelsen. 

Till slut må något anföras även om ungdomsstyrelsens verksamhet. Såsom 
förut nämndes föregicks dess startande av planer på en ungdomsgård. Man 
enade sig dock om att kommunens bidrag till ungdomsvården borde inrik
ta sig på att stödja de olika ungdomsföreningarnas arbete. Detta stöd från 
kommunens sida skulle dock inte få ges sådana former att det inkräktade 
på föreningarnas självbestämmanderätt. De önskemål beträffande det kom
munala stödet som särskilt framhävdes var bättre och billigare lokaler, 
hjälp med ledareutbildning, stöd i upplysningsarbetet och organisationer
nas allmänna verksamhet samt hjälp i vad avsåg tekniska hjälpmedel för 
programverksamheten. Ungdomskommittén fick också till uppgift att 
handha kommunens verksamhet i detta avseende. 1957 blev verksamheten 
utbyggd och fast organiserad under ledning av en ungdomsstyrelse. Till 
det arbete som ungdomsstyrelsen nu bedriver har den kommunalt anslag 
med f n 53 350 kr. Större delen av detta belopp är avsedd till bidrag till 
ungdomsorganisationernas lokalkostnader, nämligen 22 000 kr. Även ett 
anslag à 18 000 kr ingår till tillfälliga bidrag till ungdomsverksamhet i en
lighet med vad som beslutas av fullmäktige i varje särskilt fall. Ungdoms
styrelsen utger också en särskild broschyr »Fritiden är Din», som utdelas 
till alla ungdomar m fl. Den innehåller en fullständig förteckning på alla 
ungdomsorganisationer i köpingen, deras verksamhetsområden samt namn 
och adresser till deras funktionärer m m. I övrigt lämnas bidrag till fritids
grupper, till hyra av smalfilm, till centrala ledarekurser, till egen kursverk
samhet m m. Antalet organisationer som åtnjuter hyresbidrag ar över 40 
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och antalet anmälda fritidsgrupper överstiger 200. Bland ungdomsorgani
sationerna märks särskilt Finspångs Allmänna Idrottsklubb, som är Öster
götlands största civila förening. Åtskilliga av ungdomsorganisationerna dri
ver öppen verksamhet, dvs att inte föreningsansluten ungdom är välkom
men dit utan tvång till anslutning, nämligen föreningen Triangelgården, 
KFUM, KFUK, Frälsningsarmén, Missionsförsamlingen, Finspångs Mo
torsällskap, IOGT-scoutkår, Finspångs scoutkår, Unga Örnar, Modellflyg-
klubben Örnen och Ungdomslogen 1168 av IOGT. Flera av organisatio
nerna har egna fasta lokaler. För föreningarna finns också en särskild för
eningstjänst med tillhandahållande av filmprojektor, stillbildsprojektor, 
dupliceringsapparater m m. Även ungdomsstyrelsen har varit medarran
gör vid olika offentliga ungdomsarrangemang och liknande samman
komster. I samband med skolungdomens vintersportlov har ungdomsstyrel
sen deltagit i uppläggningen och genomförandet av en rad fritidsarrange
mang. 

Gällande barnskyddslag i Finland förutsätter samarbete mellan de kommunala 
barnavårdsmyndigheterna och de fria organisationerna. Kommunen är sålunda för
pliktad att antingen själv grunda anstalter som stöder och kompletterar hemupp
fostran eller a t t understödja av enskilda organisationer eller privatpersoner upp
rätthållna dylika inrättningar. Lagen om socialvårdens förvaltning åter ålägger 
uttryckligen kommunens socialnämnd att samarbeta inte bara med kommunens 
övriga nämnder utan även med sådana fria organisationer, vilkas verksamhet har 
ömsesidigt samband med socialvården. Kommunernas socialreglemente innehåller 
allmänt en bestämmelse som ålägger socialnämndens ordförande att minst vart
annat år till ett rådplägningsmöte sammankalla de kommunala nämnderna och 
befattningshavarna och därjämte representanter för de fria organisationerna som 
verkar på kommunens område. Av dessa regelbundet återkommande rådplägnings
möten har man mycket positiva erfarenheter. 

De kommunala socialnämnderna, i synnerhet i de största städerna, har mål
medvetet begagnat sig av organisationernas tjänster och anlitat deras anstalter. 
Samtidigt ger dessa kommuner ett mycket betydelsefullt ekonomiskt stöd åt de 
organisationer och anstalter som de utnyttjar. 

Vissa specialuppgifter har anförtrotts någon lämplig organisation eller ett ar
betsorgan, som redan ägnat sig å t dessa uppgifter. Sålunda har förbundet Rädda 
Barnen bemyndigats a t t som den enda organisationen på området utöva den i 
barnskyddsförordningen förutsatta rätten att placera barn i fosterhem och för
medla adoption av barn. 

Många centralorganisationer på barnavårdens område har strävat till att säkra 
en direkt kontakt med socialministeriet sålunda at t ministeriet enligt organisatio
nens stadgar beretts tillfälle att utse en representant i organisationens förvalt
ningsorgan. 

(överinspektör Niilo Kotilainen, Helsingfors, vid nionde nordiska barnavårds
kongressen i Köpenhamn i juni 1962.) 
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Information från Statens Ungdomsråd 

Konferensprogram 

I nr 7—8, 1961 av Sociala Meddelanden lämnades en redogörelse för de 
planer för den intensifierade upplysningsverksamhet i ungdomsfrågor som 
riksdagen och Kungl Maj : t förutsatt komma till stånd, med början in
nevarande budgetår, genom medel från reservationsanslaget Viss upplys
ningsverksamhet i ungdomsfrågor m m på femte huvudtiteln, och som 
statens ungdomsråd i skrivelse den 6 oktober till Kungl Maj : t prelimi
närt föreslog. I dessa planer ingår ett antal konferenser av olika slag och 
med olika inriktning. Dessa konferenser bör betraktas som instruktions
stadier till den mera långsiktiga upplysningsverksamheten, vilken avses 
omfatta ett antal verksamheter på olika områden. Till konferenserna har 
Kungl Maj :t anvisat medel. 

Den första konferensen hölls den 9 januari 1962. Den var av typen in
formationskonferenser och skulle även kunna rubriceras som en public-
celation-konferens, syftande till att informera ungdomsorganisationerna om 
hur tidningspressen och radion-televisionen ser på det nyhetsmaterial och 
reportagematerial som finns i ungdomsorganisationernas verksamhet samt 
på vilket sätt dessa organisationer bör presentera detta material för pres
sen och radion-televisionen för at t där väcka intresse. Konferensen sam
lade företrädare för i runt tal trettio ungdomsorganisationer jämte re
presentanter för pressen och Sveriges radio. Då det material som framkom 
vid föredrag och diskussioner under konferensen från ungdomsorganisa
tionernas sida allmänt bedömdes som synnerligen värdefullt, förbereds nu 
inom statens ungdomsråd att möjliggöra en spridning av detta material 
till en vidare krets, bland annat distriktsledningarna av de riksomfattande 
ungdomsorganisationerna. 

Den 20 februari 1962 hölls den andra i serien av informationskonfe
renser, denna gång med inriktning på dem i Sveriges radio som sysslar 
med program för och om ungdom och i syfte att informera dem om ung
domsorganisationernas verksamhet och vad däri kan finnas av värde vid 
utformningen av ungdomsprogram i radion och televisionen. Till konfe
rensen hade inbjudits ett tjugofemtal anställda i Sveriges radio och unge
fär lika många ungdomsledare och ungdomsinstruktörer. 

En motsvarande konferens skall senare under året hållas med repre
sentanter för pressen. 

Under hösten 1962 kommer statens ungdomsråd att anordna en ex
pertkonferens, omfattande två dagar och förlagd till Stockholm, rörande 
ungdomsarbete och audiovisuella hjälpmedel. Denna konferens syftar till 
a t t sammanföra producenter av AV-hjälpmedel för ungdomsarbetet och 
konsumenterna, ungdomsledare och ungdomsinstruktörer, i och för ömse
sidiga informationer om önskemålen (konsumenterna) och möjligheterna 
(producenterna) . 
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Kungl Maj:t har vidare i mitten av februari 1962 uppdragit ät statens 
ungdomsråd att i samråd med länsstyrelserna anordna länskonferenser i 
ungdomsfrågor, i huvudsak enligt de riktlinjer som uppdragits av 1960 
års ungdomsupplysningsutredning. Enligt de förslag som närmast ligger 
till grund för Kungl Maj:ts beslut, och som statens ungdomsråd fram
lade i början av december 1961, skall sådana länskonferenser äga rum i 
samtliga län med undantag för Stockholms stad, vars speciella förhållan
den ansetts göra en konferens av detta slag mindre ändamålsenlig. 

Till länskonferenserna avses komma att inbjudas representanter för 
länsskolnämnden, länsnykterhetsnämnden, länets folkhögskolor, länets 
bildningsförbund, länsarbetsnämndens yrkesvägledningscentral, distriktet 
av barnavårdsförbundet och distriktet av socialvårdsförbundet samt so
cialvårdskonsulenten i de län där sådan är stationerad. Vidare skall in
bjudas landstingets ordförande och direktör samt förvaltningsutskottets 
ordförande och, i förekommande fall, även ordföranden i den landstingets 
nämnd (eller motsvarande) som bereder anslagsfrågor rörande organisa
tionernas ungdomsarbete. Dessutom skall inbjudas representant för varje 
distriktsledning för ungdomsorganisationer i länet och för övriga organi
sationer som är företrädda i statens ungdomsråd, samt representant för i 
respektive län ingående kommuner, för dessas kommunalnämnder eller 
drätselkamrar. 

Länskonferenserna syftar till att stimulera ungdomsarbetet inom länets 
kommuner, såväl det organisationsledda som det som bedrivs av kom
munerna själva, inklusive deras bidrag till ungdomsorganisationernas verk
samhet. Den första länskonferensen hölls den 7—8 april i Eskilstuna, av
seende Södermanlands län. Sedan har en rad sådana länskonferenser hål
lits under tiden fram till första veckoslutet i juni. De kan betraktas bland 
annat som en upptakt till de fortsatta verksamheter på olika områden 
som inom ramen för den intensifierade upplysningsverksamheten i ung
domsfrågor sedan skall följa slag i slag. 

Bertil Bagger-Sjöbäck 
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Det är inte fråga om »dom», det är fråga om »en av oss». I många olika miljöer 
träffar vi på en avvisande inställning till de alkoholskadade, de som råkar i klister för 
spritens skull, kanske hamnar hos polisen, blir dömda till böter. Sånt — menar 
man — händer »dom», »folk av den sorten». Man tror — i sin relativa ställning 
av skyddad person — att det verkligen rör sig om en genomgripande skillnad på 
människor, att de alkoholskadade är en socialgrupp för sig, ställd utanför samhället. 
Så enkelt är det inte. 

Alkoholisten behöver inte vara en ovårdad slusk med skäggstubb och fransiga 
byxor, som polis och sociala myndigheter fortast möjligt bör skaffa undan ur 
välartade människors närhet. 

I redogörelsen för Mariapoliklinikens vardag i detta nummer heter det : 
»Besökarna representerar alla de sociala skikten. Där är kontorschefen med skjortans 
snö och laddad dokumentportfölj. Där grovjobbaren i urblekt blåställ.» 

Bilden ovan vittnar om en gängse uppfattning hos många människor, en 
uppfattning som måste motarbetas därför att den utgör ett hinder såväl för 
nykterhetsvårdens arbete som för de alkoholskadades egen strävan tillbaka till en 
harmonisk anpassning. 
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I avvaktan 

Nykterhetsvårdsutredningens betänkande »Översyn av nykter
hetsvården» har i varje fall verkat stimulerande på diskussio
ner av hithörande frågor. Remissbehandlingen är numera av
slutad. Närmast avvaktar vi vilka åtgärder socialministern skall 
anse förslagen böra föranleda. 

Socialstyrelsen har funnit det vara angeläget att föra debat
ten vidare. Sociala Meddelandens redaktion avser att i ett par 
nummer låta ett antal psykologer, läkare och socialarbetare 
försöka belysa olika avsnitt av nykterhetsvårdsfrågorna. Härvid 
är det självklart att åsikterna delvis kommer att gå stick i stäv. 
Till en del beroende på olikartade värderingar av faktiska kun
skaper och erfarenheter. Till en del kanske också beroende på 
att vi trots allt känner mycket litet om de omständigheter — 
eller de faktorer — som gör den ene av oss till alkoholmissbru
kare under det att den andre inte blir det. Kravet på intensifie
rad forskning på behandlingsområdet är inte bara »de obotfär-
digas förhinder». Givetvis skall vi inte låta verksamheten stan
na av i väntan på hela sanningen. Skulle det emellertid visa sig 
att forskningsresultaten bekräftar vad vi trott oss veta så har 
den ju ändå inte varit förgäves. Tvärtom ! 

Något av det väsentliga man har att lära sig av diskussionen 
sådan den hittills förlöpt torde vara att man inte kan skära alla 
alkoholmissbrukare över en kam. Det har sagts förut och det 
tål att sägas en gång till : »Det enda gemensamma för alla al
koholmissbrukare är att de missbrukar alkohol.» 

Behandlingen måste inrättas därefter. Medicinsk behand
ling, miljöterapi, arbetsträning, sanering av den sociala situa
tionen, individuella samtal och gruppsamtal såväl som andra 
behandlingsformer bör följa som ett resultat av en utredning 
av det individuella fallet. Det vore en betydande överdrift att 
påstå att nykterhetsvården har resurser för en dylik differentie
rad behandling. Anstalterna behöver rustas upp ytterligare för 
att kunna fylla sina uppgifter. Den öppna vården måste få till
gång till medicinsk och psykologisk expertis i helt annan ut
sträckning än vad som nu är fallet. Bristen på utbildade soci
alarbetare blir för varje år allt mera påfallande. Möjligheter-

287 



na till differentiering av klientelet är långt ifrån tillfredsställan
de. Så skulle man kunna fortsätta med en imponerande lista 
på de brister som vidlåder nykterhetsvården. 

Emellertid skall man då inte glömma det positiva. De loka
la nykterhetsnämnderna har dock •—• stimulerade bl a, vågar 
man väl tro, av statsbidragen — under senare år i betydande 
utsträckning intensifierat sin verksamhet. Vi har, på nykter-
hetsvårdsutredningens initiativ, fått Gudhemsanstalten och se
dan nu utredningens arbete är färdigt finns det anledning tro 
på möjligheterna av en standardförbättring vid anstalterna. 
Alla skönhetsfläckar kommer givetvis inte att försvinna i ett 
slag. Alla olikartade önskemål — ibland motstridiga, någon 
gång orealistiska — kommer givetvis inte att kunna uppfyllas. 
Den pågående debatten och inte minst aktiviteten ute på fäl
tet inbjuder väl i stort inte till resignation och pessimism, utan 
snarare till en sansad optimism. 

Byråchef, socialstyrelsens nykterhetsvàrdsbyrà 
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Nu ligger bollen hos socialministern 

Intervjuuttalande av förste kanslisekreterare IAN LAGERGREN 

I den inledande översikten av sin huvudtitel i årets statsverksproposition 
säger chefen för socialdepartementet at t en fortsatt utbyggnad beräknas 
inom nykterhetsvården. Någon mera väsentlig ändring av anstaltsorganisa
tionen föreslås emellertid inte i avvaktan på behandlingen av de förslag 
som framlagts av nykterhetsvårdsutredningen i dess betänkande Översyn 
av nykterhetsvården (SOU 1961: 58) . Med anledning av motioner under 
vårriksdagen om översyn över »rusdrycksfrågan i hela dess vidd», om 
intensifiering av upplysningsverksamheten i alkoholfrågor, om utredning 
angående forskningsverksamhet avseende de alkoholskadades behandling 
och slutligen en särskild utredning av de kroniska alkoholisternas problem 
förklarade al lmänna beredningsutskottet i sitt ut låtande (nr 46, 1962) att 
det inte ansåg sig böra ta ståndpunkt med hänsyn till nyligen avslutade 
och ännu arbetande utredningar. Beträffande särskilt frågan om om
händertagandet av kroniska vårdfall fann utskottet at t det förhållandet 
a t t nykterhetsvårdsutredningen inte anser sig ha framlagt något slutgiltigt 
förslag till lösning talar för att spörsmålet om de kroniska alkoholisterna 
får en särskild översyn. Utskottet ansåg sig inte kunna bedöma i vad mån 
remissbehandlingen av nykterhetsvårdsutredningens betänkande kan bi
dra till åstadkommandet av praktiska lösningar av förevarande problem. 
Utskottet framhöll emellertid allmänt nödvändigheten av at t de statliga 
vårdanstalterna snarast upprustas och utbyggs så at t de verkligen kan 
tillgodose behovet av vårdmöjligheter för kroniska alkoholister. »Avgöran
det i denna fråga bör ankomma på Kungl. Maj:t .» — »Närmast avvak
tar vi vilka åtgärder socialministern skall anse utredningens och remiss
svarens förslag böra föranleda», förklarar chefen för socialstyrelsens nyk-
terhetsvårdsbyrå. Nykterhetsvårdsutredningens betänkande har också bli
vit föremål för ett ovanligt flitigt och engagerat remissvarande — in
emot ett åttiotal svar från statliga, läns- och kommunala myndigheter samt 
organisationer av skilda slag. 

Liksom utredningen betraktar socialstyrelsen — enligt dess remissyttrande 
— det som en glädjande utveckling att intresset för nykterhetsvårdsspörs-
mål under senare år trängt ut till kretsar, som varken har anknytning till 
den samhälleliga nykterhetsvården eller tillhör grupper med helnykterhet 
på sitt program, såsom läkare och andra företrädare för hälso- och sjuk
vården samt företag och organisationer på arbetslivets områden. Pressen 
debatterade under föråret huvudavsnitten i betänkandet men har seder
mera övergått till att syssla med ungdomsfylleriet, spritpriser och ev 
registrering — allt i bidan på socialministerns och riksdagens ställnings
taganden. 

Bakom denna avvaktande hållning hos såväl myndigheter som allmän
heten är av allt att döma ett intensivt intresse uppladdat. En Sifounder-
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sökning under den senaste valrörelsen gav vid handen att 80 procent av 
väljarna ansåg nykterhetsvården som den viktigaste samhällsfrågan för 
närvarande. I partiernas valtal och -broschyrer gavs också löften om att 
nykterhetsvården skulle få »en framskjuten plats i det kommunala prak
tiskt sociala arbetet med hänsyn till de kraftiga negativa verkningar som 
alkoholmissbruket fått i vårt nutida komplicerade samhälle». »Den fort
satta utbyggnaden måste inriktas i hög grad på den viktiga eftervården. 
Ungdomens alkoholvanor är föremål för särskild uppmärksamhet och 
energiska åtgärder för att söka vända utvecklingen måste vidtas.» Detta 
sagt i ordalag som vittnade om att det knappast kan gå partipolitik i nyk
terhetsfrågan. Den allmänna opinionen torde således av allt att döma i 
nuvarande stund vara inställd på att här måste tas krafttag. 

Nykterhetsvardsutredningen tillkallades i april 1956 och avlämnade sitt 
huvudbetänkande angående översyn av nykterhetsvården i november 1961. 
Utredningen har bestått av följande ledamöter: landshövding Per Ny
ström, ordförande, direktören hos nykterhetsnämnden i Stockholm Olof 
Burman, riksdagsledamöterna Gunnar Engkvist och Brita Elmén, chefen 
för finansdepartementets budgetavdelning Lars Lindmark och överläkaren 
vid Långbro sjukhus, docent Gunnar Lundquist. Huvudsekreterare har 
varit förste byråsekreteraren hos socialstyrelsen G G Tuninger. 

Under arbetets gång har utredningen ingett åtskilliga framställningar i 
form av promemorior med förslag till vissa åtgärder, bl a ökning av 
platsantalet vid Svartsjö och Venngarn, inrättandet av nya statliga an
stalter för alkoholmissbrukare (Gudhem och Brotorp), ändring av Hess-
leby sanatorium till specialanstalt för tuberkulösa alkoholmissbrukare osv. 

Efter nykterhetsvårdslagens tillkomst 1955 har en mycket snabb utveck
ling ägt rum inom nykterhetsvården. Samtidigt har det problemfält ut
redningen haft att bearbeta under de fem år den suttit undergått en i 
många avseenden överraskande förändring — nya levnadsförhållanden 
och behov — med nya allvarliga brist- och krisföreteelser i släptåg. Sam
hällets hjälpåtgärder inom olika vårdområden måste inriktas på att ut
veckla och differentiera individuella behandlingsmetoder. Här har hänt 
så mycket, som torde varit svårt för utredningen att kunna följa upp. 

Remissbehandlingen är nu avslutad. Dess resultat har lagts fram för den 
nye socialministern. Föredragande i nykterhetsfrågor i socialdepartemen
tet, förste kanslisekreteraren lan Lagergren ger Sociala Meddelandens 
intervjuare en kortfattad summering av vad man kunnat utläsa ur den 
imponerande högen av yttranden. 
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— Nykterhetsvårdsutredningens betänkande kan väl närmast karakteri
seras som en brett upplagd inventering av nykterhetsvårdens läge och 
resurser, med förslag till ändringar i den nuvarande ordningen på vissa 
avsnitt. Dessa förslag röner till en del ett gott mottagande bland remiss
instanserna. Detta gäller t ex utredningens förslag om ändrade återin-
tagningsbestämmelser, en utbyggnad av inackorderingshemmen som halv
öppen vårdform, skapande av bättre arbetsvårdsresurser, ett lagfästande 
av nykterhetsnämnds ansvar för eftervården och en del annat. Andra för
slag mottas kyligare, t ex förslagen om slopande av den s k fylleriindika
tionen, decentralisering av platsanvisningsförfarandet och slopandet av 
länsnykterhetsnämnderna. 

De allmänna principförklaringarna, som utredningen avgett, att alko
holmissbruket är ett sammansatt socialt och medicinskt problem, att al
koholmissbrukarnas rehabilitering måste omfatta såväl sociala åtgärder 
som psykologisk och medicinsk behandling, att den fortsatta utbyggnaden 
av nykterhetsvården bör sträva efter att ytterligare låta tvångsåtgärderna 
komma i bakgrunden samtidigt som hjälpåtgärderna ges en mer fram
skjuten plats, att de positivt förebyggande åtgärderna såsom undervis
ning, upplysning och forskning måste även i framtiden vara vägledande 
— de principförklaringarna har, vad man väl också vågade hoppas, inte 
rönt invändningar från något håll. 

Förslaget om slopandet av fylleriindikationen, decentraliseringen av plats
anvisningsförfarandet och slopandet av länsnykterhetsnämnderna som för
troendeorgan har däremot mottagits kritiskt av remissinstanserna över lag. 
Här säger man sig i varje fall vilja avvakta resultaten av socialvårdskon-
sulentutredningen och länsförvaltningsutredningen, vilka resultat kan kom
ma att beröra länsnykterhetsnämndernas ställning. 

I många frågor anses utredningens ställningstaganden alltför ofta klent un
derbyggda och motiverade, till stor del grundade på lösa antaganden. Man 
efterlyser t ex förgäves försök till analys av det nykterhetsläge som upp
kommit efter 1954 års nykterhetsreform. Det finns inte heller några un
dersökningar gjorda beträffande nykterhetsvårdsklientelets sammansätt
ning, intagningsgrunder, återintagningsfrekvens, proportionen av frivilligt 
ingångna, tillämpade behandlingsmetoder, personalbehov etc. Socialsty
relsen beklagar att utredningen inte funnit anledning att klarlägga vad 
som är frivillighet och vad som är tvång i vården av alkoholmissbrukarna. 

Utredningen föreslår en ändrad sluten vårdorganisation av följande 
struktur. Den slutna vården föreslås uppdelad på en statlig sektor med 
vårdhem för frivilliga. Vårdhemsorganisationen förutses i huvudsak kom
ma att drivas av landstingen. Givetvis har man på landstingshåll funnit det 
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anmärkningsvärt att utredningen i detta stycke inte haft något som helst 
samråd med landstingen om detta uppslag. Flertalet kommentatorer be
tvivlar också att det med den här nya organisationen skall gå bra att 
nedbringa antalet vårdplatser på de ståtliga anstalterna från omkring 
2 100 till omkring 1 400. 

Vad beträffar de viktiga frågorna rörande vården av unga, gamla, aso
ciala och kvinnliga alkoholmissbrukare, så är den allmänna inställningen 
hos remissorganen att utredningen behandlat dessa frågor alltför mycket 
i förbigående och försuttit tillfället till en allsidig belysning av de spe
ciella vårdproblemen rörande dessa grupper. 

Onekligen är vi här i departementet också förvånade över att utred
ningen avstått från vissa undersökningar, som lätt låter sig utföras ge
nom statistik och som är synnerligen viktiga analyser. Vi har här redan 
sökt fylla den bristen och i samverkan med bl a socialstyrelsen fått fram 
mycket upplysande uppgifter, som just efterlysts, t ex angående frivilligt 
ingångna. 

På nuvarande stadium kan ännu inte sägas något om vad som skall 
följa efter denna utredning annat än att det som kommer att utvinnas 
positivt av betänkandet och debatten kring det kommer att läggas fram 
på vårriksdagen 1963. 

Personligen har jag funnit under mitt sysslande med nykterhetsfrågorna 
— tillade kanslisekreterare Lagergren till slut — att det är tre saker, som 
är av mycket stor vikt för nykterhets vården. Den första är att man be
talar vårdpersonalen anständiga löner. Det är duktigt folk, som har ett av 
de svåraste vårdområdena på sin lott och nu får arbeta under tämligen 
otillfredsställande förhållanden mot en ringa lön. Den andra är att man 
försöker få till stånd en förbättrad personalutbildning; den tredje att vi 
bygger ut eftervården bättre, ty det hjälper mycket litet vad vi företar 
oss om inte denna är tillräckligt effektiv. Dit hör att det skapas förut
sättningar för en väl organiserad familjevård. En av dessa förutsättningar 
är att familjevårdshemmen får en skälig ersättning. Nu utgår statsbidrag 
till familjevård med högst 3 kronor för dag och vårdad person(l). Medels
åtgången för ändamålet var omkring 15 000 kronor under budgetåret 
1961/62. Det har gjorts en uträkning vad det skulle betyda i merkostnad 
om statsbidraget till familjevård inarbetas i det generella bidraget till kom
munala nykterhetsnämnder, att man alltså låter kostnaderna för familje
vård utan maximerade bestämmelser ingå i de kostnader för de kommu
nala nykterhetsnämndernas verksamhet, vartill statsbidrag får utgå. En 
höjning av familjevårdsbidraget skulle vara ägnad att stimulera använd
ningen av denna vårdform. Statsverkets utgifter för familjevård vid en 
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sådan ändring blir fyra till fem gånger större än under nämnda budgetår, 
alltså högst 100 000 kr. 

De frivilliga övervakarna inom nykterhetsvården har säkerligen en mer 
komplicerad uppgift än deras kolleger inom t ex fångvården. Men även 
bortsett från detta är det en anomali att nykterhetsvårdens övervakare 
skall ha en lägre ersättning än fångvårdens. Härigenom uppstår ju ock
så en konkurrens om de frivilliga medhjälparna, där nykterhetsvården 
kommer i underläge. 

På tal om orimligheter av detta slag vill man helhjärtat instämma i 
stadsförbundets yrkande om ändring av nuvarande meritvärderingsprinci
per för läkares tjänstgöring vid specialavdelning för alkoholskadade, så 
att den tillerkänns samma värde som annan tjänstgöring vid mentalsjuk
hus. Enligt gängse praxis är alkoholläkarens tjänstgöring f n av mindre 
meritvärde än annan psykiatrisk verksamhet vid sökande av läkartjänster 
inom mentalsjukvården. 

Med allmänna beredningsutskottet får man uttrycka förhoppningen »att 
förevarande spörsmål på alla berörda håll ägnas den största uppmärksam
het och att statsmakterna är beredda till de nödvändiga ekonomiska in
satserna». 
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Omhändertagandet av fyllerister. Fyllerister ar ofta kroniska alkoholister eller på 
god väg att bli det. Det är otillfredsställande att akut alkoholförgiftade tas om 
hand enbart av polispersonal och därigenom utsätts för risken att inte bli behandlade 
eller a t t behandlingen blir för sent insatt. Poliserna, som är utbildade för helt 
andra uppgifter, kan inte differentîaldiagnosticera intoxikationer, bedöma 
behandlingsbehov, komplikationsrisk etc. Man ger också genom det nuvarande 
systemet en grogrund för många alkoholisters föreställning at t de ringaktas och 
straffas av samhället och att det gäller att hålla sig undan, förneka och bortförklara 
de symtom man har på alkoholism. Fylleristfinkorna bor därför förses med lämplig 
utrustning och personal för vård och övervakning i det akuta skedet, medan de 
svåra förgiftningsfallen översänds till sjukhus eller annan behandlingsstation. Pa 
detta sätt skulle man kunna tillvarata den behandlingsvilja som finns hos många — 
särskilt fÖrstagångsfyllerister. Som det nu är befinner sig fylleristen nästan alltid 
återigen försatt på fri fot, när återställarbehovet och recidivrisken är störst. 

(Sveriges läkarförbund) 

Alkoholsjuka på polisstationen. »Hur bör man lämpligen förfara med de akuta 
fylleristerna? I en storstad som Stockholm utgör dessa ett mycket stort problem, 
då på en nat t ända upp till 200 personer kunna omhändertas på polisstationerna. 
Bland detta klientel uppstår ofta medicinska komplikationer till följd av 
kombinerade intoxîkationsorsaker eller andra omständigheter, som nödvändiggör 
medicinsk bedömning och vård.» 

(Sjukvårdsförvaltningen i Stockholm) 



Nykterhetsvård i dilemma 

Av t f förste byråinspektör GÖSTA NORDSTRÖM 

Alkoholkonsumtionens och alkoholmissbrukets ogynnsamma utveckling 
efter försäljningsreformen 1955 är ständigt föremål för en intensiv offent
lig debatt. Breddningen av alkoholvanorna bland ungdomen och siffror 
ur fylleristatistiken utgör som regel underlag för diskussionen. Med kam
panjer och utredningar söker man tända moteldar i syfte att hejda alko
holmissbrukets vådeld. Den goda viljan att få till stånd ett bättre saker
nas tillstånd saknas sannerligen inte. I ett sådant läge av växande aktivi
tet, ökad förståelse för allvaret i problematiken och ständigt nya uppslag 
om hur krisen skall bemästras, borde det egentligen vara förmätet att 
tala om nykterhetsvård i dilemma. I en sådan situation måste kritik upp
fattas som om den levereras för sin egen skull — negativ, värdelös och kve-
rulerande. Och ändå vill jag påstå att det osäkerhetstillstånd som för när
varande existerar inom nykterhetsvården, är värre än någonsin och att 
detta utgör en god jordmån för spekulationer och trosvissa inställningar. 
Andrum, eftertanke och samordning i ett viktigt människovårdande ar
bete är nu en nåd att stilla bedja om. 

Sju år efter att en stor reform genomförts på nykterhetsvårdens områ
de är en utredning återigen färdig med förslag till ändringar på ett verk
samhetsfält där man står mitt uppe i arbetet med att söka förverkliga 
intentionerna bakom 1954 års nykterhetsvårdslag. 1961 års nykterhetslag-
kommitté har nyligen lagt fram förslag om ändringar i 1955 års försälj
ningslagstiftning. Några utsikter till stabilitet och inre konsolidering inom 
de områden det här gäller är svåra att finna. Alla utredningar och väl
menande förslag till trots efterlyser man förgäves den klarhet som man 
hoppas skall uppstå då olika åsikter ges så rika tillfällen att brytas mot 
varandra. Möjligheten att få ett högre tak att arbeta under, att få en 
bättre atmosfär i vår verkstad, kan säkerligen öka om vi ordentligt bör
jar fundera över vart vi egentligen syftar med vårt slit. Motivet till våra 
ansträngningar har kommit i skymundan. Det blir allt mera angeläget att 
ställa frågan om de uppgifter jag får mig förelagda i min egenskap av 
socialarbetare verkligen syftar till att ge en alltmera ändamålsenlig hjälp 
åt de enskilda människor för vilka nykterhetsvården finns till. Börjar vi 
inte rentav komma in i en situation där vi tvingas konstatera, att vi i 
ganska stor utsträckning håller på med att effektuera en form av vård 
utan egentlig behandling? Accepteras ett sådant resonemang, vilket kan
ske de flesta inte gör, då infinner sig en berättigad tveksamhet inför för
söken att förbättra vården genom att införa nya lagar och föreskrifter. 

Under många årtionden har antalet begångna fylleriförseelser under en 
viss tidsperiod spelat en avgörande roll vid bedömning av nykterhetstill
ståndet. Erfarna socialarbetare har under lika lång tid suttit och fört in 
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sådana förseelser i egna register, remitterat dem till olika institutioner för 
nya registreringar, gjort upp mer eller mindre tillkrånglade kurvor för 
att klargöra vad man redan bör känna till att förstagångsfylleriet inträf
far i yngre åldrar än tidigare och att återfallsfylleriet ökar. Kan det verk
ligen förhålla sig sä, som har påståtts någonstans, att fylleristatistiken fort
farande rymmer många obesvarade frågeställningar, som inte ens blivit 
upptäckta? 

Det är visserligen sant att en fylleriförseelse i allmänhet inte är någon 
oskyldig händelse utan ofta en signal om allvarlig missanpassning eller 
tecken på begynnande alkoholmissbruk. Nykterhetsvårdens markerade 
intresse för fylleristerna ur dessa aspekter skapar emellertid lätt inställ
ningen att beivrat fylleri är avgörande bevis på alkoholmissbruk. Förelig
ger inte fylleriförseelser förekommer inte alkoholmissbruk och alltså inte 
heller skäl för åtgärder. Den missuppfattningen gör sig ibland gällande 
även på vårdsidan där man kan förmärka skilda »toleranströsklar» för 
fylleri och missbruk som tar sig andra uttryck. Fylleriet påverkas av fle
ra föränderliga faktorer och utgör därför en bristfällig måttstock på al
koholmissbrukets omfattning, påpekas ofta och med rätta. Det kan så
ledes på goda grunder ifrågasättas om nykterhetsvårdens intensiva in
satser mot personer med fyllerianmärkningar alltid gagnar syftet — om 
utbytet härvidlag motsvarar arbetsinsatserna. Det beror helt på hur man 
går tillväga. Genom bötesföreläggande och en bestraffande attityd över 
huvud taget minskas inte människors förseelseproduktion. Däremot ökar 
obenägenheten att söka den hjälp som kan vara befogad att sättas in 
och som kan aktualiseras just av ett omhändertagande för fylleri. En
ligt min mening intar nykterhetsvårdsutredningen en välgörande kritisk 
inställning till nykterhetsnämndernas utredande funktion beträffande 
fylleristerna. Utredningen menar att det är minst lika viktigt hur en 
nykterhetsvårdande kontakt tas med en person som att den tas. 

Om nykterhetsvårdsutredningens resonemang är stimulerande klart och 
fritt från »fylleriförseelsetänkande» i avsnittet om nykterhetsnämndernas 
undersökande funktion, så är dess redovisning av nämndens vårdande och 
behandlande funktion desto grumligare. »Vid sidan av den direkta per
sonliga påverkan, som städse måste vara ett viktigt led i nykterhets
nämndens verksamhet, blir med det här anlagda betraktelsesättet nämn
dens uppgifter på det individuella hjälpåtgärdsplanet till stor del utre
dande, initiativtagande, vägledande, förmedlande och samordnande», 
framhåller utredningen. Skall det i framtiden finnas någon täckning för 
benämningen »vård» beträffande av nykterhetsnämnd beslutad åtgärd 
hade det varit önskvärt med en utförligare bearbetning av den ur vård-
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synpunkt centrala frågan om motsättningen mellan nämndens rent hjäl
pande och vårdande funktioner och dess uppgift att vidta i och för sig 
nödvändiga tvångsåtgärder. Att så lättfärdigt avfärda denna problema
tik med några allmänt hållna fraser, ökar sannerligen inte möjligheterna 
att ge just vården och behandlingen ett djupare innehåll. Spänningsför
hållandet mellan dessa två funktioner bestrids inte av utredningen men 
konkreta förslag i syfte att råda bot på spänningen saknas helt. Nykter
hetsnämndens åtgärder är av växlande slag och kan sammanfattas i »dels 
sociala hjälpåtgärder avseende t ex sysselsättning, bostad, familjeförhål
landen, ekonomi o d som till stor del inte är specifika för nykterhetsvår
den, dels medicinsk undersökning, rådgivning och behandling. I princip 
bör utvecklingen icke inriktas på att ge nykterhetsnämnden möjligheter 
att i egen regi utöva dessa mångskiftande aktiviteter». Så långt nykter-
hetsvårdsutredningen. 

Med anledning av det senaste citatet verkar det som om socialarbetar
nas insatser i nykterhetsvården bör begränsas till åtgärder, »som till stor 
del inte är specifika för nykterhetsvården», medan rådgivning och terapi 
med allt vad det innebär blir en medicinsk angelägenhet. I det första ci
tatet återigen påpekas just den direkta personliga påverkan, som städse 
måste vara ett viktigt led i nykterhetsnämndens verksamhet. Någon större 
klarhet över vilken roll nykterhetsvårdaren skall spela som personlig råd
givare sprids inte genom så motsägande uttalanden. I dagens socialvår
dande verksamhet vill man gärna tro att man kommit så pass långt att 
materiell hjälp alltid kompletteras med personlig sådan. Tyvärr har man 
inte kommit dithän ännu. På den punkten skulle man önska att utveck
lingen skulle få en puff framåt av de utredningar som sysslar med vård
arbete men i stället tiger de ihjäl problemet eller talar allmänt om nyttan 
och nödvändigheten av ändamålsenliga förebyggande åtgärder och äg
nar sedan frågan om institutionell vård ett anmärkningsvärt stort intresse. 

Det praktiska arbetet inom såväl öppen som sluten vård ger alltmera 
klara besked om att det behövs ökade behandlingsmöjligheter för nyk
terhetsvårdens klientel. I nuvarande läge hinner man i bästa fall kart
lägga ärendenas sociala och psykologiska aspekter medan själva behand
lingsfrågan måste skjutas i bakgrunden. Man saknar personella resurser 
för att ta itu med den. Man hinner inte ägna den tillräcklig uppmärk
samhet inför alla de otaliga arbetsuppgifter, som har en obehaglig be
nägenhet att dyka upp i nykterhetsvården, men som egentligen är av 
sekundär betydelse för själva behandlingsarbetet. När nu bristen på egent
liga behandlingsresurser inom nykterhetsvården är så kännbar, skall då 
inte socialarbetaren få möjligheter att mera ägna sig åt terapeutiskt ar
bete och mindre åt sådant som hittills tagit hans mesta tid i anspråk, 
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nämligen registreringar, kontorsgöromål, rapporteringar och i bästa fall 
åtgärder i syfte att söka »bota» ett symtom? Visst krävs det ökade kun
skaper för ett sådant behandlingsinriktat arbete, men den kunskapen bör 
ju rimligtvis komma fram så småningom, om man kräver den och om 
socialarbetaren bibringas den uppfattningen att han bör ägna sig åt den 
uppgiften. 

Genom att uttrycka en stilla önskan om att varje människa som syss
lar med människor i ömtåliga situationer, borde skolas för och få större 
frihet till att fungera som personlig hjälpare på ett individuellt anpassat 
sätt, löper man genast risker att bli ansedd som förespråkare för psyko
logiskt kvacksalveri. Egentligen saknas möjligheter att gendriva såda
na påståenden innan man fått svar på frågan vad som är tillåtet eller 
otillåtet kvacksalveri inom socialvården. Hela vår sociallagstiftning förut
sätter ju att människor (oftast förtroendevalda) helt sonika utses till att 
bedriva en i vidare mening terapeutiskt inriktad verksamhet. Den borde 
mera inriktas på att genom personlig påverkan öka tron på den egna för
mågan att klara av de krav samhället ställer på den enskilda individen 
och mindre på ett klarläggande av dessa krav och nödvändigheten av att 
de uppfylls. En mera planmässig vårdmetodik med andra ord. 

En god service, rådgivning och personlig påverkan är med all rätt hu
vudingredienser i modern socialvård. Men det finns mycket kvar av gam
mal undervegetation att röja undan innan förtroendet för den verksam
heten är uppbyggd. På alla områden där samhället måste skydda sig mot 
av enskilda skapade konfliktsituationer, tillgriper man kontrollåtgärder, 
förbud och straff eller skyddsåtgärder som står straffet nära. Behovet av 
att nedbringa antalet dylika situationer genom att ge medborgarna öka
de insikter och kunskaper om konflikternas orsaksfaktorer förbises ofta. 
Och ändå är tesen att det alltid är lättare att förebygga än att bota all
mänt accepterad. På något sätt måste man avhjälpa denna fundamen
tala brist. Nykterhetsvårdsutredningen har sannerligen inte presenterat 
några uppslag i detta hänseende. Möjligen rättfärdigar den sig med att 
skjuta över problemkomplexet till den medicinska sektorn i tron att man 
där sitter och tjuvhåller på de vises sten. 

Det måste vara fel någonstans då hjälpbehövande människors känsla av 
osäkerhet inför samhällets hjälpinstitutioner fortfarande är så inrotad. 
Denna inställning spelar nykterhetsvården fula spratt. Den tvingas i allt 
för stor utsträckning att tränga sig på, till följd av människors rädsla att 
bli ett »fall» bland mängden av andra sådana. Därmed mister den möj
ligheten att ingripa i tid som ett förebyggande arbete kräver. Skall nyk
terhetsvården komma ut ur den återvändsgränd i vilken den befinner 
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sig, torde det bli nödvändigt att mera i detalj ta ställning till hur dess 
resurser skall fördelas mellan dess olika målsättningar. Är månne tiden 
inte mogen för ett mera definitivt särskiljande av de samhällsskyddande 
och människovårdande uppgifterna, båda lika nödvändiga i vårt sam
hälle? Vi får inte blunda för folks svårigheter at t riktigt lita på den fri
villighet i vårdarbetet, som är något av nuvarande vårdlagstiftnings 
adelsmärke. 

Fylleriindikationen skiljer sig genom sin schematiska karaktär från 
övriga specialindikationer och intar i viss mån en särställning bland 
specialindikationer så till vida att fylleriförseelsen redan i och för 
sig är kriminaliserad. Utnyttjandet av nykterhetsvårdslagen är 
emellertid den enda till buds stående möjligheten att åstadkomma 
vård för sådana åt alkoholmissbruk hemfallna personer som gör sig 
skyldiga till upprepade fylleriförseelser. 

Under senare år har för övrigt via bestämmelser om verkstäl
lighet av bötesstraff och om möjlighet till åtalseftergift åstadkom
mits en möjlighet at t i vissa fall ersätta straffpåföljd för fylleri med 
vård. Detta är i och för sig inte till fyllest. Enligt socialstyrelsens 
mening uppfyller primärreaktionen mot offentligt fylleri, näm
ligen inläggning i arrest varifrån den anhållne frisläpps innan han 
nyktrat till ordentligt, inte de krav som man numera bör kunna 
ställa på samhället. Att avskaffa fylleriindikationen innan nyss
nämnda problem lösts i sin helhet är inte välbetänkt.» 

(Socialstyrelsen) 
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De enda poliklinikerna i landet med resurser för omhändertagande och vård av 
akuta, intoxikerade fall är Mariapolikliniken i Stockholm och Nordhemspolikliniken 
i Göteborg. Mariapolikliniken är den äldsta och mest utbyggda och saknar även 
motsvarighet internationellt. Totala patientantalet per år rör sig om 3 000—4 000, 
patientbesöken håller sig omkring 50 000 årligen. Förslag har framlagts om en så 
väsentlig utbyggnad av kliniken och dess vårdavdelningar att man då kan tala om 
ett specialsjukhus i egentlig bemärkelse med tillhörande polikliniker. I framtiden 
torde det bli nödvändigt med specialsjukhus av denna sort i storstäder och tätorter. 
Förutsättningen för ett specialsjukhus är emellertid även att den s k specialitets
frågan för där tjänstgörande läkare ordnas. 

Nedan interiör från behandlingssalen i Mariapolikliniken. Med moderna hjälp
medel kan man snabbt få de akuta symptomen under kontroll. Efter en kort, 
intensiv avgiftningsbehandling är patienterna därför, i den mån de inte är sjuka 
på annat sätt — det är inte ovanligt med hög feber, infektioner i andningsorganen, 
hjärt- och leverkomplikationer — inte längre ovillkorliga sjukdomsfall. För att ge 
bestående resultat måste dock sjukhusbehandlingen följas av annan lämplig vård 
under tillräckligt lång tid. 



Vår medicinska alkoholistvård och möjligheter 
till utbyggnad av denna 

Av överläkare RUNE DIMBERG 

Nykterhetsvårdsutredningens kap 5 behandlar behovet av medicinsk vård 
för alkoholmissbrukare. Från läkarsynpunkt är det glädjande att se att 
en positiv inställning till den medicinska behandlingen redovisas. De 
praktiska möjligheterna att förverkliga en väsentligt ökad medicinsk vård 
av de alkoholsjuka synes dock vara relativt begränsade. En kort exposé 
över utvecklingen av den medicinska alkoholistvården torde bäst belysa 
ämnet och ge en bättre förståelse för de möjligheter som verkligen finns. 

Sverige är internationellt sett närmast ett föregångsland för den medi
cinska alkoholistvården. Detta går så långt tillbaka som till professor Mag
nus Huss, som 1849—51 utgav sitt arbete »Alcoholismus chronicus», vil
ket i ordets verkliga bemärkelse var banbrytande. Huss' vetenskapliga och 
kliniska arbete innebar för Sveriges vidkommande bl a det praktiska re
sultatet att vår nuvarande anstaltsvård då tog form. Huss som särskilt 
intresserade sig för det avancerade kroniska klientelet uttalade sig för vär
det av asylvård. För min del anser jag att den många gånger häftiga kri
tiken mot anstaltsvården beror på, att Huss' princip där blivit förfuskad. 
Anstaltsvården, givetvis helst med mer sjukvårdsutbildad personal, är be
rättigad för det kroniska klientel som är vårdbehövande en längre tid. 
Då anstaltsbehandling till för endast några år sedan var den enda form 
för sluten vård som den sociala nykterhetsvården hade till sitt förfogande, 
blev det ofta så att fall som inte lämpade sig härför, bl a många akutfall, 
ändå måste hänvisas till anstaltsvård och där inte fick en adekvat be
handling. Behovet av differentierade vårdformer är i själva verket mycket 
stort just inom alkoholistvården. Beträffande anstaltsvården, eftersom 
även den varit aktuell i nykterhetsvårdsutredningen, vill jag bara fram
hålla ytterligare några synpunkter. 

Kritiken mot denna vårdform får inte resultera i att man kastar ut 
barnet med badvattnet. Det är inte fritt att man kan spåra en sådan re
aktion i nykterhetsvårdsutredningens ställningstagande. Där föreslås en 
nedskärning av de statliga alkoholistanstalternas platsantal från 2 099 
(1961) till 1 400. Enligt min och säkert många andras mening måste det
ta bero på en felbedömning. Antalet i egentlig mening kroniskt sjuka med 
mer eller mindre permanent vårdbehov är så stort att antalet vårdplat
ser för detta klientel snarast borde ökas. Att göra en noggrannare be
räkning av antalet alkoholsjuka i hela landet är svårt. Definitioner och 
gränsdragningar varierar. På grundval av de olika undersökningar som 
har gjorts, får man dock räkna med att minst 200 000—300 000 är al-
koholskadade. Om man utgår från att ca 10 procent av dessa är svårt 
kroniskt sjuka, så skulle antalet utgöra 20—30 000. Det är av många 
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skäl just denna del av de alkoholsjuka som gör sig mest påmind. Nu 
ter sig för allmänheten begreppet alkoholism ofta färgat av förutfattade 
meningar. Detta gör att folk nog förstår och inser att det är ett far
ligt tillstånd, som man måste skydda sig mot, och det är gott och väl, 
men samtidigt leder denna inställning till en behandlingsdefaitism. 
Varken allmänhet eller myndigheter anser att något väsentligt kan göras 
ur behandlingssynpunkt. Den danske statsministern Staunings »Hva 
kan det nytte til»-inställning beträffande Danmarks försvar före andra 
världskriget har i mångt och mycket sin motsvarighet i myndigheternas 
uppfattning av möjligheterna till en effektiv medicinsk behandling av 
alkoholismen. Man ger med andra ord upp innan man någonsin för
sökt. Den numerärt största delen fall av de alkoholsjuka är inte av så 
svårartad karaktär. Där är symtomen annorlunda och lindrigare. Man 
har självfallet där också helt andra möjligheter till mer aktiv terapi. 

I dagens läge översvämmas både medicinska, sociala och polisiära in
stanser i alltför hög grad av de kroniskt sjuka. Dessa skall givetvis inte 
lämnas åt sitt öde, men de måste både för sin egen och andras skull tas 
om hand för längre tid. Ett stort fel inom alkoholistvården är att man 
inte lyckas skilja på akut och kronisk vård. Inom kroppssjukvården är 
detta sedan länge genomfört, men då det gäller alkohol- och psykiatrisk 
vård släpar det efter. För de kroniskt mentalsjuka är det dock bättre ord
nat än för de kroniskt alkoholsjuka. Då vi bestämmer vårdtidens längd 
för de alkoholsjuka är bedömningen fortfarande mer juridisk-social än 
egentligen medicinsk. För att belysa vad jag menar vill jag framlägga 
tankeexperimentet, att av de kroniskt mentalsjuka —• mellan 20 000 och 
30 000 — en stor del var tredje eller fjärde månad oavsett hälsotillstån
det skulle utskrivas och inte återtas annat än efter förnyad prövning och 
kanske förnyade ansökningshandlingar. Vad skulle inte detta medföra 
av psykiskt lidande, familjära bekymmer, sociala svårigheter och belast
ning av samhällets hjälp- och polisiära organ. Dessa abderitiska förhål
landen råder dock fortfarande beträffande våra kroniskt alkoholsjuka. 
Vad nu sagts avser att belysa att anstaltsvård (dvs omhändertagande av 
kroniskt sjuka) inte på något sätt är en motpol till aktiv medicinsk vård 
utan snarare ett nödvändigt komplement. 

Den medicinska vården av de alkoholsjuka i den mån sådan förekom 
skedde under 1800-talet och början av 1900-talet i huvudsak vid sinnes
sjukhusen och vid de medicinska lasarettsavdelningarna. Generellt kan 
man dock säga att den medicinska behandlingen i mångt och mycket 
inriktade sig på symtomen eller följdverkningarna av alkoholmissbruket, 
delirium tremens, Korsakows sjukdom, förföljelsesjuka etc eller organis-
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ka skador i form av t ex störning av leverfunktionen. 1945 öppnades i 
Stockholm två s k försöksavdelningar för klinisk behandling av alko
holism. En av dessa under nuvarande professor Izikowitz' ledning var 
en nervavdelning (avd 44) vid Beckomberga sjukhus. Den andra var 
anknuten till S:t Eriks sjukhus (avd D). Vid Beckomberga har 1956 till
kommit en avdelning (avd 48) för central delirium tremens-behand
ling. Verksamheten vid avd D, S:t Eriks sjukhus ökade mycket starkt 
och av utrymmesskäl flyttades i augusti 1955 huvuddelen över i lokaler 
i f d Maria sjukhus. Den kliniska vården av alkoholmissbrukare är fri
stående från den enligt nykterhetsvårdslagen utbyggda organisationen 
och hör den allmänna sjukvården till. Flertalet av de alkoholmissbrukare 
som varit i behov av klinisk psykiatrisk vård, har erhållit denna vid men
talsjukhusen och i betydligt mindre utsträckning på de psykiatriska lasa
rettsklinikerna. De medicinska klinikerna har i växlande utsträckning mot
tagit alkoholpatienter med kroppsliga rubbningar, som lämpar sig för så
dan vård. Beträffande den polikliniska verksamheten för alkoholmissbru
kare har denna till stor del drivits av olika nykterhetsnämnder. En orsak 
härtill är att statsbidrag till denna vårdform endast kunnat tilldelas pri
märkommunerna. Där landstingen står som sjukvårdshuvudmän har den 
polikliniska vården av denna anledning ofta skilts från den övriga sjuk
vården. Av 75 polikliniker enligt en sammanställning gjord av socialsty
relsen i början av 1961 anges nykterhetsnämnd som huvudman för 60. 
Av utredningen framgår hur blygsamt och med vilka små resurser fler
talet av dessa »polikliniker» arbetar. 

En utbyggnad av sjukvården är inte enbart beroende av tillgång på 
pengar utan i lika hög grad av organisation och administration. Bestäm
melsen att statsbidrag för sjukvård åt alkoholmissbrukare endast får utgå 
till primärkommuner är olämplig. Som ovan sagts är landstingen huvud
män för sjukvården ute i landet. Befintliga sjukhusanläggningar står så
ledes utanför den sjukvård som skall finansieras av statsmedel. Detta re
sulterar i att vad primärkommunen (nykterhetsnämnden) kan åstadkom
ma i regel är mycket blygsamt. Man har fått stanna vid ett avtal med 
en privat- eller tjänsteläkare om viss mottagning för alkoholsjuka. Ibland 
har denna mottagning ägt rum i respektive läkares ordinarie mottagnings
lokaler, ibland har särskilda lokaler ställts till förfogande. I själva verket 
hade en sådan typ av sjukvård lika bra kunnat organiseras inom allmän
na sjukkassans kostnadsram. Åtminstone under senare år har inte kost
naderna varit avgörande för att ordna sjukvård av denna art. Problemet 
har i stället varit att finna lämpliga läkare — ja oftast läkare överhuvud
taget — som haft tid och lust att åta sig dessa patienter. 
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Vad som varit önskvärt, nämligen en samordning av medicinsk alko
holistvård med den allmänna sjukvården, har inte kunnat åstadkommas 
med hjälp av statsmedel. Följden blir att den medicinska alkoholistvår
den inte bara undanhålls det materiella stöd den kan få inom den sed
vanliga sjukvårdsorganisationen utan även förlorar stöd och hjälp av er
faren sjukvårdspersonal. 

Beroende på att Stockholm, Göteborg och Malmö i egenskap av pri
märkommuner har tillgång till statsbidrag har möjligheterna där varit 
större att anordna även den polikliniska verksamheten inom ramen för 
den allmänna sjukvården. De enda poliklinikerna med resurser för om-
händertagning och vård av akuta, intoxikerade fall är i själva verket 
Mariapolikliniken i Stockholm och Nordhemspolikliniken i Göteborg. Då 
Mariapolikliniken är den äldsta och mest utbyggda skall här en kort re
dogörelse för dess verksamhet lämnas. 

»Behovet av psykiatrisk vård är nog större än det medicinska vårdbehovet. En 
önskvärd målsättning för en förbättring av den medicinska vården vore därför att 
tillföra såväl mentalsjukvården som de medicinska klinikerna och poliklinikerna 
ökade resurser för psykisk vård.» 

Överståthållarämbetet 

En viktig förutsättning för ett gott resultat är att de alkoholsjuka frivilligt söker 
hjälpen som bjuds dem på polikliniken. 
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För varje poliklinik av större omfattning är det ett förstahandsintresse 
att ordna med lämplig vård och omhändertagning av akutfall. Sedan 1956 
har vid Mariapolikliniken en speciell akutavdelning med 7 sängplatser 
varit tillgänglig. Den har tjänstgjort som dag- och nattsjukhus. Kapaci
teten är f n omkring 800 behandlingar på dagen och 200 på natten, allt 
per månad räknat. Behovet av denna vårdform har visat sig så stort att 
en utvidgning är påbörjad. För att en akutavdelning av detta slag skall 
kunna fungera fordras även klinikplatser för fortsatt vård. Mariapoli
kliniken disponerar över 48 sådana platser, men behovet med nuva
rande omsättning är betydligt större. Dessa klinikplatser replierar sedan 
i stor omfattning på konvalescentvård och anstaltsplatser samt inackorde
ringshem som står under nykterhetsnämndens huvudmannaskap. Sam
arbete mellan den egentliga sjukvården och nykterhetsnämnden, som 
svarar för övriga vårdformer, blir därför ofta av största betydelse. 

För min personliga del har jag en mycket god erfarenhet av samarbe
tet med Stockholms stads nykterhetsnämnd. 1948—1950 var jag deltids
anställd vid nykterhetsnämnden; det fanns då bara denna läkartjänst. 
Som läkare är jag mycket glad över tjänstgöringstiden vid nämnden. Det 
sociala arbetet i hela dess väldighet blev konkretiserat på ett annat sätt 
än tidigare. Det enorma behovet av medicinsk vård som förefinns i ett 
socialvårdsklientel stod klart. Genom att följa ärendena mer i sin hel
het och genom den personliga kontakten med socialvårdstjänstemän i 
deras arbete får läkaren självfallet en helt annan förståelse för vad »so
cial indikation» är. Tyvärr är alltfort för många sjukhusläkare »sociala 
indikationer» ett mycket vagt begrepp, som man ibland närmast ursäk
tande tar till när de medicinska begreppen inte räcker. I egenskap av 
chef för Mariapolikliniken vill jag framhålla det friktionsfria samar
bete vi har med nykterhetsnämnden. Några principiella motsättningar 
har vi aldrig haft och samarbetsfrågor har lösts efter direkta kontakter 
utan att någonsin prestigefrågor blivit aktuella. Tidvis har regelbundet 
återkommande kontaktkonferenser arrangerats mellan personal från po
likliniken och nykterhetsnämndens olika byråer. 

Denna »skönmålning» avser emellertid inte att ge en illusion av att 
det inte förekommer praktiska svårigheter att lösa för samarbete mellan 
social och medicinsk vård. Tvärtom framstår det som en nödvändighet 
med en personalorganisation för kontinuerlig samordning av det medi
cinska och sociala arbetet. 

För att återgå till den polikliniska verksamheten vid Maria har den 
som nämnts till sitt förfogande en avdelning för långsiktig behandling. 
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I f d Wicanders korkfabrik, Brännkyrkagatan 66, är en av Mariapoliklinikens vård

avdelningar inrymd, med som synes av skyltarna på staketet, idylliskt grannskap av 

allehanda hantverkerier. 

500—600 patienter står under kontinuerlig behandling och flera tusen 
står löst »associerade» och söker kontakt vid komplikationer eller s k 
återfall. Totala patientantalet per år rör sig om 3 000—4 000. Patient
besöken håller sig omkring 50 000 årligen. Laboratoriet vid Mariapoli
kliniken är kvalitativt högtstående och står under ledning av prof Bon-
nichsen vid Statens Rättskemiska Laboratorium. Det är av betydelse att 
erforderliga analyser snabbt kan göras för bestämning av alkohol eller 
mediciner i blod och urin. Vidare har ökad kännedom om speciella 
ämnesomsättningsrubbningar vid alkoholmissbruk krävt större labora
torieresurser. 

En betydande utbyggnad av verksamheten vid Mariakliniken har pla
nerats. Genom att tidigare sjukhuslokaler, som nu används som personal
bostäder eventuellt kan tas i bruk skulle en 60—70 vårdplatser kunna ord
nas och även utrymmen för en vidgad poliklinisk vård erhållas. Jag har 
berört arbetet vid Mariakliniken och framtidsplanerna där så pass utför
ligt beroende på att verksamheten i sitt slag är den mest utbyggda i lan
det och även saknar motsvarighet internationellt. 

Då det gäller att bedöma möjligheterna för en utvidgning av den me
dicinska alkoholistvården i enlighet med Nykterhetsvårdsutredningens för
slag kan denna redogörelse för våra tidigare och nuvarande resurser kan
ske vara en ledning. 

Den planerade utbyggnaden av den medicinska alkoholistvården mås
te i huvudsak gå över följande kliniska enheter. 1. Lasarettens medicinska 
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Mariapoliklinikens akutavdelning med sju sängplatser, Wollmar Yxkullsgatan 25, har sedan 1956 tjänstgjort som dag-

»ch nattsjukhus. Kapaciteten är f n omkring 800 behandlingar på dagen och 200 på natten, allt per månad räknat. 
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»Den medicinska vården av alko
holmissbrukare bör framstå som ett 
naturligt led i den allmänna sjuk
vården och deras medicinska vård
behov betraktas i princip likställt 
med andra sjukas behov av vård.» 

( Mentalsjukvårdsberedningen ) 

Interiörer från samlingsrummet och 
laboratoriet på vårdavdelningen i 
Brännkyrkagatan 66. 



kliniker. 2. Deras psykiatriska kliniker. 3. Mentalsjukhus. 4. Speciella al
koholsjukhus. 5. Polikliniker. 

Då det gäller de medicinska klinikerna är de av flera skäl hänvisade 
till den del av alkoholklientelet som är formellt ordnat och utan grövre 
psykiska rubbningar. I mångt och mycket kommer det att bero på de 
enskilda överläkarna, i vilken utsträckning medicinklinikerna kommer 
att påta sig ökad andel av alkoholistvården. Troligen på grund av alla 
de andra viktiga medicinska uppgifter som åligger dessa, är det inte så 
mycket att bygga på för alkoholvårdens räkning. 

Till lasarettens psykiatriska kliniker skulle man gärna vilja lägga en vä
sentlig del av alkoholistvården. Som bekant har dock utbyggnaden av de 
psykiatriska klinikerna gått relativt långsamt. På flertalet av befintliga 
kliniker kämpar man med rekryteringssvårigheter, speciellt när det gäl
ler läkare. De psykiatriska klinikerna har vidare visat sig underdimen-
sionerade för redan befintliga uppgifter. I själva verket har därför dessa 
kliniker hittills spelat en åtminstone ur numerär synpunkt relativt oan
senlig roll i detta sammanhang. För närmaste årtiondet torde knappast 
någon avsevärd förbättring vara att vänta. 

Mentalsjukhusen är enligt min bestämda mening inte önskvärda för 
huvudgruppen av de alkoholsjuka. Vid Beckomberga sjukhus finns som 
tidigare berörts specialavdelningar, vilket givetvis där förändrat situa
tionen. Men även om specialavdelningar inreds i mentalsjukhusen kvar
står alltför många olägenheter vid en förläggning dit av denna vårdform. 
Ironiskt nog har dock just dessa sjukhusenheter de senaste årtiondena 
stått för den kvantitativt sett största insatsen. Tyvärr är utsikterna små 
att inom en nära framtid förbättra dessa förhållanden på väsentligt sätt, 
varför en onormal och onödigt stor del av alkoholklientelet kommer att 
läggas på mentalsjukvården. 

Till sist kommer så poliklinikerna och specialavdelningarna. Polikli-
nisk vård bör ju för att förtjäna sitt namn vara rationellt uppbyggd och 
helst direkt eller indirekt samordnad med en klinisk avdelning. Att som nu 
beteckna en många gånger relativt blygsam öppen behandling någon eller 
några gånger i veckan hos en enskild läkare som poliklinik är missvisande. 
En alkoholpoliklinik bör antingen vara rustad för att själv kunna ta hand 
om akuta störande fall eller ha sådant samarbete med en närbelägen 
klinik, att den snabbt kan få överföra dessa patienter dit. Erfarenheterna 
visar att det annars blir för stora störningar för klientelet i övrigt och 
arbetet blir för tungrott för personalen. Vårt första egentliga specialsjuk
hus är den s k alkoholkliniken på Karolinska sjukhuset. Den har just i år 
öppnats. Erfarenheterna av verksamheten är ännu alltför små för att man 
skall kunna ge något egentligt värdeomdöme. På grund av personalbrist 
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Forskningsinsatserna ankommer otvivelaktigt på staten, vilket bekräftas av att en 
statlig klinik för alkoholsjukdomar uppförts vid Karolinska sjukhuset. 

Detta vårt första egentliga specialsjukhus för alkoholskadade har öppnats i år. 
Erfarenheterna av verksamheten ä r ännu alltför små för att man skall kunna ge 
något slags värdeomdöme. På grund av personalbrist har endast en liten del av 
kliniken tagits i bruk. Kliniken är till väsentlig del avsedd för klinisk forskning. 
Överläkare för alkoholkliniken är docent Gunnar Lundquist, här i arbete p å labo
ratoriet. Den teoretiska forskningen leds av professor Leonard Goldberg. 



har endast en liten del av kliniken tagits i bruk. Kliniken är till väsentlig 
del avsedd för medicinsk klinisk forskning och man får därför vara för
siktig i sina spekulationer i vad mån den i större utsträckning kan åta 
sig vårdproblem. Som tidigare nämnts har förslag framlagts för en så 
väsentlig utbyggnad av Mariapolikliniken och dess vårdavdelningar, att 
man då kan tala om ett specialsjukhus i egentlig bemärkelse med tillhö
rande polikliniker. Att det i framtiden blir nödvändigt med specialsjukhus 
av denna sort i storstäder och tätorter är min fasta övertygelse. I själva 
verket är behandlingen för de alkoholsjuka så speciell att särskilda s k 
enheter måste skapas. Önskvärt vore att sådana kliniker i så stor utsträck
ning som möjligt förläggs till centrallasarett och givetvis helst i sam
arbete med redan befintliga psykiatriska kliniker. Förutsättningen för ett 
specialsjukhus är emellertid även att den s k specialitetsfrågan för där 
tjänstgörande läkare ordnas. 

Läkarna under utbildning kan inte lockas till en tjänstgöring endast ge
nom ekonomiska fördelar. De måste tänka på att få sin formella ut
bildning klar. För närvarande är meriteringsfrågan för läkare som tjänst
gör inom den medicinska alkoholistvården synnerligen oklar. Vissa utfäs
telser har gjorts av medicinalstyrelsen men de är inte av den arten att de 
tillfredsställer ens de minimikrav som fordras. Utan en erkänd specialitet 
torde man i längden inte kunna rekrytera läkare för denna vårdform. 
Förslag har framlagts och även diskuterats med medicinalstyrelsen om 
inrättande av en specialitet i toxikologisk psykiatri. Man har dock ännu 
inte kommit fram till någon definitiv lösning. Man måste också ta den 
allmänna sjukvårdens läge i betraktande, när man tänker på en vidgning 
av alkoholistvården. Sjukvårdens personalbrist har de senaste åren an
tagit alltmer katastrofala former och tenderar bli ett samhällsproblem av 
första ordningen. Det är inte osannolikt, att sjukvårdens huvudmän 
kanske är ängsliga att ytterligare belasta en redan förut övertyngd gren. 
Man kan heller inte frånkänna emotionella skäl betydelse. Jag tänker 
närmast på den aversion mot alkoholmissbrukare, som är djupt rotad 
hos många människor. Vi har erfarenhet av motsvarande då det gäller psy
kiatri, fångvård m m, och ser ständigt hur mycket som motarbetas just 
av sådana skäl. I vad mån nykterhetsvårdsutredningens rekommenda
tioner beträffande den medicinska alkoholistvården skall kunna genom
föras blir beroende på om sjukvårdens huvudmän kan stimuleras till 
ökad insats. Där torde socialvården ha anledning att spela pådrivarens 
roll. Socialvården har i själva verket varit njuggt behandlad då det 
gällt dessa sjukvårdsbehov. Då det gäller medicinsk alkoholistvård bör 
de nykterhetsvårdande myndigheterna ha inte bara rättighet utan även 
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skyldighet att anmäla de behov som verkligen finns och via sina re
presentanter i sjukvårdsstyrelserna se till, att något blir åtgjort och att 
denna sorgligt försummade vårdgren blir utbyggd i den takt som ansva
riga myndigheter beslutar. Som framgår av vad ovan sagts har förfat
taren en rätt skeptisk inställning beträffande möjligheterna till en väsent
ligt utbyggd vård. Då man närmare 15 år sysslat med den medicinska 
alkoholistvården blir man till slut rätt betänksam. Att denna vårdgren 
har blivit styvmoderligt behandlad är säkert. Det har inte varit några 
proportioner mellan de behov som förelegat och de resurser som har 
ställts till förfogande. Vi får nu se om en bättring kan komma till stånd. 

Trots vår bristande kännedom om alkoholsjukdomens karaktär 
måste den medicinska medverkan i alkoholvården framhållas som 
primärt angelägen, och nödvändig. Om den medicinska sakkun
skapen bereds ökad möjlighet att arbeta med dessa problem och 
resurserna härför tillgodoses, skapas förutsättningar för en intensiv 
vetenskaplig behandling med hopp om fortsatta framsteg för lö
sande av det svårbemästrade alkoholproblemet. 

Läkarnas utbildning för alkoholistvård 

En utvidgad medicinsk behandling av de alkoholskadade, gör det 
nödvändigt att läkarnas utbildning överses. Som det nu är saknas i 
allmänhet sådan utbildning hos de äldre läkarna och de flesta ny
blivna kommer ut i arbetet med ringa insikt i kunskapen om alko
holmissbruket. Av denna anledning är det befogat med alkoholkli
niker liknande den vid Karolinska sjukhuset även vid landets övriga 
undervisningssjukhus. Visserligen tillgodoses i viss mån undervis
ningen i kurserna i socialmedicin och psykiatri, men kunskapen om 
t ex alkoholismens psykologiska och sociala bakgrund, internmedi
cinska komplikationer m m behöver mera uppmärksammas. Många 
läkare har genom långvarig praktisk verksamhet förvärvat ett stort 
kunskapsmått i hithörande frågor. Dessa kunskaper kan emellertid 
bibringas snabbare och smidigare genom organiserad utbildning. 
Denna bör ordnas i form av en väsentligt utvidgad frivillig kurs
verksamhet. Intresse härför torde inte saknas hos den svenska läkar
kåren. (Sveriges läkarförbund) 

»Det är av vikt att inom den slutna nykterhetsvårdens ram de 
medicinska synpunkterna hävdas starkare än tidigare. Det måste 
betonas att det inte går att förbättra alkoholistvården med mindre 
dess allmänna standard bringas i nivå med övrig sjukvård. Främs
ta förutsättningen härför — tillräckligt många intresserade läkare 
— torde emellertid saknas. Det torde därför inte vara realistiskt 
att räkna med en sådan tillströmning av läkare till alkoholistvår
den, att dess medicinska standard under de närmaste åren kan 
höjas nämnvärt.» (Medicinalstyrelsen) 
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Kvällsöppet för alkoholister 

Av JÖRGEN ERIKSSON 

Tiden står stilla på Mariapoliklinikens akutavdelning. Den fina elektris
ka väggklockan har stannat. Men petar man lite på en utskjutande fjäder 
börjar den genast gå igen; avmätt, ljudlöst, oberört för verket fram vi
sarna över den svarta urtavlan. 

Om det var lika lätt med människor! Mariapolikliniken behandlar 
alkoholskador. Dit kommer individer som stannat upp i livsloppet, eller 
som skenar i en förbannad cirkel. Kroppens mekanism håller på att bry
tas sönder. 

Adressen är Wollmar Yxkullsgatan 25, ett grått gammalt hus på Söder. 
Innanför: små, tungrodda lokaler. Ett fönster står öppet. På andra sidan 
gatan ligger en skola, och de ungas skräniga, livsuppfyllda röster svallar 
in i polikliniken. Ovanför skoltaket, i ganska sned vinkel, kan man se lite 
grand av en hösthimmel med det där fullständigt obekymrade blå. 

Här är en patient. Till hälften bärs han in av en assistent från Skydds
värnet. Knappast mer än 35 år. Han är full, frånvarande, utan balans
sinne. Gungar och gungar i ledsagarens grepp. Svart hatt på sned över ett 
sprituppmjukat ansikte, ögonen tittar stelt i väggen. 

Man leder in honom till jourhavande läkare. 
— Det här går inte längre, säger assistenten uppbragt till syster Val

borg. Vi har hållit på med honom i ett par tre år. Nu måste han in för 
vård. 

— Ja, men jag kan inte lova att han får stanna här över natten. Det 
beror helt på vad doktorn säger. 

Bryderi med sju sängar 

Det är fortfarande tidigt på dagen. Mer än sju nattgäster kan poliklini
ken inte ta emot. Ständigt gäller det att hushålla med sängarna, fyra i en 
sal och tre i en annan. Gäller för läkare och personal att ransonera med-
kännandet till dem som behöver det allra bäst. Det går an när det inte 
är vinter och kallt. 

Ingen får ligga kvar mer än 24 timmar. Sen ska han slussas vidare i nå
gon kanal. 

— När han kom upp till oss idag hade han sju vita elefanter med sig 
i ett snöre, säger assistenten. Det var väldigt noga med att vi inte fick 
stänga dörren förrän alla elefanterna hade kommit in. 

Vi skrattar tveksamt. För skratta måste man, menar syster Valborg. 
Annars . . . Hon tar snabbt upp data på elefantskötaren. 

. . . som stiger ut från doktorn på rätt kuranta ben, och därifrån kliver 
rakt in på toaletten. Men det var inte riktigt lyckat. Det hängde en spe
gel på väggen. Utkommen säger han med lågmäld ironi: 
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•— Jag såg mig själv i ansiktet nyss. Och jag är nog inte i min bästa 
form idag. 

Inte vet jag om det bara är en skakad reporter (nödtorftigt camoufle-
rad till vårdare) som i det ögonblicket vägrar att se alkoholisten i an
siktet. Därför att ögonen berättar om en hjälplös insikt i eländet. Om frä
tande skuldförnimmelser. 

— Vad ska man göra, undrar fru Adolfsson, sjukvårdsbiträde, lite bit
tert. Hänga rullgardiner för alla speglar? 

Tid: 11.30. Sista sängen blir hans. Och det behövs verkligen, för snart 
är han bara gelé igen. Faller på golvet. Skevar av sig byxorna där nere 
med sovande rörelser, medan en vårdare mjukt försöker hjälpa. 

Men ögonen. Vidöppet vakna. 
Innan sprutan verkar. 

Lugn framför allt 

Det kan man åtminstone göra på det här stället: ge en spruta, medi
cinera fram ett lugn, kavla ut krampen, få begärets brand att slockna 
i kroppen för några timmar. 

Naturligtvis kan man en hel del till. Polikliniken är — enligt dr Dim-
berg, överläkare — »en sorts clearingcentral för alkoholsjuka». Första 
slussen opp från ett vått helvete till ett (i bästa fall) torrt helvete. På be
handlingsavdelningen har (citat Dimberg) »dispensärtanken tagit form». 
Där går de lugna (säger: nyktra) patienterna för avgiftning under längre 
tid. Vanlig kur: 10 sprutor allmänt uppbyggande B-vitamin plus något 
antialkoholmedel i form av antabus eller dipsan. Tappra själar har kom
mit och gått tre gånger i veckan i flera års tid. Spruta och antabus, spru
ta och antabus i evighet amen. Många lyckas på så sätt behålla sitt so
ciala ansikte. De arbetar, lyfter lön, försörjer familjen, är drägliga att 
umgås med. Inte reparerade, men stöttade. Tills ställningarna rasar igen. 

Förstagångsbesökarna, eller de som hoppat av från en behandling och 
kommit tillbaka, blir föremål för provtagning. Med ett leverprov kan man 
på ett ungefär avgöra hur djupt spriten bränt sig in i en människa. Blod-
och urinprov berättar om allmänhälsan. Behandlingsavdelningen har ett 
vidhängande laboratorium som analyserar materialet. Besked levereras 
inom några dygn. 

Akutavdelningen med sina sju sängar, med väntrum, läkarmottagning 
och behandlingsrum tjänar som inslapp för det oroliga (säger: berusade) 
klientelet. Doktorn ställer en första diagnos, medicinerar på den. Han har 
en bred arsenal med nervlugnande medel att tillgripa. Dessutom ges van
ligen B- och G-vitamin. Och saften (!) är nästan obligatorisk; ett hekto 
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rörsocker i saft utgör det effektivaste medlet att sänka alkoholhalten i blo
det. 

De hårdast nersupna bäddas ner omgående. Övriga skickas hem med 
beskedet att de ska komma tillbaka nästa dag. Då diagnostiserar en an
nan läkare dem mer detaljerat. Frågan är i vilken riktning patienten 
bör knuffas iväg. Räcker det med en lätt puff in på behandlingsavdel
ningen? På Brännkyrkagatan har polikliniken två anslutna vårdavdel
ningar med 30 plus 18 lika med 48 platser. Där bjuder man tre veckors 
avgiftning i sängläge. Det är bara det att lokalerna för det mesta är full
belagda. S:t Eriks och Beckomberga har liknande inrättningar. Trångt 
där också. Runtom i landet finns det alkoholistanstalter. Är patienten 
kanske känd hos nykterhetsnämnden? Kanalerna dit hålls alltid öppna. 

På Mariapolikliniken gör man allt för att lösa rätt färdbiljett ut ur 
spritdimmornas landskap åt varje förtvivlad och vilsen resenär. 

Personalkadern: en överläkare, sju underläkare, medicinsk konsult, la
boratorkonsult, kurator, sköterskor, vårdare och biträden. 

Patientens entré ska vara frivillig. I praktiken ställs många inför ett 
tvingande val: antingen poliklinikvård eller också raka spåret in på nå
gon anstalt. Ungefär 50 procent av männen är mer eller mindre aktuella 
hos nykterhetsnämnden. 

Klockan 8 på morgonen låser man upp och släpper in. Utanför kan 
det vara en svår väntan på åttaslaget. En gång blev den övermäktig för 
en 100-kilosbjässe; förbittrad gick han rakt igenom två låsta dörrar, den 
första av plastglas (speciell omtanke), den andra av tjockt råglas med 
invävda järntrådar. Fyra man försökte hålla honom tills polisen anlände. 

Arbetet har sina risker. 
Mellan 8 och 9 är det full rush på behandlingen. Många kilar in på 

vägen till jobbet. Personalen tillämpar »löpande bandet» för att få det att 
gå undan. 

Besökarna representerar alla de sociala skikten. Där är kontorschefen 
( ?) med skjortans snö och laddad dokumentportfölj. Där grovjobbaren 
i urblekt blåställ. Socialgrupperna III och IV (ledighetskommittén) do
minerar avgjort. De flesta närmar sig yngre medelåldern eller har redan 
passerat den. (Dr Dimberg: —• Alkoholism är manbarhetens sjukdom 
med en puckel mellan 40—50 år.) Inne hos behandlingssköterskan, sys
ter Karin, svänger de antabus-bägarna med något av snapstagningens åt
börder. 

Syster Karin fördelar håvorna i snabb takt. Misstänker hon att någon 
druckit sprit helt nyligen plockar hon fram ett litet glasrör som veder
börande får blåsa andningsprov i. Den allra minsta promille ger obön
hörligt en grön utfällning. 
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Konstigt vichyvatten 

— Det är något konstigt med Konsums vichyvatten, säger syster all
varligt. Här frågar jag om de druckit någonting, och de svarar: »Nej, 
jag var bara in på snabbköpet och tog mig en vichyvatten.» Och så blir 
det alldeles mörkgrönt i röret! 

Vägg i vägg tas proven på förstagångarna. Bråttom, bråttom — patien
terna vill iväg till arbetet. En kavlar upp skjortärmen medan en annan 
tappas på dyrbar vätska, två behållare fulla. Det är leverprovet som häm
tas ur armen. Åderlåtningen accepteras med stort lugn. Bara en gammal 
sliten man vill ligga. Han är mycket blek och stirrar envist i väggen. 

Jag ser på rutinen en stund och går sedan tillbaka till akuten. Där är 
det bäddat och nystädat och just nu en fridens förmiddag. Väntrummet 
gapar tomt och fläktar hoppfullt av frisk, ren hösduft. Har ett trollslag 
plötsligt vräkt bort allt elände och superi ur människans liv? Har allt 
folket slutat jäklas med kropp och själ? 

Inte alls. In vacklar en bekymrad man under bördan av sin nästan 
medvetslösa gode vän. Rumskamraten »går uppe om nätterna och ser 
saker». Vad gör man åt sånt? Den drabbade själv är likgiltig just nu; så 
fort han kom på en stol störtade han tvärbrant ner i en komaliknande 
sömn. Ansiktet hänger, slappt och rödfrätt. Men när han rycks upp för 
att ledas in till läkaren börjar han kasta med huvudet åt alla håll, och 
blicken skelar våldsamt. 

Han sövs ner i en frigjord säng. 
Ett äldre par promenerar in. De är båda i pensionsåldern, gemytliga. 

Pratar bekant och naturligt med personalen. Har gått en sväng för att 
hämta hem veckohelgens antabusdos åt mannen. En påse räcks över. 
Klarar han sig nu över lördag och söndag? Jodå, det ska nog gå bra. 

Ensam, äldre herre. Han är proper och mycket timid. Men på den 
snubblande gången tror man sig kunna avläsa ett ordentligt rus. Fel! 
Mannen har försökt döva sitt begär med tabletter. Medicinerat sig dim
mig. Vacklar, håller nästan inte ihop, slinter med tungan och sluddrar. 
Ser mycket hjälplös ut. I nödens stund tog han taxi till polikliniken och 
åkte upp sina sista ören. Hur ska han nu ta sig hem? 

— Tog pengarna verkligen alldeles slut? undrar syster, inte helt över
tygad. 

Den tablettberusade vänder patetiskt ut och in på fickorna. 
— Snälla syster, om jag kunde stå på huvudet skulle jag göra det för 

att bevisa att jag talar sanning. 
Nåja. Kuratorn får väl rycka in. 
Dagen går med en jämn ström av de mest skiftande människor i skif

tande grader av upplösning och förfall. 
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För de anhörigas skull 

I behandlingsrummet är det syster Gunhild som styr vid det här laget. 
Jag frågar om tröstlösheten i arbetet med detta klientel där återfallen 
är legio och majoriteten kavar upp och ner i träsket utan att någonsin 
komma på fast mark. 

— En del kan vi hjälpa, svarar hon, periodsuparna till exempel. För 
övrigt räknar vi med att vi lindrar för de anhöriga. 

I en besökspaus berättar doktor Eriksson om alkoholistens väg. 
— Det börjar med en 10—15-års kraftigt och stegrat supande. Un

der denna första period har alkoholmissbruket främst psykiska orsaker. 
Sedan följer 15—20 års jämn och stor spritförtäring. Då har en organ
skada uppstått. Till sist inträffar en cirka 10-årig avmattning. Patienten 
blir mer eller mindre dément och tynar långsamt bort. 

Om det fanns möjlighet att ingripa redan i det första skedet skulle si
tuationen te sig mycket ljusare. 

Nålsögat 

Nattskift avlöser dagskift vid åttatiden på kvällen. Fyra nya tar vid: lä
kare, sköterska, vårdare och biträde. Besökarna tunnar ut. Nu måste de 
ha telefonremiss från nykterhetsnämndens kvällsjour för att slippa in. 
Poliklinikens entré förvandlas till ett nålsöga; man kan inte hålla pensio
nat för diverse bostadslösa nattvandrare. Det blir uppträden vid dörren. 

— Jag har åkt ända från Farsta och hit, skriker en man med port
följ. Han är hårt uppskruvad, gormar och skäller. 

— När ni förvisar mig till gatan får jag väl tala till er på gatans språk, 
argumenterar han skickligt. 

Efter en halvtimma är han tillbaka — med remiss. Kliver in arg och 
kantig, mjuknar efter hand, börjar deklamera Fröding, Skalden Wenner-
bom förstås. 

Nattsyster lyssnar tåligt. Lirkar till sist iväg honom. 
Annars en ganska lugn kväll. Då och då tassar en sängliggare ödmjukt 

iväg på toaletten med nattskjortan vispande kring låren. 
Klockan 11 går doktorn hem och man stänger för natten. 
Mariapolikliniken gör så gott den kan. Den lägger ett förstaförband på 

alkoholens offer. Byter kompresser outtröttligt. Behandlingen inskränker 
sig till medicinsk vård och en viss grad av psykoterapi. Ställets förban
nelse är trångboddheten, allt har för liten dimension. I det minimala 
väntrummet t ex ryker de berusade lätt ihop. Utvidgningar har varit pla
nerade sedan länge, men dröjer och dröjer. 

Under tiden samlas allt fler bedrövade spritmissbrukare i en apatisk, 
glasartad väntan på hjälp. 
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Den bästa behandlingen i ett stort antal fall blir en kortare tids vård på sjukhus 
och därefter en något längre vårdtid på vårdhem eller konvalescenthem. De bör i 
alla händelser inte nödgas kvarbli vid sjukhusen i brist på resurser inom nykter
hetsvårdens ram i vad avser just sådana hem för eftervård eller andra anordningar. 

Lida konvalescenthem, Åkers styckebruk i Södermanland, drivs av nykterhets
nämnden i Stockholm och har plats för 25 patienter. Vårdtiden är 4—6 veckor. 
Hemmet har tillgång till psykiatriker och psykolog som var för sig gör ett besök en 
gång i veckan. Heltidsanställd sjuksköterska finns vid hemmet. Bland annat bedrivs 
gruppterapi under ledning av psykologen. En terapiavdelning har man länge saknat 
och en sådan håller nu på att iordningställas. 
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Mentalsjukhus eller »alkoholistanstalt» för 
alkoholmissbrukare? 

Av överläkare GUNNAR LUNDQUIST 

I justitieombudsmannens ämbetsberättelse år 1961 har JO bl a tagit upp 
trågan om förutsättningar för tvångsintagning på sinnessjukhus av 
alkoholmissbrukare. JO framhåller, att det enligt sinnessjuklagen för 
tvångsintagning på sinnessjukhus fordras, att den sjuke lider av sinnes
sjukdom eller sinnesslöhet och att han är i behov av vård på sinnessjukhus. 
Enligt vedertagen praxis har med sinnessjukdom även jämställts vissa 
svårare fall av psykopati. 

Vid en av JO företagen utredning uppmärksammades »att alkohol
missbrukare i förhållandevis stor utsträckning intagits å sinnessjukhus för 
vård, ehuru intagningshandlingarna syntes kunna ge anledning till tve
kan, huruvida den intagne lidit av sinnessjukdom eller sådan form av 
psykopati, som kan föranleda intagning å sinnessjukhus för vård». 

För att belysa rådande praxis och undersöka, »huruvida åtgärder kun
de anses erforderliga för att förstärka den enskildes rättsskydd mot miss
tag vid intagningar», har JO närmare granskat intagningshandlingar och 
sjukjournaler i ett antal fall av alkoholmissbrukare, som tvångsintagits på 
mentalsjukhus. Ansökningen om intagning hade i flertalet fall gjorts av 
polismyndighet. I vårdattesterna, där vårdbehovet ofta angetts som träng
ande, hade den undersökande läkaren inte uttryckligen angett att sinnes
sjukdom förelåg och i flera fall hade han tvärtom framhållit att några 
säkra tecken på psykisk sjukdom inte kunde konstateras. Motiveringen för 
intagning var alkoholmissbruk och ofta farlighet på grund härav. 

I en skrivelse till medicinalstyrelsen den 8 juli 1957 framställde JO 
vissa frågor och berörde därvid bl a frågan om inte i sådana fall, där om
händertagande av alkoholmissbrukare enligt sinnessjuklagen ansetts er
forderligt, sådant i stället bort äga rum med tillämpning av stadgandena 
i nykterhetsvårdslagen. 

Medicinalstyrelsen anförde i sitt svar bl a att vissa grupper av alkohol
sjukdomar såsom delirium tremens, alkoholhallucinos och alkoholpara
noia utan tvekan måste betecknas som sinnessjukdom. Beträffande andra 
grupper av alkoholmissbrukare kunde tvekan råda, men i stort sett an
såg medicinalstyrelsen att sinnessjukvården på ett i stort sett ändamåls
enligt sätt tagit hand om ett växande antal alkoholister och att det enligt 
styrelsens uppfattning inte fanns några medicinska skäl att frångå denna 
utveckling. 

Beträffande frågan om inte omhändertagande av alkoholister i vissa 
fall rätteligen bort ske enligt nykterhetsvårdslagen i stället för enligt sin
nessjuklagen svarade medicinalstyrelsen, att intagningen av de av JO 
granskade fallen i flertalet fall bort ske enligt andra lagbestämmelser än 
sinnessjuklagen. I stället för intagning för vård på basis av vårdattest 
borde sålunda i flera fall intagning för observation ha skett. Medicinal
styrelsen ansåg för övrigt att omhändertagande av en farlig alkoholist 
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skedde snabbare med anlitande av sinnessjuklagen än med anlitande av 
nykterhetsvårdslagen. 

JO anser det vara betänkligt att frångå kravet på sinnessjukdom såsom 
förutsättning för tvångsintagning på sinnessjukhus men medger att svåra 
gränsdragningsproblem härvid kan uppkomma. Dessa frågor liksom övri
ga gränsdragningsproblem för sinnessjukvård och nykterhetsvård bör en
ligt JO bli föremål för överväganden inom sinnessjuklagstiftningskom-
mittén. 

För en läkare som står mitt uppe i det praktiska vårdarbetet kan det 
te sig mycket verklighetsfrämmande att grubbla över frågan om en sjuk 
person skall tas om hand enligt den ena eller den andra lagen. För läka
ren är den omedelbara frågan hur svårt sjuk patienten är och vilka av 
tillgängliga vårdresurser som i ett givet fall bör anlitas för att på bästa 
och snabbaste sätt hjälpa patienten. En alkoholmissbrukare med akuta 
symtom eller potentiell farlighet är närmast att betrakta som en omyndig 
person även om han inte är omyndig i rättslig mening. Man frågar inte 
en 5-årig pojke, som fått ont i magen, om han vill komma in på sjukhus 
och bli opererad. Har läkaren konstaterat blindtarmsinflammation eller 
misstänker han en sådan, så blir pojken intagen och behandlad även om 
han protesterar. Jämförelsen haltar givetvis från juridisk synpunkt, då ju 
5-åringen de facto är omyndig, men flertalet alkoholister som mot sin 
vilja blivit intagna på mentalsjukhus har kanske haft mindre insikt om 
sin aktuella situation än mången femåring med magont. 

Som medborgare i ett rättssamhälle är man samtidigt angelägen att 
ingen människa skall berövas sin frihet eller bli »internerad», om det inte 
finns någon grund härför. Försök »att förstärka den enskildes rättsskydd 
mot misstag vid intagningar» är sålunda mycket lovvärt. Frågan blir då 
hur man skall undvika sådana misstag. 

För det första bör kanske framhållas att upprepade utredningar vid 
olika tidpunkter under de senaste femtio åren har visat att misstag vid in
tagning på mentalsjukhus i betydelsen felaktig eller ogrundad intagning 
är synnerligen sällsynta företeelser. Uraktlåtenhet att ingripa eller om
besörja vård för den som behöver det torde vara oerhört mycket vanli
gare. Men givetvis är en felaktig intagning på låt oss säga fem tusen in
tagningar en beklaglig företeelse för den det drabbar. Om man lagstift
ningsvägen kan eliminera sådana misstag och därmed förstärka rättsskyd
det, bör det givetvis ske. Därvid måste man dock göra en sådan avväg
ning att »misstag åt andra hållet», dvs ett försvårande av erforderliga 
omhändertaganden, inte uppstår. 

Begrepp sådana som sinnessjukdom och sinnesslöhet tillhör en för
gången tid. Och psykopatibegreppet är mycket omdiskuterat. I själva 
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verket rör det sig i samtliga dessa fall om diffusa samlingsnamn, och man 
trodde tidigare att det var möjligt att relativt väl avgränsa dessa tre 
grupper. Från praktisk klinisk synpunkt kan man i vissa sammanhang 
fortfarande ha en viss nytta av dessa sammanfattande begrepp. Tenden
sen i modern psykiatri är emellertid att man i allt mindre utsträckning 
använder dem och i stället försöker komma fram till mera specificerade 
diagnoser. Det vore därför olyckligt om man inom lagstiftningen konser
verar dessa ålderdomliga benämningar. När det gäller vissa alkoholsjuk
domar såsom delirium tremens, alkoholhallucinos och alkoholparanoia är 
det fullt tillräckligt med dessa diagnoser. Samtliga tillstånd medför »oför
måga att ta hand om sig själv» eller »social insufficiens» och samtliga är 
i behov av någon form av behandling. De sjukhus som är bäst rustade att 
ge behandling för sådana tillstånd är mentalsjukhusen. »Den kroniska 
alkoholismen» så som den beskrevs redan av Magnus Huss 1849 är också 
en relativt väl avgränsbar sjukdom med typiska symtom. Det finns ingen 
anledning att fundera över frågan om den kroniska alkoholismen skall 
rubriceras som »sinnessjukdom» eller inte. Däremot kan denna sjukdom 
liksom flertalet sjukdomar vara av olika svårighetsgrad, befinna sig i 
olika utvecklingsstadier och ha en något olika prognos i olika fall. 

Att JO tagit upp frågan om alkoholmissbrukarens behandling på men
talsjukhus eller inom nykterhetsvårdens ram är mycket tacknämligt. Från 
en läkares synpunkt är det emellertid därvid inte rättssäkerhetssynpunkten 
som står i förgrunden. Och när rättssäkerhetssynpunkten är aktuell för 
läkaren blir det ofta den anhöriges eller »samhällets» berättigade krav på 
rättssäkerhet som spelar huvudrollen. Givetvis förutsätts därvid att det 
är fråga om en sjuk alkoholmissbrukare i behov av behandling. Det kan 
t ex gälla en alkoholist som dagligen dricker stora mängder alkohol och 
som är ur stånd att själv avbryta sin alkoholkonsumtion, som inte är ar
betsför, som till sin hustrus stora förtvivlan ligger hemma dag efter dag 
och bara är intresserad av att skaffa sig mera sprit. Han kan i övrigt vara 
»klar och redig» och inte förete »några psykotiska symtom», som det så 
slentrianmässigt brukar heta. Och han vill inte höra talas om läkarbesök 
och »vill» absolut inte komma till sjukhus. Han anses inte vara »farlig». 
Hustrun frågar förtvivlad nykterhetsnämnden vad hon skall göra (om 
hon över huvud vågar avslöja mannens tillstånd). Från nykterhetsnämn
den kommer i bästa fall en funktionär redan samma dag på hembesök. 
Det kanske t o m är en av nyktcrhetsnämnden anställd läkare, och denne 
försöker bilda sig en uppfattning om situationen och om mannens till
stånd. Eventuellt försöker nämndens tjänsteman (ev läkaren) att över
tala mannen att frivilligt gå in på sjukhus (psykiatrisk eller medicinsk av
delning eller mentalsjukhus) men mannen vägrar och nykterhetsnämn-
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dens tjänsteman, om han är nitisk, återkommer nästa dag och kan då 
konstatera att tillståndet är likadant men dessutom har mannen grälat 
våldsamt på hustrun, därför att hon »blandat in nykterhetsnämnden». Så 
kan mannen eventuellt fortsätta dag efter dag medan nykterhetsnämn
den under tiden gör ansökan om hans intagning på vårdanstalt, enär 
nämnden bedömt hjälpåtgärder i detta fall vara gagnlösa. När resolu
tionen från länsstyrelsen är klar efter några veckor och mannen tvångs-
mässigt blir överförd till vårdanstalt får han ett delirium och måste på 
ansökan av anstaltsföreståndaren och med vårdattest överföras till men
talsjukhus. Nu är han »sinnessjuk» men tillfrisknar i bästa fall inom några 
dagar eller avlider i sämsta fall. 

Nu kan också hända att den tillkallade tjänstemannen från nykterhets
nämnden redan från början föranstaltade om en läkarundersökning och 
att läkaren, trots att han inte ansåg mannen vara »sinnessjuk», skrev vård
attest och betecknade hans vårdbehov som trängande, kanske med moti
veringen »hotande delirium», kanske med motiveringen »höggradigt al
koholmissbruk och insiktslöshet» eller kanske t o m med motiveringen »ej 
sinnessjuk, men farlig för eget liv». Skall man nu anse det betänkligt från 
rättssäkerhetsynpunkt att föranstalta om en sådan persons intagning på 
mentalsjukhus mot hans vilja? Är det riktigare att låta honom fortsätta 
tills han eventuellt fyller kravet på »sinnessjukdom» och får en »alkohol
psykos» och låter hustru och familj under obestämd tid utsättas för en 
svår press, i vissa fall t o m för hot och misshandel? Kan man inte i dis
kussionen om rättssäkerhet inbegripa en hustrus rätt till säkerhet och 
skydd? Intagningen på mentalsjukhus medför den bästa tänkbara be
handling för alkoholisten och som regel är han »avgiftad» och i relativt 
gott skick inom 14 dagar. Samtidigt blir det en omedelbar avlastning för 
familjen. 

Ytterligare en åtgärd är emellertid tänkbar i ovan beskrivna fall. Nyk
terhetsnämnd eller läkare eller hustrun kan larma polisen, som i samråd 
med nykterhetsnämnden finner att mannen är oförmögen att ta vård om 
sig själv och då enligt 21 § nykterhetsvårdslagen »ofördröjligen på lämp
ligt sätt tills vidare skall omhänderta den som är hemfallen åt alkohol
missbruk». Vad står då polisen till buds? Oftast kanske ingenting annat 
än »finkan» och i sådana fall försöker nog polisen att få mannen intagen 
på sjukhus. 

Jag har på ett konkret sätt velat illustrera resonemanget om »förstärk
ning av den enskildes rättsskydd», om det gäller intagning av en vårdbe-
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hövande alkoholist mot hans vilja på mentalsjukhus. Det kommer alltid 
att ytterst bero på den tillkallade läkarens erfarenhet och kunnighet och 
på tillgängliga vårdresurser vare sig man vill bibehålla det gamla sinnes
sjukdomsbegreppet i lagtext eller inte. Jag är rädd för att en uttrycklig 
föreskrift med krav på »sinnessjukdom» som förutsättning för tvångsintag
ning snarare kan äventyra rättssäkerheten i många fall än att garantera 
den. Jag menar då att en insiktslös alkoholmissbrukare, som är allvarligt 
sjuk i ett mer eller mindre akut stadium men som av den bedömande 
läkaren inte anses »sinnessjuk» och därför inte kan tvångsintas på men
talsjukhus inte blir delaktig av rätten att få den snabbaste och för när
varande mest adekvata behandlingen. 

Allt fler alkoholmissbrukare blir nu mottagna på medicinska avdelning
ar på lasaretten. Men det gäller då personer med en viss insikt, som själva 
frivilligt söker hjälp. Huvudparten av de alkoholister som måste ha sjuk
husvård — flertalet av dem har också sökt frivilligt — torde bli omhän
dertagna på mentalsjukhus och på psykiatriska lasarettsavdelningar. 

Alkoholism är ingen enhetlig sjukdom. Det är snarare en familj av sjuk
domar med åtskilliga undergrupper. Vissa alkoholmissbrukare är redan 
före sitt missbruk abnorma personer med anpassningssvårigheter, andra 
har olika psykiska sjukdomstillstånd, som bidragit till att de börjat miss
bruka alkohol och många missbrukare har fått mer eller mindre höggra
diga hjärnskador med åtföljande personlighetsförändringar. I en del fall 
är prognosen god och alkoholmissbrukaren kanske kan hjälpas effektivt 
med utslutande öppen vård. I andra fall behövs en kortare tids behand
ling på sjukhus, medicinsk klinik eller mentalsjukhus med efterföljande 
långvarig eftervård. I ett stort antal fall blir den bästa behandlingen en 
kortare tids vård på sjukhus och därefter en något längre vårdtid på kon
valescenthem eller vårdhem eller vårdanstalt för alkoholmissbrukare. Gi
vetvis finns också många alkoholister, som från öppen vård kan behöva 
gå direkt till en tids vård på vårdanstalt utan mellanlandning på sjukhus. 
Så finns det även svårt alkoholskadade — och deras antal är inte så litet 
— som egentligen behöver en flerårig vård på mentalsjukhus eller vård
anstalt. På grund av platsbrist och andra bristande resurser, kanske också 
ibland på grund av en orealistisk bedömning, åker dessa svårt skadade och 
avtrubbade alkoholister ut och in från och till vårdanstalt år efter år. 
Mången gång skulle det i sådana fall vara både humanare och mer ratio
nellt om dessa alkoholskadade personer finge stanna på vårdanstalt i en 
följd under ett par, tre år. Härför krävs emellertid bättre anstaltsresurser 
än dem vi nu har. F o r t s s 3 2 6 
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Nordsjöhemmet som ligger i Järvsö i Hälsingland är ett enskilt vårdhem som drivs 
av Gävleborgs läns landsting. Som synes av ovanstående bilder är hemmet beläget i 
vacker norrlandsnatur. Man har plats för 41 patienter. Vårdt iden är omkring 3 
månader. Hemmet får besök av läkare en gång i veckan och av psykiatriker en gång 
varannan vecka. Då det planerade sjukhuset i Bollnäs blir färdigt hoppas man också 
på att få tillgång till psykolog. Viss gruppverksamhet i form av studiecirklar och 
diskussionsgrupper förekommer vid hemmet. 

Ett av dagrummen. 



Vid Nordsjöhemmet har man lagt an 
mycket på fysisk träning. Två hela 
eftermiddagar i veckan ägnas regel
bundet åt konditionsträning, företrädes
vis långpromenader och löpning. 

I regel ordnas i samband därmed 
tävlingar i någon form. Gymnastik, 
friidrott, tyngdlyftning, fotboll med 
deltagande i distriktets korpserie före
kommer. Med regelbundna mellanrum 
testas patienterna med hjälp av test
cykel och regel är att konditionen hos 
patienterna förbättras i hög grad under 
vistelsen på hemmet. Nordsjöhemmets 
idrottsförening är ansluten till riks
idrottsförbundet. 

Vintertid och under höstarna sysslar 
man med skogsarbete. Andra sysselsätt
ningar vid hemmet är grönsaksodling, 
snickeri- och reparationsarbeten. 



Forts från s 323 
Svaret på rubrikens fråga skulle jag vilja formulera så: För behandling 

och vård av alkoholmissbrukare behöver vi en rikt differentierad vård
organisation med goda resurser inom öppen vård, med möjligheter att 
kunna ta in alkoholmissbrukare både på vanliga sjukhus, specialsjukhus 
för alkoholskadade, mentalsjukhus och vårdanstalter av olika typ för kort
tidsvård och för långtidsvård. Om man i ett givet fall skall välja mental
sjukhus eller vårdanstalt för alkoholmissbrukare måste bli beroende på 
vilka kroppsliga och psykiska symtom som är aktuella, men det får inte 
bedömas på grundval av en föråldrad abstraktion. En eventuell tvångs
intagning på mentalsjukhus bör kunna ske om alkoholmissbrukaren efter 
undersökning av kompetent läkare befinns ur stånd att ta vård om sig 
själv eller farlig för eget liv eller andras personliga säkerhet och bedöms 
vara i trängande behov av behandling. 

Läkarnas anmälningsplikt uppfattas av läkarna som det kanske 
mest centrala problemet av alla i deras socialmedicinska verksam
het. Det är en mycket svår avvägningsfråga. Särskilt de läkare som 
använder en väsentlig del av sin tid till alkoholistbehandling, dvs 
läkare vid alkoholpolikliniker och rådgivningsbyråer, ställs inför 
problemet om de skall fullgöra sin plikt mot samhället genom att 
anmäla eller iakttaga sin tystnadsplikt gentemot patienten. En 
läkare kan visserligen låta bli att anmäla patienter som han själv 
behandlar, men om dessa underlåter att följa behandlingsföreskrif
terna återinträder anmälningsplikten. Å ena sidan är det ett av
gjort samhällsintresse att alkoholmissbrukare blir uppspårade så 
tidigt som möjligt, dels emedan samhället skall kunna vidta åt
gärder för att skydda sig mot deras väntade olämpliga uppträdan
de, dels för att nykterhetsnämnderna skall kunna ingripa med 
olika hjälpande åtgärder på ett tidigt stadium. Å andra sidan kan 
en anmälan spoliera det förtroendefulla samarbetet mellan läkarna 
och patienten och därigenom också en lång tids arbete som, trots 
ett tillfälligt återfall, börjat se ut att ge resultat. 

Vad patienterna är intresserade av, frågar efter och ofta finner 
ut av varandras erfarenhet är huruvida den institution eller läkare 
de besöker eller står i begrepp att besöka kan tänkas rapportera 
dem till offentlig myndighet. Det finns som regel hos alkoholmiss
brukare på glid mot alkoholism en betydande oro för utvecklingen, 
som individen går och bär helt inom sig. Han vågar inte gå till 
någon läkare eller behandlingsinstitution. Där väntar han sig en 
serie behandlingsförsök som han inte räknar med skall kunna bli 
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Behovet av särskilda s k övergångshem för personer som efter anstaltsvistelse är i av
saknad av såväl arbete som bostad gör sig allt starkare gällande. 
Landets hittills enda övergångshem är det av Stockholms stad sedan hösten 1960 
drivna Hamrahemmet i Tullinge med 30 platser. Målsättningen för hemmet är att 
snarast möjligt placera klienterna i arbete och att i anslutning därtill lösa logifrågan 
på längre sikt. Den angivna målsättningen har hittills i stort sett kunnat förverkligas. 
Under år 1961 mottogs vid Hamra 282 klienter och utskrevs 288. Av de utskrivna 
har 146 placerats i arbete. 

helt lyckade och som han tror kan komma a t t leda till en skärpt 
samhällsreaktion, i sista hand ett straff i form av frihetsberövande 
på anstalt. Många fler alkoholmissbrukare skulle söka behandling 
för sin sjukdom frivilligt och i ett tidigt skede om de visste at t det 
var »riskfritt» ifråga om anmälan till nykterhetsnämnd. De be
handlingsorgan som kan ge fullständiga garantier skulle få en star
kare tillströmning av patienter, redovisa bättre behandlingsresul
tat, sannolikt kunna vända utvecklingen för många patienter så att 
de inte får några sociala komplikationer på grund av sin alkoholism 
och skulle framför allt få tillfredsställelsen at t bistå patienterna i 
deras mest kritiska situationer vid återfall eller risk för återfall. 

Det finns anledning at t erinra om at t anmälningar från läkare 
spelar en kvantitativt liten roll jämfört med anmälningar från and
ra såsom polis, anhöriga och grannar. M a n borde därför kunna 
undanta läkarna från anmälningsplikten, överhuvudtage t är pro
blemet av en så stor betydelse för såväl läkarna och alkoholist
klientelet som för samhället att en särskild utredning är motiverad 
för att söka anvisa en väg ut ur svårigheterna. 

(Sveriges läkarförbund) 
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En av avdelningarna med inbyggda enmansrum utan fönster i Svartsjöslottet. Ljus ocli 
luft släpps in genom öppningen under taket. Uppvärmningen sker medelst kaminer. En-
mansrummet rymmer en säng, ett bord och en stol. Den fria golvytan är som synes i 
knappaste laget. 



Statens alkoholistanstalt på Svartsjö 

uppvisar i sin byggnation en tämligen unik konstellation av föråldrat och modernt an
staltsväsen. Å ena sidan den äldsta delen inrymd i det under 1700-talet uppförda kung
liga lustslottet, stort och ohanterligt för sitt ändamål och i saknad av värmeledning 
och varmt vatten, i nära grannskap de nya låga paviljongerna, byggda enligt den 
lilla gruppens princip med en utmärkt bostadsstandard. 

Anstalten i »slottet» vittnar även om hur segt det är att få ur världen gamla, inrotade 
institutioner. När byggnaden först togs i bruk som tvångsarbetsanstalt år 1891 inreddes 
här logement med sk nattceller eller sovboxar för tvångsarbetarna. Främre delen av 
rummen lämnades fri. Boxarnas sidväggar gjordes av korrugerad plåt och som dörrar 
anbragtes glesa spjälgrindar, varigenom ljus och luft släpptes in i cellerna. Det var de 
längre fram mycket omtalade »burarna». På en senare tids människor gjorde de ett 
ytterst beklämmande intryck; för dåtidens syntes anordningen modern och ändamåls
enlig. Först åren 1949—1950 ombyggdes cellerna, gjordes dubbelt så stora, plåtväggarna 
ersattes med träväggar och vanliga dörrar sattes in i stället för gallergrindarna, (se bild 
på s 328) Sedan länge har det varit sagt att anstalten skulle flyttas ur slottet men ännu en 
gång har det getts en frist på tre, fyra år. 

Trivsamt sovrum i den'nya paviljongavdelningen. 



Matrummet i slottet är ytterligt trist i synnerhet i jämförelse med . . . 
Slottets hall sträcker sig genom båda våningarna 



. . . den fräscha paviljongmatsalen 
Nedan exteriör av en paviljong 



Kaminerna i slottet ger det förhärskande intrycket : i hallen, i 
matrummet, i diskrummet. I enrumsavdelningarna finns bara 
gemensamma tvättställ med enbart kallt vatten. 



I de nya paviljongerna är de hygieniska anordningarna de bästa tänkbara 

Efter t i l lkomsten av 1885 års lösdrivarlag inrättades olika anstalter för 
tvångsarbete. Svartsjö togs i bruk som tvångsarbetsanstalt 1891. År 1920 
började man ta emot alkoholister och 1942 klientel från fångvården. Anstalten 
sorterar i dag under tre departement. För närvarande har den omkring 120 
intagna. Mer än hälften utgörs av svårdisciplinerade alkoholister för vilka 
Svartsjö merendels utgör slutstationen. Knappt hälften tillhör fångvården 
och någon eller några vistas där på tvångsarbete. En avdelning ar sluten. 
Alkoholistklientelet är mycket heterogent och en ökad differentiering vore 
önskvärd. Många är totalt socialt utslagna och i saknad av alla som helst 
familjeband. Åter fallsfrekvensen är därför framträdande. Vårdtiden är 5 
månader som kan minskas med 15 dagar. Prognosen om förbättringar är 
dålig. Man kan inte hoppas så mycket på att kunna återföra klientelet till 
en normal tillvaro. Ibland synes det personalen inhumant att släppa ut 
dem som anpassat sig så bra på anstalten, då man vet att de omedelbart 
går ned sig igen och är tillbaka efter någon eller några veckor. 

Svartsjöanstalten har en peisonalstyrka på 125 personer. De allra flesta 
arbetar som vårdare och förmän. Trots att alla har människovårdande 
arbetsuppgifter så har många ingen egentlig utbildning för sitt arbete. Dels 
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så ligger lönerna oftast 

för lågt för utbildad 

arbetskraft. Dels så har det 

tidigare inte funnits några 

kurser annat än mycket 

korta sådana att genomgå 

och dels har man från 

arbetsgivarparten inte 

kunnat ställa upp kom

petenskrav, när det gäller 

utbildningen på grund av 

bristen på utbildad personal. 

En hel del yngre personal 

har emellertid genomgått 

kurser på 2—3 veckor. 

Som omnämns på sid 437 

pågår f n en längre experi

mentkurs på tre mån 

för befattningshavare inom 

fångvårdens, nykterhets

vårdens och barnavårdens 

anstaltsväsende. Svartsjö

anstalten har två tjänste

män som bevistar denna 

kurs. På grund av rekryte

ringssvårigheter måste man 

fortfarande anställa helt 

outbildad personal. Den 

personal man får stannar 

inte heller gärna kvar någon 

längre tid. Bättre löner 

kan erbjudas på annat håll. 

Anstalten ligger isolerat 

och kommunikationerna till 

staden är dåliga. Obekväm 

arbetstid och delvis dåliga 

bostadsförhållanden bidrar 

också till att många 

slutar. Man gör på an

stalten vad man kan för 

att förbättra förhållandena. 

Bl a bygger man nya 

bostäder. Men man kan 

nog inte göra så mycket för 

att lösa personalproblemen 

så länge vårdyrkena över 

huvud är underbetalda. 

I vardagsrummet i slottet finns TV 

Anstaltens moderna biolokal, som även besöks av ortsborna 
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Anstaltsvård — behandling, 
förvaring eller straff 

Av socionom ÅKE RUNDQVIST 

Nykterhetsvårdsutredningens betänkande innehåller i kapitlet om vård
anstalterna en kort översikt över anstaltssystemets tidigare utveckling. 
Däri omnämnes bl a att man kort efter det att Venngarnsanstalten färdig
ställts och 1913 års alkoholistlag trätt i kraft kunde konstatera att anstal
ten inte lämpade sig för mer avancerade vårdfall. Med anledning därav 
erhöll tvångsarbetsanstalten Svartsjö bifunktion som alkoholistanstalt. De 
vårdmässigt mest svårbemästrade bland de alkoholskadade kom sålunda 
inte att skötas på den för ändamålet avsedda specialanstalten utan ham
nade på en inrättning med helt andra huvuduppgifter. Med hänsyn till 
dåtidens knappa resurser och bristfälliga erfarenhet är en sådan inkon
sekvens förklarlig ehuru inte försvarlig. Vad som då skedde var ju att 
man valde ut lämpligt klientel till en färdigställd vårdinrättning, vilket i 
och för sig är riktigt, men man sköt ifrån sig dem som inte gick in i ra
men i stället för att åvägabringa någon adekvat behandlingsform för 
dessa. 

Kvarstående osäkerhet 

Detta ordande om felaktigheter i den svenska alkoholistvårdens inled
ningsskede kan synas omotiverat men tycks mig ha intresse även i dagens 
läge. Den stelhet och osäkerhet som då kom till uttryck är nämligen ännu 
inte övervunna företeelser. Alkoholpatienterna är fortfarande svåra att 
placera rätt i samhällets vårdorganisation och en viss benägenhet att 
skjuta dem ifrån sig kan spåras på skilda håll. Dessutom är det nog tyvärr 
så att man trots aktningsvärda försök inom nykterhetsvården ännu inte 
kunnat utplåna den misstro som åstadkommits bl a genom den inled
ningsvis nämnda sammanblandningen av behandling till följd av alko
holmissbruk och tvångsarbete. 

Nykterhetsvårdsutredningen har ägnat omfattande intresse åt den slut
na vården av alkoholskadade och i sitt betänkande framlagt ingående 
men tyvärr också ganska invecklade förslag till dess framtida utformning. 
Bl a vill man utveckla en organisation av vårdhem, huvudsakligen i lands
tingsregi, som skall ersätta såväl anstaltsvården av frivilligt intagna som 
konvalescentvård av alkoholpatienter. I remissyttranden från landstings
håll märks dock ingen entusiasm för att ge sig i kast med denna uppgift. 
Man har inom flera landstings förvaltningsutskott funnit anledning före
slå andra huvudmän, bl a förekommer det nu skäligen utnötta argumen
tet att staten, som tar inkomsten av alkoholbeskattningen, för den skull 
också skall svara för all vård av alkoholskadade. Det är förståeligt att 
sjukvårdshuvudmännen, som redan är hårt ansträngda, ryggar för att 
behöva ta itu med ytterligare en omfattande och svårbemästrad uppgift. 
Deras tveksamhet har ju också flera och bättre skäl än benägenhet att 
skjuta ifrån sig en förmodat besvärlig patientgrupp, bl a att landstingen 
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som sjukvårdshuvudmän rimligen bör få inskränka sig till sådan vård
hemsvård som har direkt anknytning till klinisk behandling. Det måste 
emellertid betecknas som anmärkningsvärt att sjukvårdshuvudmännen 
inte redan disponerat sin planläggning med tanke på ökat utrymme för 
alkoholpatienter i högre grad än vad som skett. Alkoholismen var dock 
på sakkunnigt håll accepterad som sjukdom redan innan nykterhetsvårds-
lagen trädde i kraft 1955 och att det inte skall göras någon principiell 
skillnad mellan sådant medicinskt vårdbehov som sammanhänger med 
alkoholmissbruk och sådant som har andra orsaker bör vara självklart. 

Nyttig lagändring 

En av de mer uppmärksammade detaljerna i utredningens förslag be
träffande anstaltsvården är att man önskar åstadkomma ett strikt särskil
jande av frivilliga vårdtagare och sådana som med stöd av nykterhets-
vårdslagens bestämmelser tvångsmässigt bringas under vård. Utmönstring 
ur nykterhetsvårdslagen av dess nuvarande 58 § tar bort möjligheten för 
klienter att efter egen ansökan gå in på vårdanstalt. Den som inser sitt 
eget behov av sluten vård skall i stället under medverkan av läkare pla
ceras på de tidigare nämnda vårdhemmen. Nykterhetsvårdslagens 58 § 
är, som utredningen påvisat, mycket diskutabel främst genom att den på 
ett för flertalet klienter svårförståeligt sätt sammanblandar frivillighet 
och tvång och genom att den med anstaltssystemets nuvarande uppbygg
nad leder till att frivilliga vårdtagare placeras tillsammans med tvångs
mässigt införpassade och under sin anstaltsvistelse behandlas på i huvud
sak samma sätt som dessa. Mig förefaller det som om man inom utred
ningen här tagit fasta på en väsentlig sak. 58 § var föråldrad redan då 
nykterhetsvårdslagen antogs och utredningens förslag är i dessa stycken 
väl motiverade. Trots detta har man på denna punkt rönt motstånd i flera 
remissyttranden, företrädesvis från vårdanstalter. I dessa yttranden ut
talas bl a att sammanförandet av frivilliga och tvångsintagna patienter 
på en och samma anstalt inte vållat svårare friktioner, att något större 
mått av negativ påverkan på de frivilligt ingångna inte kunnat märkas, 
att närvaron av ett antal frivilliga vårdtagare kan bidra till att förbättra 
andan bland de intagna samt att även de som själva sökt anstaltsplats 
skulle vårdmässigt vara betjänta av det fastare grepp som retentionsrät-
ten och möjligheten till viss tids övervakning efter anstaltsvistelsen inne
bär. Man torde inte begå någon grövre orättvisa genom antagandet att ett 
visst önsketänkande här slagit igenom. Eftersom de frivilliga patienterna 
vanligen är något mer Iätdianterliga och mer positiva än de tvångsintag
na önskar man inte skiljas från denna grupp och har därför tillvaratagit 
alla föreliggande möjligheter att försvara den nu gällande ordningen. 
Därmed är inte sagt att man medvetet gjort sig skyldig till snedvridande 

336 



av fakta. Snarare är det väl så att man både inom den öppna och slutna 
vården har alltför små pretentioner på begreppet frivillighet och att man 
inte haft möjlighet att i erforderlig grad penetrera klientelet, dess inställ
ning, djupare liggande problem och inbördes relationer samt dess even
tuella förändring under en anstaltsvistelse. 

Klientens inställning avgör vårdresultatet 

Med frivillig vårdtagare i äkta och fullt behandlingsbar bemärkelse 
måste förstås patienter, som har en uppriktig och rätt grundad önskan till 
förbättring och som inte saknar förmåga att medverka i och tillgodogöra 
sig den vård som kan erbjudas honom. Att passivt finna sig i placering på 
en vårdinrättning och låta den utsatta tiden förflyta så friktionsfritt som 
möjligt är inte tillräckligt trots att patienter även under sådana betingel
ser ytligt sett kan förbättras och framstår som välanpassade under intag
ningstiden. Den verklighetsflykt som är ett drag i alkoholistens sjukdoms
bild, åstadkommer ofta hos denne en stark önskan om sluten vård inspi
rerad av fruktan för de svårigheter som den alkoholiserade livsföringen 
försatt vederbörande i. Den alkoholskadade flyr då in i en vård, om vars 
innebörd och målsättning han saknar begrepp och som kanske djupare 
sett inte intresserar honom. 

Beträffande de föreslagna vårdhemmen synes det naturligt att de i 
framtiden till stor del kommer att fungera som konvalescendiem för al
koholpatienter, som omedelbart före vistelsen där blivit medicinskt och 
psykiatriskt utredda samt avgiftade under vård på sjukhusavdelning. Det 
är av största betydelse att man då inte i alltför hög grad låter sig bindas 
vid den traditionella uppfattningen om konvalescens. Vila och återhämt
ning är ofta nödvändigt och värdefullt men allt som kan verka passivise-
rande är farligt för de alkoholskadades förbättringsmöjligheter. Viktigt 
är att psykoterapeutisk behandling, såväl enskilt som i grupp, och läke-
pedagogisk påverkan under vårdhemsvistelsen kommer till stånd. Medi-
cinering och arbetsterapi kan inte anses tillräckligt. Nykterhetsvårdsut-
redningen har inte i nämnvärd grad behandlat dessa frågor och proble
men berörs ytterst försiktigt även i de remissyttranden där man tagit upp 
dem. Försiktigheten är förståelig, här måste man angripa ett i stort sett 
oprövat område där de alkoholskadades speciella beteenderubbningar 
skapar särskilda svårigheter och där det praktiskt taget saknas special
utbildad och tränad personal. Om dessa behov vinner beaktande och det 
visar sig möjligt att arbeta in ett nytt synsätt beträffande frivillighet och 
behandlingsbarhet hos såväl läkare som socialarbetare inom den öppna 
nykterhetsvården torde vårdhemmen kunna göras till ett utmärkt instru
ment i den framtida nykterhetsvården. Angeläget är att socialmedicinskt 
samarbete genomförs och att psykologiska rön beaktas i behandlingen. 
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Är vårdanstalterna misskända eller missriktade? 

En länsstyrelse har i sitt remissyttrande över nykterhetsvårdsutredning-
ens betänkande uttalat att den anser nykterhetsvårdens anstaltsväsende 
vara ett vårdområde med oförtjänt dåligt rykte. Vad beträffar klientelet 
är en närmast hatisk inställning till vårdformen inte ovanlig. Detta i 
förening med en osaklig och föraktfull attityd hos allmänna opinionen 
och resignation bland nykterhetsvårdens yrkesfolk gör det närmast för
vånande att anstalternas personal kunnat bibehålla en så positiv anda 
och ett sådant intresse för uppgifterna som ändå är fallet. Att arbeta 
under ständigt motstånd är en påfrestning som inte ökar möjligheterna 
till goda resultat, men å andra sidan måste bristen på goda resultat 
tillmätas stor betydelse för den utbredda negativismen gentemot an
staltsvården. Här föreligger ett problem som verkar närmast olösligt. 
För att nå bättre resultat måste vårdanstalterna få bättre anseende, men 
för att uppnå bättre anseende behöver de kunna redovisa bättre re
sultat. 

Att man inom en vårdorganisation som huvudsakligen har att ägna sig 
åt tvångsmässigt införda patienter möter ett motstånd av sådan styrka att 
det äventyrar värdet även av de mest ambitiösa arbetsinsatser är knap
past förvånande. Förvåningen kan i stället ägnas förhållandet att man så 
länge fortsatt en vårdform om vars värde osäkerheten är så påtaglig 
som beträffande nykterhetsvårdsanstalterna. Utbyggnaden har under de 
senaste åren varit betydande och den materiella upprustningen likaså. 
Även behandlingsmässigt har förbättrade möjligheter införts, bl a genom 
ökade medicinska resurser, mer differentierad arbetsterapi och utbildning 
av vårdpersonalen. Nykterhetsvårdsutredningen föreslår en omfattande 
administrativ reform med staten som huvudman för de anstalter som 
skall ombesörja vården av de tvångsintagna, räjongsystem, decentralise
ring av platsanvisningar och flyttning av patienter, särskilda upptagnings
anstalter m m. Stor vikt har lagts vid ökat inslag av medicinsk sakkun
skap i vården, mer differentierad sysselsättning och utvidgad kontakt med 
samhällets institutioner för arbetsvärd och omskolning. Dessa i och för 
sig lovvärda förslag innebär närmare besett endast en fortsatt utveckling 
efter redan påbörjade linjer. Något som är ägnat att medföra en radikal 
förändring i vårdens effektivitet eller andan bland de tvångsintagna har 
inte presenterats av utredningen och inte heller framlagts i remissyttran
dena. 

Samhällets skydd — förvaring eller straff? 

Av speciellt intresse i sammanhanget är uttalandena från Gudhemsan
stalten. Styrelsen för denna välutrustade vårdanstalt finner det betänk
ligt att goda vårdresurser tillåts bli till ringa nytta därför att de sätts in 

338 



på ett i stort sett oemottagligt klientel. Det ligger nära till hands att ifrå
gasätta riktigheten i hela den pågående och föreslagna upprustningen av 
de för tvångsintagna avsedda vårdanstalterna. Otvivelaktigt skulle de 
kostnader som där läggs ned komma till större nytta om de sattes in på 
andra delar av vårdområdet. Emellertid måste man betänka at t man på 
alkoholforskningens och nykterhetsvårdens nuvarande stadium inte kan 
undvika tvångsmässiga omhändertaganden. Nykterhetsvårdens samhälls
skyddande funktion gör sådana oundvikliga varför det vore oförsvarligt 
att låta området förfalla. Det synes dock inte ligga u tom möjligheternas 
gräns at t nedbringa antalet tvångsintagningar väsentligt genom att re
formera lagstiftningen i den riktningen att endast för sig själva eller andra 
farliga samt s k asylfall kunde omhändertagas tvångsmässigt. Förslag i 
den riktningen har nykterhetsvårdsutredningen inte vågat sig på, sanno
likt har man hyst en alltför hög tanke om tvångsintagningarnas samhälls
skyddande effekt. Det är dock inte svårt att i dagens läge göra iakttagel
ser som tyder på att det är mer uppskov än egentligt skydd som på den 
vägen kan åstadkommas. Sådana indikationer för tvångsintagning som 
kringflackande livsföring och pliktförsummelse har också en negativ ef
fekt för anstaltsvården genom att klientelet på den vägen blandas upp med 
kriminellt belastade och asociala, hos vilka hemfallenheten åt alkoholmiss
bruk är en sekundär företeelse. 

En genomgående tendens i remissyttrandena över nykterhetsvårdsut-
redningens förslag är at t man anser utredningen alltför optimistisk då den 
beräknar det framtida behovet av vårdplatser för tvångsintagna till 1 400. 
Tendensen är dyster men har tyvärr fog för sig, delvis på grund av den 
obenägenhet för mer radikala grepp inom den öppna vården som vid
låder utredningens förslag. O m tvångsintagningarna som ovan antytts 
kunde begränsas till att gälla rena förvaringsfall skulle bilden bli en an
nan. Teorin är riskabel men tycks mig förtjäna at t bringas under debatt. 
I varje fall synes det bättre att erkänna vårdmöjligheternas begränsning 
och i nödfall använda förvaring samt göra denna så vårdmässig som möj
ligt i stället för att tillämpa ett system för vård, som i stort sett ändå måste 
bli periodisk förvaring, vilken av de vårdade uppfattas som orättmätigt 
straff. 

En oavbruten klagan över bristen på vårdplatser har kännetecknat 
svensk nykterhetsvård alltsedan motboksreformen 1955. En hel del i den 
vägen har man fått och mera anses behövas. Förhållandet är på ett sätt 
märkligt, bristen på anstaltsplatser beklagas samtidigt som man är skeptisk 
mot anstalternas möjligheter att förbättra sina vårdtagare. Förklaringen 
kan väl knappast vara annan än att man inte ens bland yrkesfolket är på 
det klara med vad man skall gå för vägar för att förbättra nykterhets
vårdens effektivitet. 
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Nykterhetsvårdsutredningen har fått vidkännas viss kritik för att den 
tog god tid på sig. Man kan även såväl i utredningen som i en del remiss
yttranden iaktta hur man önskar lämna en del frågor öppna i avvak
tan på resultatet av andra pågående utredningar. Ett oavbrutet utredan
de kan på så sätt bromsa upp framstegstakten och leda till att goda idéer 
inte blir praktiskt prövade. Trots detta måste det nog sägas att ytterli
gare undersökningar inom nykterhetsvårdens område är önskvärda. Man 
vet för litet om verkningarna på längre sikt av de åtgärder som med 
gällande lagstiftning och tillgängliga resurser kan vidtas. I vilken form 
och under vilket huvudmannaskap anstaltsvården framdeles än kommer 
att bedrivas vore det värdefullt om nykterhetsvården personalmässigt 
kunde utrustas så att man för varje vårdinrättning kunde införskaffa och 
sammanställa uppgifter beträffande patienternas utveckling efter vård
tiden och på den vägen skaffa sig fortlöpande uppgifter till ledning för 
såväl behandlingsmetodernas utveckling som klientelets differentiering. 

Fackpsykologernas program 

I Sveriges Psykologförbunds yttrande över nykterhetsvårdsutred-
ningens betänkande, vilket yttrande är undertecknat av Kristina 
Brand t, Kurt Gordan och Olof Kolmodin, heter det: 

Utredningen har tyvärr inte föreslagit realistiska lösningar på 
det svåra problemet frivillighet-tvång i vården av alkoholister. Man 
kan dock hoppas, att framtiden skall ge ytterligare erfarenheter 
av en förbättrad, väl differentierad socialmedicinsk vård, och så ge 
riktlinjer för lösandet av detta problemkomplex. Frågorna som sam
manhänger med konfidentialiteten behandlas också, men inte hel
ler dessa har lösts helt tillfredsställande. När det gäller frivillig 
behandling torde åtminstone en regel kunna gälla generellt: inga 
uppgifter lämnas ut från den frivilligt behandlande institutionen 
utan klientens medgivande. 

Inte heller tar man i betänkandet tillräcklig hänsyn till klien
ternas rimliga krav på enhetlig behandling. Man föreslår, att me
dicinsk och social vård skall särskiljas, så att nämnderna remitte
rar medicinska vårdfall till sjukvården, men ändå fortsätter med 
den fortlöpande förbindelseverksamheten enligt 14 § nykterhets-
vårdslagen. Risken för splittring och ökad osäkerhet hos patienter
na är stor. En sådan situation kan också på ett olyckligt sätt leda 
till utagerande och utspel av den ena institutionen mot den andra. 
Sinsemellan självständigt arbetande organ framstår som den rim
ligaste konstruktionen. 

Forts s 357 
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Psykoterapi inom nykterhetsvården — 

några teoretiska synpunkter 

Av psykolog RAGNAR SCHULZE 

En människa har utvecklat sina anlag i en viss riktning på grundval 

av de upplevelser hon haft. Vad gäller personlighetens utveckling, spelar 

de emotionella upplevelserna en avgörande roll. Om vi hos en patient 

vill påverka riktningen av personlighetens utveckling, måste vi utsätta 

patienten för nya emotionella upplevelser. Med nya menas här inte »flera» 

utan »tidigare inte upplevda». 

Detta borde vara självklart, men tyvärr händer det ju inte så sällan 

inom nykterhetsvården, att man väntar sig förändringar hos en patient, 

trots att man upprepar åtgärder, som redan tidigare visat sig ineffektiva 

med samma patient. Man upprepar varningar och förmaningar inför 

patienter, som redan är alldeles genomförmanade. Man skaffar för tion

de gången arbete och bostad åt en patient som aldrig tidigare visat sig 

kunna behålla vare sig arbete eller bostad. När det sen inte går den 

tionde gången heller, blir nykterhetsvårdaren om inte förvånad så dock 

besviken och tycker att han sysslar med ett hopplöst arbete. 

Om vi klipper stortån av en patient, så är detta utan tvivel en ny 

emotionell upplevelse för honom, men det botar knappast hans alko

holism. Naturligtvis duger det inte med vilka emotionella upplevelser 

som helst. Olika system har utarbetats för att förse en människa med 

sådana emotionella upplevelser, som har en botande eller lindrande ver

kan på psykiska störningar och missanpassningar. Vi kallar dessa system 

för psykoterapeutiska metoder. Begreppet psykoterapi används här i en 

mycket vid bemärkelse, omfattande alla de system där man arbetar efter 

en medveten metod, och alltså även sådana former som case-work, olika 

former av miljöterapi och religiös påverkan etc, vilka enligt mer strikta 

definitioner inte brukar räknas såsom psykoterapi i egentlig mening. 

Det finns en lång rad psykoterapeutiska metoder, som har det gemen

samt att de under gynnsamma omständigheter kan uppvisa positiva be

handlingsresultat. Det ligger nära till hands att anta att dessa metoder 

har vissa gemensamma faktorer, som är väsentliga för behandlingsresul

tatet. Vi skall i det följande försöka att isolera några sådana gemen

samma faktorer. 

1. Positiv uppmärksamhet 

En gemensam beståndsdel i alla psykoterapeutiska metoder är att patien

ten utsätts för ett positivt intresse. En renodling av denna faktor utgör 
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de försök vid en fabrik, under vilka man ville pröva belysningens inver

kan på arbetsproduktiviteten på eh viss avdelning. Man ökade ljus

styrkan i lamporna, och produktiviteten steg. Man ökade ljuset ytter

ligare, och produktiviteten steg ytterligare, ända tills man av praktiska 

skäl inte kunde få det ljusare. Man var nöjd med resultatet — ju ljusare 

desto bättre arbetade de anställda — ända tills någon kom på idén att 

åter minska lampornas ljusstyrka och fann att även detta påverkade ar

betskapaciteten fördelaktigt. Det som påverkade arbetarna var tydligen 

inte belysningen som sådan utan snarare att man intresserade sig för de

ras förhållanden. 

2. Förståelse 

Flertalet psykoterapeutiska metoder har det gemensamt att psykotera-

peuten försöker visa patienten att han förstår honom, att han kan leva 

sig in i patientens tankegångar och uppleva det som patienten säger och 

gör som meningsfullt och begripligt. Patienten måste uppleva att hans 

problem blir tagna på allvar. Om patienten inte känner sig förstådd, 

avbryter han snart behandlingen. Det är här inte fråga om intellektuell 

förståelse utan om förmåga att känna på samma sätt som en annan män

niska, inkännande, empati, och att visa detta för patienten. 

I Rogers nondirektiva terapimetod är denna empati den viktigaste 

beståndsdelen. Psykoterapeutens främsta uppgift är där att genom sam

manfattningar och upprepningar av vad patienten sagt visa honom att 

terapeuten förstår honom. 

Punkt 1 och 2 kunde kanske sammanfattas under termen accepte

rande. Patienten måste känna sig accepterad av terapeuten sådan han 

är just nu, och det måste uppstå en positiv känslokontakt patient — tera

peut. Man kan jämföra en gammal och en ny psykiatribok för att utröna, 

vilka psykoterapeutiska metoder som under årens lopp rensats bort. Man 

finner då att det framför allt gäller sådana metoder som inte tar hänsyn 

till den emotionella relationen mellan patienten och terapeuten: över

talningsmetoder, övningsterapi, vilokurer, isolering, disciplinering etc, alla 

dessa 1800-talsrelikter, som förr betraktades som självständiga terapifor

mer och som ännu återfinns på sina håll inom nykterhetsvården. 
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3. Gestaltning 

/nom de flesta terapiformer förmås patienten att på ett eller annat sätt 

uttrycka sina känslor och tankar. Man kan föreställa sig att problemen 

blir mera överskådliga, hanterliga och bearbetbara, då de uttrycks i kon

kret form än då de upplevs såsom vaga och obestämda känslor. Det ut

talade ter sig mindre hotande än det oklart kända och tänkta. Såsom 

exempel på denna faktor i tämligen renodlad form skall här två experi

ment nämnas. 

Ett antal neurotiska patienter instruerades att tala om sina problem 

till en terapeut som skulle befinna sig bakom en skärm. Trots att det i 

verkligheten inte fanns någon bakom skärmen, visade patienterna så små

ningom märkbara förbättringar. 

Av ett stort antal värnpliktiga i USA fick varannan vid inryckningen 

undergå en kort systematisk intervju, varefter hela det insamlade mate

rialet förstördes. Endast vilka som hade — respektive inte hade — inter

vjuats antecknades. Det visade sig vid en senare undersökning, att de 

som genomgått intervjun i genomsnitt anpassat sig bättre till den mili

tära situationen än de som inte gjort det. 

I bägge dessa experiment har dock en förutsättning för det lyckade 

resultatet varit, att försökspersonerna trott sig tala till en intresserad 

och förstående lyssnare (punkt 1 och 2) och att ingenting motsagt denna 

deras förmodan. 

4. Förklaring 

Detta är ofta den psykoterapeutiska faktor som lekmännen knyter de 

största förhoppningarna till. Drömmen om att bota psykiska problem 

enbart genom förklaringar och undervisning via föredrag, filmer och 

broschyrer dyker ständigt upp, inte minst inom nykterhetsvården. Kring 

sekelskiftet utarbetades en del metoder med det uteslutande syftet att för

klara orsakerna till patientens beteende och undervisa honom om hur han 

skulle ändra det. Bland fackfolk har dessa metoder numera övergetts så

som varande verkningslösa. 

Till denna faktor hör emellertid också de tolkningar av motiv och 

beteenden, som inom många terapiformer anses vara en väsentlig del 

av behandlingen, dock aldrig den enda. Det tycks inte vara nödvändigt 

att förklaringen är sann eller i varje fall inte att den täcker hela san-
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ningen. På annat sätt kan man knappast förklara det förhållandet att 

olika psykoterapeutiska skolor med helt skilda teoretiska system som 

förklaringsgrund ändå erhåller positiva vårdresultat. 

Man kan se detta som ett exempel på pregnanslagen, den lag som 

säger att människan har en tendens att uppfatta allting under största 

möjliga klarhet och meningsfullhet. Denna tendens är så stark att den på

verkar våra sinnesintryck och förorsakar vissa sinnesvillor. Vi försöker 

medvetet och omedvetet organisera våra intryck av en kaotisk och ostruk

turerad omvärld så att vi uppfattar den i klara, begripliga och menings

fulla gestalter. Om dessa gestalter inte helt täcker verkligheten tycks spela 

mindre roll. Förklaringarna hjälper patienten att av sina kaotiska upp

levelser forma en gripbar bild av sin situation och av sig själv, och de 

minskar också ofta hans skuldkänslor. En förutsättning härför är givet

vis att patienten kan acceptera förklaringarna. Förklaringen kan alltså 

hjälpa patienten att gestalta sin situation, varvid den sammanfaller med 

den föregående faktorn. 

För att terapeuten skall kunna tolka patientens beteende måste han 

ha en personlighetsteori. De olika från psykoanalysen härstammande teo

rierna är väl de man främst tänker på i detta sammanhang, men även 

religiösa teorier, ja t o m konstitutionstypläror tycks vara användbara 

som förklaringsgrund vid psykoterapeutiska tolkningar. 

5. Trygghet 

Inom alla psykoterapiformer krävs att terapeuten skall vara hemmastadd 

i den terapeutiska situationen. På grund av sina kunskaper och sin 

erfarenhet kan han — ofta i stark kontrast mot patienten — känna sig 

lugn och säker i denna situation. Detta medför att han till patienten kan 

förmedla en känsla av trygghet och tillförsikt. På grund av sin roll upp

fattas han också som en auktoritet av patienten, vilket utnyttjas mycket 

olika inom olika terapimetoder. Denna faktor kan sägas vara den väsent

ligaste inom sådana terapiformer som hypnos och suggestion. 

Säkerligen kan man finna fler faktorer gemensamma för många tera

pimetoder, men dessa fem torde vara några av de viktigare. Vi uppehål

ler oss alltså här endast vid generella faktorer av så grundläggande bety

delse att de tycks vara nödvändiga förutsättningar för att bedriva någon 

344 



psykoterapeutiskt inriktad verksamhet över huvud taget, oberoende av 

vem eller vad man behandlar. Dessutom fordras givetvis också mer spe

cifika faktorer som beror på patientens individuella särart och den psy

kiska störningens yttringar och ursprung. 

Vid första anblicken förefaller kanske dessa faktorer inte så märk

värdiga. Det kan synas som om det skulle vara ganska enkelt att tillgodo

se dem, exempelvis vid behandlingen av alkoholmissbrukare. Men det är 

kanske inte fullt så enkelt som det i förstone förefaller. 

(1) Vi tycker som regel inte om att bli antastade av fyllerister. Var

för skulle vi då ha lättare för att acceptera alkoholisten, när vi möter 

honom på en nämnd eller en anstalt? En del nykterhetsvårdare löser 

denna konflikt på samma sätt som många alkoholmissbrukare, genom 

isolering av symtomet: den fulle och den nyktre alkoholisten betraktas 

som två helt olika människor. Men alla lyckas inte med det konststycket. 

(2) Många alkoholmissbrukare uppträder på ett sätt som för nykter

hetsvårdaren ter sig förbryllande och obegripligt. Han har därför ofta 

mycket svårt för att leva sig in i och förstå alkoholmissbrukarens tankar 

och känslor. 

(3) Om klienten känner sig missförstådd så slutar han snart att för

söka ge uttryck åt sina tankar och känslor. 

(4) Hur skall nykterhetsvårdaren kunna förklara något som han inte 

förstår? 

(5) Om nykterhetsvårdaren misslyckas med alla de tidigare punkter

na, hur skall han då kunna sitta och känna sig lugn och säker i den 

terapeutiska situationen? 

Vad kan då göras för att förse nykterhetsvårdens klientel med nya 

emotionella erfarenheter av här angivet slag? Socialarbetarna blir med 

all sannolikhet den yrkesgrupp, som under överskådlig framtid liksom 

nu kommer att få utföra huvudparten av det nykterhetsvårdande arbetet. 

Det måste således huvudsakligen bli inom socialvårdsmetodikens ram 

som dessa psykoterapeutiska funktioner skall tillgodoses. Låt oss alltså 

gå igenom dessa faktorer ännu en gång utifrån denna mer positiva fråge

ställning. 

1 och 2. Accepterande 

Denna faktor erbjuder säkerligen de största svårigheterna. Ett viktigt skäl 
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till att vi har så ringa framgång vid psykoterapi med asociala och alkoho

liserade patienter är förmodligen att dessa former av beteenderubbningar 

väcker så mycket negativa känslor hös terapeuten att han får ytterst svårt 

att acceptera en sådan patient. Förmågan är härvidlag givetvis mycket 

varierande, och man kan anta att förhållandena i terapeutens uppväxt

miljö spelar en avgörande roll. Situationen blir knappast bättre i de fall 

där terapeuten kompenserar sina omedvetna negativa känslor genom en 

överdrivet positiv inställning till patienten. 

Anledningen till att en person söker sig till nykterhetsvårdande arbete 

är ofta en stark önskan att kämpa för vissa ideal och ge spridning åt en 

nykter livsinställning. Hur vällovlig en sådan ambition än må vara, så 

utgör den dock ingen som helst garanti för att nykterhetsvårdaren också 

besitter förmåga att knyta en positiv kontakt med en alkoholist och att 

leva sig in i dennes känsloliv. 

Det första kravet måste vara ett effektivt urval av de socialarbetare 

som skall syssla med nykterhetsvård, ett urval som tar hänsyn mindre till 

socialarbetarens ideella motiv och mer till hans inlevelseförmåga och för

måga att få patienterna att känna sig accepterade. Det skulle mycket väl 

gå att utarbeta metoder för att utröna sådana egenskaper. Den instans 

som man önskar skulle lägga ner ökat intresse på urvalsfrågan är givet

vis de institutioner inom nykterhetsvården som tar emot praktikanter, men 

skall detta få någon verkan, blir det också nödvändigt att de anställande 

myndigheterna höjer sina krav på handledd praktik och utbildning. 

Inom de flesta psykoterapeutiska skolor anses det att en nödvändig 

förutsättning för att man skall kunna bedriva någon terapi är att tera

peuten själv fått genomgå en psykoterapeutisk behandling. Det ger honom 

en självupplevd erfarenhet av vad han utsätter patienten för, och det 

hjälper honom att bearbeta de affekter mot patienterna som hans arbete 

kan aktualisera. Det förbättrar också hans empatiska förmåga genom att 

han under behandlingen ofta upptäcker egenskaper hos sig själv, som 

han har gemensamt med många patienter. 

Frågan om psykoterapi åt alkoholister avfärdas ofta i vårt land med 

konstaterandet att tillgången på kvalificerade terapeuter under lång tid 

framåt inte kommer att täcka mer än en ringa bråkdel av behoven. Detta 

är visserligen sant, men det vore fullt genomförbart att låta åtminstone en 

del av dem som skall behandla alkoholmissbrukarna genomgå sådan be-
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liandling. I varje fall borde detta vara ett villkor för de socialarbetare 

som skall tjäna som handledare åt sina kolleger. 

För att lösa hithörande problem har man under de senaste åren be

drivit en hel del experiment med diverse metoder, avsedda att hjälpa per

sonalen inom olika människovårdande yrken att nå en förbättrad in

levelseförmåga i sina klienters tankar och känslor. Dessa metoder, som 

brukar gå under namnet sensitivitetsträning, bygger huvudsakligen på 

gruppterapeutiska principer och kan kanske i framtiden visa sig använd

bara som utbildningsinstrument. 

3. Gestaltning 

Det existerar ett stort antal väl utprövade tekniker för att hjälpa en pa

tient att gestalta sina tankar och känslor. Genom att lära och träna in så

dana tekniker kan man givetvis förbättra sin förmåga i detta avseende. 

Samtalet är den för socialarbetaren väsentligaste kommunikationsfor

men. Med tanke på att huvudparten av en socialarbetares kontakt med 

klienterna består i att han intervjuar dem är det förvånande, hur lite tid 

och intresse man på socialinstituten ägnar åt träning i intervjuteknik och 

samtalsmetodik, även om förhållandena i detta avseende tycks ha för

bättrats under de senaste åren. Med träning avses då inte att man låter 

praktikanter samtala med klienter utan systematiska övningar under ob

servation och kritik. En god intervjuteknik hos socialarbetaren avsätter 

spår även i hans behandling. Den självdisciplin som en intervjuare måste 

underkasta sig skulle också vara till nytta i det praktiska vårdarbetet. 

4. Förklaring 

Man kan knappast klaga på flertalet nykterhetsvårdares tjänstvillighet 

då det gäller att för klienterna förklara alkoholmissbrukets orsaker och 

följder. Snarare skulle man önska en betydligt större återhållsamhet med 

sådana förklaringar, vilka ofta är en blandning av privata värderingar 

och spekulationer, ideologiska dogmer och oprövade medicinska och psy

kologiska hypoteser. Många gånger blir det enda resultatet av dessa för

klaringar en försämrad kontakt med klienten, eftersom förklaringarna inte 

stämmer med vare sig hans värderingar eller erfarenheter. 

Ytterst är detta en fråga om nykterhetsvårdarens utbildning. Han måste 

hjälpligt behärska någon hela personligheten omfattande teori och kunna 
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infoga patientens ofta irrationella beteende i något teoretiskt system, om 

han skall kunna få något grepp på fallet. Han måste också ha en viss för

trogenhet med vetenskapligt, kritiskt-tänkande, om han skall kunna sovra 

bland den mängd av hugskott, myter, obevisade teorier, förvrängd sta

tistik och auktoritetstro som nykterhetsvårdens teori idag är uppblandad 

med. 

Nykterhetsvårdarens uppgift är inte att slå i sig några uppgifter om 

alkoholens verkningar för att sedan slå detta vidare in i patienten. Även 

om man under senare år kan skönja en förändrad inställning, så tycks 

fortfarande mycket av det man finner i broschyrer och kursprogram av

sedda för nykterhetsvårdare främst ha till uppgift att förse nykterhets

vårdaren med ammunition för dispyter med patienterna. Denna inställ

ning, att nykterhetsvårdaren alltid är den som vet bäst, den som skall 

tala om vad som är rätt och orätt, upplysa den dumme och fåkunnige, 

återföra den lättledde och ge alkoholisten nya mål och ideal, är ett av de 

främsta hindren då man vill skapa en atmosfär, där klienten känner sig 

förstådd och accepterad och där han kan våga gestalta sina känslor och 

problem. Det framstår som en ytterst angelägen uppgift att snarast rensa 

ut de kvardröjande resterna av detta överdrivna pedagogiska nit ur nyk

terhetsvården för att i stället bereda plats för en mer terapeutisk inställ

ning. 

För säkerhets skull bör det kanske påpekas att vi här talar om behand

ling av alkoholmissbrukare, inte om allmän upplysningsverksamhet. 

5. Trygghet 

Om socialarbetaren i nykterhetsvården skall känna sig till freds i den 

terapeutiska situationen är det nödvändigt att han inte ensam belastas 

med ansvaret för alla bedömningar och beslut. Han måste ha möjligheter 

att dela detta med andra specialister i ett vårdteam. I detta avseende 

saknar man ännu mycket inom nykterhetsvården. 

I bästa fall har nykterhetsvårdsassistenten nu till sin hjälp läkare och 

sjuksköterskor, som handhar den medicinska vården. Allt annat skall han 

sköta själv. Det ställs orimliga krav på assistenten, som skall vara något 

slags kombinerad psykiater, psykolog, pedagog och jurist. På grund av 

detta mångsyssleri får han aldrig tillfälle att koncentrera sig på det om

råde som borde vara hans specialitet, nämligen socialarbetarens. 
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Socialarbetaren måste ha en intränad teknik at t falla tillbaka på när 

fantasin tryter. Socialvårdsmetodik som utarbetad teknik måste bli något 

som varje assistent inom nykterhetsvården verkligen behärskar. 

Vi har här talat enbart om socialvårdsmetodikens psykoterapeutiska sida. 

Den förutsätter emellertid en aktiv insats av olika behandlingsmetoder. 

Det är alltså ett rät t omfattande register som man begär att socialarbe

taren skall behärska, varför man inte kan ställa alltför stora krav på hans 

psykoterapeutiska kunnande. En förutsättning för att de psykoterapeu

tiska synpunkterna skall komma till sin rat t är emellertid at t socialarbeta

ren har möjlighet at t dryfta sina fall med en mer psykoterapeutiskt inrik

tad handledare. Även för att lätta ansvarsbördan för socialarbetaren är 

handledaren väsentlig, och för socialarbetarens fortbildning är han oum

bärlig. 

Inom nykterhetsvården har inga allvarliga försök gjorts att lösa hand-

ledarfrågan. Innan sä skett kan man knappast säga at t där förekommer 

något psykoterapeutiskt inriktat case-work. 

Diskussioner om nykterhetsvård brukar numera vanligen avslutas med: 

»Vi vet så lite, vi behöver mer vetenskaplig forskning.» Ofta är denna 

till intet förpliktande fras närmast a t t betrakta som den obotfärdiges för

hinder. Vi vet dock något om dessa frågor. Det må vara riktigt att vi 

behöver mer forskning, men minst lika viktigt är att vi får folk som kan 

tillämpa forskningsresultaten om det skall vara någon mening med ökade 

forskningsanslag. 

O m vi avslutningsvis skulle sammanfatta minimikraven för att till

godose några elementära psykoterapeutiska behov inom nykterhetsvården: 

Strängare urval med hänsyn till nykterhetsvårdarnas lämplighet. Krav på 

grundlig utbildning, särskilt beträffande personlighetspsykologi, case-work 

samt intervju- och samtalsmetodik för de socialarbetare som anställs inom 

nykterhetsvården. Möjligheter för åtminstone en del av dessa att skaffa 

sig grundläggande psykoterapeutisk erfarenhet. Ordnande av handledar-

frågan. Ett utbyggt teamarbete inom nykterhetsvården, så at t socialarbe

tarna fick ökad tillgång till övriga specialister, åtminstone som konsulter. 

Blir det dyrt? Tja, en ineffektiv nykterhetsvård kostar också en hel del. 

Det läggs ner ansenliga summor på åtgärder inom nykterhetsvården, om 
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vilka det bästa man kan säga är att de hittills inte löst nykterhetsvårds-

problemen på ett särskilt tillfredsställande sätt. En 20-minuters upplys

ningsfilm kostar omkring 70 000 kronor att framställa. Att döma av de 

senaste årens exempel tycks sådana filmers huvudsakliga syfte vara att 

framställa alkohol- och ungdomsproblem på ett ytterligt förenklat sätt 

samt att skrämma livet ur föräldrar — och rädda och osäkra föräldrar 

är dåliga uppfostrare. För 70 000 kr kunde man exempelvis sända ett tio

tal avlönade nykterhetsvårdsasssistenter till Stockholms socialinstituts 

mentalhygieniska kurs. Använda som handledare skulle dessa utgöra en 

inte betydelselös förstärkning av nykterhetsvården. Det vore kanske pä 

tiden att pröva en ny giv och fördela om en del av de pengar som nu för

brukas inom nykterhetsvården på välmenta men planlösa propaganda

kampanjer, till förmån för en mer terapeutiskt inriktad verksamhet. 

Vore ett sådant program ogenomförbart? På några få år har vi här i 

landet stampat fram en ansenlig kår väl kvalificerade TV-reparatörer. 

Varför skulle det då vara omöjligt att tillgodose nykterhetsvårdens behov 

av välutbildat yrkesfolk? Jämförelsen hal tar naturligtvis. En televisions

apparat är ju en rätt enkel maskin i jämförelse med en människa. Vi skul

le ändå aldrig låta en outbildad amatör laga vår TV, vilket förresten är i 

lag förbjudet. 

Med detta vare givetvis inte sagt att det inte skulle finnas kunnigt och 

skickligt folk inom nykterhetsvården. Men man ställer sig ofta undrande 

till hur de utnyttjas, och man har ofta anledning att efterlysa en mål

sättning för nykterhetsvården som mäter socialarbetarens effektivitet inte 

i antalet skrivna redogörelser eller sökta resolutioner utan i antalet för

bättrade fall. 
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Psykologen i arbetsgruppen 

Av psykolog OLOF KOLMODIN 

Att se alkoholismen som en följd av bakomliggande orsaker är något myc
ket nytt i vårt land. Den moraliskt dömande attityden genomtränger 
fortfarande de flesta människors inställning i frågan. Den återfinns inom 
gällande lagstiftning och mer eller mindre medvetet även bland olika upp
fattningar om orsakerna till alkoholism och om behandling av alkoholis
ter. Man får särskilt vara på sin vakt för att inte alltför uppenbart an
vända den attityden. Det får emellertid ses som ett stort framsteg att or
sakstänkandet börjar tillämpas, även i den begränsade omfattning som 
det självklart blir till en början. Vad har man då för teorier om bakgrun
den till alkoholism? 

Det finns olika kemisk-fysiologiska hypoteser, som man söker hålla fast 
vid när det överhuvudtaget gäller att förklara mänskligt beteende och 
så även alkoholism, detta trots att den föreställningsbakgrunden hittills 
inte gett några resultat vare sig i sökandet efter orsakssammanhang eller 
i behandling av sjukdomssymtomet. Den amerikanske psykiatri- och nev-
rologiprofessorn J H Masserman (som f ö utfört experimenten i den 

Psykologkonferens (Stockholms Stads Informationsbyrå i Alkoholfrågan). 



kända s k kattfilmen som visats på många håll i vårt land sista året) drar 
fram en del synpunkter på detta.1 Inom de flesta vetenskaper, även me
dicinen, har ett renodlat materialistiskt närmande till problemen varit 
regel, ökade kunskaper om metaboliska, neuroendokrinologiska och andra 
fysiologiska processer, upptäckterna av infektiösa och andra förklaringar 
till tidigare oförklarliga sjukdomar m m har bokstavligen tyngt ner den 
medicinska undervisningen. Man tänker på patienten som »ett magsår» 
etc och glömmer det mesta om honom. Detta trots att större delen av 
de flesta läkares patientstock utgörs av personer med psykiska orsakssam
manhang som viktigaste bakgrund till symtomen. Fasthållandet vid kon
stitutionella och ärftliga faktorer kan ha en liknande orsak, men där till
kommer även arvsyndsbegreppet från vilket en påverkan troligen kan 
spåras. Tilläggas bör att självklart inte alla läkare har denna av Masser-
man kritiserade inställning, även den torde vara på avskrivning, samt att 
det sagda inte enbart gäller läkare utan de flesta människor. Beträffande 
alkoholister tror man således på ärftlighet i ganska stor usträckning eller 
man presumerar en okänd faktor X som sjukdomsframkallande, när man 
inte kan hitta på något bättre såsom olika rubbningar i enzymbalansen 
m m. En bra kritik av dessa förklaringsförsök återfinns i McCords' »Ori-
gins of Alcoholism», för vilken en redogörelse lämnas på annan plats i 
detta häfte.2 För alla teorierna gäller att de är obevisade. Den främsta fel
källan består i att den man undersöker har använt så mycket alkohol att 
de olikheter man finner hos honom snarare kan vara en följd av själva 
alkoholbruket. 

Självklart vidlåder denna felkälla även de psykologiska hypoteser man 
kommit fram till, se även beträffande dessa McCords. I McCords' egen 
undersökning med ett utvecklande av ett par sådana hypoteser har den 
dock eliminerats. 

Behandling av alkoholism måste självklart, för att resultat skall kunna 
väntas, bygga på en klar uppfattning om orsakerna, så att dessa kan un
danröjas. Särskilt när det gäller behandlingen slår det en hur litet de i 
begränsad mening somatiskt inriktade förklaringsförsöken ger. Med hjälp 
av dem har man hittills kommit fram till synnerligen grova och stereo
typa metoder, som antingen endast inriktar sig på behandling av miss
brukets verkningar (vitaminer) eller som mer eller mindre direkt ersätter 
alkoholen, t ex olika lugnande preparat etc. Antabusbehandlingen kan 
närmast sägas bygga på den dömande uppfattningen om symtomets or
saker, den är ofta ett medel med vars hjälp alkoholisten slår sig själv i hu
vudet. Att ta leverprov för att visa den sjuke hur nära döden han är eller 
1 »Principles of Dynamic Psychiatry», Philadelphia, London 1961. 
8 William & Joan McCord: »Origins of Alcoholism», Tavistock Publications, London 
1960. 
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kan komma får väl även det ses som en sofistikering av hottekniken. Det 
dilemma man borde uppleva förstärker ibland tyvärr endast sig självt, 
man känner kraven och håller än mer fast vid mediciner (även om så
dana prov kan vara nödvändiga ur andra synpunkter) i stället för att 
söka andra vägar. Förr eller senare måste dock ett närmande mellan 
dessa behandlingsmetoder och dem som bygger på psykologiska förkla
ringsförsök komma till stånd, ett samarbete som säkerligen blir givande 
för alla parter. Betonas bör att nämnda kritik gäller de metoder som sö
ker behandla utifrån kemisk-fysiologiska förutsättningar, självklart inte 
läkare i allmänhet eller medicinska metoder i stort som ju även inrym
mer psykoterapeutisk behandling. 

Även om man i en del undersökningar inte lyckats verifiera hållbarhe
ten av några klassiska psykologiska hypoteser beträffande alkoholism, 
har man funnit belägg för andra sådana, se t ex McCords. Tekniken för 
att undanröja dessa orsaker måste vara psykoterapi och då en sådan som 
är metodiskt genomarbetad, medveten och försedd med klara målsätt
ningar. Att tala om psykoterapi som något man alltid gör med patienten 
genom att vara vänlig, lyssna, inte döma etc kan i och för sig vara riktigt 
(och värdefullt) men det innebär inte någon klar metodik. Av en sådan 
måste krävas att man ser samband mellan vissa personlighetsdrag, vissa 
förändringar i dessa drag och viss teknik. Den måste också bygga på nå
gon utarbetad uppfattning om personlighetens funktioner. 

Psykoterapi i den mening som här avses tillämpas i vårt land dels av 
privatpraktiserande läkare och psykologer, dels av en del institutioner, 
t ex Ericastiftelsen1 och centraler inom den psykiska barna- och ungdoms
vården m fl. När det gäller vuxna patienter (och kanske även barn) har 
man inom en kvantitativt begränsad ram sökt lösa behovet med behand
ling i form av s k casework. Metodiken kan förutom av nämnda yrkes
grupper även tillämpas av socialarbetare. Förutsättningen härför är lag
arbetet, där psykoterapeutiskt utbildade och erfarna läkare, socialarbeta
re och psykologer deltar och belyser fallet från sina utgångspunkter och 
tjänar som rådgivare och handledare åt varandra. Kravet på utbildning 
och erfarenhet måste sättas högt. Förutom den utbildning som bedrivs vid 
Ericastiftelsen och beträffande casework även i någon mån vid social
instituten finns ingen reguljär sådan i vårt land, utan vederbörande får 
på olika vägar skaffa den själv, t ex genom egenterapi, genom terapi un
der handledning plus teoretiska studier etc.2 Kraven är inte större än vad 
det är realistiskt att fordra. I nu-läget får många göra så gott de kan 
och just genom lagarbetet stödja och lära varandra. Det torde vara vik-

• Se SocM nr 3, 1962. 
2 T ex Svenska Psykoanalytiska Föreningen har en specificerad utbildningsgång. 
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tigt att ha klart för sig att ett psykoterapeutiskt synsätt inte innebär att 
varje patient underkastas långvarig och dyrbar analys.1 Man kan även 
fråga vad den mångåriga behandling utan resultat som f n många patien
ter erhåller kostar dessa och samhället. Många goda och tillräckliga re
sultat uppnås med en mindre arbetsinsats genom bearbetande av med
vetna och förmedvetna attityder och något annat kan det inte bli fråga 
om för flertalet patienter. Även på detta område behövs en vidareutveck
ling av gängse metoder för att få dem praktiskt användbara. 

Vad har man för skäl att tro på dessa metoder? Dels skymtar en psy
kologisk problematik bakom varje alkoholproblem och dels upplever man 
ofta hur en psykoterapeutiskt orienterad metodik, även av anspråkslöst 
slag, verkligen kan leda till resultat. Man ser även att sådan teknik inom 
andra områden åstadkommer odiskutabla förbättringar, så goda att de 
motiverar ett satsande just på den metoden. 

Konstateras kan således att man funnit psykologiska orsaker bakom 
alkoholism och att man kan behandla dessa med psykoterapeutisk meto
dik, även sådan som kan bedrivas av utbildade socialarbetare i lagarbete 
med psykoterapeuter, läkare och psykologer. Vilka är mot den bakgrun
den psykologens arbetsuppgifter inom nykterhetsvården och vilka möjlig
heter har en psykolog att i dagens svenska nykterhetsvård vinna plats för 
dessa arbetsuppgifter? 

Antalet psykologtjänster inom nykterhetsvården är mycket begränsat, 
undertecknads var den första och härutöver finns f n en heltidstjänst vid 
socialstyrelsen, en heltidstjänst vid allmänna vårdanstalten Gudhem samt 
ett begränsat antal psykologer som i sitt arbete vid sjukhus och andra 
sjukvårdande institutioner har att mer eller mindre huvudsakligen in
tressera sig för alkoholister, ibland som konsulter vid vårdanstalter. 

Socialpsykologiskt kan man säga att psykologen inom nykterhetsvården 
har att söka skapa sig en roll inom ett redan fungerande rollsystem, vilket 
betyder att han måste komma i kontakt med en mängd motstridiga intres
sen av vilka en del kanske ansett sig fullgöra funktioner som psykologen 
tror sig ha. Att man överhuvudtaget anskaffar en psykolog beror kanske 
inte alltid på helt medvetna och klara överväganden, det sker nog mest 
»på försök» och med ganska diffusa föreställningar som motivering. 

Psykologens roll bör enligt min mening vara (förutsatt att han har en 
adekvat utbildning härför) dels att med hjälp av den diagnostiska appa
rat han har till sitt förfogande, i samarbete med socialarbetare och läkare, 
söka komma underfund med orsakerna hos den enskilde patienten till att 
han fått alkoholproblem, dels att, fortfarande i samarbete med nämnda 
yrkesgrupper, hjälpa till att undanröja dessa orsaker, allt enligt de in-
1 I Harper R A : »Psychoanalysis and psychotherapy», Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 
1959, omnämns t ex ca 30 olika metoder. 
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ledande avsnitten i denna uppsats. Till stor del måste hans uppgifter bli 
av konsultativ och handledande natur, men han skall självfallet även ha 
egna patienter för undersökning och behandling. 

En del reaktioner torde ofta förekomma i en situation som denna. När 
något nytt skall etableras möts det av många med en viss oro, på något 
sätt innebär nyheten alltid ett hot mot den egna säkerheten, »vad menas 
med detta?», »var det inte bra förut?» etc. Denna oro föder lätt en kri
tisk förhandsinställning. Det måste således ses som något helt naturligt att 
psykologen möter ganska mycket kritik. De som bidragit till inrättandet 
av tjänsten är naturligtvis positiva men kan ha ganska orealistiska för
väntningar och bli besvikna om inte just de fullföljs. Inte sällan ser man 
en kombination av misstänksamhet och övertro med kolossala krav. Man 
undrar vad psykologen »egentligen ska göra», samtidigt som man förut
sätter att han har någon sorts röntgenblick och kan se igenom patienten 
och alltså kan »göra allt». Storleken i övertron och kraven, »den klarar 
du väl snart upp», remittering av patienter som är uppenbart obotliga 
med alla tillgängliga metoder etc underlättar inte psykologens arbete. 

Nya inställningar möter ofta attityder som uttrycks i anklagelser för 
bristande realism och »blåögdhet». Det som man själv har sysslat med el
ler upplever sig ha sysslat med »i alla år» har fått ett drag av bekant
skap, man känner sig trygg med det, det förefaller verkligt och »realis
tiskt», medan det nya eller de nya aspekterna på det man gör är främ
mande, verkar »orealistiska». Psykologen kan således mycket lätt få rol
len av blåögd, orealistisk, ung bildstormare även om han personligen har 
helt motsatt läggning och själv i andra sammanhang är ett offer för sam
ma reaktioner som sina kritiker. Överhuvudtaget betyder psykologens sätt 
att i sin tur reagera mycket. Det kan t ex ligga nära till hands att bli över
drivet »duktig» för att ge ett berättigande till sin egen existens. Man kan 
också få andra »pionjärkomplex», t ex överkänslighet för kritik. 

Att det i psykologens uppgifter ingår handledning med dissektion av 
arbetsmetodiken gör det inte lättare. Psykologen ställer frågor som »vad 
gör vi med patienten när vi gör så här?, vad hände med honom när vi 
gjorde så här?» etc och de kan lätt upplevas som alltför stora krav av den 
förut mer etablerade. Att man egentligen är osäker och känner att man 
behöver lära vågar man inte alltid gå med på åtminstone inte inför en 
psykolog. Man glömmer lätt att denne också behöver lära och själv kan 
vara osäker, här kommer de orealistiska förväntningarna in. 

I nykterhetsvårdande sammanhang spelar också de gängse inställning
arna mot de modernare behandlingsmetodernas ram in. Psykologen sägs, 
liksom läkare och vissa socialarbetare, vara för snäll, syssla med »dalt» etc 
trots att han och hans gelikar inte sällan ställer mycket större fordringar 
på klientelet än den konventionella skolan. Utbildningen och de krav på 
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sådan som psykologen ställer ökar lätt osäkerheten hos den som inte anser 
sig ha tillräcklig utbildning. 

Klientelet har även det ett flertal förväntningar, bl a en del av dem 
som återfinns bland medarbetarna men då ofta i förstorad form. Det som 
klienterna har synnerligen svårt att förstå är inte sällan att man kan »pra
ta bort» sina bekymmer och därmed lära sig till förändrade reaktions
mönster och attityder. Detta trots att de liksom alla människor har upp
levt hur det lättar att »tala ut», att möta förståelse etc. De förväxlar käns
lomässigt upplevande med intellektuell insikt, »vad har det för betydelse 
om jag får veta det och det om mej själv?» etc. Särskilt när det gäller 
alkoholister krävs det »påtagliga» behandlingsmetoder, en tablett eller 
intagning på konvalescenthem måste »hjälpa bättre», »ni måste göra nå
got», samtalsbehandling innebär inte at t m a n »gör något». Även i de
bat t med medarbetare inom nykterhetsvården möter psykologen ibland 
den sortens argument. När det gäller alkoholism vill man gärna ha hand 
om patienten och ytterligare förkväva hans förut dåliga självförtroende 
och förmåga att reda ut saker på egen hand. M a n brukar säga att alko
holisten utmärks av starka behov av att han blir omhändertagen, men 
dessa är minst lika starka hos hans omgivning och inte sällan hos med
arbetare inom nykterhetsvården. Ibland kan patienten själv ha provo
cerat fram detta för att få hjälp. Alkoholismen är en flykt, säger man, 
blir patienten då hjälpt av att man ger honom ett annat sätt att fly, näm
ligen till konvalescenthem? 

Slutligen skall något beröras de gränser för psykologens möjligheter som 
gällande lagstiftning och organisation av nykterhetsvården utgör. En psy
kologisk behandling förutsätter i allmänhet två väsentliga ting: dels mås
te klienten vara motiverad, dvs han skall själv känna något behov av be
handling och dels måste han kunna lita på att de uppgifter han lämnar 
om sig själv och andra inte kan användas mot honom i något annat sam
manhang. Tyvärr har man inte tillräckligt tillgodosett dessa behov inom 
lagstiftningen som på ett inte genomtänkt sätt vacklar mellan tvång och 
frivillighet. Lagstiftningen lägger dock inte något som helst hinder i vägen 
för uppbyggande av en verklig rådgivningsverksamhet med omnämnda 
principer bland sina riktlinjer och med psykoterapi bland behandlings
resurserna, men den möjligheten har hittills inte till fullo utnytt jats av 
organisatoriska och administrativa organ. 

O m man tror på psykologins roll inom nykterhetsvården, hur skall man 
då göra? De olika reaktionsmönster som berörts ovan bör under inga om
ständigheter utgöra ett hinder för fortsatt verksamhet. De får ses som helt 
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naturliga företeelser som socialpsykologiskt sett kan inträffa när en ny 
roll skapas i ett gruppsammanhang. Reaktionerna kan även ha den nyt
tan med sig att de lär psykologen något och bidrar till att utforma rollen 
till ett genomförbart och effektivt mönster. Man ser också socialarbetare, 
läkare, vårdpersonal och klienter som omedelbart har en realistisk atti
tyd till psykologen och på ett konstruktivt sätt upplever honom som en 
medarbetare; de har då redan arbetat sig igenom ovan skildrade stadium. 
Särskilt bland dessa upplever man hur fruktbärande arbetet kan vara för 
en psykolog inom nykterhetsvården och vilka både kvantitativt och kva
litativt stora arbetsuppgifter det finns också för honom när det gäller be
handling av alkoholism. 

Forts från s 340 

Nykterhetsvårdsutredningen har i sitt betänkande på ett flertal 
ställen understrukit att »Vårdarbetet borde läggas upp på sådant 
sätt att anstaltsledningen kunde ägna merparten av sin tid åt att 
bedriva en aktiv individualterapi och omvårdsverksamhet. Bety
delsen av psykologiska och pedagogiska medel för de intagnas 
resocialisering underströks liksom behovet av saklig upplysning i 
alkoholfrågan.» Vidare anser utredningen att vårdhemmen bör er
bjudas bättre differentieringsmöjligheter och att de nuvarande 
principerna för differentieringen av klientelet mellan anstalterna är 
otillfredsställande. Behovet av forskning, olika former av individual-
och gruppterapi, handledning och utbildning av personal m m be
tonas. Det är under sådana förhållanden anmärkningsvärt att be
tänkandet inte diskuterar fackpsykologernas del i detta vårdarbete 
utan endast utan motivering föreslår en psykolog på varje central
anstalt inom den föreslagna statliga anstaltssektorn. 

Psykologernas arbetsuppgifter kan i korthet uppdelas i följande 
grenar: 1. Diagnostiska uppgifter, 2. Terapi, 3. Personalvård och 
-utbildning, 4. Forskning. 
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Samtal mellan socialarbetare och klient (Stockholms Stads Informationsbyrå i 
Alkoholfrågan.) »Vad har det för betydelse om jag får veta det och det om mej 
själv.» Det som klienterna på rådfrågningsbyrån har svårt att förstå är inte sällan 
att man kan »prata bort» sina bekymmer och därmed lära sig till förändrade 
reaktionsmönster och attityder. Detta trots att de liksom alla människor har 
upplevt hur det lät tar att »tala ut», att möta förståelse etc. 
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Är rådfrågningsbyråerna effektiva? 

Av socionom TAGE SJÖBERG 

Mycket av en moraliskt fördömande grundinställning i synen på alkoho
lismen som problem, missanpassning eller sjukdom torde fortfarande fin
nas kvar inom den svenska nykterhetsvården. Detta framstår kanske kla
rast om man närmare tittar på den gällande nykterhetslagstiftningen och 
på de behandlings- och tvångsåtgärder som tillämpas i det praktiska ar
betet. Den senaste nykterhetsvårdslagen som tillkom 1954 innebar ett 
kraftigt steg framåt i utvecklingen i jämförelse med tidigare. Idag är 
mycket i den åttaåriga lagen föråldrat. Hjälpåtgärdsparagrafen — vars 
tillämpning förutsätter klientens frivilliga medhjälpan — säger bl a att 
man skall försöka »förmå» alkoholmissbrukaren att under viss tid fort
löpande hålla kontakt med nykterhetsnämnden eller av nämnden utsedd 
person. Man kan vidare »förmå» honom att ej besöka lokaler där alkohol 
utskänks. Bedömer man det vara till nytta för alkoholmissbrukaren kan 
länsnykterhetsnämnd »föranstalta» att han hindras från att inköpa alko
hol. En annan uppgift för nykterhetsnämnden är att försöka »förmå» 
honom att gå in i nykterhetsförening och att uppsöka läkare. Förutom 
hjälpåtgärder kan — om i lagens mening förutsättningar finns — tvångs
åtgärder som övervakning och intagning på vårdanstalt komma ifråga. 
Något tillspetsat uttryckt kan man säga att den vanligaste officiella »be
handlingsmetoden» vid alkoholproblem är att med restriktioner, förhåll-
ningsorder, övertalning, förbud, övervakning och internering som »straf
fande» åtgärder försöka återföra alkoholmissbrukaren till ett acceptabelt 
uppträdande. För många människor med alkoholproblem som själva öns
kar söka hjälp verkar samhällets nykterhetsvårdande åtgärder orealistiska 
och framstår ofta som skrämmande och motbjudande. 

Hur upplever då den enskilda klienten de välmenande åtgärderna från 
nykterhetsnämndens sida? Den vanligaste reaktionen är att han känner 
sig förödmjukad, misstrodd och angripen. Då klienten hos den som skall 
hjälpa honom möter direkta och indirekta moraliserande attityder med 
anspelningar på det oriktiga, mindervärdiga och förklenande i hans lev
nadssätt blir han ofta tvingad att försvara sig, vilket är en adekvat reak
tion vid angrepp. I en sådan mer eller mindre medveten försvarsposition 
är naturligtvis förutsättningarna minimala för att klienten skall kunna 
känna något förtroende för den som säger sig vilja hjälpa honom. 

Den som har alkoholsvårigheter befinner sig alltid i underläge. Han är 
i sitt innersta vanligen alltför medveten om sina problem, sina fel och 
brister, sina misslyckanden, att han skadat andra etc. Att han har behov 
av att dölja detta bakom olika attityder och bortförklaringar betyder inte 
att han behöver sakna insikt eller vilja att se de verkliga förhållandena 
eller riskerna vid en överkonsumtion av alkohol. Omgivningen har vidare 
i allmänhet sörjt för att han fått höra hur man uppfattar honom och 
vad man tycker om hans livsföring. 
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Behandling — tvång 

Det är självfallet inte lyckat med den organisatoriska sammanblandningen 
av behandling och tvångsåtgärder i det arbete som bedrivs vid nykter
hetsnämnderna. Först är man inriktad på hjälpatgärder som bygger på 
klientens egen medverkan. Bedömer man detta som otillräckligt — och om 
hemfallenhet konstaterats och någon av specialindikationerna enligt § 15 
i nykterhetsvårdslagen är tillämplig — kopplar man på tvångsåtgärderna 
och klienten blir ställd under övervakning eller internerad på anstalt. 
Även de frivilliga åtgärderna får på så sätt lätt karaktären av tvång. Ett 
sådant förhållande kan inte skapa förtroende för det behandlingsarbete 
på frivillig grund — hjälpatgärder •— som nykterhetsnämnderna också 
skall bedriva. Tillika har nykterhetsnämnden som institution en avskräc
kande effekt som kvarstår från tiden före den nya nykterhetsvårdslagens 
tillkomst 1955, vilket fortfarande torde orsaka skepsis och kanske överdri
ven rädsla hos de människor med alkoholproblem som insett att de själva 
skulle behöva söka hjälp. Den mer egentliga behandling nykterhetsnämn
derna kan ge torde till övervägande del ligga på det personligt-kontakt-
mässiga planet. Detta förutsätter att den enskilde tjänstemannen har för
mågan att kliva ur sin roll som omutlig utredningsman, paragraf- och 
indikationstänkare, objektiv och ansvarstyngd samhällsrepresentant. Kan 
han det så är det troligt att han ser och lever sig in i klientens subjektiva 
värld, hur denne upplever sina problem, svårigheter, behov, möjligheter 
och med utgångspunkt härifrån, försöker hjälpa. 

Rådgivningsbyråer 

Ett antal större nykterhetsnämnder i landet — numera ett 60-tal — har 
tagit konsekvenserna av den olyckliga sammanblandningen av frivillig
behandling och tvångsåtgärder och inrättat rådgivningsbyråer och medi
cinska alkoholpolikliniker. Rådgivningsbyråerna är i allmänhet socialt 
administrerade och sysslar både med social och medicinsk behandling. 
Därutöver ger en del rådgivningsbyråer i förebyggande syfte nykterhets
upplysning till förstagångsfyllerister. De medicinska alkoholpoliklinikerna 
är administrerade antingen under sociala institutioner — i första hand 
nykterhetsnämnder — eller under sjukvården. I Stockholm inrättades in
formationsbyrån i alkoholfrågan 1955 och detta får betraktas som ett av 
de första allvarliga försöken att erbjuda frivilligklientelet en mer diffe
rentierad och effektiv nykterhetsvård. 

Efter några års erfarenhet av verksamheten vid rådgivningsbyråer kan 
det vara skäl att fråga vad byråerna uträttat och om verksamheten blivit 
effektiv. På detta är det svårt att ge ett svar med hänsyn till att så få 
efterundersökningar gjorts och att det i allmänhet är mycket svårt att 
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Malmö stads rådgivningsbyrå i alkoholfrågor började sin verksamhet vid årsskiftet 
1961/1962. Den har tillkommit som ett komplement till övriga nykterhetsvårdande 
institutioner. Det har visat sig föreligga ett stort behov av en sådan institution, dit 
personer med alkoholbesvär eller personer som önskar upplysningar i alkoholfrågor 
kan vända sig fullt frivilligt och under fullständig sekretess. Byrån arbetar under 
fullständig tystnadsplikt och sekretess gentemot såväl nykterhetsnämndens byrå som 
andra myndigheter, institutioner och enskilda. 

Vid rådgivningsbyrån är anställda en konsulent, en assistent, en deltidsanställd 
läkare samt ett skrivbiträde. På byrån ges social terapi samt även viss medicinsk 
behandling. Bl a används olika aversionsmedel. Byrån saknar sjuksköterska och för 
närvarande ger stadssjuksköterskorna och fÖrsamlingsdiakonissorna byråns personal 
ett ovärderligt stöd i behandlingen. Beträffande den medicinska behandlingen har 
det i enstaka fall visat sig nödvändigt att anlita sjukhusets resurser. Rådgivnings
byrån har också kontakt med olika konvalescent- och vilohem, så att det finns 
möjligheter att bereda en tids vila och vård åt klienter som så önskar och behöver. 

Rådgivningsbyrån arbetar således endast med sådana patienter som helt frivilligt 
kontaktar byrån. Det händer t o m att personer söker upp byrån anonymt. 

Behandlingen är i princip kostnadsfri. Sedan byrån inrättades vid årsskiftet har 
ett 150-tal patienter vänt sig till byrån med sina alkoholbesvär. Därutöver har ett 
stort antal personer kontaktat byrån för råd i alkoholfrågor över huvud taget. Det 
har för övrigt inte bara varit alkoholfrågor utan även andra problem av rent famil
jerådgivande karaktär. 

Interiörer från rådgivningsbyråns samtalsvrå och läkarmottagning. 
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följa upp resultatet av ett behandlingsarbete. Tittar vi på rådgivnings
byråernas organisation och funktionssätt så kan man kanske notera att 
de förefaller att fungera relativt bra men att mycket skulle kunna bli 
bättre. 

Stockholms stads informationsbyrå i alkoholfrågan lyder under stadens 
nykterhetsnämnd. Detta förhållande medför i rätt hög grad, att den utom
ordentliga tanke varpå verksamheten skall bygga, nämligen att den skall 
vara fristående, urholkas. Med nuvarande organisatoriska anknytning kan 
klientelet vid informationsbyrån inte erbjudas fullständigt anonymitets
skydd t ex mot nykterhetsnämnden. Byrån har i huvudsak samma regis
ter som nykterhetsnämnden men förvarar själv aktmaterialet. Det senare 
är en förbättring mot tidigare. Nämndens körkortsavdelning kan t ex med 
nuvarande praxis upptäcka vilka som är kända på byrån. För närvarande 
torde det vara risk för att många människor med alkoholproblem inte 
vågar vända sig till byrån och att en del avbryter en påbörjad kontakt av 
samma skäl. 

Rådgivningsbyråerna i t ex Hälsingborg och Malmö är organiserade 
under nykterhetsnämnden men är när det gäller behandlingsarbetet — 
även i trängre mening — helt fristående. Man har således egna register 
och full sekretess är rådande mellan rådgivningsbyråerna och nykterhets
nämnderna, vilket visar att man på det hållet insett de förutsättningar 
som måste uppfyllas för att rådgivnings- och behandlingsarbete på fri
villig grund skall kunna fungera. Andra rådgivningsbyråer som t ex in
formationsbyrån i Göteborg har sina lokaler i anslutning till nykterhets
nämnden, vilket man anser vara olämpligt. När det gäller körkorts
utredningar har nykterhetsnämnden i Göteborg kontakt med informa
tionsbyrån och får på detta sätt ta del av material som ur klientens syn
punkt borde vara sekretessbelagt. I Norrköping är rådgivningsbyrån orga
niserad under ett arbetsutskott i nykterhetsnämnden och har eget regis
ter. Visst samarbete med nykterhetsnämnden sker dock i en del ärenden. 
Blir en f d klient vid rådgivningsbyrån aktuell på nykterhetsnämnden ut
lämnar byrån kortfattade uppgifter om persondata m m plus en sam
manfattning över klientens kontakt med byrån. I Eskilstuna är råd
givningsbyrån organiserad under nykterhetsnämnden men i övrigt fri
stående. Byrån har således eget register. Då man sysslar med rådgiv
ning och nykterhetsupplysning till förstagångsfyllerister får byrån ge
nom nykterhetsnämnden ta del av fylleriförseelserna — liksom förhål
landena är i Stockholm — varvid nämnden på sitt registerkort anteck
nar att ärendet tagits upp på rådgivningsbyrån. Inga uppgifter utläm
nas emellertid numera från byrån som inte heller utlämnar något som 
helst material att användas till nykterhetsnämndens körkortsutredningar. 
I Östersund utför rådgivningsbyrån även körkortsutredningar. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att alla här nämnda rådgivningsbyråer 
— utom de i Hälsingborg och Malmö — fungerar otillfredsställande när 
det gäller klientelets anonymitetsskydd. En av orsakerna till att denna 
bristfälliga ordning fortsätter är måhända — förutom nykterhetsvårds-
lagens föråldrade bestämmelser — ett överdrivet ansvarskännande som 
både nykterhetsnämnderna och en del tjänstemän på hjälpåtgärdssidan 
har svårt att undvara i sin syn på hjälpåtgärdsarbetet. Eftersom råd
givningsbyråernas verksamhet bl a syftar till att minska det dolda miss
bruket är det troligt att denna målsättning — på grund av rådgiv
ningsbyråernas bristfälliga garantier om sekretesskydd — inte kan in
frias. Detta för med sig att ett betydande antal missbrukare som skulle 
ha sökt hjälp — om de kunnat få förtroende för samhällets institution 

— inte gör detta med de följder ett fortsatt och tilltagande alkoholmiss
bruk får för familjerna, dem själva, samhället om de t ex har körkort och 
är motorfordonsförare. Ett ökat ansvar från samhällets institutioner gent
emot klienten och dennes integritet vore därför önskvärt. Det bör t ex 
vara självfallet att ett fullgott anonymitetsskydd skall kunna garanteras 
hjälpsökande människor vid rådgivningsbyråerna. Ställningstaganden till 
körkortsindragningar eller att genom att material utlämnas indirekt bi
dra till andra institutioners ställningstaganden i körkortsfrågor bör inte 
förekomma. Det finns särskilda avdelningar inom nykterhetsnämnderna 
som handlägger tvångsåtgärdernas tillämpning liksom körkortsfrågorna! 
Ärenden som handlagts med utnyttjande av material från rådgivnings
byråerna — det finns en hel del sådana — är ofta mycket upprörande 
och kränkande för de klienter som drabbas. I enstaka ärenden där uppen
bar vanvård av barn eller jämförbara mycket grava missförhållanden 
råder bör naturligtvis rådgivningsbyråerna vid behov kunna anmäla detta 
till barnavårdsnämnd eller nykterhetsnämnd liksom förhållandena är 
vid familjerådgivningsbyråerna och den psykiska barna- och ungdoms
vården. 

Metodundersökningar 

I direktiven till bl a Stockholms stads informationsbyrås organisation och 
verksamhet sades det att det skulle finnas möjligheter att utöva en i viss 
mån experimentbetonad verksamhet. Detta måste tolkas så att man redan 
på planeringsstadiet var inställd på att undersöka olika metoders effekti
vitet. En efterundersökning har gjorts och den redovisar en hel del intres
santa resultat bl a att ett metodiskt klarläggande av klienten och hans pro
blematik samt försök till systematisk samtalsbehandling av casework-karak-
tär framstår som överlägset metoder av mer stödjande slag, huvudsakli
gen omfattande s k kurativa åtgärder och socialt ordnande. De resultat 
som framkom i denna undersökning måste dock bedömas med hänsyns-
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tagande till de felkällor och de svårigheter som varit rådande vid under
sökningens utförande som t ex skattningarna av behandlingsresultatet. 
Andra undersökningar har gjorts beträffande olika kallelseförfaringssätt 
när det gäller förstagangsfyllerister samt i fråga om klienternas attityder 
till kallelsebreven. Enskilda tjänstemän har gjort undersökningar av de 
frivilliga medhjälparnas insatser i nykterhetsvårdsarbetet (se s 367 i 
detta nr) samt på de olika behandlingsmetoder som tillämpas vid byrån. 
Trots att en del har gjorts så är detta alldeles för litet för att man på mer 
vetenskaplig grund skall kunna studera resultatet av nedlagt arbete. I 
Malmö har rådgivningsbyrån lagt upp ett hålkort på varje ny klient för 
att olika variabler som har med behandlingen att göra kontinuerligt skall 
kunna följas upp. När det gäller nykterhetsnämndernas inställning till 
forskning så förefaller den vara övervägande negativ eller likgiltig varför 
en omvärdering här måste komma till stånd. Fortlöpande systematiska 
undersökningar av arbetsmetoderna bör vara kärnan i det arbete som skall 
bedrivas vid en rådgivningsbyrå. Skall man komma fram till en ökad 
effektivitet framstår detta som en nödvändighet. 

Social metodik 

Samhällets självpåtagna uppgift att bestämma vilka åtgärder man skall 
vidta eller vilken behandling man skall meddela den enskilde alkoholmiss
brukaren är inte alltid riktig och inte heller så lätt att mer i detalj lag
stiftningsvägen bestämma. Däremot bör det vara samhällets uppgift och 
skyldighet att i större utsträckning än vad som nu är fallet möta klienter
nas olika behov av hjälp och utifrån dessa behov bygga upp och ut
veckla en effektiv och differentierad behandlingsapparat. 

Vid de flesta rådgivningsbyråerna förekommer social-kurativ behandling 
ungefär av samma natur som den som bedrivs vid nykterhetsnämnderna. 
Mer tid ägnas dock åt omsorgen om det personliga bemötandet och sam
tal med klienten om hans problem. Vid några rådgivningsbyråer bl a i 
Stockholm och Malmö synes en mer differentierad och metodisk behand
ling förekomma med inslag av social casework för de kategorier av klien
telet varpå sådan behandling kan tillämpas. När det gäller det sociala be
handlingsarbetet så är det tydligt att man på många håll är mycket osä
ker om vad det skall innehålla. Nykterhetsvårdsutredningen t ex föreslår 
allehanda åtgärder och uppgifter — utredande, initiativtagande, förmed
lande arbetsuppgifter etc — som i och för sig säkerligen är bra men inte 
tillräckligt. Det hade varit värdefullt om nykterhetsvårdsutredningen ock
så hade försökt tänka sig in i målsättningen för arbetet och vilka själv
ständiga sociala behandlingsmetoder som kunde tänkas vara lämpliga och 
effektiva. 
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Man kan här tycka att om en klient bedöms vara i behov av casework 
bör han kunna beredas en sådan behandling inom byrån. En planmäs
sig behandling utesluter vidare inte användandet av kurativa åtgärder 
av olika slag även om casework i första hand är inriktad på aktivisering 
av klientens egna positiva möjligheter att lösa sina problem och svårig
heter. Denna sociala metod är vidare som bekant systematisk och meto
disk. Man försöker ställa en psyko-social diagnos, inventera klientens egna 
möjligheter, uppställa en målsättning för behandlingen samt göra upp 
en behandlingsplan. Behandling av enbart stödjande natur bör kunna ges 
till de klienter som bedöms vara i behov av det. I det senare fallet bör 
det finnas tillfredsställande kontroll av de passiviseringsrisker som är för
enade med övervägande stödjande åtgärder. Är klienten endast mottaglig 
för och inställd på medicinsk behandling bör han erhålla sådan. I större 
utsträckning än vad som nu är fallet skulle gruppterapi kunna bedrivas. 
Ett problem är dock bristen på kompetenta gruppledare. Behandling av 
båda makarna då mannen söker för alkoholproblem bör kunna ske i en 
helt annan omfattning än tidigare. 

En del av de behandlingsmetoder som har beskrivits ovan ställer helt 
naturligt stora krav på den personal som skall tillämpa dem. Rekrytering 
av personal med tillräcklig utbildning för att utföra kvalificerad behand
ling stöter därför på stora svårigheter. Kvalificerad social behandling 
förutsätter vidare att fortbildningskravet från personalens sida tillfreds
ställande kan lösas. En intern fortbildning bör därför alltid finnas, vilket 
är svårare att ordna på de mindre byråerna med liten personal. I det se
nare fallet borde visst samarbete kunna ske med rådgivningsbyråer inom 
familjerådgivning och barnavård. Tillgång på psykoterapeutiska experter 
torde vidare vara nödvändig för bedömning av komplicerade ärenden 
och när det gäller den interna fortbildningen. Höjda löner för all perso
nal och inte minst för den som skaffar sig påbyggnadsutbildning av ett 
eller annat slag är ofrånkomliga om några förbättringar skall kunna 
åstadkommas. 

Organisatoriskt skulle rådgivningsbyråerna i större utsträckning kunna 
vara underställda andra sociala organ än nykterhetsnämnderna eller, som 
nykterhetsvårdsutredningen föreslagit för de medicinska alkoholpolikli
nikerna, vara underställda landsting eller motsvarande. Skall de i fort
sättningen vara organiserade under nykterhetsnämnden bör de liksom i 
Malmö och Hälsingborg vara helt fristående, vilket skulle betyda sepa
rata register, akter, etc. Aktmaterial eller registeruppgifter skulle då över
huvudtaget inte utlämnas annat än med klientens samtycke. Ur behand
lingssynpunkt kan det därutöver ifrågasättas om rådgivningsbyråerna har 
någon nytta av material från nykterhetsnämnderna då det gäller klienter 
som tidigare varit aktuella där. Erfarenheten talar för att det snarast är 
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bättre om man kan börja från en neutral utgångspunkt vid individuellt 
behandlingsarbete. 

Vad slutligen forskningen beträffar så torde efterundersökningar, me
todundersökningar, rationaliseringar fortlöpande behöva göras för att 
man skall kunna få någon kunskap om resultatet av det behandlingsarbe
te som bedrivs. Därutöver är det nödvändigt att bygga upp en särskild 
statlig forskningsinstitution t ex vid socialinstitutet i Stockholm, som kun
de i utbildningen införa större moment av undersökningsmetodik m m, bi
stå med expertis vid uppläggningar av undersökningar och själv på fältet 
utföra forskning med utnyttjande av material från t ex rådgivningsbyråer
na. Så länge denna sociala forskningsinstitution inte finns så kan det kan
ske tänkas att de psykologiska och sociologiska fakulteterna vid universi
teten kunde intresseras för sociala forskningsuppgifter. En mer vetenskap
lig syn och metodik är med säkerhet en väg bort från den inledningsvis 
nämnda moraliserande och förlegade grundsyn som leder till den ineffek
tiva nykterhetsvård vilken fortfarande till stor del bedrivs här i landet. 
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»Dagens ungdom — skuggor och dagrar» ä r titeln pä ett litet 
häfte på ett tjugotal sidor, vilket getts u t av Svenska Nykterhets
främjandet och är författat av konsulent Yngve Björnstam. Mot 
en lätt skissad historisk bakgrund ritas den nuvarande ungdoms
vårdens konturer upp . Den bistra verkligheten är att resurserna 
saknas men spriten finns. Det är människovård det gäller, det be
hövs både pengar och folk, och Björnstam talar för socialvårdarens 
yrke — utan att släta över och utan at t skrämma: »Socialvårdaren 
bör om någon stå med fötterna stadigt på jorden.» 
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Om frivilliga medhjälpare i nykterhetsvården 

Erfarenheter vid Stockholms stads informationsbyrå i alkoholfrågan 

A v soc ionom R A G N A R A M R É N 

Stockholms stads informationsbyrå i alkoholfrågan bedriver förutom den 
verksamhet namnet anger hjälpåtgärdsarbete. Detta arbete grundar sig 
på principen om den hjälpbehövandes frivilliga medverkan, och förut
sättningar och riktlinjer finns angivna i »Lag om nykterhetsvård», § 14.1 

Frivilliga medhjälpare har använts och används fortfarande i viss ut
sträckning vid byrån, och i den följande framställningen skall bl a ett för
sök göras att beskriva och bedöma dessa medhjälpares arbete, vilken bety
delse det haft (och har) för klienterna och för personalen vid byrån. 

Något om den historiska bakgrunden 

Användandet av frivillig arbetskraft inom människovårdande verksamhet 
äi en relativt gammal företeelse. Idén att använda övervakare kommer 
från USA och England, där den ursprungligen realiserades som en be
handlingsmetod beträffande vissa lagöverträdare.2 I Sverige kom meto
den att praktiseras först genom 1918 års lag om villkorlig dom, och ge
nom 1931 års lag om behandling av alkoholister blev det möjligt att ställa 
även alkoholmissbrukare under övervakning. Enligt nu gällande lag, 1954 
års lag om nykterhetsvård, kan den frivillige medhjälparen tas i anspråk 
antingen för övervakning — som i lagen givits tvingande karaktär — 
eller för s k fortlöpande förbindelse, vilket sistnämnda är möjligt endast 
om den hjälpbehövande så önskar.2 

De frivilliga medhjälparna i utredningar, lagförslag m fl publikationer 

I »Förslag angående förstärkning av nykterhetsnämnderna med frivilliga 
krafter m m » den 19 november 19533 konstaterade de sakkunniga att 
frivilliga medhjälpare kommit till användning endast i ringa utsträck
ning. M a n ansåg att det inte var möjligt att urskilja någon entydig ten
dens i utvecklingen; »medan i vissa kommuner stora ansträngningar görs 
från nykterhetsnämndernas sida för at t vinna flera lekmän som med
hjälpare för övervakningsuppgifter, kan man i andra kommuner konsta
tera en motsatt utveckling, i det att anställandet av särskild arbetskraft 
(inspektörer, assistenter) medfört, att övervakning genom frivilliga kraf
ter helt upphört . Tjänstemännen är stundom föga intresserade av att er
hålla sådana medhjälpare. Denna inställning, som ibland torde ha sin 
grund i ogynnsamma erfarenheter, är förståelig. Nykterhetsvården är av 
så krävande natur, att särskilda insikter och stor rutin erfordras.» I fort
sättningen uttalade de sakkunniga tvivel om möjligheten att erhålla fasta 
medarbetare i så stor utsträckning, at t all nödig verksamhet kunde om
besörjas av dessa och ansåg det vidare nödvändigt att vinna en viss elas-
ticitet i organisationen, så att denna kunde anpassas efter behovet vid 
olika tillfällen. M a n betonade här särskilt de påfrestningar, som man an-
Notsiffroma hänvisar till litteraturförteckningen i slutet av uppsatsen. 
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tog skulle uppstå under övergångstiden i samband med eventuell om
läggning till fri försäljning av alkoholdrycker. Genom att utnyttja lek
män i nykterhetsvården skulle, ansåg man, tjänstemännen kunna avlas
tas åtskilligt arbete och därigenom kunna ägna sig åt organisationsarbete 
och andra, för tillfälliga medarbetare inte lämpliga uppgifter. Man för
modade också, att den frivilliga medhjälparen i sin egenskap av ett slags 
kontaktman mellan allmänhet och nykterhetsnämnd inte skulle mötas 
med det misstroende, för vilket nykterhetsnämnden mångenstädes ditin
tills varit utsatt. Nämnas kan även, att de sakkunniga diskuterade möjlig
heten för nykterhetsnämnden att genom särskilda kontaktmän utom 
nämnden få kännedom om personer, som borde bli föremål för dennas 
uppmärksamhet, och därvid övervägde möjligheten att via vissa observa
törer skaffa sig kännedom om fall av alkoholmissbruk på arbetsplatser. 
Uppslaget lades dock till handlingarna sedan de sakkunniga kommit till 
den uppfattningen att en sådan verksamhet — nästan med karaktär av 
spioneri — om den blev allmänt känd skulle kunna skada inte bara ob
servatörerna utan även förtroendet för nykterhetsnämnderna. 

Den förestående lagändringen, som skulle komma att ge nykterhets
nämnderna möjlighet och skyldighet att syssla även med lindrigare fall 
av alkoholmissbruk, borde, ansåg de sakkunniga, öka de frivilliga med
arbetarnas möjligheter till en god insats; man antog nämligen att det bor
de vara lättare att arbeta med personer med lindrigare alkoholproblem 
och ansåg att det fanns ett samband mellan tidigare misslyckanden inom 
övervakningsverksamheten och de alltför komplicerade fall som förelagts 
medhjälparna. 

Den frivilliga kontakten borde ha en karaktär av vänskap och kamrat
skap och förbindelsemannen skulle ge sin skyddsling råd och stöd. Sär
skilt betydelsefullt ansåg man det vara att få fram medhjälpare med för
ankring i föreningslivet; på så sätt skulle möjligheter öppnas för ett en
gagement av den hjälpbehövande i någon organisation, vilket ansågs vara 
av stor betydelse för hans tillrättaförande. 

I Kungl Maj:ts proposition nr 159 1954 med förslag till lag om nyk
terhetsvård4 ägnades de frivilliga medarbetarna och deras uppgifter knap
past något större utrymme men det framhölls, att nämndernas komplet
tering med frivilliga arbetskrafter torde vara ett sätt att öka dessas möj
ligheter att fullgöra sina nya uppgifter. Framför allt, förmodade man, 
borde dessa arbetskrafters befattning med hjälpåtgärder komma att bli 
nykterhetsnämnderna till verksamt stöd under övergångstiden. 

»Ett socialt medborgarvärn» heter en skrift författad av Daniel Wik-
lund och utgiven år 1959. I denna skrift konstaterar Wiklund att över
vakningsinstitutet och den öppna vården över huvud taget alltfort be
finner sig på ett relativt outvecklat stadium. »Detta institut användes så-
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lunda icke sällan på ett högst dilettantmässigt sätt. Bristen på verkligt 
lämpliga personer som förbindelsemän och övervakare för alkoholmiss
brukare är också mycket stor. Övervakningarna, i den mån de förekom
mer, fullgörs i stor utsträckning av ett relativt fåtal yrkesutövare med 
en mängd dylika uppdrag och på grund av dessa övervakares därmed 
sammanhängande brist på tid med en schablonmässighet, som föga över
ensstämmer med detta instituts syfte. Detsamma kan sägas om den nya 
hjälpatgärden fortlöpande förbindelse». Wiklund kritiserar också den 
bristfälliga utbildningen och handledningen av de frivilliga medarbetarna. 

Förbindelsemannens uppgifter enligt den s k tillämpningskungörelsen2 

I § 7 i nämnda kungörelse stadgas bl a, att den, som jämlikt 14 § första 
stycket a) lagen om nykterhetsvård utsetts att upprätthålla förbindelse 
med alkoholmissbrukare, har att med iakttagande av de anvisningar nyk
terhetsnämnden kan ha meddelat . . . snarast möjligt sammanträffa 
med alkoholmissbrukaren och hålla fortlöpande personlig kontakt med 
honom . . . skaffa sig kännedom om hans personliga förhållanden . . . 
sträva efter att vinna hans förtroende . . . verka för att han återföres till 
ett nyktert liv . . . bistå honom med råd rörande arbete, fritidssysselsätt
ning m m . . . hålla nykterhetsnämnden underrättad om förbindelsens 
fortgång. Slutligen stadgas att förbindelsemannen skall fullgöra sitt upp
drag med varsamhet och urskillning och inför obehöriga iaktta tystlå
tenhet beträffande allt som rör förbindelsen. 

Förbindelsemannen bedriver alltså sin verksamhet med utgångspunkt 
från dessa stadgar. Mer detaljerade anvisningar rörande metodiken vid 
fullgörandet av de uppgifter han åläggs återfinns bl a i »Ett socialt med-
borgarvärn».2 En viss muntlig instruktion från den socialarbetare förbin
delsemannen har kontakt med i ett visst ärende sker givetvis också. 

Rekrytering och utbildning av frivilliga medhjälpare vid nykterhets
nämnden i Stockholm 
Den fortsatta framställningen kommer i huvudsak att ägnas förhållande
na vid informationsbyrån. 

Byrån har inte någon egen »skola» för frivilliga medhjälpare, utbild
ningen av dessa sker centralt vid nykterhetsnämnden och är gemensam 
för övervakare och förbindelsemän. Organisatör av verksamheten och 
kursledare är nykterhetsnämndens konsulent. Organiserad utbildningsverk
samhet av detta slag har pågått i stort sett varje år sedan 1953; något år 
har i stället för nybörjarkurs anordnats s k fortbildningskurs. Anskaffan
det av kursdeltagare har skett på ett flertal olika vägar: genom annonse
ring i dagspressen och i början även genom upprop till de stora folkrö
relserna (som föreslog lämpliga personer bland sina medlemmar), vidare 
på mera informell väg; redan engagerade medhjälpare har tagit kamra-
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ter med sig till en ny kurs och även konsulentens kontakt med olika för
eningar i samband med nykterhetsundervisning har resulterat i att ytter
ligare ett antal deltagare strömmat till. Antalet deltagare varje år de se
naste 5 åren har varit ca 30. Kurserna är upplagda i form av en före
läsningsserie, som sträcker sig över en tid av 5—6 veckor med i genom
snitt 2 lektioner varje vecka. Föreläsare vid kurserna är förutom tjänste
män vid nykterhetsnämnden i Stockholm läkare verksamma inom nykter
hetsvård och psykiatri, representanter för CFN (Centralförbundet för 
nykterhetsundervisning) samt även för andra socialvårdsgrenar, exempel
vis barnavård. Lektionerna avslutas med en frågestund med diskussion. 
Kurs- och instruktionsmaterialet omfattar bl a en organisationsplan över 
nykterhetsnämnden i Stockholm, nykterhetsvårdslagen, »Ett socialt med-
borgarvärn» — i vilken ett utdrag ur den sk tillämpningskungörelsen in
går. En medicinsk skrift författad av överläkaren vid Mariapolikliniken i 
Stockholm, Rune Dimberg, liksom senaste årsberättelsen för polikliniken 
ingår också i kursmaterialet. Några föreläsningsrubriker i programmet 
från den senaste kursen: Lagen om nykterhetsvård; Hjälpatgärder enligt 
nykterhetsvårdslagen; Övervakning i teori och praktik; Medicinska syn
punkter på alkoholmissbruket (med studiebesök på Mariapolikliniken) ; 
Barnavårdsnämnd och nykterhetsnämnd i samverkan. En kväll har an
slagits åt gruppdiskussion. 

Någon gallring — vare sig kvantitativt eller kvalitativt — av de personer 
som anmäler sig till utbildningen förekommer i stort sett inte. Deltagarna 
får innan själva kursen börjar fylla i ett formulär, där de förutom person
liga data får ange vilka fritidsintressen de har, om de är föreningsanslut
na, vilka alkoholvanor de har samt eventuella önskemål beträffande fram
tida uppdrag vid nykterhetsnämnden (informationsbyrån). Systematisk 
bedömning eller testning av kursdeltagarna för att söka utröna deras 
lämplighet som kontaktmän eller övervakare förekommer inte. Vägledan
de härvidlag torde vara den utsträckning i vilken envar utbildad med
hjälpare själv önskar åta sig uppdrag — givetvis även nämndens (infor
mationsbyråns) behov av frivilliga krafter vid olika tidpunkter. Konsu
lenten biträder byråpersonalen med förslag på personer som han anser 
lämpliga för uppdrag. Någon uppgift om hur många procent av de utbil
dade som får uppdrag har inte stått att få. 

Undersökning av ett antal kontaktmannaärenden vid informationsbyrån 

Undersökningen omfattar 35 ärenden under tiden 1957 till vintern 1961. 
Totala antalet ärenden under tiden uppgår till 40. Anledningen till att 
5 ärenden uteslutits från undersökning är att de assistenter som hand
lagt dessa ärenden inte kunnat anträffas (för intervju och medverkan vid 
skattning). 
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Metodik: Ärendena har skattats med avsikt dels på kontaktens karak
tär, dels det helhetsintryck kontakten gett. Tregradig skattningsskala har 
använts för varje variabel; i fråga om kontaktens karaktär betecknar 
I att kontakten varit av huvudsakligen stödjande, vänskaplig, kamratlig 
karaktär; II betecknar att den varit huvudsakligen kura tiv, ordnande, 
och III att den varit huvudsakligen av övervakande, kontrollerande 
karaktär. Beträffande helhetsintryck betecknar I att kontaktmannens in
sats bedömts som negativ, till men för klienten och ärendets utveckling; 
II att kontaktmannen betytt varken från eller till för klienten och ärendets 
utveckling och III att kontaktmannens insats bedömts som positiv, till 
fördel för klienten och ärendets utveckling. 

Den gjorda indelningen får sägas vara starkt schematisk: endast 3 skal
steg i stället för exempelvis 5 har inneburit att finare nyanser förlorats. 
Vidare är det givetvis ingenting som hindrar att kontaktens karaktär 
varit b å d e vänskaplig och kurativ eller kurativ och övervakande osv. 
Å andra sidan skulle ett användande av en skattningsskala med fler steg 
med det föreliggande lilla materialet sannolikt gett ett ganska meningslöst 
statistiskt resultat. Bedömningen av helhetsintrycket erbjuder likaså be
tydande svårigheter; att avgöra vad som i det ena eller andra ärendet 
lett till en försämring eller förbättring kan vara mycket svårt. En viss fara 
för att rätta bedömningen av kontaktmannens insats efter själva ärendets 
(klientens) utveckling torde också ha förelegat; exempelvis kan det i ett 
fall där det gått sällsynt illa för klienten ha legat nära till hands att ge 
kontaktmannen ett negativt betyg (trots att hans insats i själva verket 
kanske varit mycket god). En närmare beskrivning av de tre alternativ 
som getts under rubriken Helhetsintryck följer här: 

I — det negativa intrycket — innebär exempelvis att kontaktmannen 
varit alltför dominerande (till den grad att passiva tendenser hos klienten 
bibehållits eller förstärkts) ; kontaktmannen varit överbeskyddande eller 
uppträtt som något slags övervakare, kontrollant eller rentav spion (ex
empelvis »skuggat» klienten på gatan, ringt till arbetsplatsen och kontrol
lerat att klienten varit i arbete) ; kontaktmannen trängt sig på klienten 
eller uppträtt som psykolog eller liknande trots att han saknat förutsätt
ningar; en viss benägenhet hos kontaktmannen att dramatisera, varige
nom exempelvis akuta situationer kanske kommit att framstå som svårare 
än vad de i själva verket varit; emellanåt även trasslat till det för social
arbetaren. 

II — ± O-intrycket — står för kontakter av formell innebörd; klient 
och kontaktman har träffats — ganska sällan — i stort sett för att det 
blivit så bestämt; de har talat om »inte något särskilt» (»väder-och-
vind-prat»); kontaktmannen har med jämna mellanrum meddelat so
cialarbetaren att »allt är bra». Över huvud taget har dessa kontakter 
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präglats av en viss fridfullhet, lojhet, meningslöshet. Allt har rört sig, 
stelt och försiktigt, på ytan. Alltså : likgiltigt för klienten om han haft den 
kontaktmannen eller inte. Kontaktmannen har besvärat socialarbetaren 
i regel endast i samband med arvodesutbetalning. 

I I I — det positiva intrycket — betyder bl a att kontaktmannen i sam
förstånd med klienten vidtagit åtgärder som varit till nytta för klientens 
sociala anpassning (arbets- och bostadsanskaffning m m ) . Det förhärs
kande intrycket här är kanske kontaktmannens förmåga att känna sin be
gränsning, att inte företa sig svårare uppgifter än han verkligen kunnat 
klara. H a n har också i regel etablerat ett hyggligt samarbete med by
rån. 

Undersökaren har före sin skattning av de 35 ärendena läst in varje 
journal samt intervjuat de socialarbetare som handlagt ärendena. Där
efter har varje socialarbetare skattat de ärenden han — eller hon •— hand
lagt. Först någon dag efter det att socialarbetarna intervjuats har de er
hållit närmare information om undersökningen och underrättats om att 
de skulle utföra en skattning av sina ärenden. Skriftlig och muntlig in
struktion om normerna för skattningen har lämnats till varje socialarbe
tare. Resultatet av de båda skattningarna har sedan jämförts. 

När det gäller skattningen av kontaktens karaktär visar det sig att un
dersökarens och socialarbetarnas bedömningar överensstämmer i 71,4 % 
av fallen. I 17,2 % är avvikelsen ett och i 11,4 % två steg (produktmo-
mentkoefficient = 0,54). Fördelningen av ärendena på olika kontakt
typer framgår av diagram 1. 

O m man utgår från undersökarens skattning finner man att knappt 
hälften av kontakterna varit av vänskaplig karaktär, en fjärdedel av ku
ra tiv och en knapp tredjedel av övervakande karaktär. Något anmärk
ningsvärt är att så relativt många ärenden hänför sig till typen överva
kande/kontrollerande — 7 till antalet om man utgår från socialarbetar
nas bedömning, som hänför ett något lägre antal till denna kategori än 
undersökaren. En tänkbar förklaring kunde varit att »övervakningsären
den» handlagts av en eller ett par kontaktmän (med direkt inriktning på 
övervakande å tgärder) . Så är dock inte fallet, u tan dessa 7 (enligt social
arbetarnas skattning) kontakter fördelar sig på 5 förbindelsemän. Till en 
viss del torde utebliven eller felaktig instruktion ha bidragit till att kon
takterna i ett antal ärenden haft ett huvuddrag av tvång. Alldeles klart är 
detta mot såväl lagstiftares som sakkunnigas intentioner. 

I fråga om helhetsintrycket av medhjälparnas insatser föreligger över
ensstämmelse i skattningen i 60 % av fallen medan avvikelser på ett och 
två steg förekommer i 34,4 resp 5,6 % av fallen (produktmomentkoeffi-
cient = 0,49). Ärendenas fördelning enligt diagram 2. 

För at t återigen utgå från undersökarens skattning visar det sig, att i 
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Diagram 1 

drygt hälften av ärendena hade klienten klarat sig lika bra utan kontakt
man (socialarbetarnas siffra 40 %). Positivt helhetsintryck redovisas i en 
femtedel av fallen och negativt i knappt en tredjedel. Socialarbetarna har 
en något högre andel positiva helhetsintryck. 

Även om man mot den tillämpade indelningen kan rikta den anmärk
ningen, att den är grov och utesluter finare nyanser — varigenom givet
vis även ett visst godtycke, kommit att göra sig gällande vid placeringen 
av ärendena i den ena eller den andra kategorin — torde man kunna fast
slå, att antalet ärenden i »likgiltighetszonen» är oroväckande högt liksom 
det antal som bedömts som negativa. Av de 10 kontakter undersökaren 
bedömt som övervakande till karaktären har vid den senare företagna 
skattningen av helhetsintrycket 8 hänförts till kategori I (negativt hel
hetsintryck), 2 till kategori II medan ingen hänförts till kategori III (po
sitivt helhetsintryck). Motsvarande siffror för socialarbetarna: I •— 5, II 
— 1 och III — 1. Man bör kanske inte dra alltför vittgående slutsatser 
av dessa i och för sig bestickande siffror; även om skattningen av å ena 
sidan kontaktkaraktären och å andra sidan helhetsintrycket utförts vid 
skilda tidpunkter, får man räkna med möjligheten att en viss tendentiös 
bedömning kan ha skett (mer eller mindre medvetet). 

Ytterligare en fråga har varit föremål för bedömning: hur har de frivil
liga medhjälparnas insatser inverkat på socialarbetarnas arbetsbelastning? 

Något försök att ställa dessa siffror i relation till kontaktens karaktär 
och helhetsintryck har inte gjorts. Uppenbarligen måste alla förbindelse-
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Diagram 2 

ärenden till en början medföra en viss ökad arbetsbelastning för social
arbetaren — i form av instruktion, pappersexercis m m. Hur denna »för-
stagångskostnad» sedan förräntar sig beror i hög grad på medhjälparens 
lämplighet och socialarbetarens instruktionsförmåga. I gynnsammaste 
fall tar medhjälparen omedelbart upp socialarbetarens intentioner och 
sköter sig sedan så att säga på egen hand medan i motsatt fall medarbe
taren kräver upprepad instruktion och kanske vänder sig till socialarbe
taren vid ett otal tillfällen för råd och stöd. Som exempel på vad »mins
kad arbetsbelastning» har inneburit i ett par kontaktmannaärenden vid 
informationsbyrån kan nämnas: kontaktmannen har hjälpt klienten med 
skrivelser och framställningar till olika myndigheter — i ett fall medverkat 
till att klienten återvunnit en anställning i Stockholms stad, som han fel
aktigt avskedats ifrån. I ett annat fall har kontaktmannen hjälpt klien
ten till miljöombyte genom att bereda honom plats på folkhögskola. Dessa 
åtgärder har varit adekvata och nödvändiga och verkligen inneburit en 
arbetslindring för socialarbetaren. Även om man kan tänka sig att posi
tiva kontakter av vänskaplig, kamratlig karaktär på lång sikt kan kom
ma att innebära en arbetslättnad för socialarbetaren har sådana fall inte 
hänförts till kategorien »minskad arbetsbelastning». Som exempel på 
»ökad arbetsbelastning» kan nämnas : kontaktmannen har brustit i rappor
tering, varit alltför osjälvständig — kontaktat socialarbetaren i tid och 
otid (även på dennes fritid). Ärenden där socialarbetarens instruktioner, 
råd och stöd m m inte gett någon påtaglig utdelning har hänförts hit. 
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Sammanfat tning och egna synpunkter 

Intrycken av den insats de frivilliga gjort och gör vid informationsbyrån 
är, det torde undersökningen något så när utvisa, en aning blandade; 
det antal fall där helhetsintrycket av medhjälparnas insats bedömts som 
gott är knappast imponerande stort. Samtal med socialarbetarna vid by
rån har givit vid handen att de positiva ärendena fördelar sig på ett fåtal 
(högst 5) kontaktmän. För de 35 ärenden som här redovisats har svarat 
17 kontaktmän; 3 har haft vardera 3 ärenden, 12 har haft 2 och 2 var
dera 1 ärende. Bristen på verkligt goda kontaktmän torde vara en av för
klaringarna till att så relativt få kontaktmannaärenden förekommit vid 
byrån under de år denna bedrivit sin verksamhet. Medhjälparverksamhe-
ten synes ha varit livligast under år 1958, varefter den avtagit något. Det 
finns f n ingenting som tyder på ett ökat användande av frivillig arbets
kraft vid byrån. Ansträngningar görs för att bredda verksamheten — sam
tidigt som det står alltmera klart hur svårt det är att få klienterna att ac
ceptera en fortlöpande förbindelse med en kontaktman ; även om det heter 
att den hjälpbehövande frivilligt söker hjälp för sina alkoholproblem, mås
te man räkna med att det hos honom finns ett visst motstånd — under-
eller omedvetet — mot den förändring i hans livsföring som hans beslut 
innebär. Alkoholen har varit en nödvändighet i hans tillvaro, ett medel 
att upprät thålla en viss psykisk jämvikt. Nu skall alkoholen, så att säga, 
tas ifrån honom och det är inte otänkbart att klienten upplever detta 
som ett hot mot den personliga integriteten. Mötet med nykterhetsnämn
den (informationsbyrån) innebär säkerligen en stark påfrestning för den 
hjälpsökande. Även om kontakten med socialarbetaren blir hygglig upp
lever han sannolikt hela tiden ett visst tryck, en press på sig; han måste 
söka hjälp, måste bli nykter; samhället kräver det, hans anhöriga, arbets
kamrater etc. Att under dessa kritiska förhållanden begära att klienten 
skall acceptera även en kontaktman är kanske att ställa väl stora krav på 
honom. Ligger det inte nära till hands, at t han upplever ett eventuellt 
sådant förslag som ett försök at t definitivt få honom under kontroll? 

Det är viktigt at t hålla i minnet, att den redovisade undersökningen är 
gjord vid en institution med relativt speciella — i varje fall för nykter
hetsvården i gemen — arbetsmetoder. Idén att de åtgärder som vid
tas mot alkoholproblemen aldrig får stå i strid med den hjälpsökandes 
egna önskemål, att de skall realiseras i samarbete med klienten, är vis
serligen inte helt ny — men hittills mycket litet prövad i Sverige. Infor
mationsbyrån, som nu är inne i sitt sjunde verksamhetsår, torde ännu inte 
helt ha funnit de rätta formerna för sin verksamhet. Denna fråga är om
fattande och kan inte tas upp till närmare behandling i denna uppsats. 
Några av de bärande principerna för verksamheten vid byrån bör dock 
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nämnas: klientens frivilliga medverkan och i samband därmed respekte
rande av hans personliga integritet; försök att finna och vidta behand
lingsåtgärder avpassade efter varje klients behov och möjligheter — nå
got som förutsätter en social, medicinsk och psykologisk helhetssyn på den 
hjälpsökande. En enkelriktad koncentration på symtomen bör alltså inte 
förekomma! Vid förverkligandet av dessa principer utgör lagarbetet vid 
byrån en viktig del; samverkan mellan klient, socialarbetare, läkare och 
psykolog är en nödvändig förutsättning om man vill uppnå resultat som 
sträcker sig utöver enbart ett l indrande av symtomen. Diskussion av 
varje enskilt ärende är önskvärd — tyvärr inte alltid möjlig att realisera. 

De frivilliga medhjälparnas plats i sammanhanget synes vara något 
oklar. Olika sakkunnigas uppfattning, att medhjälparna borde kunna bli 
till stor nytta under övergångstiden till fri sprit utsäger ingenting om mål
sättningen för de frivilliga krafternas arbete. Något om denna kan man 
visserligen finna i tillämpningskungörelsen, § 7. Ingenstans har dock, så
vitt jag kunnat finna, getts något besked om relationerna mellan socialar
betaren och den frivilliga arbetskraften i ett särskilt hänseende: skall den 
frivillige medhjälparen utföra väsentligen samma arbete som socialarbeta
ren eller skall han vara endast ett komplement? I varje fall vid nykterhets
nämnden i Stockholm med dess relativt stora t jänstemannakår synes 
knappast det första alternativet ha kommit i fråga. O m man bestämmer 
sig för komplementalternativet innebär detta, att både socialarbetaren 
och medhjälparen kommer at t syssla med den hjälpbehövande. Själv
fallet blir det då nödvändigt med en noggrann samordning av de åtgärder 
som vidtas på respektive håll för att inte göra situationen för klienten 
alltför förvirrad. Med tanke på de svårigheter till ett effektivt samarbete 
som ofta föreligger redan inom den begränsade värld som en byrå utgör, 
förstår man hur mycket svårare det måste vara att få detta samarbete att 
fungera mellan socialarbetare och medhjälpare. För at t förbindelsemannen 
skall kunna fullgöra sin uppgift på ett tillfredsställande sätt och därmed 
också, som sakkunniga tänkt sig, lindra socialarbetarens arbetsbörda, krävs 
uppenbarligen att han håller sig fortlöpande underrät tad om arbetet vid 
byrån, deltar i samarbetskonferenser — över huvud taget ingår som en 
integrerande del i byråns arbetsteam. Skulle detta gå att genomföra borde 
förbindelsemannen — under förutsättning av personlig lämplighet — 
onekligen kunna göra en hygglig insats. M a n frågar sig dock om det är 
praktiskt möjligt för den frivillige medarbetaren at t jämsides med sitt 
dagliga arbete hinna med de uppgifter jag nämnt ovan. 

Daniel Wiklund framhåller — i likhet med på sin tid nykterhets-
nämndssakkunniga — att det inte torde vara praktiskt möjligt att upp
rusta nykterhetsvården med heltidspersonal så starkt, att frivillig personal 
blir obehövlig. Skulle detta förmodande i en framtid visa sig riktigt, be-
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tyder det att den människovårdande verksamheten inom svensk nykter
hetsvård även i fortsättningen delvis kommer att utföras av frivilliga kraf
ter och på fritid. Det må råda olika uppfattningar om önskvärdheten av 
ett sådant förhållande; när det gäller kravet på utövarna måste dock det
ta alltid ställas högt. Av detta torde följa, att utbildningsfrågan har sin 
givna betydelse för de frivilliga medhjälparna och deras verksamhet. O m 
exempelvis den utbildning som meddelas vid nykterhetsnämnden i Stock
holm skall anses som tillfyllest eller betraktas endast som elementärt orien
terande är tveksamt. För en person som i egentlig mening saknar för
kunskaper torde den knappast förslå långt. H ä r föreligger sannolikt en 
viss risk för att de kunskaper som meddelas kursdeltagarna vid ett par 
föreläsningstimmar av en del mindre omdömesgilla medhjälpare tas som 
utgångspunkt för en kvackarbetonad verksamhet på t ex det psykologis
ka planet. Det är inte min avsikt att här försöka precisera omfattningen av 
den utbildning, som enligt min mening är behövlig för medhjälparna. Det 
torde räcka med det redan gjorda påpekandet om de risker för kvackeri 
som föreligger, när kontaktmannen besitter endast »halvkunskaper». I det
ta sammanhang kan det vara värt att erinra om på olika håll resta krav 
på kvalificerad utbildning för socialarbetare; lika berättigat torde det va
ra med skärpta krav när det gäller utbildningen på medhjälparsidan. 

En annan fråga som borde ägnas större uppmärksamhet är urvalet av 
medhjälparna. Som redan nämnts har i varje fall inte vid nykterhets
nämnden i Stockholm skett någon egentlig gallring av personer som an
mält intresse för medhjälparverksamheten. Nog kunde det vara värt mö
dan att försöka ta reda på vilka motiv som kan ligga bakom en persons 
önskan att på sin fritid och mot en blygsam ersättning ta sig an och 
försöka hjälpa andra människor. Genom en sådan undersökning, gärna 
i förening med, förslagsvis, något personlighetstest, skulle det vara möj
ligt att på ett tidigt stadium avskilja olämpligare medhjälpsaspiranter. 

Att i en uppsats av detta begränsade format kunna behandla ens till
närmelsevis alla frågeställningar är givetvis inte möjligt. Exempelvis hade 
det vid den företagna undersökningen varit av intresse att ta reda på om 
det vid kontaktmannaärenden föreligger någon skillnad mellan manligt 
och kvinnligt klientel. Det hade vidare säkerligen varit värdefullt om en 
viss uppmärksamhet kunnat ägnas medhjälparna själva (undersökning av 
yrkestillhörighet, utbildning m m ) . 

Den hittillsvarande erfarenheten av de frivilliga medhjälparnas verk
samhet vid informationsbyrån är med tanke på de förhoppningar som 
knutits till verksamheten på olika håll oväntat negativ. Sakkunnigas an
tagande3 att det klientel som skulle bli föremål för hjälpåtgärder genom 
sitt lindrigare alkoholmissbruk skulle lämpa sig särskilt väl för kontakt
män synes ha slagit fel. En tänkbar förklaring till detta kan vara, att 
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de sakkunniga utgått ifrån resonemanget att lindriga alkoholproblem inne
bär att även de bakomliggande personlighetsproblemen är lindriga. Troli
gen ligger dock förklaringen — åtminstone till en del — på ett annat plan ; 
enligt den vid informationsbyrån företagna undersökningen av klientel 
som haft fortlöpande kontakt med byrån under år 1957 har mer än 70 % 
av klientelet bedömts som avancerat i sitt alkoholmissbruk. Till gruppen 
avancerade alkoholmissbrukare har därvid hänförts sådana som (bl a) 
haft ett klart ut talat återställarbehov. Det al lmänna intrycket efter 1957 
synes ha varit, att avanceringsgraden hos de hjälpsökande snarast ökat. 
Därmed skulle — fortfarande med utgångspunkt från de sakkunnigas re
sonemang — en av de viktigaste förutsättningarna för medhjälparna till 
ett framgångsrikt arbete helt enkelt inte föreligga. Som en av de vikti
gaste orsakerna till den relativt ringa framgång medhjälparverksamheten 
ditintills haft betecknade nämligen de sakkunniga det faktum att med
hjälparna förelagts alltför svåra fall av alkoholmissbruk. Vad åter beträf
far sakkunnigas antagande, att de frivilliga medhjälparna särskilt väl skulle 
lämpa sig för klientel med lindrigare alkoholproblem, har detta antagan
de inte närmare motiverats. Tanken bakom kan möjligen ha varit att det 
borde vara relativt lätt a t t tillrättaföra klientel med lindriga alkoholpro
blem, att det skulle kunna ske genom insättande av relativt enkla åtgär
der. En samstämmig uppfattning bland de tjänstemän vid informations
byrån som varit (och är) inkopplade på medhjälparverksamheten synes 
vara, att verksamheten är ett svartrakterat instrument, att den möda som 
krävs för att hålla verksamheten i gång är alltför omfattande i förhållande 
till den utdelning den hittills givit. Det finns mycket som talar för, att 
tiden är mogen för en förutsättningslös omprövning av frågan om an
vändandet av frivilliga medhjälpare — inte bara vid informationsbyrån. 

Litteraturhänvisningar 

1) Lag om nykterhetsvård, 1954. 
2) Daniel Wiklund: Ett socialt medborgarvärn, 1959 (med utdrag ur tillämp

ningskungörelsen) . 
3) Nykterhetsnämnd-sakkunniga: Förslag angående förstärkning av nykterhets

nämnderna med friviliga krafter m m, 1953. 
4) Proposition-nr 159 med förslag till lag om nykterhetsvård m m, 1954. 
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Hur bekämpa det kvinnliga alkoholmissbruket? 

Nykterhetsnämnder, läkare m fl: I första hand ytterst angeläget att 
bromsa upp ungdomars och kvinnors tilltagande alkoholmissbruk 

Situationen för de kvinnliga alkoholmissbrukarna har det sista årtiondet väsentligt 
försämrats. Det kvinnliga alkoholmissbruket har visat påtagliga tendenser till en 
oavlåtlig ökning. Rent siffermässigt sett är de kvinnliga alkoholisterna i Stockholm 
en relativt liten grupp. Under fjolåret registrerades 472 kvinnor på grund av att 
de gjort sig skyldiga till kvalificerat alkoholmissbruk medan motsvarande siffra för 
män var omkring 5 000. Oroväckande är emellertid att de registrerade anmälning
arna sedan 1956 stigit från 271 till 472. Hur situationen för landet i övrigt gestal
tar sig i detta avseende är okänt men sannolikt har även där stegring ägt rum. 
Sedan flera år tillbaka har det alltsom oftast påvisats hur missbruket liksom börjat 
»gräva sig in» i samhällsgrupper som tidigare aldrig eller sällan berörts härav. Nu
mera är nämligen kvinnor med asocialt beteendemönster ett mindretal av dem som 
blir anmälda till nämnden. Flertalet är hemmakvinnor från skilda samhällsklasser 
och gifta yrkeskvinnor. Nykterhetsnämnden i Stockholm har sedan åtskilliga år till
baka arbetat för att skapa differentierade vårdmöjligheter för dessa klienter i vad 
det gäller det förebyggande vårdarbetet. Inom loppet av något år torde ytterligare 
såväl socialt som medicinskt uppbyggda vårdenheter stå till kvinnornas förfogande. 
Så snart det emellertid blir fråga om tvångsåtgärder har nämnden i Stockholm lik
som nämnderna i landet i övrigt endast haft två anstalter att välja mellan: Bro-
torpsanstalten i Närke och Hagbyhemmet i Uppland. Den förstnämnda anstalten 
är närmast att betrakta som en de kvinnliga alkoholmissbrukarnas asylanstalt. På 
Hagbyhemmet blandas alla övriga vårdtagare utan någon som helst möjlighet till 
differentiering med hänsyn till sinnesart, intressen och livsbetingelser. Detta är i 
hög grad otillfredsställande. Nykterhetsvårdsutredningen har observerat detta för
hållande och under ett tidigare skede haft planer på att söka åstadkomma en såväl 
mera kvalificerad som differentierad vård för kvinnor. Dessa planeringar har se
nare inte ansetts böra fullföljas. Eftersom gruppen av kvinnliga vårdtagare är rela
tivt liten har utredningen funnit sig böra acceptera att skiftande vårdmöjligheter 
endast i begränsad omfattning anordnas. »Däremot synes det inte möjligt att för 
denna jämförelsevis begränsade kategori tillskapa differentierade vårdresurser i 
samma utsträckning som för det manliga klientelet.» Denna attityd mot ett ur sam
hällssynpunkt oroande problem är ägnad att förvåna. Det kvinnliga alkoholmiss
bruket har i släptåg destruktiva verkningar för bland annat familj och barn som i 
många avseenden överträffar vad de manliga alkoholmissbrukarna än kan åstad
komma. Angelägnare än något annat inom dagens nykterhetsvård är att i första 
hand försöka »bromsa upp» såväl ungdomars som kvinnors tilltagande alkoholmiss
bruk. Härtill krävs kvalificerade åtgärder som blir kostsamma. 

Ett spörsmål som gång efter annan förts fram är det ta : »Är den kvinnliga alko
holismen till sina yttringar av samma slag som den de manliga klienterna upp
visar?» Rent erfarenhetsmässigt kan anföras att den kvinnliga missbrukaren ofta 
företer schatteringar och reaktioner som i många avseenden avviker från dem de 
manlijja alkoholmissbrukarna plägar lägga i dagen, framförallt på det emotionella 
området. Den kvinnliga alkoholismen är som regel betydligt mera komplicerad än 
den manliga. Kvinnan hindras oftare än män att söka hjälp av rent konventionella 
skäl, t ex hennes anförvanters ovilja att i något avseende bli tvungna att uppehålla 
kontakt med nykterhetsnämnden. Hennes hållning gentemot nämnden blir därför 
på ett speciellt sätt ofta misstänksam och avvaktande. Ett tillrättaförande kräver 
mera personligt engagemang från personalens sida. Försöken att nå kontakt med 
klienten blir ofta trevande och varsamma, speciellt när man närmar sig det största 
av alla problem i detta sammanhang — barnen. Härtill kommer att de anmälda 
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kvinnorna mer än männen uppvisar mentala störningar av komplicerad natur med 
inte sällan betydande risk för suicid. 

Nykterhetsvårdsutredningens rekommendation att framdeles eventuellt förlägga 
vårdavdelning i närheten av ett mentalsjukhus må väl tolkas så att även utred
ningen haft känslan av att man rörde sig på områden som är alltför bristfälligt 
kartlagda och att man därför fann âet önskvärt att psykiatriskt utbildad persona] 
kunde engageras i vårdarbetet. Kommunal t eller regionalt torde det inte vara möj
ligt att för närvarande upprä t ta allmänna vårdanstalter för ett kvinnligt klientel. 
Ofrånkomligt är att man inom en mycket snar framtid blir nödsakad att skapa 
andra kvalificerade vårdformer för tvångsmässigt vårdbehövande kvinnor. 

(Stockholms stads nykterhetsnämnd) 

Mot bakgrunden av den oroväckande ökningen av antalet kvinnliga alkoholmiss
brukare anser överståthållarämbetet, att de nuvarande resurserna för tvangsmässig 
anstaltsvård av kvinnor är otillräckliga och inte erbjuder tillfredsställande möjlig
heter till differentiering av klientelet. Ämbetet vill förorda, att formerna för den 
tvångsmässiga vården av kvinnoklientelet blir föremål för ingående utredning i 
syfte att snarast förbättra vårdresurserna på detta område. 

(Överståthållarämbetet i Stockholm) 

Förvaltningsutskottet kan inte biträda uppfattningen att det är mindre nödvändigt 
att skapa särskilda vårdanordningar för kvinnoklientelet. Verkställda enkäter inom 
Stockholms läns landstingsområde ger klart vid handen, att det föreligger underlag 
för Stockholms läns vidkommande att tillskapa vårdformer, analoga med dem för 
det manliga klientelet. 

(Stockholms läns landsting) 

Det är ovanligt att ungdomar hunni t så långt i sin dryckeskarriär att man kan 
tala om alkoholism. Likaså är det ovanligt att kvinnor någonsin hinner så långt. 
Alkoholmissbrukare inom dessa båda grupper är därför ett psykiskt mer än genom
snittligt belastat klientel. Man kan a priori säga att de behöver särskilt intensiv och 
kvalificerad behandling. Någon pålitlig kännedom om de karakteristiska dragen 
inom dessa grupper har man emellertid inte och sålunda inte heller några säkra 
hållpunkter för behandlingen. Det är synnerligen angeläget, att dessa frågor görs 
till föremål för en djupgående utredning, där rena forskningsuppgifter av social
psykologisk och psykiatrisk natur är nödvändiga. 

(Sveriges läkarförbund) 

Kvinnoklientelets omfattning är begränsad, men fylleriet är i stark stegring även 
bland kvinnorna. Svenska läkarsällskapet ifrågasätter om det inte för kvinnornas 
del rent av skulle vara på tiden att helt överlåta vården av alkoholskadade till de 
medicinska vårdorganen, särskilt mentalsjukhusen och de psykiatriska klinikerna. 
Det rör sig om ett begränsat antal fall — 1959 vårdades 90 kvinnor på allmän 
vårdanstalt för alkoholmissbruk — som utan svårighet torde kunna tas om hand av 
den medicinska vårdapparaten. Det skulle troligen inte vara någon omöjlig uppgift 
att inrätta ett fåtal smärre avdelningar vid några mentalsjukhus eller kliniker, var
vid även sjukhem skulle kunna ordnas i samråd mellan nykterhetsnämnder och 
polikliniker. Enligt sällskapets mening är det angeläget att få denna sida av pro
blemet utredd ytterligare. 

(Svenska läkarsällskapet) 

Med kännedom om svårigheterna att få välutrustad personal till kvinnoanstalter 
torde det vara lämpligt att låta förlägga hela klientelet till en anstaltsenhet, så 
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att man dels kan utnyttja den högre personalen till enbart mer kvalificerade upp
gifter och dels har större utsikter att få utbildad personal, som härigenom kan er
bjudas mer stimulerande arbete och tillgång till team-work, dessutom kan lokaler 
utnyttjas bättre, motionshall för fysisk träning kan kombineras med samlingslokal, 
och liknande. Anstalten bör vara uppdelad i små avdelningar, så att man dels får 
tillfälle att differentiera klientelet och dels kan utnyttja gruppen som terapeutiskt 
medel. 

Det föreslagna platsantalet 55 torde inte vara tillfyllest. Den 8 februari 1962 hade 
Brotorp 30 närvarande, 2 awikna , 1 eljest frånvarande (Hinseberg) och 38 för-
sökspermitterade. Hagbyhemmet hade samma dag 25 närvarande, 2 awikna , 48 
försökspermitterade. 

Anstalterna hade alltså en plats vardera att erbjuda sina 38 respektive 48 för
sökspermitterade vid behov av snabbt återförande. Den 26 mars har Brotorp 30 
närvarande, 2 awikna , 1 på fångvårdsanstalt, 1 på sjukhus och 35 försökspermit
terade, Hagbyhemmet har 26 närvarande, 1 awiken, 53 försökspermitterade. Dess
utom finns ett 10-tal exspektanter. Även om den frivilliga vården effektiveras kom
mer det att finnas behov av ett större platsantal för tvångsintagna, till vilka det 
nuvarande ungdomsvårdsskoleklientelet till en del måste beräknas komma att höra. 

Den lämpligaste organisationen synes undertecknad vara att kvinnoanstalten 
står i intim kontakt med ett mentalsjukhus. Klienten tas in på sjukhuset för av-
giftning, somatisk genomgång (go-prov) och psykiatrisk preliminärbedömning. 
Denna sjukhusavdelning skulle administrativt utgöra en del av anstalten. Avdel
ningsläkaren är anstaltsläkare och styrelseledamot. Anstaltens kurator tar social 
autoanamnes medan klienten är »patient» och ett gott terapiklimat kan förutsättas. 
När klienten kommer u t till anstalten har man på så sätt större möjligheter att 
genast inge denna känsla av att vården innebär mer än passivt omhändertagande. 
Man kan i en del fall räkna med samarbetsvilja och man kan i varje fall bedöma 
klienten säkrare. Man har då följt principen att hänvisa varje nytt vårdfall till 
medicinsk akutbehandling, medicinsk och social utredning. 

Kvinnoklientelets låga numerär gör att man inte kan inrätta specialanstalter. 
Nämnda intagningssjukhus kunde utgöra buffert även för de sällsynta fall, som är 
så grava psykopater a t t de inte kan klaras med vanliga anstaltsresurser. Frågan 
om dessa och patienter med psykos skall utskrivas till mentalsjukvården eller inte, 
behöver då inte bli så svårbedömd. O m anstalten knyts till mentalsjukhus är också 
förutsättningarna för tillgång till psykologisk expertis större. 

Arbetsdriften vid en kvinnoanstalt utgör ett synnerligen svårt problem. Klien
terna utgör en blandning av främst lågbegåvade, prostituerade och hemmafruar. 
De förstnämnda blir lätt anstaltsanpassade men är svårplacerade om man önskar 
träna dem till produktivitet. De prostituerade är föga intresserade av arbetsträning, 
då de redan har ett inkomstbringande yrke. Hemmafruarna behöver ofta mer än 
arbetsträning. De skall u t i arbetslivet efter åren i äktenskapet, vad de kan be
höva ärJ regelrätt omskolning och anstaltstiden kunde då lämpligen i viss mån 
nyttjas till arbetsprövning. Man måste alltså ställa stora krav på den arbetsledande 
personalen. I den bör ingå en väl utbildad arbetsterapeut, som kan ta hand om 
det neurosbetonade klientelet och föra det fram till den egentliga arbetsdriften. 
Denna bör planeras så att klienterna har möjlighet att på anstalten pröva på sys
selsättningar som kan erbjudas dem när de kommer ut i arbetslivet. Att intimt 
samarbete i olika avseenden därför fordras med de arbetsvårdande myndigheterna 
framstår som självskrivet, önskvär t vore att inspektören för arbetsvårdsexpeditio-
nen vid närmaste länsarbetsnämnd kunde räknas in i behandlingsteamet och bistå 
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Kvinnlig alkoholist 

En lördagseftermiddag i mitten på juli ringde det på hemmatelefonen hos 
Sociala Meddelandens redaktör. Anroparen var en hörbarligen yngre man, 
som sade sig vilja vara anonym, han ringde på en annan persons vägnar. 

— Jag har ingen egen telefon, jag står inne på telegrafen och ringer. 
Hos mig är en flicka Martina. Ni känner till henne, inte sant? Hon är 
som ni torde veta alkoholiserad och kan inte f n ta hand om sig själv. 
För mig är hon en tillfällig bekantskap; i går kväll hejdade hon mig på 
gatan. Omtöcknad som hon var kunde hon inte ta sig hem själv utan bad 
mig skaffa en bil åt henne, men så åtrade hon sig och lät mig förstå 
att hon egentligen inte hade någonstans att ta sig hem till. Hon bor till
fälligtvis hos sin fästman. Han är också svårt alkoholskadad men de tycks 
kunna hjälpa varandra, han lär kämpa tappert för att komma ur sina 
svårigheter, men nu befinner han sig i en desperat period. Då kan hon 
varje stund befara att han skall misshandla henne och kasta ut henne. 
Det hände bara för några dar sedan. Hon störtade ut på gatan, det var 
vid niotiden på kvällen; besinningslöst tog hon vägen ner till den nära
liggande hamnen och över till en båt; hon har tidigare haft erfarenhet 
av villkorslös gästfrihet på en sådan båt. Nu blev hon emellertid handlöst 
kastad över relingen ner på stenkajen när hon vägrade betala in natura. 
Där fann polisen henne blåslagen till följd av fästmannens misshandel 
och fallet ner från båten. När fyra timmar förflutit, och den tidpunkt 
var inne då polisen har skyldighet att släppa en intagen alkoholist — kloc
kan var då två — bad hon att få stanna på stationen till morgonen och 
det lät man henne göra. Inom parentes sagt borde polisen ha möjlighet 
att ge den alkoholskadade en ny form av hjälp när den lagenliga förva
ringstiden är slut. Bakrusångesten driver ju vederbörande till ett nytt rus 
och det händer inte sällan att han eller hon snart är åter i finkan. Nå, 
tillbaka till Martina. Jag vet mig aldrig hos en människa ha sett sådana 
tecken på fysisk och psykisk skräck som hos henne denna kväll. I dag är 
hon nykter, hon säger sig ha fått antabus och går inte på sprit, men när 
jag träffade henne hade hon sniffat eter. Hon hade varit hos alkoholpoli
klinikens överläkare några timmar tidigare på dagen, men tydligen inte 
anförtrott honom sitt aktuella nödläge, därför att hon var spänd av rädsla 
att han skulle remittera henne tillbaka till den kvinnliga alkoholistanstal
ten, varifrån hon nyss kommit — och hon ville inte heller frivilligt an
mäla sig på Beckomberga, där hon visst varit ett tjugotal gånger och ofta 
rymt så att där vet de sig nu ingen annan råd än att sätta in henne på 
»stormavdelningen». (Red:s anm.: Allt detta kände vi redan till.) 

— Vad gör jag? frågade den bekymrade mannen i telefonen. Jag kan 
inte ha henne kvar här längre. Hon är i ett sådant svaghetstillstånd att 
jag inte kan visa mig tillsammans med henne ute för att finna någon 
hjälp. Hon är alldeles utan medel och själv är jag också f n i ett eko-
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nomiskt trängt läge så jag kan inte ens hjälpa henne till bilpengar om 
det nu ges en adress att sända henne till. Jag har ju inget ansvar för 
henne. Men det spöregnar ute och jag kan inte utan vidare lyfta ut hen
ne på gatan. Hon är ju en sympatisk person och jag är inte alldeles främ
mande för alkoholproblemet. Vad jag sökt att göra är vad man gör som 
människa mot människa. 

Så långt telefonsamtalet. Martina — fru L — hade haft tur. Hennes 
okände hjälpare befanns senare vara en socialarbetare som tagit hand 
om henne i samförstånd med sin familj. Och sedan? Den ordinarie över
vakaren var på semester, vem som var ersättare gick inte att få besked 
om. Var i julilördagens semesterstiltje finna möjligheten till det husrum 
och den omvårdnad som fru L var i trängande behov av? 

Vi rådgjorde med fru W, som under en följd av år efter förmåga fyllt 
en övervakares uppgift vid sidan om de av nykterhetsvården kallade över
vakarna. Samtliga de personer i ansvarig ställning som söktes på institu
tioner och hem visade sig vara bortresta och vikarierna visste ingen råd. 
En distriktssköterska som annars är ett under av hjälpsamhet för sina 
sjuka klienter, hesiterade och inför frågan om hon kunde anvisa något 
enskilt hem villigt att ta sig an denna hemlösa sjuka kvinna för ett dygn 
svarade hon: »Nej, det är nog så att folk är rädda för de alkoholsjuka 
på samma sätt som de förr var rädda för de lungsjuka.» En socialsyster 
på Söder ville gärna bistå men hade inga andra råd att ge än att hänvisa 
till frälsningsarmens hem för kvinnor eller Stockholms stads kvinnohotell 
Spjutet. På det förstnämnda sades det vara upptaget för lång tid framåt 
och på Spjutet skulle fru L inte stanna utan fly efter ett par minuter som 
hon gjort vid ett tidigare tillfälle, då hon hänvisats dit — och hamna 
man vet inte var. Och då blev situationen än mer svår att bemästra. 

Fortsättningen 

Fru W ordnade en provisorisk sovplats i sitt hem för fru L, dock endast 
för det närmaste dygnet. Fru L:s svåra ångest gör det omöjligt för hen
ne att Vara ensam och alla familjens medlemmar hade arbete. 

— På söndagen lyckades vi få fru L mottagen hos vänner till mig, be
rättar fru W. Men de är hårt pressade själva både vad nerver och ekono
mi angår så vi bestämde bara för en dag i taget. Det tycks f ö vara just 
bland människor som själva har det svårt som man kan räkna med att få 
hjälp. Det är mycket få man kan gå till och be om ett handtag för en 
svårt alkoholskadad människa — speciellt där resurserna ser ut att finnas. 
Det låter bittert men det är så. 
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Nu tog det fyra dar innan vi fick något ordnat: inläggning på sjukhus 
efter frivillig ansökan och mot löfte att slippa alkoholistanstalt (någon 
fylleriförseelse fanns inte med i spelet denna gång). 

Så for jag på tre veckors semester — och andra dagen jag var i tjänst 
igen ringer kriminalpolisen: »Ni känner ju fru L? Vi ser ert namn i hen
nes sjukhusjournaler. Hon har awikit från sjukhuset då hon fick veta att 
man bara väntade på transport till Brotorp. Vet ni något om var hon 
finns?» 

Sanningsenligt försäkrade jag att det visste jag inte — jag hade levat 
i den tron att hon var föremål för vård. 

När det småningom kom en telefonhälsning från henne fick jag höra 
att de krampanfall hon hade lidit av för något år sedan nu kommit igen, 
att hon hade blödningar och borde komma under gynekologbehandling 
och att hon — i desperation inför hotet om alkoholistanstalt eller i ångest 
över huvud taget — hade tömt en burk lugnande tabletter. »Nu tror jag 
krisen är över, jag har vakat över henne tre nätter», meddelade rösten i 
telefon. 

Läkare till denna svårt sjuka kvinna hade man inte vågat tillkalla — 
hon söktes ju av polisen. 

Jag fann henne ytterligt svag men inte omtöcknad — hon hade inte 
kunnat behålla någon mat men det började nu ge sig. 

Vi tog nu kontakt med en läkare som lovade att hon tryggt kunde 
besöka honom. Jag skrev en liten brevlapp — telefon fanns inte. 

Efter ett par dagar ringde den person som med ett stort tålamod tog 
hand om henne : »Nu är det så illa så jag tror inte jag vågar behålla hen
ne här längre.» 

Vad göra? Telefon till läkaren, taxi för att på lunchen hämta »an
sökan 1» ( = e g e n ansökan), taxi till den sjuka, fåfänga försök att över
tala, lirka, suggerera: »Skriv på, vi kan inte ta ansvar för det här, du 
måste ha vård . . .» Hinner inte längre, ni får väl ringa om det blir nån 
ändring . . . taxi tillbaka till arbetet. 

Tidigt nästa morgon telefon: Nu är det mycket sämre, hon har lovat 
skriva på ansökan. Taxi. Men påskrift nekas — den sjuka omtöcknad, 
skräckfylld. Det heter »frivilligt» — det ska vi tala tyst om. Jag använde 
inte fysiskt våld och jag hotade inte med polisinläggning men jag använ
de allt annat. En bestämd kommandoton — otäckt bestämd — drev slut
ligen fram den nödvändiga underskriften. Taxi till arbetet. 

Sen tog det ett dygn till innan plats på sjukhuset och ambulansbeställ
ning var klara. På kvällen då jag besökte henne hallucinerade hon och 
trodde att hennes uppoffrande vårdare ville mörda henne. 

Till saken hör att ingen av oss hade pengar nog för att kalla på jour-
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havande läkare — och att vi var fast beslutna att så långt vi kunde inte 
utsätta henne för skräcken av polishämtning . . . och slutligen att allt vad 
jag kunde göra var s k fritidssysselsättning. Fru L står under nykterhets
nämndens tillsyn men vem som är hennes övervakare vet hon inte — där 
fanns alltså ingen hjälp att hämta — frånsett skräcken för Brotorp. 

I alla avseenden sämre utrustade 

— Det är detta att människor är rädda för en, och jag kan väl förstå 
deras reaktion, medgav fru L vid ett tidigare tillfälle under ett samtal 
med Sociala Meddelandens redaktör. (När hon är fri från påverkan av 
sprit och eter kan hon bedöma sig själv och sin situation förvånansvärt 
objektivt och utan kverulans.) Man känner sig som utstött ur samhället, 
som en paria. Kvinnliga alkoholmissbrukare döms hårdare än manliga, 
man vänder sig bort i förakt för dem. De är i alla avseenden sämre ut
rustade. Har merendels inte lärt sig något riktigt yrke. Jag själv har varit 
mannekäng. Det fordrar spänst och säker hållning. Den torde jag aldrig 
få åter, även om yrket övat mitt klädsinne så att jag nu trots allt något 
så när kan hålla stilen. Det har blivit en mask bakom vilken jag döljer 
min spändhet. 

Jag kan inte säga annat än att samhället tagit sig an mig, kostat på 
mig anstaltsvård i olika former och pengar till livsuppehället. Jag är nu 
31 år och jag har varit ett socialläkarfall sedan jag var 17, 18 år. Redan 
som barn fick jag samhällsskydd. Jag tillbringade min barndom till stor 
del på barnhem, en tid som var den bästa i mitt liv. Min mor var inte 
lämplig att ta vård om mig ; och min far inte heller. Alltsedan barndomen 
har jag hetsats av ångest. Den dämpas tillfälligtvis av alkohol och tablet
ter. 

På senare tid har man ju börjat förstå att den kvinnliga alkoholistvår
den släpar efter. Anstalten Brotorp, där jag nu senast varit intagen under 
cirka fyra månader, är en trevlig gård och den unga direktören är visst 
beundransvärd i sina försök att effektivisera vården. Hon förstår nog också 
att hennes klienter är för svagt rustade att klara sig ute i det allmänna 
livet, dit de oförmedlat släpps ut från anstalten; hon talar om att hon 
ville det skulle skapas ett speciellt samhälle för dessa människor, där de 
kunde få göra sig nyttiga efter var sin förmåga. Men till Brotorp har 
kommit kvinnor från alkoholistavdelningen vid det nyligen slopade kvin
nofängelset i Växjö. Några av dem är tyvärr deprimerande att vara till
sammans med. Jag är sjuk men inte kriminell. Jag förstår att av min sort 
— alkoholskadade som är ensamma och utan existensmöjlighet — finns 
det inte så många att samhället ansett sig kunna bygga en särskild anstalt 
för dem, men någon bättre differentiering borde det ändå bli. Jag har 
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nästan ingen tilltro till mig själv kvar och blir mitt dagliga umgänge kvin
nor som talar om intjack och andra lagbrott sjunker min känsla av män
niskovärde till botten. De kvinnor med mitt speciella handikapp som har 
hem kommer aldrig på en sådan här anstalt. De göms merendels hemma. 
Då jag för några år sedan var gift hölls jag praktiskt taget i bur av min 
man. Han vågade inte släppa ut mig ensam med påföljd att jag själv blev 
ännu osäkrare, tordes inte ens gå ner i mjölkmagasinet. Det är inte heller 
den riktiga behandlingsmetoden. 

Naturligtvis är det en smula trösterikt för oss att höra läkare och social
vårdare säga att de alkoholskadade är sjuka och skall betraktas och vår
das på samma sätt som andra sjuka människor. Men det dröjer nog innan 
folk i allmänhet börjar tänka så. 

De unga alkoholskadade kvinnorna behöver det göras mera för. Jag 
är i tillfälle att på nära håll se hur illa de skadas och hur de förfars. 

Men sedan? 

— Ja där står vi. Nu är det en vecka sedan fru L togs in på sjukhuset. 
Men vad gör vi sedan? 

Jag har känt fru L i åtta år, fortsätter fru W. Det har naturligtvis inte 
alltid varit lika stormigt som den här sommaren. Men bara det att det 
var tjugosjätte gången hon togs in på detta sjukhus — utom flera andra 
sjukhusvistelser — säger en hel del. Hennes rehabilitering försvåras också 
av att hon har haft tbc — bara en lunga fungerar — och av att ena 
armen är förlamad. Vad min roll i spelet beträffar har jag flera somrar 
varit med om att få in henne på sjukhuset strax innan jag har farit på 
semester — och första eller andra veckan jag har varit hemma igen har 
hon blivit utskriven. Inte vill jag påstå att sjukhuset har nån avsikt med 
det — men inte sällan har konsekvenserna omedelbart inställt sig för mig. 
Om man inskränker sig till att se saken krasst ekonomiskt så drar ju en 
sån här patient enorma kostnader. Samhället kostar på henne dyrbar vård 
en kort tid — är det skräcken för hospitalisering som utöver platsbristen 
gör att vårdtiderna blir så korta? — och så släpps hon handlöst ut i en 
tillvaro proppfull av systembolag, restauranger, bekanta av fel sort med 
en halvpanna i fickan och på sistone apotek och färghandlare där eter och 
thinner är billigt och fritt till salu. Eftervård? Så länge man inte ens frå
gar efter om hon har bostad eller inte, tycker jag inte vi ska tala om efter
vård. Och fru L är på intet sätt ensam om att hänga i luften. — Vill du 
hjälpa till, frågade jag henne. Får vi lägga fram dina erfarenheter och 
visa att de räcker inte till, de möjligheter som finns? 

— Ja kan jag bara på något sätt vara till nytta, så gärna! 
Vi vill inte anklaga sjukvården och nykterhetsvården men samhället 
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måste inse att det vill till större resurser — rikare och mera differentiera
de vårdformer och en eftervård som verkligen existerar. Rådgivnings
byråer och polikliniker är alltför ofta stängda just när de skulle behövas 
— hjälpbehovet är olyckligtvis för det mesta brinnande akut. Och mot
tagningstiden för kvinnor är kortare än för män. 

— Visst kan man förebrå mig och säga att det är lätt för mig att sitta 
här och kritisera, försvarar sig fru W. Men jag har försökt ta törnarna så 
gott det går. Varför gör jag det — det är ju sådant som samhället bör 
göra. Men när det råkar sig så att man är praktiskt taget den enda en 
människa i nöd har förtroende för, då känns det som svek att ge efter 
för tanken »det här har du varken tid eller råd eller ork till». Och det 
är ett gott virke i fru L, hon skyller inte ifrån sig och hon parasiterar inte, 
försöker inte oberättigat utnyttja samhällets hjälp. Jag har funderat på 
hur det skulle ha gått om en radikalbehandling hade satts in för tio år 
sedan. Och vilket resultat en sådan radikalbehandling kunde medföra för 
dem som i dag är tjugo år och är i farozonen. 

Eterberusad 

Sniffningen har nämnts i föregående skildring. Hur nedbrytande den kan 
vara ger följande episod en inblick i. 

En vän till mig hade »bjudits» på etersniffning och efter några dagar 
ringde hon och sökte hjälp. 

Liksom säkerligen många andra vanliga privatmänniskor som inte i sitt 
arbete har råkat på sniffningens följder visste jag nästan inte alls vad 
det var fråga om. Sprit vet man ju och narkotika vet man ju att de obön
hörligt bryter ner i längden men sniffning förstod jag trots allt inte då 
hur farlig den var — den som så ofta börjar som »ungdomligt okynne». 

Nu vet jag. 
E n v e c k a hade min vän hållit på och hon satt redan så stadigt fast 

att när hon kom till mig kunde hon inte vara utan ny sniff ens två minu
ter. Jag tog hand om eterflaskan men måste mot min vilja ge henne mer 
och mer — annars hade hon bara gått ut och skaffat sig nytt och hur 
mycket hade hon då varit hjälpt av att jag nekade henne flaskan? Så 
stark är vanebildningen. 

På en vecka! 
Ungefär varannan minut blev ögonen dimmiga och talet otydligt — 

och vi skulle ju resonera oss fram till vad vi skulle ta oss till. Resonera! 
Vi kom i alla fall så långt att hon gick med på att jag kallade på hjälp — 
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men jag var tvungen att om och om igen låta henne få eterflaskan . . . 
för att hålla henne kvar tills hjälpen från nykterhetsnämnden kom. 

När förgiftningen höll på att slå över i hysteri och raseri och rösten blev 
gäll trängde i alla fall mina ord igenom när jag lugnt sa: »Den där tonen 
får du inte använda nu.» Just då kunde jag inte tänka på annat än vad 
jag hade för händer men efteråt blev jag inte kvitt tanken på dem som 
driver kring stan när giftet har grepp om dem — utan något lugnande 
tonfall från en som de håller av och litar på. 

Så småningom kom nykterhetsnämndens assistent men då höll våra 
planer på att gå i baklås på ett oväntat sätt. Chauffören i den beställda 
bilen vägrade köra en eterpatient: »Om jag blir påverkad av de här starka 
eterångorna kring henne kan vi råka ut för en olycka bäst det är.» Sedan 
alla fönster skruvats ner gick han i alla fall till slut med på att ta kör
ningen. 

Nykterhetsnämndens assistent tog nu den sjuka till läkare — och jag 
vill ge mitt varma erkännande till dem som fortsatte när jag inte räckte 
till, som tog ansvaret och försökte ge hjälp. Men vad k a n de göra när 
resurserna är så små att i stället för att lägga in ett sånt fall på sjukhus 
måste de släppa ut henne igen klockan nio på kvällen? 

Greta Liljefors 

Kvinnoföreningarna vill stödja alkoholforskningen? 

»Resultat från någon svensk undersökning om kvinnofylleriet existerar tyvärr 
inte. Är inte kvinnoföreningarna en faktor att räkna med, när det gäller att stödja 
alkoholforskningen? Likaväl som kvinnoföreningarna aktivt stött bl a cancerforsk
ningen borde det vara en angelägen uppgift för dem att stödja en forskning som 
gäller vår tids svåraste sociala problem.» 

(Socionom Nora Sohlberg) 

Av särskild vikt anser Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbund vara att ökade 
vårdresurser av olika slag ställs till förfogande för alkoholskadade kvinnor och för 
unga alkoholmissbrukare. Den omständigheten att dessa grupper är av relativt 
ringa omfattning får inte hindra att möjligheten till en differentierad vård skapas 
även för dem. Inte minst för kvinnogruppen är frågan om skyddade bostadsfor
mer mycket betydelsefull. Även ifråga om den medicinska vården är det angeläget 
att särskilda vårdresurser i större utsträckning ställs till förfogande för dem. Även 
om tvångsintagning på anstalt i väsentligt mindre utsträckning kommer ifråga för 
det kvinnliga klientelet anser förbundet det oundgängligen nödvändigt att också 
för detta skapas möjligheter till en anstaltsvård, där väsentligt större hänsyn kan 
tas till det individuella vårdbehovet än vad som för närvarande är fallet. 

(Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbund) 

Alkoholproblemet kräver krafttag. Centerns kvinnoförbund föreslår bät t re utrymme 
för nykterhetsundervisning i skolorna, ingen sprit till ungdom under 21 år på 
restaurang, större anslag till forskning kring alkoholproblemet, dess orsaker och 
verkningar ! 
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Promiskuösa, prostituerade och 
alkoholiserade flickor?1 

Av socialläkare J O H N TAKMAN 

De flesta undersökningar från gränsområdet mellan ungdomspsykiatri, 
sociologi, kriminologi och alkoholforskning har gällt pojkarna. För flickor
na har intresset varit mindre, sannolikt beroende på att deras beteende
rubbningar haft mindre dramatiska verkningar och mest drabbat dem 
själva. De aktivt asociala pojkarna har varit talrikare och deras asociali-
tet mer iögonfallande. Framförallt har den medfört omedelbara och känn
bara ekonomiska skador för andra medborgare och för samhället. 

Men på längre sikt, som mödrar för nästa generation, spelar de asocia
la flickorna troligen en mera destruktiv roll än de asociala pojkarna. Den 
dåliga miljön går ofta i arv. I regel är det mödrarnas kvalitet som blir 
utslagsgivande. I alla händelser kan man konstatera att en problematisk 
fader är mindre ödesdiger för barnens utveckling än en problematisk mo
der. Jag är inte tillräckligt väl orienterad i den genetiska litteraturen för 
att känna till hur mycket hänsyn som tagits till denna iakttagelse i den 
gamla diskussionen om anlagens betydelse kontra miljöns. Jag föreställer 
mig att den kan anföras till stöd för hypotesen att miljön mer än anlagen 
i regel är avgörande för personlighetsutvecklingen. 

Nästan utan undantag har promiskuösa, prostituerade och alkoholise
rade flickor växt upp i ogynnsamma förhållanden. Många av dem för
summar i sin tur sina barn. Om vi skall gripa in i djävulscirkeln av stän
digt upprepade missförhållanden från generation till generation, måste 
vi tydligen mer än hittills rikta uppmärksamheten på flickornas beteende
rubbningar. 

För forskningen finns det två vägar att gå, dels att behandla stora sta
tistiska material, dels att arbeta med mindre men i gengäld bättre kända 
populationer. Utmärkta pionjärarbeten av den förra typen är Ahnsjös 
(1941), Jonssons (1944) och Blombergs (1954). Den aktuella undersök
ningen hör till den senare typen. 

Ett forskningsstipendium från Allmänna Barnhuset har gett mig möj
lighet att under tre månaders tjänstledighet sommaren 1961 och somma
ren 1962 gå igenom mitt journalarkiv från socialläkarbyrån vid Stock
holms stads barnavårdsnämnd. Några data ur detta material redovisas i 
det följande. Dessutom skisseras en efterundersökning. 

Urvalsmetoder 

Materialet omfattar 802 fall. Journalerna för samtliga flickor, som under
sökts av mig personligen under tiden 1/9 1949—31/12 1961 och som vid 
första undersökningstillfället hade fyllt 12 men inte 21 år, har plockats 
fram med ledning av dagböckerna, där de nya patienterna blivit regi
strerade i nummerföljd. Fall som undersökts av vikarier har uteslutits. 
Även vissa andra, såsom exklusiva bostadsärenden, personalärenden och 
1 Återgivande i dagspressen undanbedes. 
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akuta kroppsliga sjukdomsfall, m a o sådana fall som saknat anknytning 
till barnavårdsnämndens reguljära verksamhet, har uteslutits. För varje 
uteslutet fall har ett hålkort lagts upp med anteckning om vad som för
anlett att fallet inte tagits med i det rensade materialet. 

En knapp tredjedel av de 802 fallen har inte varit anmälda till barna
vårdsnämnden, i alla händelser inte på grund av asocialt beteende. Denna 
tredjedel utgörs huvudsakligen av neuros-, psykos-, abort- och dispens-
äktenskapsfall. Det är detta mycket heterogena klientel som i tabell 1 
har sammanförts till symtomgrupp 4 (nervösa besvär) . 

Till symtomgrupp 1 (prostitution) har sammanförts endast sådana 
patienter som själva har berät tat för undersökaren om sina erfarenheter 
som prostituerade. Andra patienter, som enligt senare uppgifter för över
vakare, socialarbetare etc har prostituerat sig eller som av t ex polismän 
vid sedlighetsroteln betecknats som prostituerade men vilkas bekräftelse 
undersökaren inte haft tillfälle att få, har t v placerats i grupp 2 (vaga
bondage etc) . Till denna grupp har också förts omkring 15 flickor, som 
tjänat pengar på petting men som inte haft samlag med sina kunder. 
Det finns anledning tro att minst ett hundrata l av flickorna i grupp 2 vid 
en efterundersökning har uppgifter at t lämna, som bekräftar misstanken 
att de hör hemma i prostitutionsgruppen. 

Årtalen i tabell 1 och 2 anger t idpunkten för första undersökningen och 
säger ingenting om när dessa patienter debuterade som prostituerade eller 
narkotikamissbrukare. 

Det skulle vara intressant att jämföra bakgrundsvariablerna för dessa 
fyra grupper. Flertalet fall i grupp 4 utgörs av flickor, som haft grava 
neurotiska störningar men i socialt hänseende varit u tan anmärkning. 
Det är en obesvarad fråga varför vissa flickor blir asociala, andra endast 
neurotiserade i uppväxtmiljöer som ytligt sett är identiska. 
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För en sådan jämförelse krävs en efterundersökning av hela klientelet. 
O m de flesta patienter har jag inga uppgifter sedan den tidpunkt då de 
undersöktes vid socialläkarbyrån. En gruppindelning på grundval av 
färska uppgifter skulle med all säkerhet få ett annat utseende än tabell 1. 
Att göra en statistisk analys av materialet som det nu föreligger skulle ge 
en vilseledande bild. 

Efterundersökningens syfte 

I första hand kommer sådana företeelser som prostitution, alkoholism, 
narkomani och spridningen av veneriska sjukdomar att studeras. Epide
miologin för dessa fenomen är föga känd. O m prognosen för unga prosti
tuerade, alkoholmissbrukare och narkomaner har praktiskt taget inga 
forskningar gjorts. Arbeten om personligheten och miljöförhållandena vid 
prostitutionsdebuten saknas mig veterligt helt, trots att litteraturen om 
prostitution och prostituerade är så omfattande att den kvantitativt över
träffar litteraturen på de flesta socialmedicinska gebit. En av anledning
arna till detta torde vara at t ytterst få länder har haft de lugna förhål
landen som är nödvändiga för långtidsobservation. Krig och destruktiva 
händelser i övrigt har i de flesta länder gjort en kontinuerlig material
insamling omöjlig. Bristfällig folkbokföring, en outvecklad socialvård och 
befolkningens rörlighet har varit svåra hinder för undersökningar, som 
syftat till att observera ett givet klientels utveckling under en följd av år. 

I en FN-rapport (Study on traffic in persons and prostitution, 1959) 
framhålls att vissa fakta är okända eller föga kända: 

»Trots att en mängd åtgärder i fråga om socialhygienisk och mental-
hygienisk verksamhet redan inletts i många länder, är det alltjämt stort 
utrymme för arbete inom denna sektor, som fortfarande i stor utsträck
ning är outforskad. Forskningsarbete rörande de psykologiska och fysiolo
giska faktorer som främjar prostitution är därför nödvändiga för att man 
skall kunna utarbeta ett profylaktiskt program på detta område.» (S 22) 

I FN-rapporten nämns om en ökning av antalet unga flickor, som en
gagerar sig i prostitution i Sverige, och i samband med detta också en 
ökning av alkohol- och narkotikamissbruk bland svensk ungdom. I USA 
beräknas, enligt rapporten, ungefär hälften av de prostituerade kvinnorna 
vara narkomaner, och narkotikamissbruket bland ungdom hade där på
tagligt ökat sedan 1956. 

Men de flesta sådana uppgifter bygger på antaganden, inte på data 
från systematiska undersökningar. Beträffande narkotikamissbruket bland 
tonåringar i Stockholm har det konstaterats att en epidemi förekom 1958 
—1959 och at t antalet fall fram till denna period var ytterligt få. (Tak
m a n 1958, 1961.) Hittills har det dock inte gått att få anslag för en be-
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arbetning av det stora material som samlades in om denna epidemi och 
för en efterundersökning av de tonåringar som då blev narkotikamissbru
kare och narkomaner. 

FN-rapporten konstaterar att sambandet mellan prostitution, alkohol 
och narkotika aldrig blivit nöjaktigt studerat, trots att det ofta nämnts 
och även tagits för givet. Mitt intryck är att det finns ett sådant sam
band. Tabell 2 ger naturligtvis endast en antydan härom, eftersom upp
gifter saknas eller är ofullständiga i 53 av de 94 fallen. 

Tabell 2. Alkohol- och narkotikamissbrukare bland de prostituerade 

Några av de tonårsflickor, som debuterat som prostituerade 1958 eller 
senare, har blivit narkomaner. I några fall har prostitutionen varit se
kundär till narkomanin, dvs framtvingad av behovet att finansiera nar
kotikaköpen. I vissa fall har narkotika bidragit till att permanenta flic
kornas engagemang i prostitutionen och hindra deras rehabilitering. Plan
mässigt arbetande sutenörer var inte sena att utnyttja de möjligheter att 
hålla flickorna kvar som narkotikaepidemin 1958—1959 gav anvisning 
om. 

Vid en efterundersökning av patienterna från narkotikaepidemin 1958 
—1959, sammanlagt närmare 150 tonåringar, måste också de engagerade 
pojkarna inkluderas. Av de uppgifter jag hittills sammanställt förefaller 
det som om ett äldre kvasiintellektuellt narkomangäng var den härd som 
epidemin utgick ifrån. Vad detta och eventuellt andra vuxna narkoman
gäng betydde och hur epidemin utlöstes kan sannolikt klarläggas med de 
dokumentariska uppgifter som redan finns, men det är ett mycket tids
ödande arbete att extrahera data ur tiotusentals sidor journaler, social-
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utredningar, polisprotokoll osv. När man vaskar fram sådant material 
finner man f ö alltid att det krävs nya samtal med några eller många av 
de inblandade för att man skall få dunkla förlopp uppklarade. 

Utom narkotikaepidemin 1958—1959 har ungdomens motorisering un
der femtitalet och spritrestriktionernas upphävande 1955 bidragit till kva
litativa och kvantitativa förändringar av ungdomsasocialiteten. Huruvida 
en efterundersökning av klientelet för åren 1949—1961 och en samman
ställning av de data som redan finns i journalerna, kommer att belysa 
dessa förändringar vågar jag inte nu uttala mig om. 

En diskussion om metodik 

Sociala och socialmedicinska undersökningar måste i regel göras under 
helt andra betingelser än t ex kemiska och farmakologiska. Undersök
ningar som innebär att man till varje sjukdomsfall eller kriminalfall ome
delbart skaffar fram ett representativt kontrollfall är praktiskt taget ute
slutna i svensk socialvård, där man i regel inte kan påräkna ekonomiskt 
stöd ens för mycket anspråkslösa forskningsprojekt. Men det finns också 
andra hinder. 

I ett arbete av Jahoda, Deutsch & Cook (1951), som anses vara den 
mest auktoritativa framställningen om social forskning, görs en ingående 
analys av dessa svårigheter: 

»Den forskare, som arbetar i en situation i det verkliga livet, är nästan 
aldrig i det läget att han kan sammanställa jämförliga experimentella 
grupper och kontrollgrupper i förväg, och endast genom sällsynt tursam
ma omständigheter är det möjligt för honom att erhålla undersöknings
resultat, som daterar sig från tiden före det aktuella förloppet, rörande 
individerna eller grupperna i fråga . . . Försök att sammanställa jämför
liga experimentella grupper och kontrollgrupper 'efter' i stället för 'före' 
undersökningen är en mycket svår procedur, som oundvikligt blir otill
fredsställande. Vid en undersökning i efterhand kan vi inte använda 
sampling som en metod för kontroll, eftersom möjligheten att få ett re
presentativt urval av individer att hänvisa till ena eller andra gruppen 
inte längre föreligger.» (Vol I, s 83) 

Dessa författare anser att man i stället för en precisionskontroll, som 
det är ett praktiskt taget utsiktslöst företag att åstadkomma, bör söka göra 
en jämförelse mellan delgrupper. 

Vilka fenomen man än vill lägga tyngdpunkten på i det aktuella mate
rialet torde prostitutionen vara en ur metodologisk synvinkel lämplig 
variabel för att få materialet uppdelat i en undersökningsgrupp och en 
kontrollgrupp. Man behöver inte matcha kontrollfallen individuellt mot 
undersökningsfallen före efterundersökningen. Att förfara så skulle f ö 
ge problematiska konsekvenser när man på grundval av de upplysningar 
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som denna lämnar måste flytta över ett avsevärt antal av de förra till 
den senare gruppen. Att redan före efterundersökningen placera dem som 
misstänkts för prostitution i gruppen prostituerade skulle ge lika besvärliga 
konsekvenser. Med den erfarenhet jag har av efterundersökning av sådana 
fall vet jag att uppgifterna i vissa fall bekräftas och att de i andra fall 
är oriktiga. O m åtskilliga av flickorna i grupp 1 i tabell 1 har det över
huvudtaget inte funnits några objektiva uppgifter eller ens misstankar 
att de varit prostituerade. Det är vid den psykiatriska undersökningen 
och i regel mot löfte om strängt konfidentiell behandling av dessa da ta 
som de berät tat att de sporadiskt eller längre tider försörjt sig på prosti
tution. 

O m man stannar för att indela klientelet i prostituerade och inte pros
tituerade och at t vänta med gruppindelningen tills efterundersökningarna 
har gjorts, så bör den senare gruppen kunna användas som kontrollgrupp. 
Att hämta kontrollgruppen ur en normalpopulation skulle i bästa fall vara 
meningslöst. Även om vi inte vet mycket om den dolda prostitutionen, 
förefaller det vara en realistisk arbetshypotes att engagemang i prostitu
tion i vår kulturkrets och med den sociala standard vi har sällan förekom
mer bland genomsnittskvinnor i alldagliga situationer. H ä r gäller där
för inte bara att skaffa kontrollfall till personer utan också till situatio
ner. Det bör m a o vara kontrollfall som befunnit sig i samma typ av risk
situationer som undersökningsfallen. 

Av de 802 fallen har förmodligen endast 508 (grupp 1 och 2) befunnit 
sig i den typ av situationer som enligt en provundersökning av författa
ren brukar vara förutsättning för prostitutionsdebuten. (Takman 1954.) 

De frågor man söker svar på är ju bland andra : Vilken skillnad i upp
växtmiljö, personlighet osv finns mellan den grupp av personer som är 
resistent i dessa situationer och den grupp som inte är resistent? 

De prostituerade flickorna 

Det har inte på den korta tid jag haft till förfogande varit möjligt att 
komplettera samtliga journaler med de data som tillkommit i socialregis-
terakter, barnavårdsakter, sjukhusjournaler etc sedan patienterna varit 
aktuella vid socialläkarbyrån. För fallen i grupp 1 har en nöjaktig kom
plettering medhunnits i fråga om bakgrundsdata. Beträffande dessa flic
kors vidare öden saknas dock i många fall säkra uppgifter. 

Av de 94 flickorna är två tredjedelar födda i Stockholm eller hitflytta-
de före 12 års ålder. En tredjedel har flyttat hit efter fyllda 12 år, i regel 
efter avslutad skolgång. Nästan utan undantag har uppväxtmiljön varit 
bedrövlig. Endast en tredjedel har bott hos sammanlevande föräldrar till 
fyllda 10 år, och med några få undantag har hemmiljön också i dessa 
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fall varit förödande. Hälften av de 94 har före tio års ålder växt upp i 
mer än två miljöer. Några av dem har växlat miljö ett halvdussin gånger. 

Kortare förändring än tre månader har inte räknats som miljöbyte, 
däremot en personförändring i familjen, t ex ena förälderns död, att ena 
föräldern flyttat hemifrån, att en ensamstående moder gift sig o s v . Detta 
sätt att definiera miljöbyten, som tycks vara vanligt i sociologiska under
sökningar, är från statistisk synpunkt mycket enkelt. Men för en nyan
serad karakteristik av klientelets uppväxtförhållanden är det ytterst otill
fredsställande. Ett enda exempel: Modern har enligt socialutredningen 
och mina journalanteckningar aldrig varit gift men »haft mottagning av 
män i bostaden» och vårdats två gånger på mentalsjukhus för narkoma-
ni, båda gångerna kortare tid än tre månader. Hennes enda barn, som 
ingår i detta material, ha r alltid vårdats av modern bortsett från de bägge 
perioder denna varit intagen vid sjukhus. Det är tydligt att hennes upp
växtmiljö ständigt har skiftat, men enligt de angivna kodningsreglerna har 
jag noterat henne som uppväxt i »annan konstant miljö» (alltså annan 
än med sammanlevande föräldrar) . 

Inte heller för en klassificering av föräldrarna kan man använda enkla 
schabloner av typen »alkoholiserad», »skötsam men sträng» o d. Dels är 
föräldrarna inte oföränderliga. Fadern till en av flickorna i prostitutions
gruppen har alltid varit mönstergillt skötsam och omtänksam men fick sin 
ekonomi ruinerad och sin handlingsförmåga demolerad av en serie per
sonliga katastrofer. Dels kan enkla etiketter täcka många varianter, från 
de mest positiva till de mest förödande personligheter. Det är t ex en vä
sentlig skillnad mellan alkoholiserade fäder, som missköter allt och ty
ranniserar alla, och sådana som trots massiv alkoholkonsumtion är am
bitiösa i sitt arbete och så långt de förmår är måna om sin familj. 

Endast i 7 av de 94 fallen har de biologiska mödrarna betecknats som 
skötsamma och positivt inställda till barnen. Två av dessa flickor bör
jade prostituera sig under perioder av psykisk sjukdom, 3 saknade hem 
i Stockholm och 1 var, då hon debuterade som prostituerad, narkoman. 
I det sjunde fallet var modern död, och flickan i fråga befann sig i akut 
konflikt med fadern och styvmodern. Stormiga konflikter med föräldrar 
och andra vårdnadshavare har för hela gruppen varit regeln vid tid
punkten för prostitutionsdebuten. Fortfarande gäller vad jag skrev om 
de första 25 fallen i denna g rupp : 

»Vid tiden för prostitutionsdebuten har samtliga i detta material an
tingen saknat egentligt hem eller befunnit sig i en akutiserad konflikt
situation med hemmet. Med få undantag lider dessa flickor av kontakt
störningar, ett resultat av otillfredsställande uppväxtförhållanden. De har 
få eller inga positivt betydelsefulla personrelationer vid tiden för prosti
tutionsdebuten. På samma gång kan konstateras, att de i regel har behov 
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som vanliga ungdomar, i några fall större än genomsnittet, a t t vara före
mål för andra människors förståelse, intresse, omtanke o s v , kort sagt hela 
det komplicerade kommunikationssystem mellan individer, vilket sam
manfattas i begreppet kontakt. Men dessa ungdomar, som farit illa under 
den tidiga barndomen, får inte en gynnsammare ställning i och med pu
berteten. Ofta skärps spänningen mellan dem och den trängre miljön, 
d v s familjen. Och där man inte kan påvisa spänning är banden mellan 
ungdomarna, å ena sidan, och den permanenta sociala miljön, å andra 
sidan, uppluckrade och, vid tiden för prostitutionsdebuten, utan nämn
värd betydelse. Flickorna har varaktigt eller tillfälligt drivits bort från en 
normal livsföring och attraherats till andra rotlösa ungdomar, som de 
känt samhörighet med, i varje fall för en kort tid. Ingen av de 25 flic
korna har oförmedlat prostituerat sig. Prostitutionsdebuten ha r alltid 
föregåtts av kontakt med andra prostituerade eller framtvingats av en 
sutenör». (Takman 1954, s 674—675.) 

Det har, även i officiella rapporter till vederbörande FN-organ, gjorts 
gällande att den svenska »prostitutionen går ner i åldrarna», d v s at t de 
flickor som prostituerar sig tenderar at t debutera som prostituerade vid 
allt yngre åldrar. Det är möjligt att en efterundersökning av hela det kli
entel, som varit i riskzonen, skulle belysa utvecklingen från slutet av 
fyrtitalet till början av sextitalet. Innan man drar slutsatser gör man nog 
klokt i a t t studera de fragmentariska data som finns från tidigare epoker, 
bl a de föredömligt kritiska rapporter som Welander (1904) och J E 
Johansson m fl (1910) publicerade.1 

Welanders statistik omfattar tiden från 1859, då en officiell s k be
siktningsbyrå (venerologisk mottagning för prostituerade) upprät tades i 
Stockholm, till 1884. Under dessa 25 år nyinskrevs 2 541 kvinnor, därav 
53 femtonåringar, 78 sextonåringar och 180 sjuttonåringar. Vid inskriv
ningen hade drygt 31 procent ännu inte fyllt 20 år. Det är att märka att 
inskrivningarna sällan eller aldrig sammanföll med prostitutionsdebuten. 
I regel var dessa flickor yrkesmässiga prostituerade före inskrivningen. 
Det ta var ju anledningen till a t t de ställdes under polisuppsikt och ålades 
att med mycket täta mellanrum genomgå venerologisk undersökning. 

Av de 94 flickorna i det aktuella materialet har 2 debuterat som pro
stituerade vid 13 år eller tidigare, 11 vid 14 år, 7 vid 15 år, 21 vid 16 år, 
20 vid 17 år, 17 vid 18 år, 9 vid 19 år och 4 vid 20 år. Uppgift om tid
punkten för prostitutionsdebuten saknas i 3 fall. 

1 Det officiella namnet på sistnämnda rapport i fyra volymer var »Underdånigt be
tänkande angående åtgärder för motarbetande av de smittosamma könssjukdomarnas 
spridning». Kommittén, som i senare litteratur går under beteckningen »reglemen-
teringskommittén», hade officiellt det neutrala namnet »Den av Kungl Maj :t den 
6 nov 1903 för ändamålet tillsatta kommittén». 
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Att dela hela riskzonsklientelet i sådana flickor som prostituerat sig och 
sådana som inte prostituerat sig, är motiverat av det faktum att prosti
tutionen är relativt lätt att definiera och att den därför kan användas att 
etablera en klar demarkationslinje mellan en undersökningsgrupp och en 
kontrollgrupp. Men väsentligt viktigare är att den är ett ödesdigert avgö
rande för dem som engageras i den. 

En studie av detta material skulle möjligen ge hållpunkter för att be
döma de asociala flickornas risk att bli prostituerade. Samtidigt skulle 
man få upplysning om vilka flickor som blir yrkesprostituerade och vilka 
som snabbt blir rehabiliterade. Jag saknar uppgifter om den vidare ut
vecklingen för mer än två tredjedelar av flickorna i prostitutionsgruppen. 
Om de övriga känner jag till att några blivit skötsamma och ambitiösa 
personer och att några sedan fem à tio år har varit och alltjämt är yrkes-
prostituerade. Efter ett treårigt fritt intervall återgår få eller inga till pro
stitutionen. Man skulle därför kunna dra slutsatser om utvecklingen på 
grundval av de data en efterundersökning t o m 1959 års material ger. 
Man skulle också genom en jämförelse med kontrollmaterialet få den 
hypotesen bekräftad eller kullslagen att ett engagemang i prostitution för
sämrar den sociala prognosen. Mitt intryck är att prognosen för de pro
stituerade är väsentligt sämre. De år de skulle använda för yrkesutbild
ning och/eller inträde i ett ordnat arbetsliv spolieras. Ett inte obetydligt 
antal av de yrkesprostituerade blir redan i unga år kroniska socialvårds
fall. Alkoholism och — de senaste åren — narkomani är allvarliga asso
cierade sjukdomar. 

Diskussion om den sociala prognosen 

Statistiska prognosundersökningar begränsas i regel, till att gälla straff
registeranteckningar, anteckningar i kontrollstyrelsens register, anstalts
vistelser etc. Sven Ahnsjös internationellt ofta citerade avhandling (1941), 
höll sig helt naturligt — med hänsyn till materialets art — inom denna 
ram. På ett mindre material, där man personligen känner varje enskilt 
fall, har man möjlighet att bedöma prognosen även med hänsynstagan
de till andra data. Min uppfattning är att vi nu måste göra prognos
studier, som innefattar inte bara utvecklingen med hänsyn till krimina
litet och diffus asocialitet utan också med hänsyn till positiva aspekter: 
Hur fungerar dessa flickor senare i livet -— som arbetskraft, som husmöd
rar, som mödrar? 

Den sociala prognosen i denna vidare mening är givetvis betydligt säm
re än den sociala prognos, som statistiska undersökare klarlagt. Men från 
profylaktisk synpunkt är den minst lika betydelsefull. En relativt stor 
grupp av de asociala flickorna rekryteras ur ett relativt litet medborgar-
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skikt. In te sällan är de den tredje generationen av asociala kvinnor, och 
det är sannolikt att vi, om vi hade möjlighet att samla uppgifter ännu 
längre tillbaka i tiden, skulle finna att de vore den fjärde eller femte ge
nerationen. Många av dem blir, som jag förut nämnt , mödragenerationen 
till nästa generation av trassliga flickor. M e d de ytterst osäkra metoder 
vi ännu har at t bedöma de genetiska faktorernas betydelse är det vanli
gen omöjligt att särskilja arv och miljö och fastställa vad som är en funk
tion av arvet och vad som är en funktion av miljön. Att miljön ärvs och 
spelar en ytterst viktig roll är emellertid oomtvistat. Att miljön kan be
arbetas och förbättras i de allra flesta fall är kanske inte lika oomtvistat 
men utgör dock en fruktbar arbetshypotes. 

Prostitutionen i Sverige 

är inte, som i många andra länder, ett stort problem. Men att detta pro
blem alltjämt existerar tyder på defekter inte minst i den sociala barna
vården. 

Prostitutionen och den kvinnliga asocialiteten i övrigt är en del av 
det sociala träsk som producerar nya fall för våra ungdomsvårdsskolor, 
fängelser, alkoholistanstalter, mentalsjukhus och vårdhem. Någonstans 
måste en sanering börja och ett mentalhygieniskt program formuleras. 
Att göra detta u tan vetenskapliga undersökningar, som ger oss kännedom 
om verkligheten, är knappast möjligt. Det är dock oändligt mycket dyr
barare at t angripa missförhållandena p å det vaga och famlande sätt, som 
kännetecknar så mycket av arbetet inom socialvården, inklusive den so
ciala barnavården, än att undersöka vad missförhållandena beror på och 
angripa dem med rationella medel. 
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Samhällsfarlighet, rättssäkerhet, vård 
Av byråchefen SVEN-HUGO RYMAN 

Under den senaste debatten kring lösdrivarlagen har meningarna skurit 
sig i frågan, huruvida en särlagstiftning rörande asocialitet alltjämt be
hövs. Företrädare för den meningsriktning som anser att en sådan lag
stiftning inte kan försvaras i ett demokratiskt samhälle sådant som vårt 
uttrycker vanligen sin uppfattning så, att förbrytare bör ställas inför rätta 
och dömas till straffrättslig påföljd men att övriga asociala bör tas om 
hand av socialvårdens och sjukvårdens organ och inte av polisen. 

Den åsiktsriktning som utmynnar i ett nej till särlagstiftning synes bott
na i kravet, att ingen människa får berövas friheten på godtyckliga grun
der eller på grunder som kan ge utrymme för tvivel om nödvändigheten 
av en så ingripande åtgärd. Uppenbarligen måste detta krav tillgodoses 
hur man än löser frågan. Om man vill komma till rätta med asocialitet 
inom ramen för redan befintlig vårdlagstiftning, är det emellertid inte 
säkert att rättssäkerhetssynpunkterna därmed skulle upphöra att utgöra 
ett allvarligt problem. 

Asocialitet är ett vidsträckt begrepp. Det omfattar en mängd skiftande 
mänskliga beteenden. Gemensamt för dem är att de på ett eller annat sätt 
framstår såsom samhällsskadliga. Från denna allmänna synpunkt är inte 
bara den ordinäre förbrytaren, vanebettlaren och alkoholmissbrukaren 
asociala utan också människor, som är psykiskt sjuka och vilkas sjukdom 
tar sig sådant uttryck att de begår brott eller beter sig på annat sätt sam-
hällsskadligt. Inte alla asociala beteenden är emellertid av den art att de 
påkallar ingripande från samhällets sida. För att tvångsåtgärd skall kunna 
komma i fråga måste fordras antingen att det asociala beteendet är sam-
hällsfarligt i och för sig eller att det har sin grund i sjukdom eller annan 
därmed jämförlig avvikelse, som gör att man kan konstatera att ett klart 
vårdbehov föreligger. I vårt demokratiska samhälle försöker man upp
rätthålla en gräns mellan sådana asociala beteenden som bottnar i en på
visbar sjukdom och sådana som inte gör det. Såsom exempel härpå kan 
nämnas, att en otillräknelig lagöverträdare brukar förklaras straffri och i 
stället för fängelsebehandling underkastas vård på mentalsjukhus. När det 
gäller alkoholmissbruk rör man sig ännu, i vart fall beträffande missbru
kets tidigare stadier, på gränsområdet mellan sjukdom och hälsa. Därför 
har vi vid sidan av sinnessjuklagen en särskild nykterhetsvårdslag. Man 
kommer bäst till rätta inte bara med alkoholmissbruket som sådant utan 
även med dén asocialitet som följer av sådant missbruk genom att anlita 
nykterhetsvårdande behandling. Nya vetenskapliga landvinningar på men
talsjukvårdens och nykterhetsvårdens områden bör ge samhället bättre 
möjligheter än hittills att bemästra asocialitet. 

Asocialitetens problem kan följaktligen angripas från två skilda utgångs
punkter. Antingen ser man såsom inom strafflagstiftningen i första hand 
till beteendets yttre sida och reagerar mot beteendet som sådant. Eller 
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också inriktar man sig såsom inom sjuk- och socialvården i huvudsak på 
att finna det rätta botemedlet i en behandling som avpassas efter grunden 
till individens bristande sociala anpassning. Den angivna ordningen funge
rar tillfredsställande så länge man är i stånd att såväl konstatera att en 
själsligt betingad avvikelse föreligger som erbjuda ett adekvat botemedel. 
Saknas botemedlet eller är man tveksam om effekten av detta, måste det 
anses vara lika betänkligt att grunda ett frihetsberövande på ett förment 
vårdbehov som att döma till straff rättslig påföljd på grundval av otill
räcklig bevisning. Det är angeläget, att man skiljer mellan sådana fall 
där frihetsberövandet har sin grund i ett klart vårdbehov och sådana 
fall där hänsynen till samhällsskyddet kräver tvångsingripande. Att man 
även i samhällsskyddsfallen strävar efter att bereda vårdsynpunkterna 
största möjliga utrymme — på så sätt att man sedan beslut fattats om 
tvångsåtgärd söker finna den lämpligaste behandlingsformen — har lett 
till att denna viktiga distinktion inte uppmärksammats tillräckligt. 

Det framlagda lagförslaget avser ett restklientel. Härmed avses ett sam-
hällsfarligt asocialitetsklientel, för vilket varken kriminalvården, sjukvår
den eller socialvården erbjuder tillräckliga möjligheter till ingripande. 
Klientelet återfinns företrädesvis bland personer som lever på egna eller 
andras brott, som har pengar utan laglig inkomstkälla eller som på annat 
sätt genom sin livsföring utgör en fara för samhället, samhällets »undre 
värld». De mera svårartade fallen uppehåller sig framför allt i de stora 
städernas träskområden, som enligt erfarenhet utgör grogrund för krimi
nalitet och i allt större utsträckning drar till sig ungdom på glid. Sam-
hällsfaran framträder inte minst däri, att den ungdom som en gång in
fångats i dessa områdens asociala miljöer riskerar att sjunka så djupt i 
kriminalitet och asocialitet att resocialiseringsmöjligheterna helt även
tyras. 

Mot bakgrunden av den på sistone förda debatten i ämnet skall här 
några kompletterande synpunkter lämnas på frågan om behovet av sär-
lagstiftning, sedd i belysning av kriminalvårdens, mentalsjukvårdens, nyk
terhetsvårdens och socialhjälpens möjligheter att komma till rätta med 
svårare former av asocialitet. 

Kriminalvård 

Jämsides med att lösdriveriet utvecklats till att alltmera bli en storstads
företeelse har det även på andra sätt förändrat karaktär. En sådan för
ändring utgör det ökade inslag av kriminalitet som enligt samstämmiga 
vittnesbörd kan konstateras bland de samhällsfarliga elementen i de störs
ta städernas träskområden. Den slutsatsen ligger därför nära till hands, 
att man numera bör ha fått större möjligheter att ingripa mot samhälls-
farligt asociala inom ramen för strafflagstiftningen och att behovet av 
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en särskild lag om asocialitet därför minskat i motsvarande mån. 
Utan tvivel är strafflagstiftningen tillräcklig såsom grund för ingripan

de mot många människor vilkas asociala livsföring företer inslag av kri
minalitet. Detta synes framför allt gälla om kriminaliteten är grov. Ju 
grövre former brottsligheten tar sig, desto större blir möjligheterna att 
genom straffrättsligt ingripande komma till rätta även med den asociala 
livsföringen i övrigt. Svåra brott uppdagas i större utsträckning än andra 
och beläggs som regel med längre tids frihetsstraff, åtföljt av eftervård 
i frihet. 

I detta sammanhang är emellertid de mindre grova brotten av större 
betydelse, eftersom det företrädesvis är sådana brott såsom snatteri, be
drägligt beteende, falskspel, spritlangning, olaga narkotikahandel som 
brukar förenas med eller utgöra ett led i en allmänt asocial livsföring. 
Här äger fattigvårdslagstiftningskommitténs uttalande1 alltjämt giltighet, 
att lösdriveri till sin inre karaktär skiljer sig från brottslighet i strafflagens 
mening. Brotten inskränker sig i det hela till koncentrerade, skarpt mar
kerade yttringar av samhällsfarlighet, medan gärningsmannens livsföring 
väl spelar stor roll vid straffmätningen men sällan är ägnad att utgöra ett 
underlag på vilket brottets existens kan byggas. Lösdriveri däremot mani
festerar sig inte i enstaka handlingar utan bildar ett uttryck för en per
sons hela levnadssätt. Lagföring och straff i anledning av ett enstaka brott 
inom en allmänt asocial livsföring är därför i många fall av föga värde. 
Det förefaller skäligen meningslöst — för att ta ett vanligt exempel — 
att fälla en i asocialitet djupt sjunken människa till kortvarigt frihetsstraff 
eller böter för en tillfälligt uppdagad spritlangning. Vid bedömningen av 
behovet av särlagstiftning mot asocialitet, sedd i belysning av strafflag
stiftningen, träder i förgrunden, att en asocial livsföring som tar sig ut
tryck i alla andra aktiviteter än hederligt arbete i allmänhet är mera sam
hällsfarlig än en och annan enstaka brottslig gärning som utgör ett led i 
samma livsföring. Självfallet kan ingripande med stöd av särlagstiftning 
inte få komma i fråga, då brottsligheten inte är klart bevisad och någon 
annan asocialitet än den som sammanfaller med den eventuella brottslig
heten inte heller kan konstateras med säkerhet. 

Medvetandet om att gällande strafflagstiftning ger endast begränsade 
möjligheter, att komma till rätta med samhällsfarlig asocialitet har i olika 
sammanhang aktualiserat frågan om kriminalisering av lösdriveri eller åt
minstone dess mest framträdande yttringar. Hittills har emellertid alla 
förslag i sådan riktning strandat. Lösdriveriutredningen föreslog år 1949, 
att bettleri skulle kriminaliseras. Förslaget utgjorde så tillvida en av hörn
stenarna i betänkandet som dess genomförande angavs utgöra en förut
sättning för att lösdrivarlagen skulle kunna upphävas. Mot förslaget in-
1 SOU 1923: 2. 
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vänds, att det borde vara uteslutet att tillgripa en sådan åtgärd som 
kriminalisering av bettleri för att därmed vinna tillträde till ett ingri
pande, inte mot gärningen som sådan utan mot en viss grupp medborga
re vilkas livsföring man vill reformera. Kriminaliseringsfrågan har även 
diskuterats i det nyligen framlagda förslaget till brottsbalk, och där är det 
prostitutionsproblemet som står i förgrunden. Departementschefen intar 
den ståndpunkten, att man för att minska prostitutionens skadeverkningar 
bör sätta in motåtgärder på flera områden, bland annat inom olika gre
nar av socialvården och inom den polisiära verksamheten. Enligt hans 
mening bör lösdriveri främst bekämpas med andra medel än kriminali
sering och återhållsamhet därför iakttas i detta avseende. Endast i så 
måtto anser han sig kunna tillstyrka straffrättslig påföljd i anledning av 
prostitution som möjlighet bör finnas till ingripande genom åtal mot så
dan inbjudan till otukt som sker offentligen och i anstötliga former. Det 
föreslagna stadgandet är riktat även mot de prostituerades kunder men 
har likväl på grund av sitt ringa straffmaximum endast begränsad räck
vidd såsom ett instrument för samhället att bekämpa prostitutionen. Av
ståndstagandet från kriminalisering av lösdriveri har sin förklaring i den 
principiella skillnad som enligt vad ovan sagts föreligger mellan brott och 
asocial livsföring. Reformer på strafflagstiftningens område kan därför 
inte förväntas ge några bidrag av betydelse för lösdrivarproblemets lösning. 

Psykopatvård 

Ett flertal undersökningar av lösdrivarklientel har givit vid handen, att 
många lösdrivare och prostituerade kan hänföras under den stora grupp 
själsligt abnorma som brukar sammanföras under den gemensamma be
teckningen psykopater. Ehuru sinnessjuklagen saknar bestämmelser, som 
gör den direkt tillämplig på andra själsligt abnorma än sinnessjuka och 
sinnesslöa, har lagen likväl enligt stadgad praxis sedan länge tillämpats 
på vissa psykopater. Ett inte ringa antal psykopater vårdas sålunda för 
närvarande på sinnessjukhusen. Många har för den skull liksom lösdriveri
utredningen sett den huvudsakliga lösningen av lösdrivarproblemet ligga i 
en utbyggd psykopatvård. Viktiga utredningar på mentalsjukvårdens om
råden har antingen nyligen slutförts eller står inför sitt slut. Sinnessjuk-
lagstiftningskommittén, som inom kort kan väntas framlägga förslag till 
ny mentalsjukvårdslag, har enligt sina direktiv undersökt hur de bestäm
melser närmare bör utformas som behövs för att ange förutsättningarna 
för omhändertagande inom mentalsjukvården av psykopater. Handlägg
ningen av frågan om psykopatvårdens utbyggnad har fortskridit så långt, 
att ett särskilt psykopatsjukhus enligt statsmakternas beslut för närvaran
de uppförs i Katrineholm. Sjukhuset är avsett såsom ett försökssjukhus, 
och erfarenheterna därifrån kommer att påverka bedömningen i fråga 
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om psykopatvårdens framtida organisation. Inom mentalsjukvårdsbered
ningen läggs i dagarna sista handen vid utredningen om huvudmanna
skapet för mentalsjukvårdens skilda grenar, däribland vården av olika 
grupper av psykopater. Man bör följaktligen vara i stånd att nu bättre 
än tidigare bedöma utsikterna att framdeles bereda samhällsfarligt asocia
la psykopater vård inom mentalsjukvårdens ram. 

Psykopaterna har åtminstone tidigare brukat beskrivas såsom psykiskt 
abnorma med utvecklingsrubbningar på känslo- och viljelivets områden, 
som är så svåra att de har kunnat påvisas redan under den tidiga barn
domen. Svårigheter har emellertid mött att ställa en på medicinska grun
der hållbar diagnos på själstillstånd som kan hänföras under ett psyko-
patibegrepp med angivet innehåll. Många psykiatrer föredrar därför nu
mera att använda termen sociopati, varigenom tyngdpunkten i diagnosen 
förskjuts i riktning mot individens attityd till samhället eller kanske sna
rare mot samhällets uppfattning om denna attityd. 

Det sagda innefattar en viktig begränsning av möjligheterna att få till 
stånd mentalsjukvård för psykopater eller sociopater enligt bestämmelser
na i sinnessjuklagen. Intagning på sinnessjukhus måste enligt gällande 
ordning ske med stöd av vårdattest. När det gäller den här aktuella grup
pen psykiskt abnorma kan en sådan attest i många fall inte motiveras 
medicinskt, eftersom symtom på sinnessjukdom i egentlig mening saknas. 
Även om attest utfärdas och intagning på sinnessjukhus kommer till stånd, 
visar det sig ofta efter kort tid att sjukhusläkaren inte längre finner be
hov av sjukhusvård föreligga. Tillkomsten av en ny mentalsjukvårdslag 
kommer sannolikt inte att ändra på detta förhållande i sådan utsträck
ning att den nya lagen skulle ställa lösdrivarproblemet i en helt ny situa
tion. Man kan inte gärna uppge det naturliga kravet på att vårdbehovet 
måste vara medicinskt indicerat för att mentalsjukvård skall kunna kom
ma i fråga. I den mån särskilda psykopatsjukhus inrättas, som medger 
differentierad vård inom mentalsjukvårdens ram av sinnessjuka i egent
lig mening och psykopater, bör man emellertid kunna räkna med att men
talsjukvård i större omfattning än nu kommer att framstå såsom medi
cinskt motiverad även för psykopater. En utveckling i sådan riktning kan 
påskyndas av de vetenskapliga rön som kan komma att göras inom en 
på så sätt differentierad mentalsjukvård. 

Från allmänt medicinska synpunkter ter det sig emellertid angeläget att 
man inte alltför mycket utvidgar sjukhusläkarnas befogenhet att vidta 
även tvångsåtgärder. Läkaren kan redan nu lätt komma i en ohållbar 
situation, då han i det enskilda fallet nödgas med sin vårdande verksam
het förena ansvaret för tvångsåtgärd. Risken för tvångsingripande minskar 
också benägenheten hos verkligt vårdbehövande att frivilligt uppsöka 
mentalsjukhus för hjälp och behandling. Alltmera har man därför börjat 
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inse fördelarna med att till förmån för frivilliga hjälpformer tränga tvångs
åtgärderna tillbaka. Utvecklingen inom den moderna mentalsjukvården 
visar klara tendenser i sådan riktning. 

Det förfarande med vårdattest som enligt sinnessjuklagen fordras för 
tvångsintagning på mentalsjukhus kan dessutom inte godtas från rätts
säkerhetssynpunkter i vidare mån än intagningsgrunden utgör en diagnos-
tiserbar sjukdom. Skulle man i större utsträckning inom mentalsjukvår
den vilja omhänderta även sådana sociopater, som har framträdande 
svårigheter att anpassa sig i samhället u tan att dessa kan påvisas ha sin 
grund i ett mental t sjukdomstillstånd som är tillgängligt för diagnos, är 
det ofrånkomligt att m a n övergår till ett kontradiktoriskt förfarande inför 
ett opartiskt och fristående organ. En sådan utvidgning skulle också krä
va, a t t m a n inom psykopatvården inrät tar speciella sjukhus eller sjuk
husavdelningar för det svårast belastade klientelet för att inte äventyra 
förbättringsmöjligheterna för dem som är bät tre mottagliga för medicinsk 
vård. Hä rmed är man emellertid i själva verket inne på särlagstiftningens 
väg, eftersom beslut om tvångsintagning i så fall måste bli beroende av 
förhandenvaron av objektiva kriterier på samhällsfarlighet och behand
lingen bestämmas med hänsyn till ovissheten om den eventuella sjukdo
mens natur . 

Sannolikt kommer det för övrigt att dröja länge, innan mentalsjukvår
den utbyggts i sådan omfattning att de psykopater som är i behov av 
mentalsjukvård också kan mottas på sinnessjukhus eller psykopatsjukhus. 
Psykopatsjukhuset i Katr ineholm kommer knappast att räcka till ens för 
det manliga psykopatklientel som redan nu belastar sinnessjukvården. 
Frågan om det fortsatta utbyggandet av psykopatvården står öppen. I 
dagens situation kan man inte skönja en t idpunkt, då socialvårdens vård-
behövande psykopatklientel — såväl män som kvinnor — skulle kunna 
omhändertas inom mentalsjukvården. 

Nykterhetsvård 

Med asocial livsföring är ofta förenat alkoholmissbruk. Särskilt bland 
prostituerade men även bland andra lösdrivare utgör alkoholmissbrukar
na en stor grupp. För många av dessa människor erbjuds utan tvivel 
stora möjligheter till behandling inom nykterhetsvårdens differentierade 
hjälp- och tvångsåtgärdssystem. Möjligheten at t ifråga om lösdrivar-
klientel anlita nykterhetsvårdande åtgärder har också tillvaratagits i ökad 
utsträckning under 1950-talet, sedan i en departementspromemoria i an
slutning till 1950 års ändringar i lösdrivarlagen manats till återhållsamhet 
med lagens tillämpning. Det är följaktligen viktigt at t även undersöka i 
vilken utsträckning nykterhetsvården framdeles kan väntas få ta ansvar 
för asociala människor som missbrukar alkohol. 
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Först må framhållas att inte alla alkoholmissbrukande asociala förtär 
alkoholdrycker i sådana kvantiteter och så vanemässigt, att hemfallenhet 
föreligger, något som utgör en ovillkorlig förutsättning för att tvångsåt
gärd skall få vidtas. Härvid har hänsyn tagits till att det är en i praxis 
godtagen ståndpunkt att man, om den sociala skadan är allvarlig, synes 
fordra mindre kvalificerat alkoholmissbruk för att hemfallenhet skall an
ses föreligga än i ett fall, då en angiven skadeverkan visserligen föreligger 
men inte är så utpräglad. Om hemfallenhet kan konstateras, måste vidare 
minst en av specialindikationerna vara tillämplig för att tvångsåtgärd skall 
kunna komma i fråga. Bland de specialindikationer som tillämpats på det 
asociala klientelet dominerar fylleriindikationen, dvs »upprepade fylleri
förseelser». Nykterhetsvardsutredningen har emellertid föreslagit, att den
na indikation utmönstras ur nykterhetsvårdslagen. 

Liksom inom mentalsjukvården kan man inom nykterhetsvården skönja 
en allmän tendens att skjuta tvångsåtgärderna i bakgrunden till förmån 
för frivilliga och öppna vårdformer. Nykterhetsvardsutredningen har i 
sitt förslag till reformering av nykterhetsvården gett ökat utrymme åt 
frivillig vård för att därmed skapa förutsättningar för en motsvarande 
minskning av tvångsåtgärderna. Enligt förslaget skall sålunda den stat
liga anstaltsorganisationen nedskäras väsentligt. Denna utveckling, som 
inte minst från nykterhetsvårdande synpunkter ter sig angelägen, skulle 
kunna äventyras, om nykterhetsvården i framtiden skulle i större ut
sträckning nödgas ta ansvaret även för sådana samhällsfarligt asociala 
som missbrukar sprit. 

Nykterhetsvardsutredningen har också ställt sig tveksam till lämplig
heten och effektiviteten av korrigerande åtgärder inom nykterhetsvårdens 
ram för sådana asociala människor, hos vilka visserligen ett mer eller 
mindre utvecklat alkoholmissbruk kan motivera åtgärder enligt nykter
hetsvårdslagen men där missbruket inte har karaktären av centralt per
sonligt problem utan snarare kan uppfattas som en biföreteelse till indi
videns allmänna sociala missanpassning. Såsom ovan antytts torde ett så
dant klientel i inte ringa utsträckning ha hänvisats till nykterhetsvården 
såsom en direkt följd av den förenämnda departementspromemorian. Det 
kan ifrågasättas, huruvida man inte härvid för att över huvud taget få 
ett samhällsingripande till stånd pressat nykterhetsvårdslagens indikatio
ner mera än vad som kan anses rimligt från nykterhetsvårdande ändamåls
synpunkter. Under alla förhållanden måste man ställa sig tveksam till 
lämpligheten av att nykterhetsvården skall behöva motta allmänt aso
ciala människor, vilkas alkoholmissbruk inte är av den omfattning och 
art att nykterhetsvård kan väntas vara till hjälp och nytta. 

Det låter sig inte göra att fixera någon gräns för nykterhetsvården i frå
ga om de allmänt asociala alkoholmissbrukarna. Inom detta skikt kom-
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mer dock otvivelaktigt att även i framtiden finnas ett inte ringa antal, 
som varken bör eller kan omhändertagas inom nykterhetsvården. 

Socialhjälp 

Man skulle till sist kunna överväga att efter mönster av barnavårdslagen 
ge socialnämnd befogenhet att ingripa med erforderliga åtgärder mot ett 
asocialt vuxenklientel. Närmast till hands skulle i så fall ligga att utvidga 
den i socialhjälpslagen för socialnämnd stadgade skyldigheten att oavsett 
anmälan ombesörja socialhjälp åt hjälpbehövande. Samtidigt kunde nämn
den tänkas bli utrustad med befogenhet att i fråga om grovt asociala 
antingen själv fatta beslut om tvångsåtgärd eller väcka talan om vid
tagande av sådan åtgärd hos länsstyrelse eller domstol. 

Mot vuxna människor kan emellertid i ett rättssamhälle — bortsett 
från uppenbara vårdfall •— inte komma i fråga att tillgripa tvångsåtgärd, 
förrän asocialiteten nått den grad av samhällsfarlighet som motiverar in
gripande med hänsyn till samhällsskyddet. En framtida lagstiftning rö
rande vuxna asociala kan inte heller motiveras med förekomsten av kri
minalitet. Beträffande det asociala vuxenklientelet finns över huvud taget 
inte samma förutsättningar för ett intimt samband mellan förebyggande 
åtgärder, hjälpåtgärder och tvångsåtgärder som i fråga om barnavårds
klientelet. En utformning av lagstiftningen rörande vuxna asociala efter 
mönster av barnavårdslagen skulle i själva verket innebära återgång till 
tillståndet på fattigvårdslagens tid, då bettlare och lösdrivare mot sin 
vilja kunde intas och kvarhållas på fattigvårdsanstalt. 

En annan invändning mot den ifrågasatta lösningen är att det måste 
vara en polisiär och inte en socialvårdande uppgift att hålla uppsikt över 
ett asocialt vuxenklientel. Inte heller på denna punkt kan barnavårdslagen 
tas till förebild. Befogenheten och skyldigheten för barnavårdsnämnd 
att särskilt uppmärksamma underåriga, som löper risk att utvecklas i 
asocial riktning, har sin grund i att det är fråga om uppväxande männi
skor. Det gäller här att hjälpa och vid behov tillrättaföra, innan asociali
teten hunnit bli rotfast. Uppsikt över vuxna människor kan i ett fritt sam
hälle inte komma i fråga i tillnärmelsevis samma utsträckning. Det all
mänt asociala vuxenklientelet kan rimligen inte stå under tillsyn av of
fentligt organ i vidare mån än som förestavas av samhälleliga skydds
synpunkter. 

Man synes inte ens böra sträcka sig så långt som till att ålägga social
nämnd uppgiften att hos länsstyrelse eller domstol väcka talan om tvångs
intagning på anstalt. Det varken är eller kan vara en normal uppgift för 
ett socialvårdande organ att bevaka även det omedelbara samhällsskyd
dets intressen. Från allmänt socialvårdande synpunkter bör man i stället 
undvika att utrusta ett organ, vars huvudsakliga verksamhet går ut på 
att hjälpa människor, med befogenhet att vidta tvångsåtgärder. Här lik-
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som inom mentalsjukvården skulle en sådan ordning kunna leda till ökad 
benägenhet för hjälpbehövande och nödlidande att undandra sig samhäl
lets uppmärksamhet och bistånd. Svårigheterna att i ett tidigt skede kom
ma till rätta med olika yttringar av asocial livsföring skulle bli större och 
samhället skulle på längre sikt försättas i ett försämrat utgångsläge vid 
bekämpandet även av de svåraste formerna av asocialitet. 

Slutsatser 

Vill man på allvar komma till rätta med samhällsfarlig asocialitet och 
undanröja en av de sannolika orsakerna till våra dagars starkt stegrade 
ungdomsbrottslighet, måste samhället ges legala möjligheter att omhän
derta åtminstone de svårast asociala individerna i storstädernas träsk
områden. Gällande lagstiftning på mentalsjukvårdens och socialvårdens 
områden erbjuder inte tillräckliga sådana möjligheter. Inte heller synes 
det inom överskådlig tid utgöra en framkomlig väg att med hänsyn till 
de samhällsfarligt asociala vidga tillämpningsområdet för denna lagstift
ning. Trots alla framsteg som gjorts på olika vårdområden är våra in
sikter alltjämt begränsade om sambandet mellan asocialitet och psykisk 
sjukdom eller annan abnormitet. Om vi i ett enskilt fall inte är i stånd att 
fastställa grunden till individens bristande sociala anpassning, kan vi inte 
heller få åberopa ett förment vårdbehov såsom avgörande motiv för 
tvångsingripande. Detta skulle stå i uppenbar strid mot rättssäkerhetens 
krav. Ett omhändertagande i större utsträckning av samhällsfarligt aso
ciala inom ramen för gällande vårdlagstiftning skulle dessutom äventyra 
utvecklingen inom såväl mentalsjukvården som socialvården att ge ökat 
utrymme åt frivillig vård för att skapa förutsättningar för en motsvaran
de minskning av tvångsåtgärderna. 

Angivna invändningar skulle man i huvudsak undkomma, om man i 
stället väljer särlagstiftningens väg. I en särskild lag rörande samhällsfar
lig asocialitet är det sålunda möjligt att grunda rätt till tvångsingripande 
uteslutande på objektiva kriterier på samhällsfarligheten, och prövningen 
w de enskilda fallen kan anförtros domstol eller annat därmed jämställt 
fristående organ. Rättssäkerheten kan ytterligare stärkas genom att man 
föreskriver ackusatoriskt förfarande och ger den enskilde rätt att på det 
allmännas bekostnad anlita biträde. Tvångsingripande enligt den särskil
da lagen kan till sist göras beroende av att sociala hjälpåtgärder eller and
ra liknande, mindre ingripande åtgärder först prövats utan att leda till 
resultat. Vård på mentalsjukhus eller allmän vårdanstalt för alkoholmiss
brukare kan, om förutsättningar härför samtidigt föreligger, ges före
träde framför anstaltsbehandling enligt den särskilda lagen. Genom en 
sådan anordning kommer tillämpningsområdet för tvångsåtgärd med 
stöd av sistnämnda lag att krympa i samma mån som behandlingsmöjlig
heterna inom angivna vårdområden vidgas. 
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Forts fr s 381 
vid planerandet av klientens arbetsplacering inom och utom anstalten. Den nuva
rande sysselsättningen med stickning, sömnad, vävning och liknande får föras så 
gott som uteslutande till arbetsterapin. 

När det gäller planerandet av anstaltsvården av kvinnoklientelet anser under
tecknad att man inte får binda sig vid den nuvarande Brotorpsanstalten. Snarast 
innan Hagbyhemmet upphör, bör en utredning om kvinnoklientelets speciella pro
blem företas, för a t t man skall kunna lösa frågan på ett mer tillfredsställande sätt 
än vad som skett. Svar på om ett behov av vårdhem som föreslagits finns, kan kan
ske den försöksverksamhet som nu startas av Stockholms läns landsting ge. Att an
talet vårdbehövande relativt sett är lågt borde kunna resultera i att vården bleve 
välplanerad och att större utrymme för individuell behandling gavs. 

(Berit Zetterman. Direktör för statens vårdanstalt å Brotorp) 

Kvinnofylleriets ökning är ett faktum och därtill oroande, varför det måste vara 
välbetänkt att snarast få till stånd en ny anstalt, helst med anknytning till mental
sjukhus. 

(Länsnykterhetsnämnden i Göteborgs och Bohus län) 

Vårdkapaciteten för den kvinnliga alkoholmissbrukaren har enligt nämnden inte 
blivit föremål för tillräcklig och grundlig penetrering. I alltför hög grad bringas 
nu nykterhetsnämnden, då det gäller kvinnliga missbrukare att göra avkall på kra
vet om rationell och kontinuerlig behandling. Landsting och enskilda stiftelser kan 
näppeligen anses besitta erfarenhet och kunnighet för att driva vårdhem för detta 
klientel. 

(Länsnykterhetsnämnden i Örebro län) 

Sveriges Socionomers Riksförbund anser att möjligheterna för närvarande att med 
erforderlig snabbhet uppbringa lämplig vårdplats för frivilligt hjälpsökande kvinn
liga klienter är bristfälliga, vilket snarast bör avhjälpas. Det framstår vidare som 
önskvärt att mentalsjukvårdens engagemang i denna fråga inte inskränks till att 
gälla endast de svårbehandlade kvinnliga klienterna. Förbundet vill hävda att åt
gärder i frågan inte lämpligen kan anstå i avvaktan på ökade erfarenheter. Till
räckligt underlag finns enligt förbundets erfarenhet för a t t bedöma utvecklingen 
som oroväckande. 

(Sveriges Socionomers Riksförbund) 

Vårdmöjligheterna för kvinnliga alkoholmissbrukare är otillräckliga. Antalet plat
ser på de al lmänna vårdanstalterna är för lågt och enskild vårdanstalt finns endast 
för vårdbehövande från Stockholm. Förbättr ing av vårdmöjligheterna för denna 
grupp är därför en angelägen uppgift. I första hand behövs en ersättning för er
kända vårdanstalten Hagbyhemmet som sedan trettio år är förlagd till en förhyrd 
fastighet, vilken inte ger möjlighet till en tidsenlig standard. O m platstillgången 
på allmänna vårdanstalter ändock visar sig otillräcklig bör i enlighet med nykter-
hetsvårdsutredningens uttalande övervägas anordnande av en ny anstalt för kvinn
liga vårdtagare i anslutning till lämpliga mentalsjukhus. — Stundom har den me
ningen framförts att kvinnoklientelet är så litet att det lämpligen borde samman
föras till en enda allmän vårdanstalt, försedd med nödiga differentieringsresurser. 
Socialstyrelsen delar inte denna uppfattning. Även för kvinnliga vårdtagare bör en
skilda vårdanstalter inrättas. En svårighet är emellertid att för denna uppgift finna 
lämpliga huvudmän. 

( Socialstyrelsen ) 
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Varför blev de alkoholister? 

Av socionom RAGNAR AMRÉN 

Systematisk forskning rörande orsakerna till alkoholism är en relativt ung 
vetenskap. Detta är särskilt fallet om man tar i beaktande den långa tids
rymd under vilken alkoholbruk och alkoholproblem existerat. Det är 
egentligen först under de allra senaste årtiondena som frågan blivit före
mål för ett mer vetenskapligt intresse och som man blivit varse mång
falden av frågeställningar och komplicerade orsakssammanhang vid alko
holproblem. 

Liksom nykterhetsvården — i varje fall den svenska — i stort hittills 
sett som sin huvuduppgift att söka förmå den alkoholsjuke att sluta dricka, 
har den tidigare alkoholforskningen i stor utsträckning intresserat sig för 
alkoholmissbrukaren som sådan och inte så mycket för hans miljö, bak
grund etc. Under de senaste åren har i allt större utsträckning inom forsk
ningen på detta område psykologiska och sociologiska aspekter på alkohol
problemet gjort sig gällande. Det amerikanska forskarparet William och 
Joan McCord kan betecknas som typiska representanter för en modernare, 
mer nyanserad och vidgad syn på alkoholfrågan. I en undersökning publi
cerad i bokform hösten 1960 under titeln »Origins of Alcoholism» har 
dessa forskare med all önskvärd tydlighet visat hur synnerligen samman
satt alkoholproblemet är, hur nödvändigt det är att se den alkoholsjuke 
som insatt i ett komplicerat socialt, medicinskt och psykologiskt samman
hang där han redan tidigt formats och påverkats av yttre och inre miljö. 
Ett försök till presentation av McGords' undersökning skall här göras och 
samtidigt några jämförelser med av andra forskare utförda undersök
ningar. 

McCords' undersökning 

Författarna påpekar inledningsvis att ett gemensamt drag för de flesta 
undersökningar beträffande alkoholismens etiologi som hittills företagits 
är att de avsett försökspersoner med redan utbildad alkoholism. Det re
konstruktionsarbete beträffande alkoholisternas bakgrund som från den 
givna utgångspunkten måst företas har ofta varit vanskligt och erbjudit 
många möjligheter till felslut. I fråga om McCords' undersökning är emel
lertid förhållandet det omvända; utgångspunkten har här varit, något 
drastiskt uttryckt, alkoholisterna som barn. Omfattande observationer av 
och insamlande av fakta beträffande 255 pojkar har utförts från det för
sökspersonerna var i genomsnitt 9 år gamla och därefter under omkring 
10 år. Omkring 12 år senare, då försökspersonerna alltså uppnått vuxen 
ålder, har McCords påbörjat sin undersökning. Författarna framhåller 
att de personer — socialarbetare, psykologer och läkare m fl — som in
samlat det mycket omfattande materialet varit ovetande om vad deras 
observationer slutligen skulle komma att användas till, något som i stor 
utsträckning torde ha förhindrat tendentiösa tolkningar från observatö-
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rens sida. Det torde i detta sammanhang vara på sin plats att informera 
om det ursprungliga syftet med långtidskontakten med de 255 pojkarna. 

År 1935 startade dr Richard Clarke Cabot, läkare och socialvetenskaps
man vid Harvard-universitetet, något som av författarna benämnts Cam-
bridge-Somervilleprojektet. Företaget riktade sig till några hundratals 
barn i städerna Cambridge och Somerville i staten Massachusetts och var 
främst ägnat som ett försök at t förebygga brottslighet men hade också ett 
syfte att söka dana ungdomarnas karaktär. Förverkligandet av projektet 
innebar att barnen — samtliga pojkar — under en lång period av sin 
uppväxtt id erhöll en vänskaplig, stödjande, uppfostrande och rådgivande 
kontakt med vuxna rådgivare. Samtidigt hade man rikliga tillfällen at t 
insamla fakta om barnen själva, deras föräldrar och övriga bakgrund (så
som ras- och religionstillhörighet, boendeförhållanden, utbildning, social
gruppstillhörighet etc) och kunde vid täta hembesök direkt iaktta barnens 
och de övriga familjemedlemmarnas beteende i varierande situationer. 
Effekten av behandlingen mättes samtidigt genom jämförelser med en 
kontrollgrupp som inte erhöll någon särskild behandling. De insamlade 
upplysningarna om pojkarna kunde slutligen användas för undersökning 
av relationer mellan uppväxtmiljö och beteende vid vuxen ålder. Av ut
rymmesskäl finns det inte möjlighet att närmare gå in på förfarandet vid 
urvalet av de barn som deltog i projektet. Påpekas bör emellertid att ur
valet inte skedde helt slumpmässigt. Hälften av de utvalda pojkarna var 
i själva verket i ett eller anna t hänseende »problembarn» och hade remit
terats till Cambridge-Somervilleprojektet av skolor, socialbyråer, polis, 
kyrkor m fl institutioner i de båda tätbefolkade industristäderna. På detta 
sätt anmäldes mer än 1 000 pojkar, av vilka slutligen 650 utvaldes till 
experimentet. 

Sedan socialarbetare intervjuat barnens föräldrar, och lärare, läkare 
och psykologer företagit undersökningar av barnen, och dessa på basis av 
likheter i bakgrund och personlighet indelats i par, togs från varje par 
genom slumpmässigt val u t en pojke som hänfördes till den grupp som 
skulle bli föremål för behandling och observation. De andra 325 pojkarna 
skulle tjäna som kontrollgrupp. Efter bortfall kom behandlingsgruppen 
slutligen att bestå av 225 pojkar. 

Cambridge-Somervilleprojektet avslutades omkring 1945. Trots lång
varig, metodisk och högt kvalificerad behandling syntes man ha misslyc
kats i sitt syfte att förebygga kriminalitet. Någon påtaglig skillnad i brotts
frekvens mellan behandlings-observationsgruppen å ena sidan och kon
trollgruppen å den andra kunde man nämligen inte finna. O m experi
mentet behandlingsmässigt alltså blivit något av en besvikelse hade det å 
andra sidan lämnat efter sig ett väldigt, rikhaltigt material om 225 poj-
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kars bakgrund och beteende under en lång tidsperiod. 

Makarna McGord påbörjade sin undersökning 1957. Materialet syste
matiserades och man tog reda på vad de 510 pojkarna (behandlings-+ 
kontrollgruppen) hade utvecklats till som vuxna (om de blivit alkoholis
ter, kriminella eller inte visat något avvikande beteende). Man fann att 
sammanlagt 51 pojkar •— eller 10 % — hade utvecklats till alkoholister 
(undersökarnas definition av alkoholism behandlas i nästa avsnitt). 88 
hade blivit kriminella medan sammanlagt 325 inte visade något avvikan
de beteende. För att förvissa sig om huruvida behandlingen (som pojkar
na i behandlings-observationsgruppen erhållit) verkat hindrande på ut
vecklingen av alkoholism jämförde man antalet alkoholister i de båda 
grupperna. Av kontrollgruppens pojkar hade 22 blivit alkoholister. De 
övriga 29 alkoholisterna kom alltså ur behandlingsgruppen. Undersökarna 
drar därav slutsatsen att behandlingen inte förhindrat alkoholism. Om så 
varit fallet skulle behandlingen och observationerna själva fått betraktas 
som en viktig variabel, vilket skulle ha försvårat tolkningen av orsakssam
manhangen. 

Som nästa fas i undersökningen upprättades skattningsformulär, base
rade på det material som insamlats under de år Cambridge-Somerville-
projektet pågått. Ett stort antal variabler av de mest skiftande slag blev 
föremål för undersökning. Författarna framhåller, att bedömarna var 
ovetande om försökspersonernas situation som vuxna — vilket, menar de, 
förhindrat tendentiösa tolkningar. Någon uppräkning av de variabler som 
undersökts är här av utrymmesskäl inte möjlig. I den fortsatta framställ
ningen kommer några av de viktigaste variablerna att tas upp till behand
ling. För övrigt hänvisas till »Origins of Alcoholism», bilaga 1. Reliabili-
tetskontroll av skattningarna företogs på 30 ur behandlingsgruppen slump
mässigt utvalda fall. Undersökarna fann att reliabiliteten var hög. För 
närmare upplysning om metodologiska spörsmål hänvisas till Bilaga II i 
McCords' undersökning. 

I den fortsatta framställningen skall några av de viktigaste fynden i 
McCords' undersökning tas upp till behandling och diskussion. Jämförel
ser skall, där så med någon mening kan ske, göras med av vissa andra 
forskare utfärda undersökningar. Reservationen beträffande möjligheter
na att göra något så när meningsfulla jämförelser föranleds av en upp
fattning hos artikelförf att existerande undersökningar ofta är företagna 
utifrån väsentligt skilda utgångspunkter och även med skilda mål. Att det 
verkligen föreligger sådana, nyss antydda, jämförelsesvårigheter inses lätt, 
om man betänker hur oklart de undersökta variablerna många gånger är 
definierade — vilket till en del givetvis sammanhänger med en generell 
svårighet att strikt definiera olika personlighetspsykologiska drag. 
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Begreppet alkoholism — en definitionsfråga 

McCords ger i sin undersökning några exempel på olika forskares defini
tion av alkoholism (alkoholist). Keller och Ef ron har definierat alkoho
lism som en kronisk sjukdom eller beteenderubbning, psykisk eller soma
tisk eller psykosomatisk. Den kännetecknas av ihållande konsumtion av 
alkoholhaltiga drycker i en utsträckning som överskrider sedvanligt mål
tidsbruk, eller vad som accepteras i samhällets umgängesvanor, och som 
menligt inverkar på missbrukarens hälsa eller hans sociala eller ekono
miska funktionerande. Bland socialarbetare är det enligt författarna van
ligt att betona sådana följder av missbruket som oförmåga att behålla 
arbetsanställning eller splittring av familjelivet som kännetecknande. 

McCords har anlagt ett operationalistiskt betraktelsesätt på definitions
frågan enligt vilket alla försökspersoner (i deras undersökning) som varit 
(eller var) medlemmar i Anonyma Alkoholister — som med anledning av 
sina alkoholbesvär hänvisats till något sjukhus i Massachusetts eller var 
kända som alkoholister av Bostons rådgivningsbyrå i alkoholfrågan eller 
av andra sociala institutioner eller hade dömts för fylleri minst 2 gånger — 
betraktades som alkoholister. 

Norrmännen Engeset och Idsöe har i en undersökning publicerad un
der titeln »Alkoholmisbrukeres foreldre og brödre» använt en allmän 
definition: alkoholism föreligger då alkohol används i sådan utsträckning 
att det blir omöjligt att leva ett socialt acceptabelt liv. 

Kolmodin m fl använder inte begreppen alkoholist och alkoholism utan 
i stället alkoholmissbruk och skiljer därvid mellan lindrigt och avancerat 
missbruk. Som avancerat missbruk betecknas ett tillstånd där missbru
karen ofta har minnesluckor vid alkoholförtäring samt ett klart återställar-
behov. 

McCords har alltså gått ut ifrån sociala kriterier vid definitionen av 
alkoholism. Därigenom kan de, vilket de själva är medvetna om, ha ute
slutit en eller annan kvalificerad missbrukare men har å andra sidan vid 
kategoriseringen inte behövt fråga sig vad som —• exempelvis •— menas 
med ett »socialt acceptabelt liv» (Engeset och Idsöe) eller hur ofta de 
minnesluckor vid alkoholförtäring, som Kolmodin talar om, skall inträffa 
för att man skall kunna hänföra missbrukaren till kategorien »avancerat 
missbruk». 

Någon allmänt vedertagen definition av begreppet alkoholism synes inte 
existera. Dess innebörd torde växla alltefter det sammanhang i vilket det 
används. Möjligen skulle man kunna tänka sig att det existerar åtminsto
ne två typer av definitioner, nämligen en social och en medicinsk. Om 
McCords' definition med stor sannolikhet ger utrymme för såväl sociala 
som medicinska alkoholister, kan det i fråga om exempelvis Engesets och 
Idsöes definition råda en viss tvekan huruvida en oförmåga att föra en 
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acceptabel social tillvaro på grund av alkoholmissbruk samtidigt innebär 
att m a n är alkoholist även i medicinsk mening. 

Medicinska och hereditära teorier 

McCords granskar i sin undersökning en del mera kända teorier om alko
holismens orsaker. En stor grupp teorier, säger författarna, betonar be
tydelsen av näringsbrister och rubbningar i ämnesomsättningen för upp
komst av alkoholism. Som den kanske viktigaste förespråkaren för sådana 
teorier uppger författarna Roger J Williams, som tror att en defekt av 
biokemisk karaktär är upphovet till sjukdomen; viss arvsmassa skulle leda 
till en minskad produktion av särskilda enzymer, vilket i sin tur skulle re
sultera i en oförmåga hos individen at t tillgodogöra sig en del näringsele
ment. Den nyss nämnda defekten skulle skapa ett särpräglat ämnesom
sättningsmönster, vars balans skulle kunna upprätthållas endast genom 
kontinuerlig konsumtion av alkohol. Enligt denna hypotes — som Wil
liams tycks anse sig ha bekräftat bl a genom experiment med katter •— 
skulle det sålunda vara invärtes rubbningar snarare än svårigheter i den 
yttre miljön som förorsakar alkoholism. Denna och liknande teorier har 
McCords prövat på det egna undersökningsmaterialet. O m teorierna vore 
riktiga borde, resonerar författarna, personer vilka som barn visat tecken 
på näringsbrister och rubbningar i ämnesomsättningen som vuxna bli 
alkoholister i signifikant större utsträckning än personer som inte visat 
tecken på sådana störningar. McCords har inte funnit någon signifikant 
skillnad i sitt material. 

Curt Åmark har i en omfattande undersökning av klientel vid nykter
hetsnämnden i Stockholm, av alkoholpatienter vid ett sjukhus samt av 
intagna på vissa anstalter för alkoholmissbrukare bl a ägnat en viss upp
märksamhet åt frågan om hereditetens inflytande på uppkomsten av alko
holism. H a n har (i likhet med många andra) framhållit de svårigheter 
som är förknippade med undersökningar rörande arvs- och miljöfrågor
nas etiologiska betydelse. H a n har funnit att åtminstone inom vissa grup
per av alkoholism spelar herediteten en väsentlig roll för uppkomsten av 
alkoholism. Sålunda har han påvisat en signifikativt högre frekvens av 
alkoholism b l ind syskon till alkoholister vilkas ena förälder varit perio
disk alkoholist (jämför med dem vars föräldrar inte uppvisat alkoholism). 

Lennart Kaij anser sig ha funnit belägg för att genetiska faktorer ut
övar ett stort inflytande på uppkomst och utveckling av alkoholmissbruk 
och kronisk alkoholism. H a n har gjort jämförelser mellan enäggs- och 
vanliga tvillingar och bl a påvisat att de förra visat hög överensstäm
melse i alkoholvanor och att denna överensstämmelse ökat med stigande 
grad av alkoholmissbruk. 
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McCords har ägnat ett visst intresse åt hereditetsfrâgan och omnämner 
bl a E. M. Jellineks undersökning av 4 372 alkoholister, i vilken denne 
fann att 52 c/c av alkoholisterna hade uppfostrats i hem där antingen en 
av föräldrarna eller båda varit alkoholister. Jellinek har av de gjorda er
farenheterna dragit den slutsatsen att det inte är en disposition för alko
holism som ärvs utan snarare en konstitution som medför instabilitet i så
dan utsträckning att tillräcklig motståndskraft mot de al lmänna riskerna 
för onykterhet inte erhålls. 

McCords anför olika exempel på kritik mot hereditetsteorin, kritik som 
oftast hävdar at t det är omöjligt att skilja miljö- å ena sidan och å den 
andra hcreditetsfaktorernas inverkan från varandra. Det är, anser man, 
lika troligt att barnen imiterar, snarare än ärver, föräldrarnas alkoholism. 
I sitt eget material har McCords funnit ett svagt — inte signifikant •— 
samband mellan alkoholism hos fäderna och sönerna. De undersökte även 
sambandet mellan alkoholism hos avkommorna och kriminalitet hos fä
derna och fann här en starkare korrelation, vilket författarna anser stödja 
snarare miljö- än hereditetsteorin. 

I stort sett kan man ansluta sig till uppfattningen att det är mer eller 
mindre omöjligt att skilja miljöfaktorernas inverkan på uppkomsten av 
alkoholism från inverkan av hereditära faktorer. Mot uppfattningen att 
försök med enäggstvillingar skulle på ett tillförlitligt sätt kunna mäta åt
minstone mera al lmänna arvsfaktorers inverkan kan riktas den anmärk
ningen, att påvisade likheter (i exempelvis alkoholvanor) lika väl torde 
kunna återföras på miljölikheter. Genom sin inbördes likhet torde tvil
lingarna nämligen tendera at t söka sig till likartade miljöer och det torde 
också finnas en tendens hos utomstående personer att behandla enäggs
tvillingar lika. 

Psykologiska teorier 

McCords tycker sig ha märkt en förskjutning i teoribildningen om alko
holismens orsaker; forskarna har börjat överge de fysiologiska och heredi
tära förklaringarna och vänder sig i allt större utsträckning till psykolo
gin — särskilt psykoanalysen — och även sociologin vid sökandet efter 
orsakerna till sjukdomen. Liksom vid fysiologiska undersökningar har man 
här i stor utsträckning varit hänvisad till försökspersoner med redan ut
bildad alkoholism, vilket försvårat utredningen av orsakssammanhangen. 

Författarna nämner tre huvudteorier om alkoholism som kommit från 
det psykoanalytiska lägret: 

1. Freudianerna har förknippat alkoholism med någon av följande tre 
omedvetna tendenser (eller en kombination därav) : självdestruktiva drif
ter, oral fixering, latent homosexualitet. 
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2. Adlerianerna har förklarat alkoholism som en strävan efter makt, 
en reaktion på en genomträngande känsla av underlägsenhet. 

3. De interpersonella psykologerna, exempelvis Robert White, tror att 
sjukdomen kan vara en reaktion på en mängd olika motivationer, men 
vanligast på en undertryckt konflikt mellan beroendetendenser och aggres
siva önskningar. 

McCords anser Karl Menninger vara den mest kände företrädaren för 
uppfattningen att alkoholism är en form av självdestruktion. Enligt Men-
ningers erfarenhet kännetecknas alkoholisten av en stark önskan att för
störa sig själv; ett sätt att uttrycka denna önskan är att hänge sig åt 
alkoholmissbruk. Suicidalavsikterna är omedvetna orh härrör från en 
känsla av att ha svikits under barndomen. Som barn ingavs alkoholisten 
av föräldrarna överdrivna förväntningar om oral tillfredsställelse, förvänt
ningar som sedan inte uppfylldes. När de orala önskningarna frustrerades 
genom brysk avvänj ning överväldigades barnet av vrede och en önskan 
att angripa föräldrarna. Menninger har observerat, att alkoholisten sam
tidigt lider av en önskan att förgöra föremålen för sin kärlek och en fruk
tan att förlora dem. Eftersom han inte vågar angripa den verkliga an
ledningen till sin vrede, hänger han sig åt alkoholförtäring vilket för ho
nom innebär ett slags oral tillfredsställelse och samtidigt en symbolisk 
hämnd på föräldrarna. Schematiskt skulle utvecklingen mot alkoholism 
tecknas sålunda: Oral frustrering leder till vrede mot föräldrarna. På 
grund av skuldkänslor bortträngs vreden och ersätts av värdelöshets-
och underlägsenhetskänslor. Dessa känslor leder i sin tur till alkoholmiss
bruk och alkoholism. McCords medger utan vidare att alkoholmissbruk 
är självförstörande i så mån att alkoholisten förlorar sitt arbete, åstad
kommer splittring av familjen och kommer på kant med samhället. En 
annan fråga är emellertid, menar författarna, om självdestruktiviteten 
skall betraktas som orsak till det avvikande beteendet, alkoholismen. De 
prövade teorin på sitt eget material, som därvid uppdelades i två grup
per, en bestående av försökspersoner som under barndomen visat påtag
liga tendenser till självdestruktion (exempelvis genom faktiska självmords
försök eller genom upprepade fantasier om självmord) och den andra 
gruppen bestående av försökspersoner som inte visat sådana tendenser. 
Till den första gruppen hänfördes 10 försökspersoner. 30 % blev alkoho
lister. 14 % av 139 barn som inte visat självdestruktiva tendenser blev 
som vuxna alkoholister. Inga säkerställda samband funna, och av samt
liga försökspersoner som utvecklats till alkoholister hade övervägande de
len eller 88 % som barn inte visat självdestruktivitet. 

Andra psykoanalytiska teorier om alkoholismens orsaker som McCords 
tar upp i sin undersökning går ut ifrån oral fixering som det primära 
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upphovet till sjukdomen. Narcissistiska önskningar, tendenser till beroen
de och passivitet — en attityd till livet präglad av en önskan att använda 
munnen som den primära källan till tillfredsställelse — ligger enligt Fe-
nichel till grund för alkoholism. En liknande tolkning har uttryckts av 
Lolli, som talar om en mer eller mindre medveten längtan hos alkoholis
ten efter fysisk värme, angenäma hudförnimmelser, moderlig bortklem-
ning, mjuka och varma känslor i magen — inte olika den längtan efter 
säkerhet, självkänsla och oberoende och, emellanåt, allmakt som han 
erfar. 

McCords har prövat även denna teori, som formats huvudsakligast av 
erfarenheter från psykoanalytisk behandling och som dessutom prövats 
med vissa test. De fann inte att pojkar som visat tydliga orala tendenser 
under barndomen blivit alkoholister i större utsträckning än pojkar som 
saknat sådana drag. (Som kriterier på sådana tendenser betraktade för
fattarna tumsugning, omåttligt rökande i tidigare år, matorgier och öv
ningar, »lekande» med munnen.) 

En annan freudiansk hypotes har latent homosexualitet som den omed
vetna drivande kraften bakom alkoholism. Enligt anhängarna av denna 
teori har barnet blivit allvarligt frustrerat under den orala fasen och där
vid vänt sig bort från modern och i stället sökt tröst hos fadern. Den över
identifikation med fadern som på så sätt uppstått har utmynnat i an
tingen dold eller öppen homosexualitet. Alkoholmissbruk skulle betraktas 
som ett substitut för den öppna homosexualiteten. Alkoholens hämnings
lösande effekt och den kamratliga samvaron med andra män på krogen 
skulle medge tillfredsställelse av de homosexuella böjelserna. Denna mo
dell har Abraham som upphovsman. 

Ett flertal forskare har anmält avvikande mening om homosexualitet 
och alkoholism. Sålunda har både Quaranta och Landis (var för sig) 
genom testningar undersökt ifrågavarande antagna samband. Ingen av 
dem har kunnat bekräfta Abrahams teori som riktig. 

McCords indelade Cambridge-Somervillepojkarna i tre grupper; i den 
första gruppen pojkar som öppet demonstrerat sina homosexuella böjel
ser, i den andra sådana som kunde sägas ha påtagligt feminina tendenser 
(lekte med dockor, klädde sig ibland som eller uttryckte ofta önskningar 
att de hade varit flickor, vilket författarna anser sig ha skäl betrakta som 
latent homosexualitet) och i den tredje gruppen »vanliga» pojkar. 33 °/c 
av pojkarna med aktivt uttryckt homosexualitet blev alkoholister. I fråga 
om dem som hänförts till gruppen latent homosexualitet (feminitet) 
resp gruppen »vanliga» pojkar, blev 4 resp 16 % alkoholister som vux
na. Författarna påpekar, att den första gruppen bestod av endast 6 poj-
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kar, varför det i detta sammanhang strängt taget inte säger mycket att 
2 av dessa pojkar blev alkoholister. Mellan de båda andra grupperna 
ingen signifikant skillnad. Anmärkningsvärt få pojkar med tecken på la
tent homosexualitet blev som vuxna alkoholister, ett fynd som strider mot 
Abrahams teori »alkoholismen ett substitut för öppen homosexualitet». 

Adlers lärjungar har tolkat alkoholism som ett försök att avlägsna dju
pa underlägsenhetskänslor och att fly från samhällets krav. Dessa känslor 
uttrycks ibland öppet, göms ibland bakom en fasad av överlägsenhet. När 
McCords undersökte sitt material i detta hänseende fann de, att försöks
personer vilka som barn tydligt uttryckt känslor av mindervärde blev al
koholister i signifikant mindre utsträckning än de som inte visat sådana 
känslor — tvärtemot vad man haft anledning vänta sig med utgångs
punkt från adlerianernas teori. Författarna påpekar att det är tänkbart, 
att försökspersonerna även som barn lyckats dölja sina mindervärdeskäns
lor och att således den möjligheten finns att de inte på ett tillförlitligt 
sätt lyckats pröva teorin i fråga. 

En annan punkt i adlerianernas tolkning av alkoholism är uppfattning
en att sjukdomen orsakats av moderlig »bortklemning» under barndomen: 
somliga barn har uppfostrats i en atmosfär av pjosk och eftergivenhet, 
överseende; när de sedan växt upp har de blivit oförmögna att möta sam
hällets krav och som en följd härav utvecklat mindervärdeskänslor, var
efter de slutligen tagit till alkohol för att lindra dessa känslor. Även åt
skilliga andra psykologer, säger McCords, håller för troligt att alkoho
lism befordras genom att modern överbeskyddar sitt barn. 

McCords undersökte hållbarheten hos denna teori. Barn vilkas möd
rar starkt uppmuntrat och förstärkt beroendetendenser hos barnen visade 
sig inte bli alkoholister i större utsträckning än barn som stått i ett mera 
normalt beroendeförhållande till modern. Inte heller fann man någon 
högre frekvens av alkoholism bland försökspersoner som haft överbeskyd
dande mödrar. 

En psykologisk teori som författarna anser påkalla särskild uppmärk
samhet har framlagts av Robert White m fl. Även om White hävdar att 
det inte finns någon särskild kombination av psykologiska omständighe
ter som förutbestämmer en människa för alkoholism har han funnit an
ledning lägga särskild vikt vid två personlighetsdrag: längtan efter, be
hov av moderskärlek å ena sidan och å den andra en böjelse att uttrycka 
aggressivitet. Den person som troligast kan tänkas bli alkoholist har be
skrivits av White i »The Abnormal Personality»: »Han har en dämpad 
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men fortfarande aktiv åtrå efter kärleksfull moderlig omsorg. Samtidigt 
föreligger ett starkt aggressivt behov, av omständigheterna bortträngt i 
sådan omfattning att det endast kommer till verbala uttryck. Alkoholen 
har här åtskilligt att ge: den tillåter den unge mannen att utleva den ag
gressivitet han verkligen känner utan att tvinga honom att påta sig fullt 
ansvar för sina handlingar, den tillåter honom att tillfredsställa sitt begär 
efter beroende utan att tvinga det medvetna jaget att bli underkunnigt 
om dessa begär. Alkoholen tillåter honom sålunda att tillfredsställa star
ka behov utan att störa den neurotiska skyddsmekanism som vanligtvis 
håller dem under kontroll.» 

Författarna finner att de iakttagelser White gjort beträffande längtan 
efter beroende hos alkoholisterna stöds av de rön som de själva gjort i sin 
undersökning. 

Författarna har undersökt materialet med avseende på en del mera kän
da, tidigare uppställda, delvis prövade, psykologiska teorier om alkoho
lismens orsaker. De har inte kunnat lämna starkare stöd till någon av 
teorierna undantagandes den i denna framställning sist nämnda (White). 
Huruvida de skall anses ha mera definitivt vederlagt någon av hypote
serna måste sägas vara en öppen fråga. Det undersökta materialet är tro
ligen alltför litet och kanske inte heller helt representativt. Dessutom fö
religger, möjligen i betydande utsträckning, och som tidigare berörts, de
finitionssvårigheter. Författarna har själva påpekat att de vid undersök
ningen strävat efter att så klart som möjligt avgränsa varje variabel och 
undvika mångtydiga definitioner. Ändå kan man givetvis ifrågasätta om 
i olika sammanhang använda kriterier är valida. Man kan som ett ex
empel fråga sig hur strikt »omåttligt rökande i tidiga år» och »matorgier» 
mäter oral fixering. Sådana och liknande osäkerheter torde vidlåda de 
flesta personlighetspsykologiska undersökningar (är sedan alkohol med 
i bilden finns det risk för att förvirringen ökar). Man får alltså räkna med 
den möjligheten att differenser mellan vid olika undersökningar upp
nådda resultat förklaras — åtminstone delvis — av att man inte under
sökt samma sak. Bortsett från detta är de fynd McCords gjort tankeväc
kande. I fråga om den kritik författarna kan anses ha riktat mot Men-
ningers uppfattning om självdestruktivitet som en källa till alkoholism kan 
ifrågasättas om den inte borde avse även Whites teori (varvid den i viss 
mån skulle återfalla på en del av de rön författarna själva gjort). 

Om man ett ögonblick bortser från själva begreppet självdestruktivitet 
och i stället ser till Menningers förklaring till dess uppkomst finner man, 
att de svikna förväntningarna hos barnet om oral tillfredsställelse företer 
vissa likheter med de erfarenheter barnet får göra enligt den modell White 
uppställt, nämligen bl a besvikelsen över en inte helt tillfredsställd läng-
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tan efter moderlig omsorg och kärlek. Man finner alltså att mödrarna 
både enligt Menningers och Whites teori behandlat barnen inkonsekvent 
(ömsom kärlek, ömsom avvisande). De erfarenheter barnen sålunda gjort 
har i det ena fallet ansetts leda till vrede och skuldkänslor (Menninger), 
i det andra till vad McCords kallat beroendekonflikt. Det väsentliga synes 
vara att de erfarenheter barnen — enligt resp teorier — redan tidigt gjort 
är i huvudsak likvärdiga. Förekomsten av alkoholism bland försöksper
sonerna som vuxna borde därför, om hänsyn inte tas till andra omstän
digheter, vara ungefär densamma. Som emellertid redan visats, har 
McCords inte funnit något säkert belägg för att personer med självde
struktiva tendenser skulle i högre grad än personer utan sådana tenden
ser bli alkoholister, vilket däremot (som kommer att visas längre fram i 
artikeln) skulle vara fallet med barn som kommit i beroendekonflikt. 

Sociologiska teorier 

McCords har också tagit upp några väsentligare sociologiska frågeställ
ningar. Enligt Albert D. Ullman, som McCords betraktar som represen
tativ för många »alkoholsociologer», blir det få alkoholister om alkohol
vanor, värderingar och sanktioner — tillsammans med attityder hos alla 
delar av gruppen eller samhället — är väl etablerade, kända och accep
terade av alla och förenliga med kulturen i övrigt. 

I frågan individ-samhälle-alkohol påverkar bl a de allmänna attity
derna till alkoholbruket frekvensen av alkoholmissbruk, varvid en avgö
rande faktor synes vara huruvida en given attityd till alkoholbruk helt 
enkelt rekommenderar den enskilde att använda alkohol som ett medel 
att lindra inre spänningar, eller om en sådan tanke uppväcker stark mot
vilja. Viktigt är också i vilken utsträckning samhället, kulturen, erbju
der lämpliga tillfredsställelsealternativ till alkoholen. 

Robert Freed Bales, upphovsman till de teser som uttryckts i föregå
ende stycke, har undersökt förekomsten av alkoholism bland dels judar, 
dels irländare. Bland de förra förekom alkoholism i mycket liten utsträck
ning medan bland irländarna sjukdomen förekom i mycket hög grad. 
Det var till Amerika invandrade personer som undersöktes. 

En tänkbar förklaring till att alkoholmissbruk är så sällsynt bland ju
dar skulle enligt Bales vara den rituella inställningen till alkoholen, den 
associationsrika symbolik som omger själva drickandet. Man dricker på 
särskilda tider, i samband med särskilda ceremonier — t ex omskärelse 
eller påskhögtiden. Attityderna till drickandet är nära förenade med at
tityder till det heliga. Därför betraktas alkoholmissbruk som något an-
stötligt, för en jude otänkbart. 
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Ir ländaren å andra sidan, menar Bales, använder alkoholen till att lind
ra en hel rad akuta behov. När »pojkarna» på Irland inte arbetar dric
ker de och tittar på hästpolo. Attityden till drickandet är inte rituell, sna
rare bullersamt festlig. När i r ländarna kommer till Amerika stöter de på 
allvarliga anpassningsproblem. Fadern, som tidigare — i det patriarka-
liska hemlandet — var den som bestämde, blir i det nya landet en be
tydelselös och vanmäktig figur. Ofta blir modern familjens överhuvud. 
Eftersom man kommit till ett land som föga eller inte alls lägger hinder 
i vägen för den som vill dricka, blir alkoholen ett vanligt spännings-
lindrande medel. 

Även invandrade italienare har undersökts. Lolli fann att förekomsten 
av alkoholism här liksom hos judarna var ringa, vilket han förklarat med 
att italienare redan som barn får börja använda vin — i början kanske 
endast några droppar i ett glas vatten, så småningom långsamt ökande 
tills konsumtionen slutligen stabiliserar sig på vuxennivån. Vindrickandet 
är starkt förknippat med intagande av föda och hör samtidigt starkt ihop 
med familjelivet. Skulle en ungdom någon enstaka gång bli berusad be
traktas detta utan oro av föräldrar och vuxna släktingar — nästan som 
om det vore ett ofrånkomligt led i mognadsprocessen. 

McCords delade in sina försökspersoner i grupper med avseende på 
föräldrarnas eller far-(mor-)föräldrarnas hemland och såg efter om det 
fanns någon påtaglig nationell skillnad i förekomsten av alkoholism. Ju
dar förekom i alltför liten utsträckning för at t Bales teorier skulle kunna 
prövas. Den procentuellt lägsta andelen alkoholister uppvisades av den 
italienska gruppen (6 % ) , den högsta av försökspersoner med irländskt 
påbrå (38 % ) . Närmast irlandsgruppen kom försökspersoner som var 
infödda amerikaner (19 % ) och därefter västeuropéer (17 % ). 

Utifrån en undersökning av John Dollard om skillnader i alkohol
vanor mellan olika socialgrupper — enligt vilken alkoholvanorna skulle 
vara mest avancerade i de lägsta och högsta grupperna, och mellangrup
perna skulle uppvisa moderata, mer kontrollerade alkoholvanor — un
dersökte McCords om det i deras material fanns någon skillnad mellan 
olika socialgrupper i fråga om förekomst av alkoholism. Vid bestämning 
av socialgruppstillhörighet utgick man från utbildning och yrke hos fa
dern. Ingen av försökspersonerna kunde hänföras till högsta gruppen 
(»socialgrupp I » ) . 

Författarna fann att medelklassen och lägre medelklassen uppvisade 
ett — relativt sett — signifikant större antal alkoholister än lägre arbetar
klassen (större även än högre arbetarklassen ehuru här inte förelåg nå-
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gon statistiskt säkerställd skillnad). Även om Dollard inte undersökt före
komsten av alkoholism i de olika socialgrupperna kunde man av hans 
iakttagelser beträffande alkoholvanorna vänta sig att de högsta resp lägs
ta grupperna skulle uppvisa största andelen alkoholister, anser McCords, 
vilkas resultat i själva verket står i ett direkt motsatsförhållande till Dol-
lards. Författarna finner det uppenbart att den sociala kontrollen i de 
lägre grupperna av alkoholvanorna inte är så svag som Dollard velat 
göra gällande (samtidigt som den torde vara mindre strikt i mellangrup
perna) och antyder att reaktionerna mot alkoholism inte är stränga i me
delklassen och att drickandet där utgör ett viktigt utlopp för ängslan. I 
fråga om föräldrarnas alkoholvanor och — attityder finner McCords att 
svårare konflikter mellan föräldrarna rörande alkoholbruk kan ha en viss 
inverkan på uppkomst av alkoholism hos sönerna. (Inga statistiskt säker
ställda samband funna.) 

Olika sociologer har påvisat att det finns ett samband mellan förekomst 
av alkoholism och samhällsstrukturens beskaffenhet. Värderingar och at
tityder hos ett visst folk, religiösa föreställningar, socialkontroll etc kan 
bidra till att alkoholism förekommer i osedvanligt ringa omfattning (som 
exempelvis bland judar och italienare). 

Fördelningen av alkoholister på olika socialgrupper utgör ett relativt 
intressant spörsmål. Det är inte otänkbart, att personer som kämpar för 
att komma högt upp på samhällsstegen i större utsträckning än andra ut
sätts för stress, känner sig ängsligare etc, varvid mer eller mindre regel
bundet återkommande berusning skulle åstadkomma lindring av spän
ningen. Enligt Dollard skulle emellertid de mest avancerade alkohol
vanorna återfinnas i botten resp toppen av socialgruppshierarkin. 
McCords' fynd stöder inte denna iakttagelse. Om Dollards iakttagelser 
trots allt skulle vara riktiga skulle den av Mc Cords påvisade ringare före
komsten av alkoholism i den lägsta gruppen bl a kunna tolkas som ett 
tecken på större motståndskraft i denna grupp mot alkoholens påfrest
ningar — vilket kanske förefaller något tvivelaktigt. 

McCords' teori om uppkomsten av alkoholism 

McCords fann i sin undersökning att vissa sociala och psykologiska m fl 
faktorer var korrelerade med socialt avvikande beteende överhuvudtaget 
(alltså inte endast med alkoholism). Sina resultat i detta hänseende fram
lägger de i ett kapitel under rubriken »Some Predisposing Factors». 

McCords påvisar tre sådana predisponerande variabler, nämligen för-
äldrakonflikter, neurologiska störningar hos barnen samt sexuellt avvi
kande beteende inom hemmet; på olika sätt tycks barn som kommer från 
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hem, där föräldrarna på ett eller annat sätt är i konflikt med varandra 
eller där sexuella avvikelser såsom exempelvis incest förekommer, eller 
barn som är neurologiskt störda, blir spända och ängsliga och i väsentligt 
större utsträckning än barn från normalare hemmiljöer löper risk att bli 
alkoholister eller kriminella. Skulle mer än en av dessa faktorer föreligga 
— vilket inte sällan torde vara fallet — är risken för utveckling i avvi
kande riktning ännu större. 

En mer indirekt verkande faktor skulle religionen hos föräldrarna, 
främst då modern, vara. Söner till katolska mödrar med stark bekännelse 
till sin kyrka blev i mycket liten utsträckning alkoholister. 

Beroendekonflikten 

McCords anser att moderns attityd till barnet under uppväxtåren utövar 
ett synnerligen avgörande inflytande på det beteende barnet kommer att 
uppvisa som vuxen. De klassificerade mödrarnas attityd till försöksperso
nerna-barnen är enligt följande: 

1. Modern aktivt och öppet tillgiven (så att sonen kände sig uppskat
tad och omtyckt etc). 

2. Modern passivt tillgiven (uppskattade barnet men visade det sällan 
mera påtagligt). 

3. Modern avvisande. 
4. Modern nyckfullt svängande mellan starkt uttryckt tillgivenhet 

(kunde överhölja sonen med kyssar, berömma honom översvallande och 
visa honom den största omsorg) och extremt avvisande (försummade ho
nom och förnekade hans värde etc). 

Det visade sig att de barn vilkas mödrar visat en svängande, ambiva
lent attityd, blev alkoholister i signifikativt större omfattning än barn till 
mödrar med någon av de andra tre attityderna — av vilka den först 
nämnda typen hade den klart lägsta frekvensen av alkoholism. 

Författarna tror att de ambivalenta mödrarna genom sitt uppträdande 
skapade en grundläggande konflikt hos barnet; barnets (naturliga) be
hov av tillgivenhet och kärlek, trygghet och omsorg blev endast sporadiskt 
tillfredsställt. På samma sätt som sporadisk tillfredsställelse av hunger 
tenderar att öka åstundan efter föda tror författarna att sporadisk till
fredsställelse av ett barns elementära behov av omsorg och kärlek kom
mer att förstärka längtan efter att bli vårdad och omhändertagen etc. 
Författarna anser det rimligt förutsätta, att pojkar som uppfostrades av 
ambivalenta mödrar fylldes med ängslan inför sin längtan efter moder
lig omsorg. Genom att modern ibland uppfyllde barnets behov, ibland 
straffade och avvisade, blev barnets längtan efter beroende kvalfull och 
oviss. I samvaron med sådana mödrar upplevde barnen allt starkare osä
kerheten i den egna ställningen — och ytterligare oro alstrades när de 
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tänkte pä hur de skulle göra för att försäkra sig om moderns omsorg. Me
dan attityden hos de enbart avvisande mödrarna tenderade att under
trycka beroendetendenser hos barnen, ledde således den ambivalenta atti
tyden till förstärkning av beroendetendenserna (och till beroendekon
flikt). (Den aktivt tillgivna attityden tillfredsställde barnets behov av 
kärlek och omsorg.) 

De verkliga svårigheterna för de pojkar som haft ambivalenta mödrar 
inträder när de börjar bli vuxna och skall träda in i rollen som man. 
Mannen i det västerländska samhället väntas uppvisa sådana egenskaper 
som självständighet, styrka, mod och beslutsamhet etc. Omställningen från 
barndomens beroende till vuxentillvarons oberoende är svår — även för 
»välanpassade». 

För en pojke som, enligt det mönster McCords dragit upp, råkat in i 
en beroendekonflikt (genom att modern ömsom tillfredsställt hans behov 
av kärlek, omsorg, ömsom kallt avvisat eller t o m straffat honom för att 
han visat sådana behov) måste den vanliga mansrollen te sig motbjudan
de; genomförandet av en sådan roll omöjliggör att hans förstärkta be
hov av moderlig omsorg på ett legitimt sätt tillfredsställs. 

En tänkbar lösning av beroendekonflikten utgör alkoholen. Att dricka 
är i det amerikanska (västerländska) samhället en typiskt manlig akt, 
som är fullt i överensstämmelse med den manliga rollen. Under ruset 
kan mannen samtidigt känna det som om någon »brydde sig om» ho
nom och uppleva något av tröst. Hans bekymmer är borta och hans be
roendetendenser tillfredsställs. 

McCords framhåller att berondekonflikten kan lösas på åtskilliga andra 
sätt. Mannen försöker kanske tränga bort sin längtan efter moderlig om
sorg och låter frustrationen utkanaliseras genom någon psykosomatisk sjuk
dom, t ex magsår. Det är å andra sidan lika tänkbart att han strävar 
efter att tillfredsställa sitt behov av moderskärlek; detta skulle kunna ske 
genom äktenskap med en dominerande, tillgiven kvinna. Det är också 
tänkbart att han helt och hållet drar sig tillbaka från världen — låter 
sig »uppslukas» av någon institution såsom armén eller någon munk
orden, varvid han uppfyller ett tvåfaldigt syfte; han blir i stånd att, åt
minstone nödtorftigt, upprätthålla den manliga rollen och får samtidigt 
sitt modersbehov tillgodosett av olika överordnade. 

Alkoholen synes dock, åtminstone i Amerika — det västerländska sam
hället överhuvudtaget (artikelförf :s anm) — vara den mest tilltalande ut
vägen vid lösandet av beroendekonflikten; den tillåter alkoholisten att 
vidmakthålla en oberoende, maskulin föreställning om sig själv och till
fredsställer hans beroendebehov. 

Inte bara mödrarnas attityd till barnen utan även deras attityd till sam
hället, deras beteende i olika krissituationer, visade tydligt samband med 
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frekvensen av alkoholism hos sönerna. Samma var förhållandet med mo
derns ställning i familjegruppen, det sätt på vilket hon kreerade sin roll 
som moder; det blev påtagligt fler alkoholister bland sönerna när möd
rarna uppträdde som martyrer och/eller försummade och drog sig undan 
de övriga familjemedlemmarna. (Med den skillnaden mellan dessa båda 
modersroller att den martyriska var både passiv och dominerande — un
derlät att fatta egna beslut likaväl som hon ignorerade andra familje
medlemmars beslut, medan den försummande moderns roll var mera svår-
bestämbar. Båda moderstyperna var djupt missnöjda med sina resp roller.) 

Orsakssammanhang visade sig också föreligga i fråga om alkoholism 
eller annat avvikande beteende hos mödrarna; alkoholiserade eller på an
nat sätt avvikande mödrar »producerade» alkoholister i signifikant större 
utsträckning än normala mödrar. 

Rollosäkerhet 

McCords anser sig ha funnit att vad de kallar beroendekonflikt är en pri
mär källa till alkoholism men har samtidigt påpekat att den ångest och 
spänning som alstras av en sådan konflikt kan tänkas upplösas på flera 
olika sätt. Frågan varför en viss person väljer just alkoholmissbruk som ut
väg har de sökt finna genom att närmare undersöka de barndomserfaren
heter som förbereder pojken för hans roll som vuxen. 

I fråga om faderns attityd till sonen fann McCords att en aktivt, öp
pet avvisande hållning hos fadern i högre grad än någon annan attityd 
bidrog till sonens utveckling till alkoholist. Faderns disciplinära metoder 
visade sig också (dock endast svagt) vara korrelerade med senare alko
holism hos sonen, om metoderna för disciplinen var grundade på fysisk 
styrka (utövades genom slag och sparkar) och fö utgjordes av grova till
målen etc. Kombinationen öppet avvisande attityd-kroppsdisciplin 
syntes inverka ogynnsamt på sonens utveckling. Lades ytterligare en fak
tor till de nyss nämnda, nämligen en benägenhet hos fadern att fly från 
olika kritiska situationer, visade sig den sålunda erhållna konstellationen 
i stor utsträckning leda till alkoholism hos sönerna. Författarna drar den 
slutsatsen att sönerna förkastade fäder som var fientligt inställda (anting
en öppet avvisande eller också starkt disciplinära) och som dessutom flyd
de från krissituationer. 

Bristande förutsättningar för sonen att identifiera sig med fadern kunde 
ytterligare förstärkas genom att föräldrarna ställde alltför låga krav på 
sonen (i fråga om uppförande, studier etc). 

Som ytterligare bidragande till sonens oklara föreställning om sin egen 
roll fann McCords det förhållandet vara, att någon utomstående vuxen 
vars åsikter och attityder var i motsatsförhållande till föräldrarnas påtag
ligt utövade inflytande på sonen. 
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McCords säger sammanfattningsvis, att alkoholisten skiljer sig från 
»normala» människor på så sätt (dvs i detta speciella hänseende rörande 
rolluppfattningen) att han som barn fann sig föranlåten att förkasta fa
dern som förebild och att han hade få klart uttryckta förväntningar be
träffande fadern. McCords finner det troligt att sådana omständigheter 
— i förening med vissa andra faktorer (bl a inverkan av utomstående, 
frånvaro av höga krav på sonen från föräldrarnas sida) — leder till en 
förvirrad eller förvriden uppfattning av den egna personen. 

En persons utveckling mot alkoholism skulle enligt McCords' teori kun
na tecknas sålunda: »allmän stress» alstras hos den potentielle alkoholis
ten som barn; bidragande härtill är främst sådana faktorer som föräldra-
konflikter och sexuellt avvikande beteende inom hemmet (såsom exem
pelvis incest) och neurologiska störningar hos honom själv. Den osäker
het och inre spänning som dessa faktorer framkallar förstärks ytterligare 
genom moderns ambivalenta inställning till sonen, varvid hon ömsom 
tillfredsställer, ömsom avvisar hans behov av moderlig omsorg och kär
lek — vilket endast ytterligare ökar sonens önskan att bli föremål för 
moderns omsorg. Den nyckfulla, inkonsekventa behandling han utsätts 
för leder fram till något som McCords benämner beroendekonflikt. 

Den blivande alkoholisten förkastar den avvisande-straffande fadern, 
som tillika flyr bort från krissituationer, som förebild. H a n har överhu
vudtaget svagt uttryckta rollförväntningar. På grund av brist på lämplig 
förebild men även genom inverkan från utomstående — med från för
äldrarna avvikande mening — och frånvaron av högre krav från föräld
rarnas sida på hans uppförande, framtida utveckling etc, får han en för
virrad, förvriden föreställning om den egna personen-rollen. 

Med denna bakgrund och dessa erfarenheter söker den blivande alko
holisten troligen lösa sina olika konflikter bakom en fasad som kan till
fredsställa hans beroendekonflikt, avlägsna hans rollförvirring och för
säkra honom om samhällets uppskattning. H a n företer på ytan alla de 
drag som kännetecknar den »typiskt amerikanske» mannen. I den sålun
da axlade rollen uppträder han till synes självsäkert och förefaller högst 
självständig, ^ a l e t av denna roll har förmodligen också inneburit att han 
bort trängt sina beroendebehov. 

Under ytan är han dock som förut ängslig, lider av konflikter och kän
ner starkt, som tidigare, längtan efter beroendeförhållanden. Samtidigt 
som han utåt fortsätter att spela sin roll, gör sig hans beroendebehov allt 
starkare gällande och det är tänkbart att han nu söker finna något sub
stitut at t kanalisera det på (exempelvis en hustru som kan tjäna som 
ställföreträdande moder ) . 
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Som vuxen kommer han att inveckla sig i en fåfäng jakt efter till
fredsställelse av sina motsatta önskningar att vara oberoende och bero
ende. Med hänsyn till hans bakgrund är flera utvägar redan stängda för 
honom; han kommer sannolikt inte att engagera sig i något trossamfund 
— därtill har uppväxtmiljöns, föräldrarnas slentrianmässiga, ytliga reli
giositet varit en alltför dålig grogrund — och inte heller kommer han 
att bli exempelvis professionell boxare eller soldat, eftersom dessa områ
den är i stort sett förbjuden mark för den medelklass han bör tillhöra 
(McCords fann ju de flesta alkoholisterna i socialgrupp I I ) . Såvida han 
inte helt kastar loss från sin ideologiska bakgrund, kommer han att vara 
utom räckhåll för en del utvägar till tillfredsställelse som de lägre social
grupperna har tillgång till. 

Alkohol skulle sålunda vara den i stort sett enda tänkbara utvägen för 
denna person. När han är berusad har han förnimmelser av värme, väl
befinnande och allmakt, hans beroendebehov tillfredsställs och han kan 
samtidigt vidmakthålla bilden av sig själv som oberoende och fylld av 
självtillit. 

Med beteckningen »härd drinker» menas i Amerika en person som kan 
dricka mycket — och tåla det. En sådan person beskrivs som »tuff», ut
åtvänd och manlig — eller således företeende just de maskulina egenska
per alkoholisten strävar efter att göra till sina egna. 

Den speciella psykologiska utrustningen, det sociala trycket och från
varon av alternativa lösningar och brist på ett hållbart moraliskt spärr
system gör att »vår man» troligen dukar under för alkoholen. 

Analys av de olika variablerna 

McCords har gjort en statistisk analys av materialet för att undersöka in-
terkorrelationer mellan olika variabler och för att mäta betydelsen av 
de olika faktorernas inverkan på uppkomsten av alkoholism. På grund 
av materialets kvantitativa begränsning har det varit svårt att menings
fullt analysera alla variabler, varför man i vissa fall sammanfört olika 
variabler till grupper. Utan att gå närmare in på metodologiska spörs
mål vill artikelförf rent allmänt erinra om att statistisk analys av kausal-
sammanhang på det psyko-sociala planet torde erbjuda betydande svårig
heter. Variablernas ömsesidiga relationer, deras mångfald, och svårighe
ter att kontrollera varje enskild variabels inverkan på uppkomst av olika 
beteendeavvikelser (exempelvis alkoholism) gör att uppnådda resultat bör 
betraktas med åtminstone någon reservation. 

McCords drar av de resultat analysen givit slutsatsen, att alkoholism i 
hög grad är ett resultat av faktorer som är möjliga att konstatera under 
barndomen. 
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Diskussion 

Ett mera entydigt svar på frågan vad som orsakar alkoholism saknas fort
farande. Att vänta sig att ett sådant svar så småningom skall presenteras 
är föga realistiskt. I denna artikel har behandlats några tänkbara för
klaringar till uppkomsten av sjukdomen. Knappast någon forskare som 
refererats har kategoriskt påstått att just hans eller hennes teori skulle 
vara den enda riktiga. Snarare är det en mängd delförklaringar (som 
kanske var och en i större eller mindre utsträckning gör anspråk på en 
bit av »sanningen om alkoholismen») som har lämnats — även om 
McCords' teori mera söker ge en totalbild av alkoholismens uppkomst. 

McCords' undersökning är unik i ett viktigt hänseende, nämligen det 
att faktiska omständigheter erbjöd rika tillfällen till observation av ett 
antal försökspersoner innan någon av personerna blivit alkoholist — var
vid observationerna inte gjordes i syfte att senare undersöka förekomsten 
av alkoholism bland försökspersonerna. Onekligen har en undersökning 
av denna typ många fördelar jämfört med konventionella undersökning
ar — vilka ägnar sin uppmärksamhet åt personer med redan utbildad 
alkoholism. Dock torde vissa brister vidlåda även en undersökningstyp lik 
den McCords använt. Exempelvis kunde det vid de ursprungliga observa
tionerna av pojkarna i Cambridge-SomerviUeprojektet ha varit värdefullt 
att — trots allt — vissa iakttagelser gjorts med tanke på eventuell fram
tida alkoholism bland försökspersonerna. Trots att det material som in
samlats var mycket omfattande fann nämligen McCords, att upplysningar 
om vissa relativt betydelsefulla förhållanden under barndomen saknades. 
Bl a därför har McCords i vissa avseenden gått utanför de gränser ett 
strängt empiriskt betraktelsesätt uppdrar. De medger också själva, att de 
vid tolkningen av fakta infört vissa spekulativa element, men anser att 
detta kan vara tillåtet vid behandling av ett så dunkelt problem som al
koholism. 

Den idealiska undersökningen om kausalsammanhang mellan barn
domsförhållanden och vuxet beteende återstår ännu att göra — den, där 
de som gör observationerna i barndomsmiljön så att säga både vet och 
inte vet vad deras iakttagelser skall användas till. 

McCords' uppfattning att tyngdpunkten i alkoholistforskningen allt
mera överskjuts till den psykologiska-sociologiska sidan är kanske riktig 
i fråga om förhållandena i Amerika. I Sverige däremot synes psykolo
giska och sociologiska synpunkter ännu inte ha vunnit något starkare ge
hör — vare sig man ser till en bredare opinion eller till en trängre fack-
mannakrets. 

Den uppfattning om orsakerna till alkoholism som McCords presente
rat förtjänar ett stort intresse; frånsett sådana allmänna värdefulla egen-
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skaper som att den är väl underbyggd av fakta och i sina mera spekula
tiva avsnitt befriande ren från fantastiska hugskott, kan den dessutom be
traktas som ett välkommet och allvarligt menat försök att se alkoholism 
som en produkt av många samverkande faktorer (och inte som en följd 
av någon enstaka, magisk x-faktör eller l iknande). McCords har tagit 
hänsyn inte endast till vad som händer inom människan utan också till 
det som sker mellan människor. 

Vissa mera kända psykoanalytiska teorier om uppkomsten av alkoho
lism erhöll föga eller intet stöd av McCords ' undersökning. Artikelförf 
är dock av den uppfattningen att meningsskiljaktigheterna är mindre än 
vad som kan synas av de resultat McCords presenterat och i viss, kanske 
ganska betydande, utsträckning beroende på att man inte undersökt helt 
samma variabler. Resonemangsmässigt synes nämligen klyftan mellan 
McCords ' och exempelvis Menningers uppfattning om flera av alkoho
listens tidiga erfarenheter inte vara alltför stor. Skillnaden ligger snarast 
i de spekulativa element resp forskare inför vid själva teoribildningen. Det 
bör också observeras at t McCords ' tillgång till direkt observerade fakta 
om barnens uppväxtförhållanden inte avsåg barnens tidigaste levnadsår. 

O m en direkt observation från barnets allra första levnadsår företagits, 
är det inte otänkbart att McCords kommit till något annorlunda resul
tat. 

McCords kunde inte heller bekräfta riktigheten av en del tidigare upp
ställda teorier enligt vilka hereditära eller fysiologiska faktorer skulle vara 
viktigast bidragande till utveckling av alkoholism. 

De rön som de gjort synes närmast ansluta sig till erfarenheter som 
gjorts och teorier som uppställts av vissa interpersonella psykologer. 
McCords tillmäter dessutom kulturella och sociala skeenden och förhål
landen stor betydelse för uppkomsten av sjukdomen. Exempelvis sådana 
forskare som Lolli och Bales torde vara värda att närmare studeras av 
inte minst propagandamakare inom nykterhetsvården och nykterhetsrö
relserna. Vissa erfarenheter inom sociologin tyder nämligen på att en 
uppskärrad, skrämselbetonad och moraliserande propaganda — av det 
slag som inte så sällan förekommer just i Sverige — mot alkohol skulle 
snarast motverka ett av sina viktigaste syften, det nämligen att förmå folk 
att avstå från alkohol. 
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Nykterhetsvårdens personalproblem 

Av socionom TAGE SJÖBERG 

Under de senaste åren har på fältet verksamma socialarbetare diskuterat 
de problem som är förknippade med bristen på utbildad socialvårdsperso
nal. Artiklar i pressen och i synnerhet i socialarbetarnas egna fackorgan 
belyser intensiteten i denna debatt och en hel del synpunkter och förslag 
om hur problemet skall lösas har även framförts. Bl a en del av dessa syn
punkter och förslag redovisas i nedanstående artikel. 

Den sociala reformpolitik som varit särskilt intensiv under det senaste 
decenniet har medfört att behovet av utbildad socialvårdspersonal blivit 
allt större. Vi har fått nya lagar som reglerar samhällets åtgärder och 
skyldigheter beträffande barnavård, socialhjälp, nykterhetsvård, familje
rådgivning etc. Socialvårdens personalproblem bör lösas i stort men det 
kan vara av särskilt intresse att något mer ingående studera de personal
problem som t ex den öppna nykterhetsvården brottas med. Detta är 
kanske intressant även av den anledningen att nykterhetsvården förefaller 
att ha de största personella bristerna av alla vårdområden. 

Samhällets viktigaste instrument — när det gäller att bereda missan
passade och hjälpbehövande människor behandling — är den personal 
som skall utföra arbetet dvs socialarbetaren, psykologen och läkaren. Inom 
nykterhetsvården med dess nuvarande organisation fyller därför social
arbetaren en mycket betydelsefull uppgift. Vad fordrar man då av denne 
socialarbetare? Jo, att han skall ha ett varmt intresse för människor och 
äga för arbetet lämpliga personliga egenskaper. Helst bör han vara livs-
erfaren och ha praktisk erfarenhet från några av socialvårdens olika verk
samhetsområden. Därutöver bör han ha lämplig och erforderlig utbild
ning. Den här i landet bäst avpassade grundutbildningen för detta arbete 
är socionomexamen (som nu skall byggas ut och förbättras). Är social
arbetaren verksam inom ett mer speciellt vårdområde till exempel den 
mer renodlade behandlingsverksamheten på hjälpåtgärdssidan bör han 
ha ytterligare påbyggnadsutbildning. Dessa önskemål beträffande utbild
ningen är ej officiellt klart uttalade och man har inte heller några fast
ställda kompetenskrav vid tillsättandet av tjänster. Dock torde man kun
na utgå ifrån att alla framsynta nämnder är eniga om ovanstående önske
mål ifråga om utbildningen. 

Bristen på utbildad personal 

Personalsituationen är på de flesta håll i landet besvärande. Tillgången 
är otillräcklig både när det gäller socialarbetare, psykologer och läkare. 
Kvalificerad psykiatrisk och psykologisk konsultation har de allra flesta 
nykterhetsnämnder ingen tillgång till. Bristen på socialt utbildad personal 
är så stor att många nämnder underlåtit att inrätta tjänster. 

Nykterhetsvårdsutredningen som avlämnade sitt betänkande i slutet av 
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1961 har gjort en jämförelse av personalförhållandena åren mellan 1948 
och 1957. Under denna tid ökade antalet inspektörer och assistenter (de
ras utbildning är inte angiven) med tjänstgöring uteslutande inom nyk
terhetsvården i städerna från 62 till 244 och från 0 till 14 i landskommu
nerna, medan gruppen socialsysslomän och assistenter med tjänstgöring 
inom nykterhetsvården jämte annat vårdområde ökade i städerna från 85 
till 121 och från 47 till 177 i övriga kommuner. Antalet funktionärer med 
särskilt arvode (ordförandena, verkställande ledamöter m fl) visade i stä
derna en ökning från 104 till 135 och i landskommunerna en kraftig 
minskning som dock sammanhängde med kommunreformen. Gruppen fri
villiga medhjälpare ökade i städerna från inte fullt 400 till omkring 1 500, 
i övriga kommuner från omkring 900 till 1 800. Sedan 1957 har antalet 
tjänster inom den kommunala nykterhetsvården på många håll ökat yt
terligare kraftigt. Trots detta är bristen på personal stor och bristen på 
utbildad personal ännu större. Nykterhetsnämnder i många kommuner 
saknar helt tillgång på anställd personal. 

Harald Wilhelmsson redovisar i Socionomförbundets tidskrift en 1961 
utförd enkätundersökning som omfattar personalsituationen vid nykter
hetsnämnden, socialnämnden och barnavårdsnämnden i Stockholm, Göte
borg och Malmö. 

Som synes av ovanstående tabell är personalsituationen besvärande både 
för nykterhetsvården och socialhjälpen. Betecknande är den låga andelen 
— mindre än 1/3 — socionomer. 

Vid nykterhetsnämnden i Stockholm är för närvarande, enligt inhäm
tade uppgifter, endast 5 av 12 socialinspektörstjänster besatta med socio
nomer. Övriga saknar jämförbar utbildning. Av 6 biträdande inspektörs-
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tjänster är 3 besatta med socionomer. Bland 1 :e socialassistenttjänsterna 
är det endast 8 av 18 som innehas av socionomer. Därutöver innehas 4 
tjänster av diakoner. Av 46 socialassistenttjänster är det endast 1 som är 
besatt med en socionom och 1 med en diakon. Av 13 icke ordinariebil
dande och tillfälliga tjänster är knappt hälften tillsatta. Socionomernas 
andel bland socialassistenterna är mycket mindre för dagen än vad fallet 
var före 1955. För att nämnden överhuvudtaget skall kunna driva verk
samheten på byråerna har den varit tvingad att anställa övervägande icke 
socialutbildad personal. 

Ovanstående siffermaterial visar att personalläget på sina håll inom 
nykterhetsvården närmast är katastrofalt. De tjänstemän som är verk
samma inom vårdområdet, utan att ha teoretisk grundutbildning och en 
mer allsidig praktisk erfarenhet, gör dock oftast en god insats även om 
de själva ibland upplever bristen på utbildning som besvärande. För 
verksamheten i stort är det naturligt att det nuvarande personalläget 
omöjliggör en effektiv behandlingsverksamhet eftersom det senare förut
sätter en tillfredsställande utbildning. 

Följder 

De följder som drabbar den nuvarande nykterhetsvården på grund av 
bristen på utbildad personal är mycket allvarliga. Lagstiftarnas intentio
ner äventyras mer eller mindre, vilket inte kan ligga i samhällets intresse 
om man nu menar allvar med den reformpolitik som förts under det se
naste decenniet. Metodisk behandling kan inte erbjudas det hjälpsökande 
klientelet och inte heller de människor som nykterhetsnämnden är ålagd 
att »tvinga sig på». Et t sådant förhållande är rätt allvarligt med hänsyn 
till de uppgifter som åvilar den samhälleliga nykterhetsvården. Den kan 
säkert göras mer effektiv om man bara på ett bättre sätt vill fördela de 
resurser som står till förfogande. Frånvaron av metodisk behandling be
tyder även att några behandlingsmetoder inte heller kan utvecklas på 
samma sätt som fallet skulle vara om inom nykterhetsvården verksamma 
socialvårdare vore utbildade för verksamheten och hade fått lära sig en 
behandlingsmetod. Nydaning inom området förhindras därigenom till stor 
del. Skall vidare rationaliseringar och behandlingsforskning utföras krävs 
det utbildad personal. 

Det sociala arbetet är ofta svårt och krävande. En alltför stor arbets
börda och förlängd arbetstid minskar möjligheterna till återhämtning och 
kan vara en orsak till att personal inom socialvården ibland fastnar i ar
betsrutiner och slentriantänkande. Detta är beklagligt då arbetet med 
människor fordrar att socialarbetaren är levande och i möjligaste mån 
befriad från och obunden av formalism och utredningsrutin. 

Eftersom det är nämnder, lagstiftande församlingar och administratö-
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rer som utövar inflytande över samhällets resurser och åtgärder på detta 
område är det synnerligen angeläget att framhäva det oundgängliga be
hovet av att den sociala personalen innehar utbildning för sina arbetsupp
gifter och att tillgången på personal förbättras. 

Orsaker 

Lönerna är inte sådana att människor med intresse för att skaffa sig 
grundutbildning och påbyggnadsutbildning för det kvalificerade nykter-
hetsvårdsarbete det här är fråga om kan göra detta utan att räkna med 
risken för att ej erhålla täckning för utbildningskostnaderna. Lönesätt
ningen är därför den mest närliggande förklaringen till att det socialvår
dande arbetet överhuvudtaget inte är särskilt populärt. Att nykterhets
vården i speciellt hög grad brottas med personalsvårigheter måste dock 
bero på särskilda orsaker. 

Redan på utbildningsstadiet visar det sig att praktikanter inte gärna 
vill praktisera på nykterhetsnämnderna. Sven-Georg Widell har gjort en 
enkätundersökning (ref i Lennart Carlssons artikel: Utbildning och lönen 
praktiktiden, Socionomförbundets tidskrift; 1962: 8) på de 229 elever som 
inskrevs hösten 1960 vid de tre socialinstituten. Undersökningen omfat
tade studerande på sociala- och förvaltningslinjerna. Man ville främst un
dersöka praktikanternas löneförhållanden och undersökningen kom där
vid också att omfatta fördelningen av praktikanter på olika sociala verk
samhetsområden. Praktikplatser är naturligtvis inte liktydigt med de an
ställningar som de färdigutbildade socialarbetarna senare väljer men det 
må antas att det finns ett starkt samband mellan i synnerhet den andra 
studiepraktikens inriktning och det verksamhetsområde som senare väljes. 
Av 229 utsända formulär återkom 164 därav 59 % från manliga och 
41 °/c från kvinnliga studerande. Svarprocenten var 72. 
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Ovanstående siffror visar klart att intresset för att praktisera på nyk
terhetsnämnd är mycket lågt både hos förpraktikanterna och studieprak
tikanterna i jämförelse med till exempel barnavårdsnämnd och socialbyrå. 

Det är troligt att nykterhetsvården är impopulär bl a av det skälet att 
den till viss del sysslar med ett mycket avancerat och nedgånget klientel. 
H u r stor är då denna andel av hela klientelet? I Stockholm, där andelen 
troligen är störst, arbetar fyra distriktsbyråer med omkring 1 500 klienter 
som betecknas som ej behandlingsbara. De övriga distriktsbyråerna hade 
under 1961 kontakt med ca 3 300 och informationsbyrån med omkring 
2 000 klienter. Det klientel, som är mer eller mindre behandlingsbart, ut
gör således ungefär 77 % av hela antalet. Det nedgångna och belastade 
klientelet är inte särskilt stort men kräver dock kvantitativt större insat
ser från nämndens sida. I Stockholm har det visat sig vara lättast att 
få personal till informationsbyrån som arbetar med det mest behand
lingsbara klientelet, vilket torde visa riktigheten i antagandet att arbetet 
med ett mycket belastat klientel kan verka avskräckande. 

En ytterligare orsak till att nykterhetsvården är impopulär kan vara den 
föråldrade och fördomsfulla inställning till behandlingsarbetet som i större 
omfattning förefaller att förekomma inom nykterhetsvården än inom 
andra vårdgrenar. Bristen på intern fortbildning och kompetenta hand
ledare bidrar sannolikt också till att studerande vid socialinstituten inte hy
ser något större intresse av att praktisera vid nykterhetsnämnderna. 

Hur avhjälps bristerna? 

1 ) Initiativ från arbetsgivarhåll för at t höja lönerna. För att överhuvud
taget komma någonstans måste lönesättningen radikalt förbättras. I 
annat fall kan man varken få personal till socialvården eller intressera 
där befintlig personal att utbilda sig. (Lönerna är egentligen en för
handlingsfråga men eftersom lönesättningen är av grundläggande be
tydelse när det gäller att minska bristen på personal måste frågan disku
teras även i detta sammanhang.) En del initiativ har tagits från arbets
givarhåll för att försöka avhjälpa bristerna. De sociala nämnderna i Upp
sala har via stadens lönenämnd vänt sig till stadsförbundet och påtalat 
socialvårdens, personalsvårigheter. I denna hänvändelse framhöll man att 
orsaken till bristerna var det dåliga löneläget. Uppsa lanämndema har ock
så tillskrivit andra kommunala socialvårdsorgan och gjort förfrågningar 
om intresse finns för en gemensam uppvaktning hos stadsförbundet i 
denna fråga. Det initiativ som tagits i Uppsala visar att det finns kom
munala nämnder som känner sitt ansvar för att man på grund av perso
nalbrist inte kan fullgöra av samhället lagstadgad service till de kate
gorier människor i vårt samhälle som är i behov av sådan service. Inser 
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inte kommunförbunden sitt ansvar på denna punkt så kommer konkur
rensen från andra områden där socionomer är verksamma, personal
vård, personaladministration, statsförvaltning m fl — där löneläget och 
befordringsutsikterna är helt annorlunda — att innebära att socialvårdens 
(och då i ännu högre grad nykterhetsvårdens) personalproblem i fram
tiden kommer att bli ännu mer besvärande än idag. 

En ny syn på socialarbetets innehåll och betydelse måste komma in 
i lönepolitiken om man den vägen skall kunna bidra till lösningen av 
personalproblemen. Man måste helt lämna det idealistiska och etiska be
traktelsesätt där vårdarbetet uppfattas som något som helst bör utföras 
gratis eller mot ringa ekonomisk ersättning. Man bör nog istället, liksom 
fallet är inom näringslivet, göra analyser av socialarbetarens arbete och 
utifrån detta göra arbetsvärderingar. Socialarbetarens idealitet — om vi 
nu skall gå in på den — hans intresse för människor och sina arbetsupp
gifter är en tillgång som snarare bör värderas än utnyttjas som argument 
mot framställda krav på högre löner för att täcka utbildningskostnaderna, 
vilket ibland varit fallet vid löneförhandlingar. 

2) Utbildningskapaciteten vid socialinstituten bör ökas ytterligare. Nyk
terhetsvårdens fortsatta utbyggnad liksom de bebådade kommunsamman
slagningarna kommer att öka kraven på en större och bättre utbildad 
personalkader inom detta speciella vårdområde. Den nuvarande bristen 
bör inom rimlig tid avhjälpas. Inom andra områden t ex inom närings
livet startar man specialutbildning eller gör andra radikala ingrepp för 
att avhjälpa bristen på personal. Detta var fallet beträffande hur man 
täckte bristen på tekniker, vissa lärarkategorier m fl grupper. Inom des
sa områden anser man att det inte är tillrådligt att utnyttja outbildad 
arbetskraft. När det gäller en så viktig fråga som behandling av männi
skor med alkoholproblem hyser man dock inga betänkligheter att tillsätta 
personal som är outbildad för uppgiften. Detta är cyniskt mot de män
niskor som vänder sig till samhällets organ för att få hjälp. Det är uppen
bart att ansvariga myndigheter här har underskattat värdet av att ha 
utbildad personal eller att man trots vetskapen om förhållandena inte 
gjort tillräckligt för att förbättra läget. 

3) Interkommunal samverkan — som ett provisorium på det lokala 
planet — bör kanske kunna komma till stånd i mindre kommuner som 
inte är stora nog att sysselsätta särskild anställd nykterhetsvårdsfunktio-
när. Vill man tillämpa familjevårdsprincipen så kan dock lämpligheten 
av sådan samverkan inom ett speciellt vårdområde ifrågasättas. Nykter-
hetsvårdsutredningen har nämnt något exempel där interkommunal sam
verkan praktiserats. Nödlösningar som att öka den redan stora kadern 
av frivilliga medhjälpare bör inte tillgripas. Erfarenheterna av de frivil
liga medhjälparnas insatser är tyvärr mer negativa än man från början 
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befarat. Detta omvittnas både av nykterhetsvårdsutredningen och av de 
resultat Ragnar Amrén kommit fram till vid en undersökning utförd vid 
informationsbyrån i Stockholm.1 Det är uppenbarligen en stor risk sam
hället tar om det undervärderar de nykterhetsvårdande arbetsuppgifter
nas svårighetsgrad. M a n måste vidare ha klart för sig det bristfälliga 
gallringsförfarande som tillämpas vid urvalet och den helt otillräckliga 
utbildning som samhället har att erbjuda de människor som är intres
serade av att göra en insats inom nykterhetsvårdsarbetet. 

4) Fortbildningen och påbyggnadsutbildningen bör byggas ut både in
ternt vid nykterhetsnämnderna och vid socialinstituten. Nykterhetsnämn
den i Stockholm har således visat sitt intresse för att underlätta för per
sonal vid nämnden att genomgå den mentalhygieniska kursen vid Social
institutet i Stockholm som numera även har ett alternativ för nykterhets-
vårdspersonal. Nykterhetsvårdsutredningen har framlagt förslag om vida
reutbildning av chefstjänstemän inom nykterhetsvården. Det senare för
slaget är synnerligen välkommet eftersom man sannolikt måste börja med 
den ledande personalen om man någonsin skall komma fram till bättre 
förhållanden inom detta vårdområde. På så sätt bör det även gå att få 
fram kompetenta handledare och lämpliga praktikplatser för studerande 
vid socialinstituten. 

5) Rationaliseringar bör komma till stånd för att man skall kunna av
lasta den kvalificerade personalen onödiga arbetsuppgifter som med för
del kan skötas av andra. Det omständliga utredningsförfarandet och den 
tidsödande pappersexercis som förekommer på många håll behöver mins
kas och ersättas med större inslag av rationellt behandlingsarbete. 

6) Förbättrad personalvård och personalpolitik. Detta innebär att den 
nyanställde liksom praktikanten omhändertas på ett bättre sätt än tidigare 
och att man betraktar hans introduktion i verksamheten som mycket vik
tig. All personal behöver ägnas större intresse när det gäller trivselfrågor, 
m m. 

7 ) Rationellare organisation av institutionerna. Kommunikationen mås
te bli bättre — i varje fall i de större förvaltningarna — mellan den per
sonal som utför det behandlande arbetet och den administrativa persona
len samt nämndledamöterna. Utbyte av erfarenheter, diskussioner om 
problem och lösningar, uppläggningar av undersökningar, forskning, ratio
naliseringsprojekt etc bör kunna ske i organisationsformer som befrämjar 
denna kommunikation. 

De åtgärder som här föreslagits är bara en del av vad som skulle kunna 
göras. Nykterhetsvårdens personalproblem bör lösas i stort men det hind
rar inte att nykterhetsnämnderna själva kan ta initiativ och vidta åtgär
der för att förbättra förhållandena. Kanske skulle det vara värdefullt att 
1 Se detta nr s 3S7. 
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göra en inventering eller en prognos över den personal som nykterhets
vården under den närmaste 1 O-årsperioden kommer att behöva, vilket 
nykterhetsvårdsutredningen av någon anledning har underlåtit att göra. 
Det är förvånande att dessa frågor ägnas så litet intresse trots att de har 
avgörande betydelse för den verksamhet som man säger sig vilja för
bättra. 
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Vårdarutbildning av ny typ 

Av fångvårdsdirektör GUNNAR MARNELL 

Nämnden för viss utbildning vid centrala verk m m med regeringsrådet 
Henrik Klackenberg som ordförande har av Kungl Maj :t bemyndigats att 
i samråd med statssekreteraren i Civildepartementet försöksvis anordna en 
internatkurs för gemensam utbildning av vårdar- och vaktpersonal vid 
fångvårdsanstalter, ungdomsvårdsskolor och vårdanstalter för alkoholmiss
brukare. Programmet för kursen skall i huvudsak överensstämma med de 
riktlinjer för en sådan utbildning som angetts av Personalutbildningsbe
redningen. Huvuddragen av kursprogrammet återges här i korthet. 

Kursen, som totalt kommer att omfatta tre månader, påbörjades den 
17 september. Den har förlagts till Torpa pensionat vid Södertälje. Som 
kursledare har förordnats fångvårdsdirektör Gunnar Marnell. Kursen om
fattar 30 deltagare, varav 3 kvinnliga. De tre berörda vårdområdena är 
representerade med ungefär en tredjedel vartdera (11 från fångvårds
anstalt, 10 från vårdanstalt för alkoholmissbrukare och 9 från ungdoms
vårdsskolor) . Personalutbildningsberedningen har anfört, att utbildnings
läget för ifrågavarande personalkategorier är så bekymmersamt, att be
redningen — med beaktande av erfarenheterna från den första kursen — 
vill återkomma med förslag beträffande fortsatt utbildning efter den in
slagna vägen. Vid fortsatt kursverksamhet torde proportioneringen av 
vårdområdenas elevandelar i kurserna bli en annan än i försökskursen, 
där Kungl Maj:t funnit ungefär lika fördelning av elevplatserna rikti
gast. I jämförelse med ungdomsvårdsskolorna och vårdanstalterna för alko
holmissbrukare har nämligen fångvårdsanstalterna en väsentligt större ka
der av personal i tillsynstjänst. Fångvårdsstyrelsen har också på sin so
cialbyrå en särskild utbildningssektion för hela inomverksutbildningen. 
Under de allra sista åren har verksamheten under ledning av verkschefen, 
generaldirektör Torsten Eriksson, utbyggts i accelererat tempo. I sina pe-
tita för budgetåret 1963/64 föreslår fångvårdsstyrelsen ytterligare utbygg
nad av sin inomverksutbildning. Också inom de två andra vårdområdena 
har utbildningsfrågorna sedan många år stått i förgrunden. Detta har sär
skilt gällt ungdomsvårdsskolornas personal, för vilka numera finns inom
verksutbildning både av mer omfattande art för nyantagna aspiranter på 
Lövstaskolan och kortare påbyggnadskurser. Nykterhetsvardsbyrån har 
de sista åren genomfört en rad kortare kurser för personal av skilda kate
gorier. I likhet med fångvårdsstyrelsen har socialstyrelsen med kraft un
derstrukit behovet av en snabb utbyggnad av personalutbildningen. 

Den kurs som nu påbörjats är avsedd för relativt nyanställd vårdar- och 
vaktpersonal, som inte genomgått eller uttagits till aspirantutbildning 
inom fackområdet. Anställningstiden har som regel inte överstigit ett år. 
För uttagning till kursen, som var öppen för frivilligt sökande, uppställ
des inga särskilda villkor om föregående skolutbildning. Vid uttagningen, 
där respektive verksmyndighet avgivit förslag, har fästs huvudsaklig vikt 
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vid personlig lämplighet för vârdaryrket och sannolik förmåga att till
godogöra sig undervisningen. Tyvärr kom ansökningstiden att infalla 
mitt under sommaren, då förmodligen åtskilliga i och för sig lämpliga 
kandidater på grund av semestrar inte kom att söka. Total t inkom ett 
sjuttiotal ansökningar, varav hälften från fångvårdstjänstemän. Efter nog
grann genomgång av samtliga ansökningshandlingar och med beaktande 
av verkens förslag kunde utbildningsnämnden slutligt utta en deltagar-
grupp, som torde få sägas motsvara höga anspråk. Flertalet har folk
högskolekurser utöver folkskola, några realexamen och alla mycket goda 
betyg liksom av anstaltscheferna dokumenterad lämplighet. Av skolbe
tygen har betygen i modersmålet och matematik främst beaktats. De 
flesta av eleverna är i å ldrarna 25—35 år. 

Syftet med utbildningen är att åt kursdeltagarna ge den grundläggande 
människokunskap och den sociala orientering, som ansetts utgöra det 
önskvärda underlaget för vårdaryrket vid en modernt inriktad människo
behandling inom anstalter för tvångsvis intagna missanpassade personer. 
Jämte teoretisk undervisning ingår i kursen två veckors hospitering, var
vid eleverna skall följa vårdarbetet på anstalter utanför eget vårdområde. 
Kursdeltagare som t ex har tjänst på fångvårdsanstalt skall alltså hospi-
tera en vecka på ungdomsvårdsskola och en vecka på alkoholistanstalt etc. 

Den teoretiska delen uppta r några få huvudämnen, av vilka helt na
turligt psykologi och psykiatri liksom allmän vårdmetodik fått största ut
rymmet. Ämnet samhällslära, som upptar en rad delämnen, skall förutom 
allmänbildning även ge sådan orientering at t vårdarens förståelse för 
skilda samhällsfunktioner ökar. Stort utrymme ges givetvis åt kriminal
politiken och kriminalvården, barna- och ungdomsvården, nykterhets
politiken och nykterhets vården. Förvaltningen, socialpolitiken och arbets
marknadens organisationer är andra delämnen, arbetsförmedling, yrkes
vägledning och arbetsvärd behandlas likaså. Kursen omfattar hälso- och 
sjukvård, hygienfrågor, fritidssysselsättningar och hobbyverksamhet, som 
lämpar sig på anstalt, brandskydd, motionsidrott m m. I början av kursen 
har eleverna meddelats vägledning i studieteknik. — I vissa ämnen an
ordnas prov. Graderade betyg utfärdas efter genomgången godkänd kurs. 

Under kursen planeras studiebesök vid i första hand mentalsjukhus, 
fångvårdsanstalt, ungdomsvårdsskola, alkoholistanstalt, ungdomsgård, ung
karlshotell, polisstation, domstol. Flera av studiebesöken anordnas i an
slutning till den teoretiska undervisningen. 

Hospiteringen avser att ge kursdeltagarna viss erfarenhet av anstalts
klientelet på angränsande områden samt en allmän orientering om den 
vid olika anstalter ti l lämpade metodiken. Hospiteringen bör härutöver, på 
det sätt formen för vistelsen vid anstalten gör möjligt, bibringa eleven ett 
al lmänt vidgat perspektiv på yrkesuppgiften att söka återföra ett miss-
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anpassat, tvångsintaget klientel. I praktiken skall en hospitering ordnas 
ungefär på följande sätt. Kursdeltagaren inkvarteras under en vecka inom 
eller i närheten av anstalten och skall beredas tillfälle att under handled
ning följa olika grenar av verksamheten på anstalten men också vara be
redd att praktiskt medverka i olika arbetsuppgifter. Även befattnings
havare med andra uppgifter än dem, som åligger vårdarpersonalen, bör 
medverka som handledare. Även anstaltens chef bör sammanträffa med 
eleven och tillse att hospiteringsveckan utformas på ett givande sätt. För 
systemets genomförande i stort svarar kursledningen. 

Enligt Personalutbildningsberedningens förslag skall den gemensamma 
grundläggande vårdarutbildningen åtföljas av en särskild utbildning inom 
vederbörande speciella vårdområde. Det förutsätts att denna utbildning 
bör meddelas såsom inomverksutbildning. Den bör meddelas såväl i form 
av kursundervisning som i form av instruktioner o dyl under arbetet ute 
på anstalterna. Den kursmässiga delen bör inte inom något av vårdom
rådena understiga 70 timmar. 

Till den ovan lämnade redogörelsen är det kanske inte ur vägen att foga 
några principiella synpunkter. 

Den nya utbildningens experimentkaraktär skall starkt understrykas. 
Ingen kan veta hur försöket skall utfalla. Först efter det kursen slut
förts blir det möjligt at t summera intryck, elevers och lärares, och över
väga, om det finns skäl fortsätta på den inslagna vägen. Att vårdar
personalen på de tre aktuella områdena har mycket gemensamt är uppen
bart. Tjänstevillkoren är i själva verket så likartade, att ett fackligt 
samgående tett sig naturligt. Sveriges fångvårdsmannaförbund, till vilket 
också vårdarna från ungdomsvårdsskolorna och alkoholistanstalterna är 
anslutna, byter följdriktigt namn den 1 jan 1963 och presenterar sig i 
fortsättningen som Svenska vårdpersonalförbundet. Är känslan av fack
lig samhörighet ett säkert tecken på at t utbildningsbehoven är inte bara 
besläktade utan praktiskt sett möjliga att tillgodose i en gemensam 
kursform? Åtskilligt talar för att så är fallet. Vårdarutbildningen avser 
flera saker. Kunskapsmeddelandet är en mycket viktig del. Så långt räc
ker det med en undervisning, som använder sig av konventionella peda
gogiska medeli Utbildningen måste emellertid också ge rikliga tillfällen 
för kursdeltagarna att bli medvetna om sina egna möjligheter och be
gränsningar, när det gäller att skapa kontakt med anstaltsintagna, och 
att under handledning av erfarna psykologer och anstaltsarbetare bear
beta de i anstaltsvården så ömtåliga och viktiga attitydproblemen. Må
let bör väl här vara att hjälpa kursdeltagarna en bit på väg att skapa 
nya förutsättningar åt sig i kontaktarbetet på anstalterna, att upptäcka 
möjligheterna till metodiskt arbete, främst kanske i konsten att konver-
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ÅTERBLICK 

»Översyn över nykterhetsvården» 

Utredningens sammanfattning av dess betänkande 

1. Utredningen uppfattar alkoholmissbruket som ett sammansatt socialt 
och medicinskt problem. Rehabiliteringen av alkoholmissbrukare måste 
omfatta såväl sociala åtgärder som psykologisk och medicinsk behandling. 
Alltefter det individuella fallets natur kommer tyngdpunkten att ligga på 
ettdera av dessa områden. (Kap 2.) 

2. Någon ändring av den kommunala nykterhetsnämndens ställning 
som primärorgan för den samhälleliga nykterhetsvården ifrågasattes icke. 
(Kap 2.) 

3. Den fortsatta utbyggnaden av nykterhetsvården bör inriktas på att 
ytterligare skjuta tvångsåtgärderna i bakgrunden och att utöka de öppna 
och frivilliga vårdformernas resurser och möjligheter. Denna utveckling 
kräver vidgad samverkan mellan nykterhetsvården och andra vårdområ
den, framför allt sjukvården och arbetsvärden. 

Nykterhetsnämndens ansvar för eftervården fastslås genom föreskrift i 
nykterhetsvårdslagen. (Kap 2, 13.) 

4. För att stimulera nykterhetsnämnderna att utbygga systemet av hjälp-
åtgärder bibehålles det sjuttiofemprocentiga statsbidraget till dessa nämn
der. Någon omläggning av bidragsprinciperna förordas ej för närvarande. 
I nämnda bidrag inkluderas statsbidragen till familjevård och till länk
sammanslutningar. (Kap 6.) 

5. Utredningen föreslår att det skall ankomma på sjukvårdshuvudmän
nen att ansvara för såväl klinisk som poliklinisk medicinsk vård av alko-
holskadade. Statsbidraget till av nykterhetsnämnder anordnade alkohol
polikliniker avvecklas under en övergångstid. Frågan om kostnadsfördel
ningen mellan staten och sjukvårdshuvudmännen förutsattes bliva prövad 
i samband med huvudmannaskapsreformerna på sjukvårdens område. 
(Kap 5, 6.) 

6. Nykterhetsnämnd föreslås skola träffa avtal med läkare om åtagande 
att såsom konsult biträda med den medicinska bedömningen av nämn
dens undersökningsfall. Nuvarande föreskrift i nykterhetsvårdslagen om 
läkares ledamotskap i nykterhetsnämnd föreslås utgå liksom den stadgade 
skyldigheten för tjänsteläkare att deltaga i nykterhetsnämnds sammanträ
de. (Kap 2.) 

7. Vid dimensioneringen av arbetsvärdens resurser skall dess ökade be
tydelse för nykterhetsvården beaktas. Åtgärder för vidgat samarbete mel
lan nykterhetsvård och arbetsvärd föreslås. (Kap 4.) 

8. Ytterligare utbyggnad av inackorderingshem stimuleras medelst höj
da anordningsbidrag, 75 procent av anordningskostnaden, dock högst 
10 000 eller i vissa fall 15 000 kronor för vårdplats. Driftbidraget för
enklas. (Kap 3, 6.) 

9. Sammanblandningen av frivilligt ingångna och tvångsintagna pa 
samma anstalt avskaffas. Bestämmelserna i 58 § nykterhetsvårdslagen om 
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frivilligt ingående på allmän vårdanstalt upphäves. Frivilligt vårdsökan
de hänvisas till särskilda vårdhem, där vårdtagaren ej kan kvarhållas mot 
sin vilja. 

Landstingskommunerna föreslås skola svara för att behövliga vårdhem, 
drivna av antingen landsting eller annan stabil huvudman, står till buds 
för nykterhetsvården enligt fastställd vårdhemsplan. Befintliga enskilda 
vårdanstalter ävensom vissa för närvarande erkända anstalter föreslås sko
la överföras till vårdhemsorganisationen. För anordningsbidrag till vård
hem föreslås skola gälla samma maximibelopp per vårdplats som för in
ackorderingshem. Driftbidrag föreslås skola utgå för vårddag med ett en
hetligt belopp av samma storleksordning som driftbidraget till nuvarande 
enskilda vårdanstalter. Vården föreslås bli helt avgiftsfri. (Kap 8.) 

10. Utredningen föreslår att upprepade fylleriförseelser såsom special
indikation för tvångsåtgärd utmönstras ur nykterhetsvårdslagen. (Kap 
9.) 

11. Utredningen föreslår såsom ändring i nykterhetsvårdslagen att upp
repade, på varandra följande intagningar på vårdanstalt enligt 55 § (åter-
intagning av den som brutit mot i samband med utskrivning meddelade 
föreskrifter) ej kan ske. Frågan om förnyad tvångsintagning av den som 
blivit utskriven efter en återintagning jämlikt 55 § skall prövas i den ord
ning som gäller för nya fall. (Kap 9.) 

12. För vården av tvångsintagna inrättas en statlig anstaltsorganisation. 
Denna skall omfatta dels nuvarande statliga anstalter, dels vissa erkända 
anstalter, som förstatligas. Som konsekvens av förskjutningen mot öppna 
och frivilliga vårdformer föreslås att den statliga anstaltsorganisationen 
skall omfatta ca 1 400 vårdplatser mot för närvarande befintliga ca 2 100 
platser vid statliga och erkända anstalter. Reduktionen av platsantalet 
sker dock successivt på så sätt att övergångsvis vissa erkända anstalter bi-
behålles. 

De för mera ordinära vårdfall avsedda anstalterna grupperas i två rä-
jonger med Gudhem respektive Venngarn som centralanstalt samt i mind
re upptagningsområden med var sin upptagningsanstalt. Asylfall och vis
sa andra klientelgrupper hänvisas till riksanstalter. I syfte att öka vårdre
surserna, särskilt vid central- och upptagningsanstalter, föreslås utbygg
nad av vissa anstalter samt ökade insatser av kvalificerad personal. (Kap 
14.) 

13. Rörande organisationen av anstalternas arbetsdrift föreslås särskild 
utredning. Härvid överväges möjligheterna att låta arbetsmarknadsstyrel
sen handlägga frågor rörande arbetsdriften inom olika vårdområden. 

Flitpenningen till de intagna föreslås ersatt av dagpenning eller, vid 
produktivt arbete, arbetsersättning. (Kap 10.) 

14. Socialstyrelsen föreslås vara centralmyndighet för den statliga an-
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staltssektorn. I övrigt förutsattes styrelsens uppgifter med avseende på 
nykterhetsvården förbli i princip oförändrade. Medicinalstyrelsen före
slås få en särskild föredragande i nykterhetsfrågor. (Kap 16, 5.) 

15. I princip förordar utredningen att på länsplanet nykterhetsvårds-
konsulentens verksamhet samordnas med närbesläktad konsulentverksam
het och att länsnykterhetsnämnden därmed upphör. Den närmare utform
ningen av denna omorganisation föreslås bli föremål för särskild utred
ning. (Kap 17.) 

16. För utbildning av nykterhetsvårdspersonal i ledande ställning före
slås påbyggnadskurser vid socialinstitutet i Stockholm. 

Beträffande anstalternas vård- och tillsynspersonal uttalar sig utred
ningen i princip för en grundutbildning i nivå med motsvarande utbild
ning inom mentalsjukvården. Med hänsyn till personalutbildningsbered
ningens uppdrag föreslås dock att tillsvidare den nuvarande kursverksam
heten fortsätter efter i huvudsak oförändrade riktlinjer. (Kap 18.) 

17. Kostnader. Anslaget Bidrag till kommunala nykterhetsnämnder är 
för budgetåret 1961/62 upptaget med 17 milj kronor. Bidragskostnader
na har i överensstämmelse med bidragets stimulerande syfte visat en fort
löpande stegring. Vad utredningen i olika avseenden föreslagit torde ej i 
väsentlig grad påverka medelsåtgången. 

Vad angår statsbidragen till inackorderingshem och vårdhem torde de 
av utredningen föreslagna höjda anordningsbidragen medföra fortsatt 
snabb utbyggnad av sådana hem. Under utbyggnadsskedet kan uppskatt
ningsvis räknas med ett anslagsbehov motsvarande en fördubbling av vad 
som på senare år har utgått till anordnande av inackorderingshem och 
enskilda vårdanstalter, d. v. s. en ökning med i runt tal 1 milj kronor. 
Medelsanvisningen får dock för varje budgetår anpassas efter det aktuel
la läget. De ändrade grunderna för driftbidragen torde inte i och för sig 
medföra ökade kostnader. 

Vad slutligen angår den föreslagna statliga anstaltsorganisationen be
räknas ekonomisk sanering av vissa anstalter i samband med förstatligan
de draga en kostnad av 1,2 milj kronor. För utbyggnad och upprustning 
av anstalter i samband med övergången till den nya organisationen för
utses ett omedelbart investeringsbehov av 9,3 milj kronor. Föreslagna för
bättr ingar och utbyggnader inom den statliga anstaltssektorn beräknas 
medföra en ökning av den årliga driftkostnaden med uppskattningsvis 2 
milj kronor, huvudsakligen avseende avlöningsanslaget. (Kap 15.) 
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sera med klientel, antingen det nu gäller samtal på tu man hand eller 
i grupp. Den konsten — vanligen kallad samtalsmetodik — måste alla 
göras förtrogna med som samarbetar terapeutiskt i anstaltskollektivet. An
stalter med tvångsintagna har ett inte ogrundat rykte om sig att vara 
brottsskolor. Med nuvarande kännedom om gruppdynamik m m skall 
det gå att avvinna kollektivet också dess positiva möjligheter och få in
stitutionerna att verkligen fungera terapeutiskt. Ett av de svårare hind
ren att nå dithän är väl den osäkerhet om den egna rollen, som dröjer 
sig kvar i många personalgrupper — inte minst bland vårdarna; att be
arbeta härmed sammanhängande problem är en angelägen uppgift men 
en uppgift som inte kan klaras med traditionell inlärning. 
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Kvällsmottagning på rådgivningsbyrån vid en kvällstidning 

Samtidigt som socialvården har byggts ut för att kunna ge både hjälp och råd åt 
människor som befinner sig i en svår situation av något slag, går en ström av råd
sökande till de inte officiella rådbyråerna. De två kvällstidningarna i Stockholm ut
övar en rådgivande verksamhet både i Stockholm och ute i landet och ställer så
väl socionomer som jurister till allmänhetens förfogande. 

Den hjälpsökande som måste vända sig till de sociala serviceorganen reser ofta 
ett motstånd mot hjälpbyråns folk, man blottar sig inte gärna. 

Sådana reaktioner tyder på förekomsten av psykiska försvarsmekanismer som 
kommer socialvårdarna att ytterligare ompröva sin metodik och fördjupa sina kun
skaper om människor för att verkligen nå fram med den hjälp samhället vill ge. 

— Det råder ingen tvekan om att upplysningen för allmänheten i socialvårds
frågor behöver kraftigt vidgas i dagens och morgondagens samhälle, så att allmän
heten kan komma i å tnjutande av de förmåner som inryms i den sociala lagstift
ningen, kommenterar chefen för socialstyrelsens socialvårdsbyrå byråchef Ali Berg
gren. Det ta är också beaktat i gällande socialhjälpslag enligt vilken 'socialnämnden 
har att t i l lhandagå allmänheten med råd och upplysning i frågor som äger sam
band med nämndens verksamhet samt där så lämpligen kan ske lämna annat bi
stånd i personliga angelägenheter ' . De t har väl sina psykologiska förklaringsgrun
der att allmänheten alltjämt drar sig för att hos samhällets sociala organ söka upp
lysningar och råd. Därjämte är att beakta att t ex socialnämndens rådgivningsverk
samhet ännu inte är utbyggd på ett sätt som motsvarar allmänhetens behov och 
önskemål. I ett sådant läge är det att hälsa med tillfredsställelse att tidningar äg
nar intresse och resurser åt att stå allmänheten till tjänst. På socialvårdshåll har 
man naturligtvis att vara tacksam för sådana insatser. Två önskemål skulle man 
dock vilja tillfoga. Det första är a t t denna rådgivningsverksamhet sker i kontakt 
med samhällets hjälporgan, särskilt socialnämnden, och det andra att tidningsled
ningen för de grannlaga rådgivningsuppgifterna avdelar därtill personligen lämplig 
och kunnig personal. 
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Social forskning — det finns konkreta förslag 
för dess utveckling 

Av lektor INGEMAR MUNDEBO 

Samhällets utgifter för sociala ändamål uppgick år 1960 till omkring åtta 
miljarder kronor. Det utgjorde drygt 14 procent av nationalinkomsten. 

Används de effektivt? I vad mån uppnår vi de mål som är uppställda 
för vår socialpolitik? Är de olika åtgärderna utformade på ett lämpligt 
sätt? Har dagens socialpolitik en utformning som svarar mot de enskilda 
människornas behov och önskemål? Det är angelägna frågor. Men vi kan 
inte besvara dem. Vi har ingen systematisk socialvetenskaplig forskning 
som har bearbetat dessa frågeställningar. Vi vet inte mycket om social
politikens effektivitet, i vilken omfattning vi lyckas eller misslyckas — 
ännu mindre varför vi lyckas eller misslyckas — eller om människornas in
ställning till dagens socialpolitik och deras önskemål om ändringar. Sveri
ge har en i jämförelse med andra länder väl utvecklad socialpolitik. Sam
tidigt måste vi konstatera att den sociala forskningen i vårt land har äg
nats ringa uppmärksamhet och har anmärkningsvärt små resurser. Forsk
ningen har haft mycket litet inflytande när det gällt att pröva behovet av 
och formerna för samhällsåtgärder på det socialpolitiska området. 

Ju mer omfattande socialpolitiken är, desto större är behovet av att 
veta något om dess verkningar, och att ställa resultaten i relation till den 
materiella insatsen. Forskning är motiverad och nödvändig för att vi skall 
få säkrare garantier för att de belopp som socialpolitiken disponerar kom
mer till användning på bästa sätt. Genom intensifierad forskning kan vi 
få ökade kunskaper om individernas sociala och psykologiska problem och 
behov och därigenom bättre kunna utforma den sociala lagstiftningen och 
de samhälleliga hjälpåtgärderna. 

Under senare år har den sociala forskningen tilldragit sig ökat intresse. 
Från flera håll har framförts krav om en intensifierad och planmässig 
social forskning. I denna artikel redogörs för den nuvarande forsknings
organisationen och några framlagda förslag till utbyggnad samt för för
hållandena i våra grannländer. Dessutom diskuteras några angelägna 
forskningsuppgifter och olika vägar att förstärka den sociala forskningen 
i vårt land. 

Den nuvaraiide forskningen 

Den nuvarande socialvetenskapliga forskningen i vårt land bedrivs hu
vudsakligen vid universitet och högskolor samt inom ramen för den stat
liga utredningsverksamheten. 

När det gäller den socialvetenskapliga forskningen vid u n i v e r s i t e t 
o c h h ö g s k o l o r har en viss utbyggnad skett under senare år. De nya 
resurserna har emellertid till stor del tagits i bruk för de ökade undervis
ningsuppgifterna. Den ökade studenttillströmningen jämte den omlägg-
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ning av undervisningen som skett vid universiteten och vissa fackhögsko
lor har krävt en väsentlig utbyggnad av lärarorganisationen. Vid universi
teten uppmärksammas sociala forskningsuppgifter inom ämnena statskun
skap, nationalekonomi, statistik, psykologi, sociologi och pedagogik samt i 
viss utsträckning inom juridiska och medicinska ämnen. Alla dessa äm
nen är företrädda vid universiteten och i några fall även vid handelshög
skolorna. I allmänhet finns emellertid för forskning och högre undervis
ning endast en professorstjänst och en eller ett par docenttjänster inom 
varje ämne vid respektive läroanstalt. Av de tre forskartjänster som sta
tens råd för samhällsforskning disponerar är för närvarande två placera
de inom områden som från socialforskningssynpunkt är angelägna, näm
ligen inom kriminologi och ungdomsproblem. Även åldringsforskning och 
alkoholforskning har uppmärksammats och stötts av rådet. Vidare bör 
särskilt nämnas att vid Karolinska institutet finns sedan 1957 en profes
sur i teoretisk alkoholforskning. 

Bland de vetenskapliga avhandlingar som framlagts under senare år kan 
nämnas inom statskunskap Hans Meijers undersökning Kommittépolitik 
och kommittéarbete, som behandlar det statliga kommittéväsendets ut
vecklingslinjer 1905—1954 samt nuvarande funktion och arbetsformer, 
inom nationalekonomi Åke Elmers arbete Folkpensioneringen i Sverige, 
som dels ger en historisk-deskriptiv bild av folkpensioneringens utveckling 
och faktiska funktion, dels belyser de drivande krafterna bakom tillkoms
ten och förändringarna, dels behandlar folkpensioneringens verkningar på 
de ekonomiska förhållandena i landet samt Erik Hööks utredning Den 
offentliga sektorns expansion, som belyser utgiftsutvecklingen inom den 
offentliga sektorn perioden 1913—1958, inom psykologi Karl Henrik Eriks
sons arbete Vanart och personlighetsawikelser, som är en stor experimen-
tell-psykologisk undersökning av elever från tre ungdomsvårdsskolor, inom 
socialmedicin Gunnar Inghes Fattiga i folkhemmet, en studie av lång
varigt understödda i Stockholm, samt inom straffrätt Knut Sveris Krimi
nalitet og aider, en undersökning av hur kriminaliteten varierar med ål
dern. Ännu några arbeten kunde tillfogas men det blir knappast någon 
lång lista. 

Trots den utbyggnad som har skett är emellertid den uppmärksamhet 
som vid universiteten ägnas åt forskning kring sociala problem av ringa 
omfattning. Den traditionella uppdelningen av ämnena medför att forsk
ningen inriktas på bestämda områden, medan andra lämnas utanför. Soin 
meritering anses det vara särskilt värdefullt om en vetenskapsman har 
behandlat något som hör till ämnets centrala delar, vilket leder till att 
forskning på gränsområden blir mindre lockande. Kontakten mellan olika 
universitetsämnen och mellan universiteten och arbetslivet är inte av sådan 
omfattning att den stimulerar till samarbete mellan olika vetenskapsgre-
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nar och mellan vetenskapsmännen och praktiskt verksamma socialarbeta
re och administratörer. 

Inom s o c i a l i n s t i t u t e n har social forskning endast i ringa grad 
kunnat bedrivas. Detta beror på att instituten saknat resurser för sådan 
forskning. Vid respektive institut finns endast ett fåtal fast anställda lära
re och deras uppgift ligger på undervisningens område. Det bör dock näm
nas att flera av socialinstitutens lärare varit produktiva läroboksförfattare. 

Inom ramen för den s t a t l i g a u t r e d n i n g s v e r k s a m h e t e n 
bedrivs viss socialvetenskaplig forskning. De undersökningar som utförs i 
samband med statligt utredningsarbete är emellertid i allmänhet inriktade 
på att klarlägga sådana samhällsförhållanden som statsmakterna behöver 
ha kännedom om för att pröva behovet av och formerna för statliga åtgär
der av olika slag. Denna forskning är alltså på ett särskilt sätt målinriktad. 
I många fall företas dessa undersökningar i en kommittés egen regi genom 
sekreterare och experter, i andra fall utförs bestämda forskningsarbeten 
hos olika vetenskapliga institutioner, ofta av yngre vetenskapsmän i form 
av akademiska avhandlingar. Många av de statliga utredningarna inne
håller värdefullt och aktuellt samhällsvetenskapligt material och med den 
begränsade tillgång på läroböcker som finns på detta område har detta 
varit av stor betydelse. 

Vi har från 1930- och 1940-talen flera »klassiska» utredningar som pre
senterat värdefullt material, t ex arbetslöshetsutredningen, befolknings
kommissionen, 1941 års befolkningsutredning, socialvårdskommittén, ung
domsvårdskommittén och 1944 års nykterhetsutredning. Under senare år 
har värdefullt material presenterats av bland andra 1952 års åldrings
vårdsutredning, som i sitt betänkande Åldringsvård (SOU 1956: 1) lade 
fram en analys av de faktiska vårdbehoven och vårdresurserna på åldrings
vårdens område, strafflagberedningen, som i bilagor till sitt betänkande 
Skyddslag ( S O U 1956:55) redogjorde för olika klientelundersökningar, 
ungdomsanstaltsutredningen, vilken i betänkandet En anstalt för svårbe-
handlade (SOU 1955:47) framlade en undersökning rörande ungdoms
fängelseklientelet som behandlingsgrupp samt 1954 års familjeutredning, 
som i betänkandet Samhället och barnfamiljerna (SOU 1955: 29) redo
visade utredningar i befolknings- och familjepolitiska frågor. 

Av nu arbetande utredningar kan nämnas socialpolitiska kommittén, 
som har till uppgift att verkställa en översyn av den nuvarande socialpoli
tiken, bostadsbyggnadsutredningen, som har at t utreda olika frågor rö
rande bostadsbyggandets framtida inriktning och omfattning, 1959 års 
undersökning rörande arbetstidsförkortningens verkningar, kommittén för 
behandlingsforskning vid ungdomsvårdsskolorna, som skall belysa behovet 
av behandlingsforskning, formulera olika forskningsuppgifter och lägga 
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fram förslag om forskningsarbetets uppläggning och organisation, och ar
betsmarknadsutredningen, som skall verkställa en översyn av arbetsmark
nadspolitiken och därvid redovisa vunna erfarenheter och belysa de re
sultat som vunnits under senare år. 

Sociala forskningsuppgifter beaktas även av vissa andra organ. K o m 
m u n f ö r b u n d e n s rationaliseringsavdelningar utför organisationsun
dersökningar inom socialvården och den kommunala förvaltningen. Här
igenom samlas värdefullt material om organisation och arbetsuppgifter 
inom olika kommunala förvaltningsområden. Vissa s t a t l i g a äm
b e t s v e r k såsom arbetsmarknadsstyrelsen, bostadsstyrelsen, socialstyrel
sen, statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet, utför undersökningar-
av stort intresse i detta sammanhang. Av publicerat material kan bland 
annat nämnas 1960 års folk- och bostadsräkning, som är av stort värde 
som underlag för annan socialvetenskaplig forskning, 1958 års levnads
kostnadsundersökning och 1959 års socialhjälpsundersökning. Statistiska 
centralbyrån byggs nu ut till ett effektivt statistikverk med datamaskiner 
och ett nät av rutinerade intervjuare och får därigenom större möjligheter 
att — främst som serviceorgan — medverka i forskningsarbete. 

Av andra organ kan även nämnas S t u d i e f ö r b u n d e t N ä r i n g s 
l i v o c h S a m h ä l 1 e (S N S ), som är en ideell sammanslutning av en
skilda personer inom svenskt näringsliv med syfte att genom bland annat 
vetenskaplig forskning kring ekonomiska, sociologiska och andra samhälls
vetenskapliga problem och i företagsekonomiska frågor sprida kunskap om 
ekonomiska och sociala förhållanden, I n d u s t r i n s u t r e d n i n g s 
i n s t i t u t ( I U I ) , som är en fristående vetenskaplig forskningsinstitu
tion med syfte att bedriva forskning rörande ekonomiska och sociala för
hållanden av betydelse för den industriella utvecklingen, och P e r s o 
n a l a d m i n i s t r a t i v a r å d e t (PA-rådet), som är en fristående in
stitution med uppgift att främja arbetsvetenskaplig forskning och verka 
lör praktisk tillämpning av vetenskapens rön. Genom SNS har bl a utgetts 
Segerstedt-Lundqvists industrisociologiska undersökning Människan i in
dustrisamhället, Gunnar Heckschers undersökning Svensk statsförvaltning i 
arbete och efter svenskt-norskt samarbete under ledning av Edmund 
Dahlström den värdefulla studien över Kvinnors liv och arbete. Huvud
vikten av arbetet inom I U I ägnas åt långsiktiga uppgifter. Man siktar 
till ett studium av de grundläggande sammanhangen inom näringslivet 
och särskilt till att belysa de frågor som hör samman med strukturella och 
institutionella förändringar. Forskningsresultaten publiceras i institutets 
skriftserie. Vid sidan om det långsiktiga forskningsarbetet utför institutet 
smärre utredningar rörande speciella problem samt ger viss service åt in
dustriföretag, organisationer, statliga myndigheter etc. PA-rådets verk-
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samhet omfattar forskning i form av ekonomiskt understöd åt undersök
ningar i syfte att fördjupa kunskapen om de faktorer som berör männi
skan i arbetet, konsultation i personaladministrativa och industripsykolo
giska frågor samt information om forskningsresultat och konsultationser
farenheter, genom publikationer, kurser och konferenser. 

Denna översikt visar att social forskning inte är något nytt och okänt i 
vårt land. Flera värdefulla forskningsarbeten har utförts. Det behöver inte 
heller råda någon tvekan om att den sociala forskningen tilldrar sig ökad 
uppmärksamhet. Men översikten visar också tydligt att det saknas kon
tinuerlig forskning och långsiktiga forskningsprogram. Det som har skett 
har varit punktvisa utredningar; systematisk och planmässig bearbet
ning har inte ägt rum. De personella och materiella resurser som den 
socialvetenskapliga forskningen idag kan disponera över är otillräckliga. 
Drygt en miljard kronor läggs varje år ned på den naturvetenskapliga och 
tekniska forskningen i Sverige. Staten bidrar med närmare en tredjedel 
härav. Det är väl använda pengar för en nödvändig och lönande forsk
ning. S t a t e n s r å d f ö r s a m h ä l l s f o r s k n i n g disponerar un
der innevarande år för socialvetenskaplig forskning och publiceringsverk
samhet omkring 600 000 kronor. Enbart vid Tekniska högskolan i Stock
holm finns ett 70-tal professurer, men det finns i vårt land ingen enda 
professur i socialpolitik, socialrätt, kommunalrät t eller kommunal ekono
mi. 

Några förslag om utbyggd social forskning 

Under årens lopp har åtskilliga förslag till förstärkning av den socialve
tenskapliga forskningens resurser lagts fram. Redan s o c i a l v e t e n 
s k a p l i g a f o r s k n i n g s k o m m i t t é n framhöll i sitt betänkande 
angående socialvetenskapernas ställning vid universitet och högskolor m m 
(SOU 1946: 74) att det måste betraktas som en allvarlig brist att den 
nuvarande universitetsorganisationen inte lämnat tillräckligt utrymme för 
forskning och undervisning på det socialpolitiska området. Samtidigt som 
staten och kommunerna år från år i stegrat tempo utvidgar sin socialpoli
tiska verksamhet och den sociala omvårdnaden kommit att framstå som 
en av samhällets väsentligaste uppgifter, saknas ännu i stor utsträckning 
de grundläggande betingelserna för en fortlöpande vetenskaplig bearbet
ning av dessa spörsmål. Det torde vara alldeles uppenbart , att ett dylikt 
förhållande är otillfredsställande och medför risker både för att de social
politiska åtgärderna inte kan baseras på tillräckligt ingående undersök
ningar och för att den samhällsvetenskapliga forskningens synfält på ett 
olyckligt sätt begränsas. Socialpolitikens egentliga expansion har skett åren 
efter detta uttalande, men kommitténs slutsatser är giltiga även idag. 
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S o c i a l u t b i l d n i n g s s a k k u n n i g a framhöll i sitt betänkande 
med utredning och förslag rörande den högre socialpolitiska och kommu
nala utbildningen (SOU 1944:29) att inom vissa områden borde forsk
ningsarbete bedrivas inom ramen för socialinstitutens verksamhet. Institu
ten borde kunna tjänstgöra som sociala och kommunala laboratorier till 
nytta, stimulans och glädje för den praktiska förvaltningen. Den närmare 
utformningen av detta arbete borde planläggas i samråd med ett blivande 
samhällsvetenskapligt forskningsråd. I propositionen 1945: 153 angående 
bidrag till socialinstituten uttalade departementschefen, att han för sin del 
fann det önskvärt att socialinstituten visade vetenskaplig aktivitet, främst 
inom sådana ämnen som inte uppmärksammats av den akademiska forsk
ningen. Några konkreta förslag rörande socialinstitutens forskningsorgani
sation framlades emellertid inte i propositionen och instituten har ännu 
inte tillförts några forskartjänster. 

1 9 5 5 å r s u n i v e r s i t e t s u t r e d n i n g framlade i sitt sjätte be
tänkande, Universitet och högskolor i 1960-talets samhälle (SOU 1959: 
45) riktlinjer och förslag till utbyggnad av den samhällsvetenskapliga ut
bildningen och forskningen. Utredningen framhöll bland annat att äm
net socialpolitik bör ges en starkare ställning än nu är fallet. Till en bör
jan bör universitetslektorat inrättas, men utredningen håller för troligt, 
att ämnet kan utvecklas på ett sådant sätt, att det även kan kräva själv
ständig representation vid universiteten. Några åtgärder i anledning av 
förslaget har inte vidtagits. 

Vid 1962 års riksdag väcktes m o t i o n e r om skyndsam utredning och 
förslag rörande formerna för en intensifierad och planmässig social forsk
ning (I: 193 och I I : 238). I motionerna framhölls att det trots det ökade 
välståndet och den ekonomiska utjämningen i vårt land finns många med
borgare som har svårt att anpassa sig i samhället. Särskilt oroväckande är 
den ökade kriminaliteten och det ökade alkoholbruket. Man vet emeller
tid för litet om orsakerna och vilka behandlingsmetoder som bör väljas. 
Man känner inte heller tillräckligt till om åldringarnas reaktioner för att 
kunna effektivt förbättra åldringsvården. Anpassning till arbetslivet är för 
många av stor vikt men man vet för litet om de faktorer som här spelar 
in. Vår i och för sig goda socialstatistik utnyttjas inte tillräckligt. Det be
hövs ökad social forskning och framför allt större planmässighet i denna 
forskning. Det finns olika möjligheter att organisera forskningen: forsk
ningsinstitution utan anknytning till undervisning, social högskola eller fri
stående forskningsinstitut. Vidare bör socionomutbildningen och utbild
ningen vid universitet och högskolor samordnas bättre. 

Allmänna beredningsutskottet framhöll i sitt utlåtande att det inte torde 
råda några delade meningar om att det med hänsyn till samhällsut-
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vecklingen i allmänhet och den ökande betydelsen av samhällets insat
ser på det sociala området är av stor vikt att en effektiv och väl sam
ordnad forskning kan bedrivas på hithörande områden. Det är ett ange
läget önskemål att samhällets åtgärder på socialvårdsområdet blir ingåen
de och fortlöpande vetenskapligt belysta så att exempelvis behov och verk • 
ningar av olika åtgärder kan klarläggas. Härigenom torde största möjliga 
effektivitet kunna uppnås, och det är med hänsyn till samhällets betydan
de kostnader för socialvården angeläget att genom ett dylikt klarläggande 
kunna undvika felinvesteringar. Utskottet hemställde att motionerna måt
te överlämnas till socionomutbildningskommittén och riksdagen biföll den
na hemställan. Kungl Maj :t beslutade emellertid sedermera att överlämna 
frågan till socialpolitiska kommittén som i samråd med socionomutbild
ningskommittén skulle beakta spörsmålet i sitt arbete. Överläggningar mel
lan representanter för de båda kommittéerna har därefter ägt rum. 

Frågan om den sociala och samhällsvetenskapliga forskningens uppgifter 
och organisation ingick ursprungligen inte i s o c i o n o m u t b i l d -
n i n g s k o m m i t t é n s uppdrag. Kommittén fann emellertid lämpligt 
att vid fullgörandet av sitt uppdrag behandla vissa aspekter av frågan och 
har i sitt betänkande Socionomutbildningen (SOU 1962:43) framlagt 
vissa förslag rörande social forskning. 

Kommittén betonar att en effektiv och väl samordnad forskning är av 
stor vikt för socionomutbildningen. Det är angeläget att samhällets social
politiska åtgärder blir ingående och fortlöpande vetenskapligt belysta. Här
igenom kan man få fastare hållpunkter för att bedöma effekten av hittills 
vidtagna åtgärder och för att bedöma behovet av ytterligare åtgärder. 

Vid varje läroanstalt som bedriver kvalificerad utbildning är det nöd
vändigt att undervisningen får stöd och stimulans av forskning. Att pre
sentera aktuella forskningsresultat och de vetenskapliga arbetsmetoderna 
utgör ett viktigt inslag i all högre utbildning. Ett påtagligt problem för 
undervisningen vid socialinstituten har varit att många betydelsefulla 
områden och viktiga problem inom samhället inte har blivit föremål för 
vetenskapliga undersökningar. Sådana svårigheter har framför allt gett 
sig till känna inom ämnen som inte har någon motsvarighet vid universitet 
Och högskolor. Kommittén anser att socionomutbildningens kvalitet skulle 
höjas om forskning kom till stånd inom exempelvis socialpolitik, socialrätt, 
kommunalrätt, kommunal ekonomi, förvaltningskunskap och tillämpad 
psykologi. 

En annan väsentlig synpunkt från kommitténs utgångspunkt gäller läro
boksfrågan. Liksom andra utbildningsanstalter är socialhögskolorna be
roende av att få fram läroböcker av hög kvalitet. På många av de om
råden som socionomutbildningen omfattar sker snabba förändringar inom 
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samhället, varför läroböckerna ofta behöver omarbetas och kompletteras 
med avsnitt som rör nya förhållanden. Om det finns personer med upp
gift att meddela vetenskaplig undervisning och bedriva forskning inom 
socialhögskolornas specialområden, finns det också större förutsättningar 
än för närvarande att få fram flera och bättre läroböcker. 

Slutligen framhåller kommittén att om socialhögskolorna byggs ut i den 
omfattning som kommittén föreslår, kräver frågan om lärarrekrytering och 
lärarutbildning större uppmärksamhet än tidigare. Rekryteringen av lärare 
skulle i hög grad underlättas, om lämpliga forskartjänster inrättades. 
När detta skrivs pågår remissbehandlingen av socionomutbildningskom-
mitténs betänkande. 

Under senare år har också i olika u t t a l a n d e n o c h s k r i v e l s e r 
från exempelvis socionomorganisationer och andra organisationer inom 
socialvård och förvaltning begärts snara åtgärder i syfte att kraftigt för
stärka den sociala forskningens resurser. Samarbetsdelegationen för de 
landstingsfria städernas socialnämnder framhåller i en skrivelse till social-
och ecklesiastikministrarna våren 1962, att medan Sverige intar en fram
skjuten ställning inom socialvård och socialpolitik är resurserna i fråga 
om social forskning otillräckliga, vilket under reformarbetet framstått som 
en allvarlig brist. Flera andra stater — bland annat våra grannländer — 
måste anses bättre rustade än vi i fråga om sociala forskningsresurser. 
Många områden inom vår socialpolitik och socialvård behöver närmare 
penetreras, såsom åldringsvården samt olika former av social missanpass
ning, bland annat alkoholism, kriminalitet, felplacering i förvärvslivet, 
»familjetrassel», konflikter på arbetsplatsen, missanpassning hos barn och 
ungdom i hem, skola och samhälle. 

Läget i våra grannländer 

Att socialforskning ägnas stor uppmärksamhet i exempelvis USA och 
Storbritannien är ett känt faktum. Men även i flertalet västeuropeiska 
länder finns väl utrustade socialhögskolor och socialvetenskapliga fakulte
ter och forskningsinstitutioner av olika slag. Den redogörelse som här läm
nas kommer att begränsas till förhållandena i Danmark och Finland. 

Sedan 1958 finns ett s o c i a l f o r s k n i n g s i n s t i t u t i K ö p e n 
h a m n . 1 Institutets uppgift är att verka för en samordnad och djupgåen
de forskning på det sociala fältet. Bakgrunden till institutets inrättande 
var den allt intensivare utredningsverksamheten inom arbets- och social
ministerierna som syftade till att belysa sociala förhållanden och ligga till 
grund för ny lagstiftning eller bedömning av verkningarna av redan be-
1 Se art Danmark har fått en officiell brevkasse, SocM 1959, nr 1 s 55. 
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fintlig lagstiftning. 1955 tillsattes en utredning med uppgift att överväga 
under vilka former man kunde skapa fasta och varaktiga grunder föl 
socialt forskningsarbete. Denna utredning föreslog bland annat att kon
tinuerlig forskning borde skapas med hjälp av en fast medarbetarstab med 
god kännedom om forskningsarbeten och arbetsmetoder, att undersök
ningar skulle utföras på uppdrag av såväl offentliga som privata institutio
ner, att nära samarbete borde skapas mellan representanter för de skilda 
vetenskapsgrenarna och att organisationsformen skulle vara sådan att för
utsättningar för vetenskapligt arbete finns — med full forskningsfrihet 
och möjlighet till publicering av resultaten — samtidigt som nära kon
takt upprättas med de organ som arbetar med praktiska sociala problem. 

Socialforskningsinstitutet är en självständig institution under socialmi
nisteriet och styrs av ett forskningsråd och en direktör. Forskningsrådets 
medlemmar består av representanter för de grundvetenskaper som social
forskningen vilar på. Detta råd fastställer institutets arbetsplan och avgör 
vilka undersökningar som skall utföras. Institutet finansieras av statliga 
medel jämte bidrag av organisationer för speciella ändamål. Statsbidraget 
för budgetåret 1962/63 uppgår till 1,1 miljon danska kronor. Till institutet 
är knutna 23 vetenskapliga medarbetare, varav tolv heltidsanställda, samt 
viss annan personal. 

Institutet har till en början sökt koncentrera sitt arbete till några be
gränsade områden, främst sådana där ökad kunskap kan bli av särskild 
betydelse för sociallagstiftningen under de närmaste åren. På flera om
råden har man börjat skaffa fram grundmaterial, främst statistiskt. Här
igenom har man kunnat vidga sitt vetande på olika områden och även 
fått fram beskrivande översikter. Vid sidan härav sysslar man med lång
siktiga och principiella frågor, bland annat metoderna för värdering av 
verkningarna av olika åtgärder. Institutet har bland annat gjort en under
sökning som belyser arbetsveckans förkortning och skiftarbetets sociala 
och medicinska problem. En undersökning rörande handikappade pågår, 
liksom undersökningar rörande familjernas skydd vid ålderdom, olycksfall, 
arbetslöshet etc samt rörande barn- och ungdomsvården och kommuner
nas sociala struktur. 

Även i F i n l a n d finns e t t s ä r s k i l t o r g a n f ö r s o c i a l f o r s k 
n i n g genom den byrå för social forskning som sedan 1928 finns inom so
cialdepartementet. Byrån sköter socialvårdsstatistiken, arbetsmarknads- och 
bostadsstatistiken. Den löpande socialstatistiken kompletteras med omfat
tande undersökningar av engångskaraktär. Byrån har offentliggjort ett 
20-tal större fristående undersökningar inom socialforskningsområdet, 
exempelvis om bostadsförhållanden, om levnadsförhållanden bland arbe-
tarungdom och åldringar och bland olika grupper av fysiskt och psykiskt 
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handikappade. Härutöver ha r byrån utfört talrika mindre utredningar för 
statliga kommittéer, vanligen som förberedelse till planerade sociala re
former. Byrån har nio vetenskapligt utbildade tjänstemän jämte 28 ordi
narie tjänstemän av olika slag, av vilka en del är vetenskapligt utbildade. 

Vid den finska socialhögskolan — Yhteiskunnallinen Korkeakoulu, YK, 
finns en särskild forskningsinstitution, som består av professorer vid den 
samhällsvetenskapliga sektionen och lärare vid de sex socionomsektioner
na. Vid Helsingfors universitet finns professurer i kommunalpolitik och 
socialpolitik. 

Några forskningsuppgifter 

Det finns många och angelägna uppgifter för den socialvetenskapliga 

forskningen. H ä r skall bara några områden beröras. 
a. Analys av verkningarna av befintliga förmåner och åtgärder. 
b. Analys av människors behov av och önskemål om olika åtgärder och 

inställning till den nuvarande socialpolitiken. 
c. Analys av den sociala och kommunala förvaltningens verksamhetsfor

mer, bland annat för at t se om den institutionella ramen främjar, häm
mar eller modifierar socialpolitikens utveckling. 

d. Studier av speciella problemgrupper, såsom asociala, alkoholskadade, 
långtidssjuka och åldringar. 

På alla dessa områden är våra kunskaper ytterst ofullständiga. Social
läkaren John Takman har i en artikel om den kvävda sociala forskningen 
(Socionomförbundets tidskrift 1962: 10) ställt bland annat följande frå
gor: 
»Ger vi våra sjuka, våra pensionärer, våra ensamma mödrar osv vad som 
är mest fördelaktigt för dem själva och för samhället? 
Gör vi allt som är möjligt för att förebygga de yrkesskador som 1960 kos
tade 96 miljoner enbart i yrkesskadeförsäkring och som, bortsett från all 
tragik för dem som drabbades, sannolikt belastade andra poster i den 
offentliga utgiftstabellen ännu mera? 
Gör vi allt som är möjligt för att förebygga de sjukdomar och olycksfall 
som 1960 kostade 1 140 miljoner enbart i sjukförsäkring och motsvarande 
hjälp? 
Vad är passiviserande i vårt socialhjälpssystem och vilka passiviseras? 
Använder vi tillräckligt av våra åtta-nio miljarder för att göra pensionärer 
och arbetsoförmögna till aktiva medborgare?» 

Angelägna, men obesvarade frågor. Takman konstaterar vidare bland an
na t : »Vi vet inte hur det gått för majoriteten av våra fall. Det förekom
mer nästan inga efterundersökningar. Det förekommer praktiskt taget inga 
undersökningar av olika behandlingsformers effektivitet. Vårdinstitutioner, 
som var och en kostar miljoner, planeras och byggs utan at t m a n gjort 
klientelundersökningar för at t avgöra om de skall byggas si eller så eller 
om det över huvud taget finns något klientel för dem. N ä r 1924 års barna-
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vårdslag ersattes med 1960 års hade de föregående utredningarna och 
diskussionerna till stor del varit ett juridiskt och abstrakt monterings
arbete. Helt naturligt eftersom praktiskt taget ingenting av det enorma 
faktamaterialet i barnavårdsnämndernas personakter från 35 års verk
samhet hade använts för forskning.» 

Inom alla vårdområden finns behov av efterundersökningar i syfte att be
lysa effekten av olika behandlingsformer. H u r skall vård och eftervård ut
formas för att ge bästa resultat? Med tanke på den intensiva diskussionen 
under senare år om ungdomsbrottslighet och nykterhetspolitik är det an
märkningsvärt att det inte har funnits mera intresse för att ta reda på vad 
olika åtgärder har lett till för resultat. Även orsakerna till social missan
passning är ofullständigt kända. Vi har behov av ökade kunskaper om 
sambandet mellan missanpassning och uppväxtmiljö, arbetsförhållanden, 
bostadsmiljö och personliga kontakter. De förebyggande åtgärderna inom 
socialpolitiken måste grundas på kunskaper om dessa frågor. 

Många obearbetade forskningsuppgifter finns i fråga om befolkning, bo
städer och arbetsmarknad. 

Vi saknar tillräcklig kännedom om befolkningsutvecklingens samband 
med sociala, ekonomiska och kulturella faktorer. Med tanke på att sam
hällets planering är beroende av bät tre kunskaper om befolkningens till
stånd och förändringar måste befolkningsläran, demografin, ägnas större 
uppmärksamhet i undervisning och forskning. Sådan kunskap är ett nöd
vändigt underlag för all samhällsplanering, särskilt inom undervisning, 
socialvård, hälso- och sjukvård. Genom at t studera tendenserna i befolk
ningsutvecklingen, göra prognoser och fortlöpande analysera befolkningens 
tillstånd och förändringar kan samhällets åtgärder vila på fastare grund. 
Demografi är inte representerat som särskilt ämne vid universitet och 
högskolor, vilket medfört at t dessa frågeställningar blivit otillräckligt be
aktade. Redan 1941 års befolkningsutredning föreslog inrät tande av ett 
särskilt befolkningsinstitut med uppgift att fortlöpande studera de befolk
ningspolitiska åtgärderna, deras tillämpning i praktiken och deras kon
sekvenser för olika grupper i samhället. Något sådant institut har inte in
rä t ta ts , inte heller har någon annan jämförlig åtgärd vidtagits. Trett io-
och fyrtiotalens stora diskussioner i befolkningsfrågan ledde inte till någon 
långsiktig och planmässig forskning. 

Vi har en livlig debatt om bostadsbyggandets inriktning, höghus eller låg
hus, men egentligen vet vi mycket litet om trivsel och önskemål hos kon
sumenterna. Med tanke på bostadsbyggandets stora betydelse för fram
tiden — dagens byggande formar miljön för människorna in på nästa år
hundrade — är det förvånande at t så litet intresse ägnas åt forskning och 
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planering på bostadsområdet. Varken staten, kommunerna eller bostads-
producenterna har nämnvärt intresserat sig för frågan om var och hui 
vi vill bo, bostadens och bostadsområdets utformning och miljöns bety
delse för trivsel och anpassning i samhället. Genom det material som 1960 
års folk- och bostadsräkning samt bostadsbyggnadsutredningen publicerat 
och kommer att publicera får vi underlag för sådan forskning och plane
ring. 

Frågan om kvinnans ställning i samhällsliv och arbetsliv har livligt dis
kuterats under senare år. Denna debatt har i hög grad måst bygga på 
värderingar om vilkas riktighet vi knappast vet någonting. Ty — som 
professor Gunnat Boalt har uttryckt det — »vi vet egentligen imponeran
de litet om familjen nu». När det exempelvis gäller sambandet mellan den 
gifta kvinnans förvärvsarbete och barnens anpassning finns det endast 
ett fåtal mindre undersökningar som knappast möjliggör några slutsatser. 
För att kunna nå fram till en mera sakligt motiverad ståndpunkt behöver 
vi mera information och forskning, bland annat om det aktuella läget på 
arbetsmarknaden, om förvärvsarbetets effekt på familjens sammanhåll
ning och barnens anpassning och utveckling samt om hur situationen i 
övrigt ter sig för olika familjegrupper. 

Den sociala forskningens organisation 

Det finns således många och starka skäl för en intensifierad och plan
mässig social forskning. Hur bör utbyggnaden ske? Följande alternativ 
kan övervägas: 

a. Förstärkning av universitetsorganisationen, främst inom ramen för nu
varande läroämnen, men också genom inrättande av nya läroämnen. 

b. Omvandling av socialinstituten till socialhögskolor med forskartjänster 
antingen inom högskolornas alla läroämnen eller inom vissa läroämnen, 
främst de som inte är representerade vid universiteten. 

c. Inrättande av ett särskilt forskningsinstitut, antingen i anknytning till 
socialhögskolorna — eller någon av dem — eller utan anknytning till 
undervisning men med förankring i den statliga administrationen. 

Det intima sambandet mellan undervisning och forskning har under
strukits i flera sammanhang. Det är inte möjligt att bedriva meningsfylld 
högre utbildning utan ständig kontakt med forskning på området; sam
tidigt är tillämpad forskning knappast möjlig utan kontakt med under
visning. Den socialvetenskapliga forskningen bör därför byggas ut i an
slutning till den högre undervisningen. Ett forskningsinstitut utan anknyt
ning till undervisning men med förankring i den statliga administrationen 
skulle förvisso fylla viktiga uppgifter, men kunna fungera riktigt endast 
om forskningen vid universitet och högskolor samtidigt får ökade resur-
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ser. Detta bland annat därför att forskarutbildningen måste äga rum vid 
dessa institutioner. 

Det bör också poängteras att vi behöver inte enbart forskning inriktad 
på praktiska frågeställningar, utan också grundläggande forskning. Grund
forskning är nödvändig som underlag för målinriktad forskning. Även 
grundforskningen kan småningom få betydande praktiska verkningar. För 
att kunna lösa uppgifter inom tillämpad forskning krävs goda teoretiska 
och metodiska kunskaper, dvs erfarenhet av grundforskning. Den teore
tiska orienteringen, orienteringen mot grundforskning, är nödvändig för 
att kunna systematisera kunskaper och göra tillförlitliga förutsägelser. 
Detta förutsätter att man följer utvecklingen inom forskningen i stort. 
Endast en social forskning som har kontakt med den allmänna trenden 
inom den samhällsvetenskapliga forskningen kan fullgöra sina uppgifter. 
En praktiskt inriktad social forskning behöver därför en anknytning till en 
forsknings- och utbildningsinstitution. 

Till vilka läroanstalter, universitet eller socialhögskolor, bör då den so
cialvetenskapliga forskningen förläggas? Ett skäl för att koncentrera forsk
ningen till universiteten är att med de begränsade personella resurser 
vi har, är det knappast lämpligt att fördela forskningen på alltför många 
institutioner. Mindre institutioner kan inte förfoga över en så väl utbyggd 
teknisk apparat som numera är ett nödvändigt hjälpmedel för social forsk
ning. Också med hänsyn till det vetenskapliga samarbetet är det önskvärt 
att kunna organisera forskningen i större enheter, där olika vetenskapsmän 
kan få tillfälle att diskutera problem och metoder och få medverkan av 
vetenskapsmän från olika områden. Ett sådant samarbete är i dag av be
gränsad omfattning, men blir allt nödvändigare i framtiden. 

Å andra sidan måste konstateras att universitetsorganisationen hittills 
inte beaktat behovet av forskning på de sociala och kommunala områdena. 
Sådana ämnen som socialpolitik, socialrätt, kommunalrätt och kommu
nal ekonomi är inte självständigt representerade vid universiteten. Det är 
också tveksamt om universiteten kan tillgodose de krav på specialinrikt
ning som är nödvändig när det gäller den sociala forskningen. Socialhög
skolornas verksamhet är däremot klart inriktad på de frågeställningar som 
här är aktuella. Övervägande skäl talar därför för att i huvudsak förläg
ga den socialvetenskapliga forskningen till socialhögskolorna och att sti
mulera samarbetet mellan dessa högskolor och universiteten samtidigt som 
högskolornas nära kontakt med arbetslivet bevaras. 

Av speciellt intresse är därvid alternativet att knyta ett särskilt forsk
ningsinstitut till socialhögskolorna — eller till någon av dem. Högskolor
nas lärare och elever kunde därigenom engageras i både grundforskning 
och målforskning på det sociala fältet. Vid handelshögskolan i Stockholm 
finns ett liknande institut, nämligen Företagsekonomiska forskningsinsti-
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tutet ( F F I ) . Det ta institut har till uppgift att genom insamling, analys och 
publicering av ekonomiska data bidra till utredande av teoretiska och 
praktiska problem inom företagsekonomins olika områden. Institutet ar
betar oberoende av ekonomiska gruppintressen och dess rent vetenskapliga 
inriktning har alltid varit bestämmande för valet av utredningsuppgifter 
och sättet at t publicera dem. Under 1950-talet har inom institutet utarbe
tats ett femtiotal större eller mindre utredningar. Vid handelshögskolan i 
Göteborg finns en motsvarande institution, nämligen Institutet för distri
butionsekonomisk och administrativ forskning ( I D A F ) . Inom institutet har 
bland annat utförts en rad undersökningar rörande den kommunala för
valtningen i Göteborg. Et t socialforskningsinstitut som genom sin an
knytning till socialhögskolorna har nära kontakt med annan samhällsve
tenskaplig forskning och undervisning och som, exempelvis i form av ett 
särskilt forskningsråd, samtidigt har nära kontakt med arbetslivet och de 
praktiska problemen, synes ha de bästa förutsättningar att göra värdefulla 
insatser. 

Med tanke på våra begränsade resurser är det nödvändigt att ingående 
överväga den organisatoriska uppläggningen. Det är emellertid viktigt att 
nu ta de första stegen till en utveckling av den socialvetenskapliga forsk
ningen. Det finns konkreta förslag till åtgärder. Kraven på att något mås
te göras är nu så starka att det är nödvändigt att övergå från ord till 
handling. 

Socialnämnder i aktion för ökade resurser för social forskning 

Socialnämnderna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Hälsing
borg och Gävle får ett kraftigt stöd av statens medicinska forskningsråd i 
sin hemställan om snara och verksamma åtgärder i syfte att förstärka de 
sociala forskningsresurserna. 

Forskningsrådet rekommenderar at t ökade resurser skapas för social
medicinsk forskning i första hand genom en personell och lokalmässig upp
rustning av de socialmedicinska institutionerna vid de medicinska lärosä
tena. Rådet vill också ha ökade anslag för egen del för sådan forskning och 
föreslår en särskild nämnd med uppgift at t fördela anslag för forsknings
objekt och samordna och stimulera forskningen. 
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Som läkare för zigenarna 

Av socialläkare J O H N TAKMAN 

Arbetsmarknadsstyrelsen har uppdragit åt Uppsala universitets socialmedi
cinska institution att i samarbete med institutionen för medicinsk genetik 
vid Uppsala universitet och Nordiska Museet i Stockholm undersöka de 
cirka 300 zigenarna i Stockholm. Ledare för undersökningen är professorn 
i socialmedicin vid Uppsala universitet Ragnar Berfenstam. De individuel
la undersökningarna företas vid professor Carl-Henry Alströms klinik på 
S:t Görans sjukhus av socialläkaren John Takman. Det genetiska arbetet 
leds av docent Lars Beckman i Uppsala. Den sociologiska undersökningen 
genomförs av fil dr Carl-Herman Tillhagen vid Nordiska Museet. 

• När jag var sexton är levde jag en sommar på farmlandet vid en liten 
stad i Syddakota. Där på prärien hade de vita nybyggarna något decen
nium före sekelskiftet trängt bort siouxindianerna, dödat många av dem 
och själva blivit dödade vid nattliga motanfall. I stadsparken står några 
stenar med namn och dödsdagar och lapidariska data om striderna. Na
turligtvis var det bara de vita som hedrades med minnesmärken. Indianer
na levde och dog anonymt. 

I utkanten av staden finns en dalgång, där indianerna nu har ett av de 
större reservaten i USA. På kvällarna kom indianungdomarna in till stan, 
gick på bio, spelade biljard eller bara promenerade på de gropiga gatorna. 
När farmarna behövde extra arbetskraft för tröskningen och majsskörden, 
skickade de efter några indianer. Mina släktingar, som var farmare där, 
brukade varje år anställa indianer för någon veckas arbete. 

Det var ingen markerad rasgräns mellan indianer och vita i arbetet. Vid 
måltiderna satt alla kring samma bord. Språket var okonventionellt som 
hos oss på landsbygden eller arbetare emellan. Det var naturligt att tilltala 
alla med förnamn, även indianerna. 

Men mer än förnamnet kände nog ingen till, och det förekom inget um
gänge mellan befolkningen i reservatet och farmarna, bortsett från kon
takten i arbetet. Indianerna var ett anonymt kollektiv. Jag hörde sarkasmer 
om dem när skördetiden var över, fast de i regel gjorde samma insats som 
andra och inte var mindre sympatiska än folk i allmänhet. Det fanns gent
emot indianbefolkningen en misstro och en överlägsen attityd, som jag inte 
kunde hitta någon saklig grund för. Förmodligen spelade indianernas slum
tillvaro en roll. Den var påtvingad, men jag antar att den av farmarna be
traktades som självförvållad, som en funktion av lägre intelligens, sämre 
karaktärsegenskaper och allt sådant. 

När jag i juli 1950 skulle författa ett tjänsteutlåtande om en polisrap
port, som Stockholms stads barnavårdsnämnd hade fått på remiss från 
socialstyrelsen, tänkte jag på siouxindianerna i Syddakota. Här hade vi ju 
en parallell. Själv kände jag inte en enda zigenare personligen. Jag hade 
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sett zigenare på stan, sett dem som anonyma delar av ett kollektiv och 
aldrig urskilt den ena från den andra. 

Det kom alltså en polisrapport, som jag skulle yttra mig om. Rapporten 
utmynnade kort och enkelt i en hemställan om att »poliskammaren måtte 
föranstalta om avhysning av» två zigenarläger och »meddela förbud mot 
markupplåtelse för zigenarläger inom Stockholms stads område». Det var 
ingen sensationell kläm. Ännu i slutet av femtitalet kunde man läsa tid
ningsnotiser om att zigenarläger blivit avhysta eller hotade med avhysning 
i präktiga svenska samhällen. Och dessa sista veckor av 1962 läser vi i 
pressen att två fridsamma gäster inte fick bo kvar på frimurarhotellet i 
Bollnäs, sedan man upptäckt att de var zigenare. Hotelldirektören bekräf
tade uppgiften. Frimurarhotellet i Bollnäs är ett »bättre hotell», ett första 
klassens hotell, och de vanliga gästerna, de fina gästerna har rätt att slippa 
bo på samma ställe som zigenare! 

Men åter till 1950. En ambitiös barnavårdsassistent skaffade namnupp
gifter, socialregisterakter och annat dokumentariskt material. Före eller ef
ter arbetsdagens slut reste vi den sommaren omkring och bekantade oss 
med bortåt ett hundratal av de zigenare som fanns i Stockholm. Det var 
en fängslande och deprimerande erfarenhet, fängslande därför att man 
mötte många genuint originella personligheter och deprimerande därför att 
man i alla sammanhang fick bekräftelse på att det existerar livskraftiga, 
cyniska rasfördomar i vårt land — även i kretsar som man hade väntat 
annat av. 

Till och med författare med vetenskapliga pretentioner har tillskrivit 
zigenarna en rad medfödda karaktärsdrag: att de har en opåverkbar vand
ringsdrift, att de är opålitliga och oberäkneliga osv. I den såvitt jag vet 
senaste upplagan av Encyclopaedia Britannica står det att »den vuxne ge
nomsnittszigenarens intelligensnivå anses motsvara ett tio års barns»! 

Sen finns det förstås romantiker, som håller fast vid den gamla myten 
om vandringsdriften och oförmågan till ordnad livsföring men ger myten 
en annan, låt oss säga positiv tolkning, och varkunnar sig över ett samhälle 
som börjat se möglet, kylan, reumatismen och mycket annat i zigenarnas 
pittoreska tält- och husvagnskolonier. 

Jag är kanske obegåvad som estet, och det var väl därför som jag inte 
upptäckte zigenarromantiken, när jag vintern 1950—1951 och ytterligare 
några vintrar under femtitalet besökte de familjer som då ännu bodde i 
tält. Tälten var gråa. De gamla kaminerna var svarta. Gyttjan runt ka
minerna var svart. Och ungarna, som stod så nära kaminerna de kunde 
för att suga åt sig värmen, frös lika mycket som vanliga svenska ungar 
skulle ha gjort i en sådan bostad. Det är möjligt att deras liv var pittoreskt. 
Men jag såg det inte. Och de såg det inte. 

Också i några socialutredningar spekulerades det om zigenarnas ras-
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egenskaper. En utredningsman fruktade vad som skulle hända om en 
barnrik zigenarfamilj fick en skaplig bostad. Et t sådant kommunalt lätt
sinne kunde tänkas »föranleda ytterligare ett antal zigenarfamiljer att in
flytta till Stockholm för att komma i åtnjutande av samma förmåner som 
de härvarande zigenarna i så fall skulle komma att få». 

Nå, det var ingen risk. Än i dag bor svenska zigenare i husvagnar, som 
vinterkylan blåser tvärs igenom. 

Men jag upptäckte, när jag läste socialvårdshandlingarna 1950, att det 
fanns en person som hade sett bort från hävdvunna fördomar och i tyst
het kämpat för att zigenare skulle få samma medborgerliga rättigheter 
som andra svenskar. Det var dåvarande kammarskrivaren i fattigvårds
nämnden Sven Andersson. Från ett annat erfarenhetsmaterial hade dr 
Carl-Herman Tillhagen vid Nordiska museet arbetat på samma linje. H a n 
hade börjat sina zigenarforskningar redan 1943. Olyckligtvis fick jag först 
senare kännedom om att hans intressen gick vida utöver de folkloristiska 
och att han redan tidigt hade engagerat sig som ett slags frivillig, oavlö
nad socialkurator för zigenarna. 

Vad som kom fram vid deras och mina undersökningar om zigenarna 
kan nog sammanfattas i en enda sats: att det inte går at t bedöma dem 
som en kollektiv massa. M a n måste bedöma dem som andra människor 
individuellt. 

O m en metallarbetare eller försäljare eller flygkapten slår mig på käf
ten eller lurar mig i en affär, så säger jag inte att alla metallarbetare, för
säljare eller flygkaptener är slagskämpar och bedragare. Men det finns 
några zigenare som gjort svindelaffärer i mindre skala och språngfikat på 
Norma, och genast har en massa medborgare dragit slutsatsen att alla 
zigenare är opålitliga. 

Det är en grov och tragisk vrångbild av zigenarfolket. Det finns asociala 
och mycket trassliga människor bland dem, men de är inte asociala där
för att de är zigenare utan därför att de växt upp under förhållanden som 
ger personlighetsdefekter hos zigenare lika väl som hos värmlänningar och 
västerbottningar. De flesta zigenare är sociala, trivsamma människor. 
Märkligt nog med tanke på den otroligt svåra tillvaro de fört, mindre 
skyddade än praktiskt taget alla andra svenskar för regn, kyla och svält 
och till helt nyligen berövade varje chans till utbildning, arbete och vän
skapliga kontakter med den bofasta befolkningen. 

Sedan 1950 har mycket ändrats, det är sant. Jag ska inte skriva histori
ken om detta. Några av de ungdomar, som då bodde i tält och bara hade 
fått en fragmentarisk grundskolning, bor nu i moderna lägenheter och 
har kvalificerade anställningar. Men det mesta återstår att göra, inte för 
at t tvinga in zigenarna i folkhemmet utan för att upphäva det tvång som 
brutalt dömde dem till ett miserabelt nomadliv. 
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Med Sociala Meddelanden i handen 

diskuteras runtom i kommunerna familjeprincipen, kvinnornas ökade 
spritmissbruk, nykterhetsvårdens problematik 

Vad finns det då för möjligheter att genomföra familjevårdsprincipen i 
vår socialvård? Det är uppenbarligen en frågeställning som f n diskuteras 
intensivt runt om i landets kommuner. Lokaltidningarna sysslar också 
mycket med frågan. Alla har det inte så färdigberett som de nordliga blad 
som kan berätta »att Kiruna är först med socialvård enligt familjevårds
principen, den första stad i landet som konsekvent organiserat socialvår
den enligt den, vilket innebär att socialvårdsassistenterna tilldelas särskil
da distrikt och uppgiften att söka få ett totalgrepp om hjälpbehoven även 
om ärendena faller inom ramen för flera nämnder». Uppsala Nya Tid
ning uttrycker däremot betänkligheter i anslutning till särskilt två be
stämda opinionsyttringar. Tidningen skriver: 

»Vid en konferens häromdagen uttryckte ett flertal av huvudstadens 
socionomer sitt missnöje med den nuvarande splittringen och rekommen
derade försöksverksamhet enligt ifrågavarande princip. Som bekant har 
centerpartiets fullmäktigegrupp här i Uppsala motionerat om samma sak 
för stadens socialvård. I båda fallen har åberopats den familjevård som 
införts i Lund och Gävle och för vilken de respektive socialdirektörerna 
redogjort i Sociala Meddelanden nr 3 1962.» 

De problem av olika slag — ekonomiska, juridiska, medicinska, psykolo
giska osv — som kan föreligga i en hjälpsökande familj är ofta så kom
plicerade och djupgående — fortsätter UNT — att en enda socialarbeta
re omöjligt kan företa den allsidiga utredning och göra de ställningstagan
den som är erforderliga. Specialisering är nödvändig och den splittring 
den medför måste — här som annorstädes — motverkas av samarbete, 
lagarbete. Och likaväl som exempelvis nykterhetsvårdsassistenten rådför 
sig med läkare, sjuksköterskor, arbetsförmedling, arbetsvårdstjänstemän 
etc, likaväl kan han och bör han vid behov ta kontakt med socialhjälps
assistenten och barnavårdstjänstemän.» 

Denna debattvåg har även gett utslag på Sociala Meddelandens expe
dition. Det här ovan nämnda nr 3/1962 som till huvudsaklig del ägnats 
åt kapitlet familjevårdsprincipen, såldes slut med en gång och efter följ
de en mängd order som tyvärr inte kunnat effektueras. Till orderna hade 
tillfogats meddelanden om att man behövde tidskriftsnumren omedelbart, 
då man förberedde konferenser i drätselnämnden, i kommunalfullmäkti
ge etc. 

I detta häfte fortsätter som synes flera artikelförfattare att belysa pro
blemet utifrån olika aspekter, andra sakkunniga har lovat att säga sin me
ning i kommande häften. Diskussionen går alltså vidare även i denna tid
skrifts spalter. 
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Familjeprincipen i norsk socialvård 

Av byråchef O L L E M E L I N 

I Sociala Meddelanden nr 3 1962 diskuterades den s k familjeprincipen i 
den kommunala socialvården. Det kan, i anslutning till den diskussionen, 
vara av ett visst intresse att ta del av ett försök att lagstiftningsvägen 
åstadkomma en samordning av de kommunala sociala nämnderna som f n 
är aktuellt i Norge. 

I december 1950 tillsatte norske socialministern en kommitté med upp
drag att verkställa översyn av fattigvårdslagstiftningen. (Forsorgsloven 
av år 1900). Kommitténs arbete avslutades år 1953. Därefter har till
kommit en rad förändringar i socialförsäkringarna i Norge, t ex att sjuk
försäkringen år 1959 utvidgades till att omfatta hela befolkningen, att 
arbetslöshetsförsäkringen förbättrades 1959 etc. 

I ett inom socialdepartementet utarbetat utkast till »lov om sosial om
sorg» i februari 1960, kunde hänsyn tas till de ovan antydda föränd
ringarna. Forsorgsloven föreslås, i enlighet med kommitténs förslag, er
satt med en lag om socialhjälp. Det lokala organet för socialhjälpen före
slogs bli en socialnämnd som då ersätter det tidigare »forsorgsstyret». 

I anslutning härtill anförs i departementsutkast bl a att den lokala ad
ministrationen av sociala ting inom kommunerna lyder under en rad av 
olika nämnder. Det kan vara lagbestämda nämnder, såsom socialnämnd, 
barnavårdsnämnd (barnevernet) och nykterhetsnämnd (edruskapsnemn-
da) eller särskilda nämnder och utskott som kommunen utsett för vissa 
sociala uppgifter. 

Departementet utgår från att det skulle vara rationellt att företa en 
samordning på så sätt att man skapar en gemensam nämnd — en felles-
nemnd — för alla sociala frågor i kommunen. Bl a anförs som skäl härför 
att man på så sätt skulle få en bättre översikt över den sociala verksam
heten i kommunen än vad man nu kan ha. Vidare, att man därigenom 
skulle undgå att ett problem rörande en person eller en familj blir be
handlat samtidigt av flera kommunala nämnder, vilka inte har tillräck
lig kontakt med varandra eller tillräcklig kännedom om de åtgärder som 
vidtas av de andra nämnderna. I stort sett alltså samma skäl som här i 
landet anförts till förmån för familjeprincipen. 

Departementsförslaget om »fellesnemnda» tycks emellertid inte ha bli
vit välkomnat på alla håll. Särskilt ifrån nykterhetsrörelsens sida blev 
förslaget, som skulle ha betytt att de särskilda nykterhetsnämnderna kom
mit att försvinna, utsatt för en häftig kritik. 

I november 1960 tillsattes därför ett utskott med uppdrag att närmare 
utreda frågan om den kommunala socialvårdens organisation. Den 23 
januari 1962 förelåg utskottets förslag. 

Utskottet har försökt att få en bild av hur den lokala socialvården fun
gerar administrativt; speciell uppmärksamhet ägnas härvid åt nykterhets
nämndernas arbete, sammanträdesfrekvens m m. 
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Utskottet konstaterar att det i det sociala arbetet är en klar likhet i 
mål och metoder inom de olika sektorerna, såsom inom barnavård, nyk
terhetsvård etc. Speciellt framträder dessa likheter om man som utgångs
punkt tar att familjesituationen i dess helhet skall vara underlaget för 
den sociala behandlingen. Å andra sidan, är det, menar utskottet, såväl 
inom barnavården som inom nykterhetsvården etc speciella problem knut
na till de speciella sektorerna. Det är därför av betydelse att till arbetet 
knyta personer som har erfarenhet och insikt på resp områden. Utskottet 
är av den uppfattningen att det i kommuner, där de sociala ärendena är 
relativt fåtaliga, bör vara en fördel att samla det sociala arbetet i en ge
mensam nämnd, som eventuellt har ett eller ett par delegationer för vissa 
specialområden. Utskottet föreslår därför att det sociala arbetet får en 
sådan gemensam nämnd, »socialstyre», med ansvar för allt socialt arbete i 
kommunen. Socialstyret skall spela en central och samordnande roll, ta 
initiativ till nya anordningar och svara för att det sociala skyddet för in
vånarna i kommunen blir det bästa möjliga. Socialstyret föreslås bestå 
av minst 5 ledamöter. I var och en av de sociala nämnder som finns i 
kommunen skall minst en ledamot vara ledamot i socialstyret. Förslaget 
innefattar en hel del olika detaljbestämmelser, där man räknar med att 
det i de flesta kommuner fortfarande skall behövas särskilda barnavårds-
och nykterhetsnämnder. Betänkandet har varit föremål för sedvanlig re
missbehandling. Departementschefens ställningstagande torde vara att 
vänta inom den närmaste tiden. 

Bättre utbildning av vårdpersonalen vid barnanstalter 

Förbättrad utbildning av vårdpersonal vid barnanstalter föreslås av barn-
anstaltsutredningen, som tillsattes av statsrådet Ulla Lindström 1958 och 
som nu lämnat ett första delbetänkande. Man föreslår bl a att barnskö
terskeskolorna ändras till barnavårdsskolor som skall svara för den gemen
samma grundutbildningen inom samtliga vårdområden. 

Förslaget gäller icke-anstaltsledande vårdpersonal vid blind- och döv
skolor, epileptikeranstalter, anstalter för psykopatiska och nervösa barn, 
vanföreanstalter och cp-hem, särskolor, vårdhem för psykiskt efterblivna, 
barnhem och elevhem för skolbarn. Totalt uppgår dessa personalgrupper 
till inemot 3 400 personer. En stor del av dem saknar lämplig utbildning, 
konstaterar man. 

Samtliga kurser förutsätts bli ställda under yrkesöverstyrelsens överin
seende. 
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Experimentbyråer och vetenskapliga arbets-

analyser i Stockholms socialvård 
Socialdirektören H E L G E DAHLSTRÖM uttalar sig för 

Sociala Meddelanden 

I nr 3/1962 av denna tidskrift behandlades socialvårdens organisations
problem ur olika synpunkter. I ett uttalande av konsulenten Rune Ek vid 
Svenska Stadsförbundet framhölls bl a att det för närvarande endast är 
två eller tre av de större städerna som saknar beslut eller direkta planer 
på en centralisering av socialvården i dess helhet samt att det är förenat 
med speciella organisationsproblem att genomföra centraliseringstanken 
i de allra största städerna. För Stockholms vidkommande har familje
principen diskuterats redan under 1940-talet, bl a av den då verksamma 
Centraliseringskornmktén vars förslag dock endast ledde till smärre för
ändringar. 

Socialvårdspersonalen har under senare tid livligt engagerat sig i dis
kussionen av dessa organisationsfrågor. I november 1959 kallade Sveri
ges Socionomers Riksförbunds Lokalavdelning för Stockholm med om
nejd socialborgarrådet Inga Thorsson att hålla ett anförande i frågan. I 
den efterföljande diskussionen påtalades brister inom socialvården och 
framfördes önskemål bl a angående familjeprincipens genomförande. 

Vid behandlingen av socialnämndens stat för 1958 gjordes i Stads
fullmäktige vissa uttalanden, som föranledde socialnämnden att den 18 
juni 1958 besluta uppdra åt särskilda utredningsmän att verkställa utred
ning angående socialhjälpsverksamheten i Stockholm. Utredningen, ut
förd av generaldirektör K J Höjer och byråchef Olle Melin, avlämnades 
i november 1960 till socialnämnden. Den har tryckts och utgetts såsom 
bihang nr 86 år 1960 till stadskollegiets utlåtande och memorial. 

Socialhjälpsutredningen konstaterade att socialhjälpsorganen »påtag
ligt eftersträvat och i flera avseenden också lyckats göra socialhjälpen till 
en ur sociala och humanitära synpunkter god hjälp». Verksamheten var 
dock enligt utredningens mening behäftad med vissa brister, främst ofull
ständiga utredningar och otillräckligt antal hembesök. De främsta orsa
kerna härtill angavs vara otillräckliga personalresurser. Detta illustreras 
bl a av att socialassistenterna inte haft tid för den individuella behand
lingen av de hjälpsökande. Enligt utredningens särskilda jourundersök
ning var »den reella tid, som assistenterna vid mottagningarna kunde 
ägna varje fall, genomsnittligt under 10—12 minuter». Det förtjänar i 
detta sammanhang citeras ur stadskollegiets utlåtande och memorial nr 
31/1961 följande angående socialvårdsklientelets förändring: 

»I den framlagda utredningen (av Höjer och Melin) har sålunda kla
ra belägg erhållits för riktigheten av den av förvaltningen och social
nämnden under en lång följd av år hävdade uppfattningen, att bl a den 
personal, som är engagerad i socialhjälpsverksamheten, är helt otillräck
lig. Detta har fått till följd att de av utredningen konstaterade och av so
cialförvaltningen och socialnämnden långt tidigare påtalade, ovannämnda 
bristfällighetema inträtt. Det må här erinras om vad nämnden anförde 

469 



härom i statförslagen för år 1957 och 1958. Där framhölls bl a som följer: 
»Av vad ovan sagts torde framgå, att de socialhjälpsfall, som numera 
kommer under socialbyråernas handläggning, oftast är mera komplicerade 
och mera tidskrävande än som fallet var före de stora socialreformernas 
genomförande. 

De här knapphändigt omnämnda resultaten av dr Inghes undersökning 
(Fattiga i Folkhemmet) ger en fingervisning om hur komplicerade fler
talet socialhjälpsfall är och hur ingående de enskilda fallen måste pene
treras för att den materiella hjälpen och det personliga stödet skall få den 
bästa förebyggande effekten. En socialvård, som arbetar efter differen
tierade och förebyggande riktlinjer, är emellertid tidskrävande och ford
rar förstärkning av den underdimensionerade socialbyråpersonalen. Att 
i socialhjälpslagens anda lösa mänskliga problem i alla dess aspekter krä
ver nämligen betydligt mer än att — såsom nu i alltför stor utsträckning 
sker — blott och bart utbetala ekonomisk hjälp enligt en normgivande 
understödstaxa. Enbart ett passivt utbetalande av understöd utan att man 
från början försöker vidta även andra hjälpåtgärder kan tvärtom konser
vera understödsbehovet. 

Socialvården måste utvecklas från en institution, som huvudsakligen 
prövar understödsbehov, till en mera differentierat arbetande social in
stitution. Det redovisas många argument härför i dr Inghes undersök
ning. För det första förekommer det inte sällan, att personer med till
fälliga ekonomiska svårigheter ibland sökt. understöd och avvisats, därför 
att deras inkomster legat över understödsnormerna. Det hindrar inte, att 
de kunnat behöva hjälp att klara upp sina sociala och ekonomiska be
kymmer på annat sätt än genom direkta penningbidrag. Sådan hjälp kan 
nu alltför sällan lämnas. I socialhjälpslagen förutsätts en sådan utvidg
ning av socialvårdens arbetsuppgifter, i det socialnämnden ålagts skyldig
het att tillhandagå allmänheten med råd och bistånd i personliga angelä
genheter och detta oavsett om behov av ekonomisk hjälp föreligger eller 
inte. Det är sålunda nödvändigt att förändra socialvårdens karaktär av 
att vara ett huvudsakligen penningutbetalande organ till en institution dit 
allmänheten kan vända sig för att få råd och hjälp även i andra sociala 
angelägenheter. 

Som en följd av att den sammanlagda arbetsbelastningen på socialby
råerna alltmer ökat har en allvarlig försämring av byråernas sociala ser
vice ägt rum. Varken inspektörer eller utredningspersonal har fått tid till 
en önskvärd ingående kontakt med det hjälpsökande klientelet. Oftast 
har mycket summariska utredningar fått läggas till grund för bedömande 
av rätt avsevärda hjälpbehov. Men framförallt har de hjälpsökande icke 
i tillräcklig grad kunnat beredas tillfälle att i lugn och ro få framlägga 
sina bekymmer. Anhopningen av hjälpsökande på byråernas ordinarie 
mottagningstider har vidare överhuvudtaget icke medgett någon ingående 
penetrering av de skilda fallen, utan det har många gånger fått stanna vid 
ett nödtorftigt avhjälpande av de för dagen aktuella hjälpbehoven. För 
att byråerna skall få tillfälle att arbeta efter ovan antydda mera diffe
rentierade metoder måste byråerna tillföras en kraftig personalförstärk
ning». 
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H ä r må även anföras följande ur Socialhjälpsutredningen (sid 500 ff) : 

»Det är påfallande att just den sidan av socialhjälpen som man nume
ra tillmäter så stor betydelse och som kommit till särskilt om än vagt ut
tryck i socialhjälpslagen, nämligen att lämna bistånd i personliga ange
lägenheter (kurativ verksamhet) för närvarande är illa tillgodosedd i 
Stockholm. Personalens inställning synes i allmänhet vara den att tidsbrist 
gör det omöjligt att tillgodose behovet av dylikt bistånd. När något mås
te lämnas åt sidan blir det detta. I och för sig kanske denna inställning 
kan sägas vara förståelig. A andra sidan kan man finna det överraskan
de att möta denna situation just i Stockholm, där dock stadsfullmäktige 
och socialnämnden visat stort intresse för att främja någonting som är så 
inriktat på de personliga förhållandena som rehabiliteringsåtgärder. In
rättandet av socialläkarinstitutionen och arbetsvårdsbyrån vittnar om det
ta. Vad vi här åsyftar är dock inte bara de mera speciella fall där vaken
het och intresse i socialbyråernas handläggning av hjälpfrågorna bör leda 
till att dessa institutioner anlitas. Vi syftar visserligen till detta men inte 
bara till detta utan också till en mycket bredare uppläggning av synpunk
ten, nämligen att den utredande tjänstemannen överhuvud taget skall ge 
sig tid att söka vinna en verklig kontakt med sin klient, som först då kan 
tänkas tala ut, inte bara om sina personliga svårigheter utan även om sin 
ekonomi, för att sedan inrikta sig på att söka hjälpa både i det ena och 
det andra avseendet. 

Det är en vanlig uppfattning att utredning om lämnande av ekonomisk 
hjälp å ena sidan och kurativ verksamhet å den andra är två skilda upp
gifter, av vilka man kan inskränka sig till den första utan några olägen
heter för denna verksamhet i och för sig. Detta är ett allvarligt misstag. 
En utredning, vid vilken utredaren inte lyckas vinna någon personlig kon
takt med klienten, blir ytlig och ofullständig även beträffande de rent 
ekonomiska frågorna». 

Utredningen framlade vissa förslag beträffande arbetets organisation 
och uppläggning. Inom socialförvaltningen ansågs dock att dessa inte 
kunde läggas till grund för beslut. M a n förordade istället dels vissa ome
delbara personalförstärkningar, dels att en förutsättningslös organisations
undersökning och en begränsad försöksverksamhet och kursverksamhet 
skulle igångsättas samt dels att utredningen skulle genomgås inom social
förvaltningen av särskilt avdelad personal samt att nämnden successivt 
skulle behandla de förslag och ståndpunkter, vari denna genomgång 
kunde resultera. Stadsfullmäktige har i huvudsak beslutat i enlighet med 
dessa förslag (se Stadskollegiets ut låtande den 20/2 1961 nr 31). Stads
kansliets organisationsavdelning utför i samverkan med socialförvaltningen 
sedan hösten 1961 den beslutade organisationsundersökningen, vilken 
bedrivs samtidigt med och i nära anslutning till en försöksverksamhet vid 
socialbyrå I I å Hornsgatan och socialbyrå I X i Vällingby. I samband 
därmed startades en vidareutbildningsverksamhet för personalen vid des
sa byråer. 
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Av socialdirektörens tjänstememorial den 9 november 1961 angående rikt
linjer för försöksverksamheten m m (utsänt ärende nr 163/1961) samt den 
därvid fogade promemorian framgår hur socialförvaltningen ser på social
vårdens målsättning, metodfrågor i socialvårdsarbetet m m. Den påbör
jade försöks- och kursverksamheten syftar till »ett intimare samarbete 
med övriga förvaltningars fältpersonal». Det heter vidare att »I 
den utsträckning vederbörande förvaltningschefer (barnavårds- och nyk
terhetsnämndens) medger detta och i mån av utrymme kommer dessa 
förvaltningars personal att beredas tillfälle att delta i kursverksamheten, 
som efter hand skall utvidgas till att omfatta samtliga socialbyråer». I 
promemorian behandlas företrädesvis frågan om den allmänna metodiken 
i socialvårdsarbetet, tillämpningen av en modifierad familjeprincip vid 
försöksbyråerna samt de praktiska förutsättningarna för ett gynnsamt re
sultat av försöksbyråverksamheten. Det betonas att förutsättningen för 
att verksamheten skall bli av värde och ge positiva resultat är att de 
hjälpsökandes problem måste behandlas »utifrån en gemensamt omfattad 
socialpolitisk målsättning och i enlighet med en bestämd praktisk arbets
gång. Målsättningen för socialhjälpsarbetet kan uttryckas så, att detta 
skall inriktas på att medverka till den hjälpsökandes sociala anpassning, 
att bereda honom en dräglig existens, främja hans förmåga till självför
sörjning samt att rent allmänt ge honom möjligheter att optimalt utnytt
ja sin verksarnhetsförmåga, hur obetydlig denna än kan vara». Därefter 
citeras efter en artikel av lektor Marja Almqvist (DSI-nytt 18/1951) vis
sa grundläggande principer i den moderna socialvårdsmetodiken. Det 
framhålls att tillämpningen av de grundläggande principerna för sam
hällets socialvård förutsätter ett individuellt inriktat hjälparbete och att 
man i det enskilda fallet måste uppställa ett mål som ter sig realistiskt 
med hänsyn till klientens problem och personlighet samt tillgängliga ma
teriella och personliga socialvårdsresurser. 

För att socialt hjälparbete skall bli effektivt krävs att det bedrivs efter ett 
metodiskt system. Vid handläggningen av ett hjälpfall skiljs vanligen på 
tre moment, som bearbetas och analyseras var för sig: utredning (insam
lande av sakuppgifter), fastställande av orsakerna till hjälpbehovet (social 
diagnos) samt planering av hjälpen och dess genomförande. Det är nöd
vändigt att socialassistenten sätter sig in i den hjälpsökandes personliga 
situation och att han försöker mobilisera klientens personliga positiva re
surser. Av stor vikt är att man inte försummar att söka utröna klientens 
subjektiva upplevelse av sitt hjälpbehov och orsakerna till detta. Vidare 
betonas i promemorian att den hjälpsökandes frivilliga, aktiva medverkan 
är en grundförutsättning för att man på längre sikt effektivt skall kun
na hjälpa och att handläggningen därför måste gå ut på att stimulera kli
enten till själwerksamhet i skilda avseenden. Socialarbetaren måste på 
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ett tidigt stadium av utredningen göra klart för sig vart han syftar med 
hjälpåtgärderna och det är då nödvändigt att han samverkar med till
gänglig sakkunskap på olika sociala fält — socialläkare, medicinsk och 
psykologisk expertis hos barnavårdsnämnden, nykterhetsnämnden, arbets-
vårdare och rehabiliteringsfolk vid arbetsvårdsbyrån och arbetsvårdsex-
peditionen m fl. Socialarbetaren måste vidare söka ge den hjälpsökande 
det personliga stöd denne är i behov av och därför låta klienten få vara 
beroende av sig. Å andra sidan får detta beroende inte gå för långt ge
nom att man överbeskyddar eller dominerar över den hjälpsökande. Av 
väsentlig betydelse i det psykologiska stödet är sådana saker som upp
muntran , intresse och sympati. Den hjälpsökande måste lämnas tillfälle 
att tala ut om sina problem. Under respekt för hans person och hans åsik
ter bör man söka framlocka och om möjligt acceptera hans egna förslag 
till lösningar och på så sätt stärka hans självförtroende och självkänsla. 
Vidare anförs bl a : 

»För att de olika tjänstemännen gemensamt skall kunna diskutera fallen 
bör inom försöksbyråerna I I : s och IX: s områden en ny ordning prövas 
så, att barnavårdsnämndens och nykterhetsnämndens tjänstemän samt so
cialläkare och deras assistenter samt övriga tjänstemän, som har med fal
let att göra, vid gemensamma konferenser diskuterar fallets problematik 
innan något handlingsprogram gemensamt utformas. Därför bör —• liksom 
i viss utsträckning redan sker på byråerna — regelbundna arbetskonfe-
renser anordnas mellan socialbyråpersonalen, socialläkarexpeditionernas 
och övriga myndigheters personal. Vid dessa konferenser bör fallen ge
mensamt penetreras och belysas. Det är min personliga uppfattning att 
ett dylikt arbetssätt inte bara ger säkrare garantier för en riktig handlägg
ning av de individuella hjälpfallén utan också är ägnat att skapa den dju
pare förståelse mellan olika personalgrupper som är nödvändig för att 
problemen skall kunna lösas på bästa möjliga sätt». 

Beträffande förutsättningarna för ett gynnsamt resultat av försöksbyrå-
verksamheten anför socialdirektören i promemorian bl a at t kraven på 
genomförande av målsättningen måste modifieras i avvaktan på att re
surserna blir bät tre när det gäller moderna lokaler, bättre personalresur
ser, mera medicinsk och psykologisk expertis. O m tillämpningen av »en 
modifierad familjeprincip» vid försöksbyråerna heter det : 

»Inom Stockholms stad, där den sociala hjälpapparaten är splittrad på 
olika institutioner såsom socialnämnden, barnavårdsnämnden, nykterhets
nämnden m fl, kan i varje fall inte för närvarande, den s k familjeprin
cipen tillämpas i dess renodlade form. Emellertid bör i försöksverksamhe
tens allmänna målsättning och bedrivande ingå en strävan att genom lo
kal samordning försöka nå fram till ett system för ärendenas behandling 
som skulle kunna kallas för en modifierad familjeprincip. Detta skulle 
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visserligen innebära att man inte heller i fortsättningen skulle kunna und
vika att en och samma klients eller familjs olika problem kan bli före
mål för behandling av funktionärer, som sorterar under olika kommuna
la nämnder. Placeringen av all den fältpersonal, som har att i olika av
seenden befatta sig med en familj, vilken samtidigt är aktuell inom fle
ra sociala nämnders arbetsområden, under ett tak bör dock möjliggöra en 
i viss mån gemensam utredning och handläggning av familjens angelä
genheter». 

Beträffande den vidareutbildning som beslutades kan omnämnas att 
denna pågåt t från november 1961 till april 1962 och omfattat ämnena 
psykologi, social casework (där socialinstitutets lärare, lektor Mar ja Alm
qvist och familjerådgivare Barbro Marnell , föreläst), intervjuteknik, ut
redningsteknik, samarbete med andra institutioner m m. Kurstiden har 
helt varit förlagd till arbetstid mellan kl 14.30—16.30. Kurslitteraturen 
har bestått av bl a följande särtryck ur tidskrifter: 

N. Bejerot: Paranoikerna och samhället. 
G. Bungerfeldt: Socialarbetarnas egna konflikter. 
K. Gordan: Något om utredningsteknik och hembesök. 
K. Gordan: Intervjutekniken i utredningsarbetet. 
Marja Almqvist: Vad är casework? 

Barbro Marnell: Svensk socialvård och amerikanska arbetsmetoder. 
Marja Almqvist: Yrkesmetodik i svensk socialvård. 

Kursverksamheten går nu på sin tredje termin. 

Under samtal med Sociala Meddelandens medarbetare uttalar socialdi
rektör Helge Dahlström: 

— Erfarenheterna av den hittills bedrivna försöksverksamheten är go
da även om den ännu inte lett till att målsättningarna kunnat förverkli
gas fullt ut. O m de vunna erfarenheterna skall kunna nyttiggöras i stör
re utsträckning vid samtliga socialbyråer erfordras dock oundgängligen 
ett väsentligt lägre antal ärenden per assistent. Dessutom är det nödvän
digt att göra kursverksamheten mera effektiv t ex genom att den anord
nas i internatkurser. De ämnen som främst måste studeras är samtals-
och socialvårdsmetodik, psykologi och mentalhygien samt övriga förvalt
ningars verksamhet. 

— Den försöksverksamhet som nu pågår vid socialbyråerna I I och IX 
omfattar bl a ett samarbete med nykterhetsnämnden som visat sig värde
fullt. Beträffande barnavårdsnämnden, som avses vara med i samarbetet 
ute på fältet, ligger det så till att denna nämnd helt nyligen omorganise
rats. Dess verksamhet är i huvudsak förlagd till ett hus i staden, Sociala 
Nämndhuset . Det svåraste hindret för att utveckla försöksverksamheten 
till att omfatta även barnavårdsnämnden är lokalfrågorna. Beträffande 
til lämpandet av en mera renodlad familjeprincip anser jag att detta är 
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Centrum för Stockholms stads personalutbildning är Örby slott. 

37 000 anställda har Stockholms stad. Det är personal i alla kategorier som kameral 
personal, socialvårdare, läkare, sjuksköterskor, maskinskriverskor, dykare, gatuarbetare, 
ingenjörer, arkitekter o. s. v. På alla arbetsområden sker en snabb utveckling — de 
anställda behöver därför ständigt vidareutveckla sig. Fr o m hösten 1962 har staden 
fått sin egen skola — inredd i Örby slott med anor från 1600-talet. Slottet har 
rustats upp och kan ta emot ett sextiotal kursdeltagare åt gången. Undervisningen, 
som har formen av dagskolor, handhas av personalutbildningsnämnden, den yngsta 
av stadens förvaltningar, vilken nu är inne i sitt tredje arbetsår. Bland det gångna 
årets kurser har socialvårdarna ute i landet med särskilt intresse följt den vidareut
bildning som meddelats personalen vid vissa socialbyråer parallellt med den där på
gående försöksverksamheten, som syftar till ett intimare samarbete med övriga för
valtningars fältpersonal. 

Studiegrupp vid en kurs på Örby slott. 
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en fråga som det tar tid att lösa och som alltså ligger ganska långt in i 
framtiden. Vad som krävs för en sådan utveckling är att man löser lo
kalfrågorna så att de tre socialförvaltningarna kan få expeditioner un
der samma tak. Vidare krävs en parallell minskning av antalet ärenden 
per assistent inom de tre nämnderna. Slutligen erfordras, och det är 
kanske det viktigaste, en intensiv och fördjupad vidareutbildning av den 
berörda personalen. 

— Ett angeläget önskemål är också att, som socialförvaltningen och 
socialnämnden har begärt, staden anslår medel till en vetenskaplig ar-
betsanalys rörande socialvårdsarbetet, dess metoder, vilka egenskaper och 
kunskaper som krävs av socialvårdspersonalen m m. En sådan vetenskap
lig undersökning ligger helt i linje med det från många håll omvittnade 
behovet av social forskning. Ett initiativ från landets största kommun 
skulle kunna lämna erfarenheter och rön till nytta för planeringen av 
hela denna verksamhet och även ge material för undervisningen vid so
cialhögskolorna. 

Socialdirektör Dahlström vill också starkt betona den strukturella för
ändring av socialvårdsklientelet som inträffat under senare år, vilket un
derstryker behovet av de här framförda reformkraven och önskemålen. 
De hjälpsökande vid de sociala nämnderna uppvisar numera ofta pro
blem av psykisk art, som måste penetreras och i möjligaste mån lösas för 
att de hjälpsökande inte skall passiviseras och bli kroniska socialfall. 

I den allmänna debatten har den tanken framförts att Samordningen 
och därmed effektiviteten inom socialvården skulle främjas om man 
sammanförde de tre nuvarande lagarna om socialhjälp, barnavård och 
nykterhetsvård till en lag med endast en beslutande nämnd. 

— Jag är positivt inställd till den tanken. Vid sidan av de praktiska 
svårigheter som är förenade med genomförandet av effektivare metoder 
och organisationsformer inom socialvårdsarbetet föreligger utan tvekan 
även vissa hinder av legislativ natur. Jag ansluter mig helt till tanken 
på skapandet av en vårdområdenas »socialbalk» för att använda en ana
logi från socialförsäkringsområdet, alltså en lag för socialhjälp, barna
vård och nykterhetsvård. Lagen om tillsättning av vissa befattningsha
vare inom socialvården innebar ett steg mot samordning och samarbete, 
men jag anser att man mycket väl kan tänka sig att gå vidare på denna 
väg, att genom lagreformer främja samordningen och samarbetet in
om den kommunala social vårdande verksamheten. 

Intervjuare: Alvar Söderholm 
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Omfattande behov av personalutbildning 
inom vissa vårdområden 

Av sekre te ra ren i soc ionomutb i ldn ingskommi t t én , 
lektor I N G E M A R M U N D E B O 

Den snabba utbyggnaden av socialpolitiken har medfört att anspråken 
på socialvårdens personal har ökat, både kvantitativt och kvalitativt. Ut
bildad personal har inte funnits i tillräcklig omfattning. Många gånger 
har det varit svårt at t besätta tjänster med kvalificerade sökande. Sam
tidigt ökar kraven på kunskaper och färdigheter. Allt större vikt läggs 
vid förebyggande åtgärder och på individens återanpassning i samhället. 
Nydaningsarbetet inom de olika vårdområdena ökar kraven på psyko
logisk och mentalhygienisk skolning hos vårdpersonalen. För att kunna 
uppnå syftet med de olika socialpolitiska åtgärderna måste det finnas en 
stor och väl kvalificerad kår av socialarbetare med personliga förutsätt
ningar för arbete med människor, goda teoretiska kunskaper och prak
tiskt yrkeskunnande. Möjligheterna att nå resultat beror i hög grad på 
personalens kunnande och skicklighet. 

I de överväganden och förslag som parlamentariska sakkunniga år 
1959 framlade i betänkandet »Ungdomsbrottslighet» (SOU 1959:37) 
uttalar de sakkunniga, att det är anmärkningsvärt att vid upprustningen 
av olika vårdområden personalfrågorna inte tillmätts den betydelse som 
de förtjänar. Bristande utbildning hos personalen går självfallet ut över 
vårdarbetet och minskar utsikterna till framgångsrik behandling. De sak
kunniga anför bland anna t : »Rekryteringen har skett slumpmässigt och 
uppställda kompetenskrav har inte kunnat upprätthållas. Utbildnings-
och rekryteringsproblemen är i hög grad sammankopplade, men på grund 
av bristande medel har utbildningskurserna i viss mån fått provisorisk 
karaktär och har inte heller nåt t alla befattningshavare.» De sakkunniga 
anser att snara åtgärder måste vidtas för at t trygga en bättre rekrytering 
och utbildning av personal inom de olika vårdområdena. 

Även om utbildningsmöjligheterna utvecklats under senare år och den 
av civilministern år 1961 tillkallade personalutbildningsberedningen sär
skilt uppmärksammat utbildningsfrågorna inom detta område gäller fort
farande de sakkunnigas slutsats: snara åtgärder måste vidtas för at t tryg
ga en bättre rekrytering och utbildning av vårdpersonal. En intensifierad 
och samordnad personalutbildning är en av de viktigaste förutsättningar
na för att det skall bli möjligt at t lämna en vård som svarar mot lag
stiftarnas intentioner. 

Nuvarande personalutbildning 

T det följande lämnas en kort redogörelse för rekrytering och utbildning 
av personal inom fångvården, ungdomsvården och nykterhetsvården. 
Kriminalvårdens personalutbildning har tidigare utförligt behandlats i 
Sociala Meddelanden 1962: 1—2. 
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FÅNGVÅRDEN 

Tillsynspersonalen inom fångvården har i stor utsträckning rekryterats 
bland personer som genom vikariatstjänst fått anknytning till någon viss 
anstalt. Frågan om fortsatt anställning inom fångvården prövas efter sex 
månaders tjänst. Som krav för anställning gäller att sökanden skall ha 
fyllt 21 år och ha goda vitsord från tidigare tjänstgöring samt ha genom
gått minst folkskola med väl godkända betyg. 

Genom beslut vid 1956 års riksdag inrättades en särskild aspirantkår 
för befattningshavare i tillsynstjänst. Varje år har antagits högst 30 aspi-
ranter, fördelade på olika anstaltsgrupper. Aspiranttiden omfattar sam
manlagt 18 månader och inleds med en informationsvecka vid räjongens 
centralanstalt. Efter omkring ett halvt års praktisk tjänstgöring på olika 
anstalter följer en central kurs om numera sex veckor. Kursen avser 
bland annat att ge en orientering om kriminalpolitik och kriminalvård, 
nykterhetsvård, mentalvård etc, samt instruktion i bevakningsteknik, vård
metodik, hygien och renhållning samt judo- och idrottsinstruktion. Mot 
slutet av aspiranttiden följer ytterligare en sexveckorskurs, som huvud
sakligen ägnas åt anstaltspsykologiska och psykoterapeutiska frågor. 

Fångvårdens rekryteringsbehov har emellertid varit större än nämnda 
aspirantantagning. Detta har medfört att det vid sidan av aspiranterna 
finns en kategori vanliga vaktkonstaplar och vårdare som inte fått del 
av utbildningen. Härtill kommer att den äldre vårdpersonalen ofta inte 
genomgått särskild utbildning. Av 3 000 befattningshavare inom krimi
nalvården har uppskattningsvis 800 genomgått central utbildningskurs. 
Avsikten är att anordna särskilda kurser för dem som antagits vid sidan 
av aspirantkåren och i varje fall få resurser som möjliggör att alla nyan
ställda utbildas. 

För den högre personalen •— kuratorer, assistenter, inspektörer och 
direktörer samt frivårdspersonal — krävs i regel socionomexamen eller 
annan akademisk utbildning. För denna grupp anordnas anstaltspeda-
gogisk utbildning under centrala treveckorskurser. Dessa kurser har hit
tills endast omfattat personal som relativt lång tid varit anställd inom 
fångvården. 

För budgetåret 1962/63 är i riksstaten uppfört ett anslag av 345 000 
kronor till utbildning av personal inom fångvården. Dessa medel möjlig
gör anordnande av centrala kurser för drygt 200 befattningshavare. 

UNGDOMSVÅRDEN 

Vård- och tillsynspersonalen inom ungdomsvårdsskolorna har tidigare i 
stor utsträckning rekryterats bland personer med folkhögskoleutbildning. 
Detta krav har dock visat sig svårt att upprätthålla under senare år. För 
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lärare och yrkeslärare gäller samma kompetenskrav som för motsvarande 
tjänst inom grundskolan och vid central verkstadsskola. Den högre per
sonalen har i regel socionomexamen eller studentexamen jämte akade
miska studier. 

Personalutbildningen sker sedan några är genom en kombination av 
obligatorisk och frivillig utbildning med tyngdpunkt på centrala trevec-
korskurser. Avsikten är att uppställa krav på genomgången allmän kurs 
för anställning som vårdare och genomgången fortbildningskurs för till-
synsmannatjänst. Detta har emellertid ännu inte blivit möjligt. 

Den al lmänna kursen avser att meddela vissa grundläggande kunska
per i ungdomspsykologi samt ge en allmän orientering om ungdoms
vårdsskolornas elever, organisation och metoder. Kursen står öppen för 
alla vid skolorna tjänstgörande personal och omfattar dels en central tre
veckorskurs, närmast en läkepedagogisk grundkurs, dels studiecirklar eller 
självstudier under ledning av skolans rektor eller annan befattnings
havare. 

Fortbildningskursen avser att meddela vidgade kunskaper i ungdoms
frågor, anstaltspsykologi, socialpolitik och socialpsykologi. All personal 
som genomgått godkänd allmän kurs har rät t att delta. Utbildningen 
omfattar dels en central treveckorskurs, dels studiecirklar eller självstu
dier i praktisk människokunskap, svensk socialpolitik, anstaltsvård, ung
domspsykologi och socialpsykologi, dels även en kurs i gymnastik, lek 
och idrott (kan utbytas mot musik, amatörteater eller annan hobbyverk
samhet) . 

Den högre kursen är avsedd at t ge kompetens till innehav av rektors
befattning vid ungdomsvårdsskola. Rä t t att genomgå kursen har varje 
befattningshavare inom ungdomsvårdsskoleorganisationen som är förord
nad på assistenttjänst eller annan högre tjänst och som fullgjort ett års 
provtjänstgöring. Kursen omfattar dels en central treveckorskurs, dels 
individuella studier, som deltagarna själva bekostar och bedriver vid 
sidan av ordinarie tjänst. För varje deltagare läggs upp en individuell 
studieplan, varvid hänsyn tas till tidigare utbildning. De individuella 
studierna omfattar allmän psykologi, testning, psykiatri, utvecklings- och 
djuppsykologi, sociologi, anstaltspsykologi och läkepedagogisk behand
lingsteknik samt förvaltning, lagar och författningar. 

Socialstyrelsen har numera också medel för särskild utbildning vid 
Lövsta av aspiranter till vårdartjänster. Denna utbildning pågår tre må
nader och omfattar cirka 300 t immar praktisk tjänstgöring och cirka 120 
t immar teoretisk undervisning. Aspiranten kan efter godkänd tentamen 
och lämplighetsprövning erhålla vårdartjänst vid ungdomsvårdsskola. 

För budgetåret 1962/63 är i riksstaten uppfört ett anslag av 55 000 
kronor till personalutbildning vid ungdomsvårdsskolorna. Anslaget möj-
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liggör anordnande av två treveckorskurser för ett 60-tal befattnings
havare. 

NYKTERHETSVÅRDEN 

Den lägre personalen vid nykterhetsvårdens anstalter — vårdanstalter 
för alkoholmissbrukare •— rekryteras lokalt genom respektive anstalt. 
Några särskilda kompetenskrav är inte uppställda. Den högre personalen 
skall ha avlagt socionomexamen, men detta krav kan ofta inte upprätt
hållas. 

I propositionen 1954: 158 angående reformerad nykterhetsvård anför
de departementschefen bland annat att det är erforderligt att inför före
stående reformer inom nykterhetsvården och såsom ett led i upprust
ningen av denna avsevärt intensifiera upplysnings- och utbildningsverk
samheten. Sedan 1951 har anordnats en årligen återkommande fortbild
ningskurs med tonvikt på aktuell orientering om nykterhetsvårdens pro
blem. Frågan om utbildningens ordnande i stort behandlades likväl inte 
i propositionen. Socialstyrelsen har vid ett par tillfällen under 1950-talet 
framlagt förslag rörande utbildning av nykterhetsvårdens personal, men 
förslagen har inte vunnit statsmakternas bifall. För den högre personalen 
har under senare år anordnats informationskurser med tonvikt på medi
cinska och psykologiska behandlingsfrågor. 

Nykterhetsvårdsutredningen föreslog i sitt betänkande rörände över
syn av nykterhetsvården (SOU 1961: 58) att kursverksamheten för vård-
och tillsynspersonal utökas och att för nykterhetsvardspersonal i ledande 
ställning anordnas en fyra månaders påbyggnadskurs vid socialinstitutet 
i Stockholm. Utredningens betänkande har ännu inte föranlett något för
slag till riksdagen. 

För budgetåret 1962/63 är i riksstaten uppfört ett anslag av 80 000 
kronor till utbildning av nykterhetsvardspersonal. Dessa medel beräknas 
utnyttjas för två treveckorskurser för omkring 60 befattningshavare till
hörande de allmänna anstalternas lägre vård- och tillsynspersonal och 
en tvåveckorskurs för föreståndare, assistenter m fl. 

Personalutbildningsberedningens förslag 

Den av civilministern år 1961 tillsatta personalutbildningsberedningen 
har våren 1962 framlagt förslag om gemensam vårdarutbildning inom 
anstalter tillhörande fångvården, den statliga ungdomsvården och nyk
terhetsvården. Samordningen kan enligt beredningens mening ske i den 
formen att för nämnda personal från de tre vårdområdena anordnas en 
till större delen gemensam kursundervisning, kompletterad med särskild 
utbildning inom det speciella vårdområdet. Den gemensamma utbild-
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ningen föreslås omfatta 2 1/2 månad och som regel inte påbörjas senare 
än ett halvt år efter anställningens början. 

Kursplanen omfattar i runt tal 300 undervisningstimmar jämte två 
veckors hospitering och täcker de delar av den grundläggande vårdarut-
bildningen som ansetts böra vara gemensam för hela vårdområdet. Den 
gemensamma undervisningstiden fördelar sig med ungefär lika timantal 
på tre ämnesgrupper, nämligen psykologi och psykiatri, samhällslära samt 
vårdteknik och andra anstaltsfrågor. Syftet är att ge kursdeltagarna den 
grundläggande människokunskap och den sociala orientering, som utgör 
det önskvärda teoretiska underlaget för ett tillfredsställande utövande 
av vårdaryrket vid en modernt inriktad människobehandling. Efter god
känd genomgång av den gemensamma kursen följer hospitering under 
två veckor vid anstalter utanför det egna vårdområdet . Den grundläg
gande vårdarutbildningen omfattar, utöver den gemensamt anordnade 
kursen, särskild utbildning inom det speciella vårdområdet. Denna ut
bildning meddelas både i form av kursundervisning — något varierande 
till sin omfattning inom de olika vårdområdena — och i form av in
struktioner under arbetet ute på anstalterna. Den kursmässiga inom-
verksutbildningen kommer att uppgå till minst ett 70-tal t immar. Grund
utbildningen för vårdarpersonalen kan således beräknas omfatta i runt 
tal tre månaders kursmässig undervisning. 

Personalutbildningsberedningen understryker att det är en trängande 
uppgift att få till stånd den föreslagna förbättringen av vårdarutbild
ningen. Det är angeläget dels för att tillgodose en tillfredsställande per
sonell insats vid anstaltsbehandlingen, dels för att säkra en god nyrekry
tering och kvarhålla lämplig personal inom vårdaryrket. Det föreligger 
för alla tre vårdområdena befogade önskemål och krav på väsentligt för
bät t rad och vidgad utbildning. Beredningen begär medel för att budget
året 1962/63 enligt angivna riktlinjer anordna två kurser av försökska
raktär. En första kurs startade under sistlidna oktober.1 

Kraftig utbyggnad av personalutbildningen nödvändig 

Som framgått av redogörelsen för den nuvarande personalutbildningen 

har anmärkningsvärt små insatser gjorts när det gäller utbildningen av 

personal inom vårdområdena. Huvuddelen av den personal som är an

ställd inom anstalter tillhörande fångvården, ungdomsvården och nyk

terhetsvården har inte fått någon särskild utbildning för sina svåra upp

gifter. Det ta samtidigt som behovet av utbildning i skilda sammanhang 

har understrukits och en kraftig förstärkning av utbildningsresurserna ägt 

rum på andra områden. Näringslivet har satsat mycket på personalut

bildning och även samhället har inom andra områden, exempelvis för-
1 Se vidare artikel Vårdarutbildning av ny typ i Soc M 1962, nr 4—5 
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Assistent Tore Persson, 
Hammargården, föreläser 
om rekryteringsproblem 
på experimentkursen för 
gemensam vårdarutbild-
ning inom anstalter till
hörande fångvården, den 
statliga ungdomsvården 
och nykterhetsvården, 
F U N ( = fångvården, ung
domsvården, nykterhets
vården) . 

svaret, utvidgat sin utbildningsverksamhet. När det gäller utbildningen 
av vårdpersonal har emellertid statsmakterna, som fångvårdsstyrelsen 
framhåller i sitt yttrande över personalutbildningsberedningens förslag, 
intagit »en ganska kallsinnig attityd till även blygsamma krav». Fång
vårdsstyrelsen anser, att den personal som skall ge sakligt innehåll åt lag
stiftarnas vackra intentioner har lämnats utan den vägledning som en
dast en konsekvent utbildning kan ge. 

Nämnvärda framsteg har nätts först under senare år. En snabb och 
kraftig utbyggnad av personalutbildningen är nu nödvändig. Personal
rekryteringen till vårdområdena har varit otillfredsställande, sannolikt 
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till stor del beroende på en eftersläpande lönesättning. Men även de 
otillräckliga utbildningsmöjligheterna kan ha inverkat. Personer som haft 
intresse och förutsättningar för människovårdande arbete har inte kun
nat få en utbildning som ger erforderlig kunnighet och säkerhet. Det 
aspirantsystem som under senare år har införts på vissa vårdområden 
synes ha gett goda erfarenheter och bör vara den normala vägen för 
rekrytering av vårdpersonal. 

Människovårdande arbete ställer höga krav på personlig lämplighet, 
god utbildning och praktisk erfarenhet. En grundförutsättning för att 
vårdinstitutionen skall lyckas i sin verksamhet är att personalen fyller 
högt ställda krav i alla dessa tre avseenden. Personlig lämplighet måste 
finnas, men räcker inte; skolning och erfarenhet är lika nödvändiga. All 
personal måste vara förtrogen med utvecklingen av behandlingsmetoder
na, förändringar i lagstiftning och organisation m m. Hittills har man 
i stor utsträckning byggt på att de anställda av eget intresse skaffat sig 
erforderliga kunskaper. En systematiskt organiserad personalutbildning 
måste nu genomföras. En intensifierad och samordnad personalutbild
ning skulle förbättra vårdresultaten och öka vårdorganisationens effek
tivitet. En kontinuerlig fortbildning skulle ge nya kunskaper, vidgade 
perspektiv och stimulans till fortsatta arbetsinsatser. En kraftig ökning 
av anslagen till personalutbildning inom vårdområdena skulle säkert visa 
sig vara väl använda pengar. 

Det utbildningsprogram som personalutbildningsberedningen nyligen 
framlagt synes vara en god grund att bygga på. Många skäl talar för en 
gemensam vårdarutbildning. Huvuddelen av det kunskapsstoff som grund
utbildningen bör omfatta är gemensamt för de tre vårdområdena. Den 
föreslagna uppläggningen kan även underlätta en värdefull växling av 
personal mellan olika vårdområden och öka kunskapen om och för
ståelsen för de olika vårdområdenas arbete. Denna utbildning synes lämp
ligen böra planeras och genomföras av en för de tre vårdområdena ge
mensam institution, som ges erforderliga personella och materiella re
surser. När det gäller utbildningen för den högre personalen bör en an
knytning till socialinstituten övervägas. Härigenom kan uppnås ett frukt
bärande samarbete mellan fältarbetare och den högre undervisningen 
och forskningen. 

Utbildningsbehovet inom vårdområdena är omfattande. Då kriminal
vårdens anstaltssystem inom några år har byggts ut beräknas antalet ny
anställda bland tillsyns- och arbetsledarpersonalen komma att uppgå till 
200—250 per år. En kursverksamhet som utformas med 30 deltagare per 
kurs skulle alltså bara inom detta vårdområde kräva sju—åtta kurser per 
år. Ungdomsvården och nykterhetsvården torde i varje fall ha ett lika 
stort sammanlagt utbildningsbehov. 
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Social gren vid allmän fackskola 

Förslag från fackskoleutredningen 

Fackskoleutredningen tillsattes den 12 april 1962 för att bl a överarbeta 
förslag till läroplaner för de tvååriga fackskolor, som vid sidan av gymna
sium och yrkesskola skall utgöra påbyggnad på grundskolan, direkt eller 
efter viss tid i förvärvsarbete. 

Utredningen beräknar — enligt vad dess sekreterare rektor Eriksson 
meddelar Soc. M. — vara klar med sitt arbete i mitten av 1963, men del
förslag föreligger beträffande fackskolornas preliminära utformning och 
inrättande av försöksverksamhet på följande orter hösten 1963: Fagersta, 
Kalix, Köping, Sala, Skellefteå, Skövde, Västerås och Östersund. 

Förutom inrättandet av tekniska och merkantila fackskolor föreslår 
man en allmän fackskola, vilken skulle motsvara de humanistiska och so
cialekonomiska fackskolor, varom skolberedningen uttalade sig i sitt för
slag. Anledningen till att de sakkunniga nu förordar en sammanslagning, 
är att skolorna med den föreslagna strukturen skulle föra fram till ett 
alltför likartat yrkesval. 

Den föreslagna allmänna fackskolan förutsätts locka fler manliga ele
ver än en humanistisk respektive en socialekonomisk skulle göra. 

Undervisningen skulle göras kompetens- och yrkesinriktad genom till
valsämnen utöver kärnan av gemensamma ämnen. 

Då folkhögskolorna i vissa fall kunde tänkas inlemmade i de allmänna 
fackskolorna, bearbetar utredningen ett frågeformulär, som utsänts till 
samtliga elever i folkhögskolans sista årskurs och dess lärarråd. 

Den allmänna fackskolan föreslås preliminärt omfatta följande gre
nar: en språklig, en naturvetenskaplig, en konsumtionsekonomisk och en 
social. De två sistnämnda grenarna skulle få en yrkesinriktad prägel. På 
den konsumtionsekonomiska linjen skall man kunna välja bl a mellan en 
inrednings- och textilteknisk och en livsmedelsteknisk sida. 

Då utredningen i skrivande stund ännu inte hunnit tillkalla ämnesex
perter kan här inte närmare redogöras för detaljerna i den tänkta upp
läggningen av den sociala grenen. Men man håller för troligt, att den 
skulle kunna meritera för »mellanposter» på det sociala yrkesområdet. 
Huruvida den allmänna fackskolan skulle kunna bli kvalificerande för 
inträde vid socialinstitut blir givetvis beroende på hur undervisningen vid 
instituten i framtiden kommer att utformas. 

De sakkunniga i fackskoleutredningen är: f d avdelningschefen och un
dervisningsrådet i SÖ C. E. Sjöstedt, rektorn vid Norrmalms Kommunala 
Flickskola i Stockholm Rangel Ekblom, rektorn vid Tekniska gymnasiet i 
Stockholm Nils-Olof Elfman, rektorn vid Malmö Handelsgymnasium 
Sven-Erik Eriksson, jurkand Birgitta Linnér, Familjerådgivningsbyrån i 
Stockholm, lektorn vid Tekniska gymnasiet i Örebro Sten-E. Mörtstedt, 
rektorn vid grundskolan i Österåker Göte Rudvall, byrådirektören i KÖY 
Emil Stetler, rektorn vid Storviks folkhögskola Yngve Thulin, lektorn vid 
Lärarhögskolan i Malmö Hans-Erik östlundh. 
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Starkt fackligt intresse för bättre 
vårdarutbildning 
Svenska Vårdpersonalförbundets ordförande ERIK PETTERSSON 

uttalar sig för Sociala Meddelanden 

Det nu sextioåriga Sveriges fångvårdsmannaförbund har bytt namn och 
heter nu från och med 1 jan 1963 Svenska Vårdpersonalförbundet. Vid 
cidan cm organisationens primära uppgift att tillvarata och bevaka med
lemmarnas ekonomiska och sociala intressen (löner och allmänna arbets
villkor), tilldrar sig utbildningsfrågan ett allt starkare intresse inom för
bundet. För att ge en bakgrund till utbildningsfrågan inom förbundets om
råde skall först lämnas en kort översikt av förbundets organisation. Förbun
det har för närvarande i runt tal 2 500 medlemmar och tillhör Statstjänar-
kartellen inom LO. Medlemmarna fördelar sig på olika vårdområden en
ligt följande: 1 800 tillhör fångvården, ca 350 är anställda vid statliga, 
erkända och enskilda vårdanstalter för alkoholmissbrukare och ca 350 
vid de statliga ungdomsvårdsskolorna. De olika medlemsgrupperna utgör:, 
av vårdare, tillsynsmän, arbetsledare samt ekonomipcrsonal såsom maski
nister, värmeskötare, kökspersonal. Förbundet har ingått gränsuppgörel
se endast med Statstjänstemannaförbundet inom TCO. Däremot har ingen 
gränsuppgörelse kunnat träffas med Arbetsledarförbundet inom TCO. 
För närvarande har en stor del av yrkesmästarna inom förbundets om
råde anslutit sig till Arbetsledarförbundet. Inom LO föreligger för när
varande inga planer på sammanslagning av Svenska Vårdpersonalför
bundet med annat LO-förbund. Däremot förekommer allmänna diskussio
ner om en fastare organisationsform för alla förbund inom Statstjänarkar-
tellen. Vissa personalgrupper med likartade eller samma arbetsuppgifter 
som förbundets medlemmar, till exempel personal vid kommunala anstal
ter och barnhem, tillhör inte Svenska Vårdpersonalförbundet utan Kom
munalarbetarförbundet inom LO. Direktörs- och assistentgrupperna vid 
anstalterna är i regel organiserade inom SACO eller TCO. Svenska Vård
personalförbundets förhandlingsmotparter är fångvårdsstyrelsen och so
cialstyrelsen samt Nykterhetsvårdens anstaltsförbund, NAF, som är en 
sammanslutning mellan de erkända och enskilda vårdanstalterna för alko
holmissbrukare. Splittringen på arbetsgivarsidan på tre olika förhandlings
motparter medför vissa svårigheter för förbundet, inte minst rörande ut
bildningsfrågornas lösande. 

Vid samtal med Sociala Meddelandens medarbetare hänvisar förbunds
ordförande Erik Pettersson till den redogörelse för rekryteringen och ut
bildningen inom vårdområdena i Sverige, som i oktober 1962 av förbun
det i skriftlig form tillställts Nordiska Fängelsefunktionärers Unions kon
ferens. Denna konferens hölls i Norge den 8—12 oktober 1962. Ur redo
görelsen må följande citeras: 

Att i en kort sammanfattning ge en objektiv och fullständig redogörelse för ut
bildningsförhållandena jämte hithörande problem är givetvis ogörligt. Från 
svensk sida är vi dessutom fullt medvetna om att vi i dessa frågor ligger långt ef
ter våra nordiska broderorganisationer. Vi strävar dock efter och är på väg att få 
utbildningsfrågorna någorlunda ordnade, även om mycket återstår. 

485 



Personalutbildningen har sedan många år tillbaka stått i förgrunden på för
bundets program. Ärliga framställningar har gjorts till respektive verksmyndighe
ter. Dessa framställningar har alltid välvilligt bemötts och beaktats vid äskande 
av medel till Kungl Maj : t, men har av statsfinansiella hänsyn icke vunnit beak
tande i önskvärd utsträckning. Vid den upprustning och utbyggnad som skett på 
de olika vårdområdena under senare år, har personalutbildningen icke i tillräck
lig utsträckning uppmärksammats. Att arbetsresultatet i stor utsträckning beror 
på personalens förmåga att lära känna klientelet har tydligen icke vunnit erkän
nande. 

I denna förbundsskrivelse redogörs för nuvarande rekryteringsgrunder 
och utbildningsförhållanden inom respektive vårdområden. 

R E K R Y T E R I N G 

Inom fångvården har tillsynspersonalen i stor utsträckning rekryterats genom an
ställning av vikarier på de olika anstalterna. Efter sex månaders tjänstgöring skall 
frågan om fortsatt anställning prövas av fångvårdsstyrelsen efter yttrande av an
staltens företagsnämnd eller, vid mindre anstalter, av föreståndaren och företags
ombudet. Såsom minimikrav för anställning gäller i stort sett att sökanden skall 
ha godkända betyg från folkskola och goda vitsord från tidigare tjänstgöring. År 
1956 tillkom en ny anställningsform inom fångvården, den s k aspirantlinjen. 
Denna innebär att varje år antages 30 aspiranter fördelade till olika antal på oli
ka räjonger. Efter praktisk tjänstgöring under cirka 8 månader på olika anstalter 
inom respektive grupp, under vilken tid de också fått viss teoretisk utbildning, 
samlas de som godkänts till fortsatt tjänstgöring till en av fångvårdsstyrelsen an
ordnad 6-veckors grundkurs. Härefter följer cirka 12 månaders praktisk tjänst
göring varefter aspiranterna samlas till en 6-veckors påbyggnadskurs. Dessa aspi
ranter har därmed en fastare anställningsform än övriga anställda vikarier. 

Inom den statliga ungdomsvården har vård- och tillsynspersonalen tidigare i 
stor utsträckning rekryterats av personer med folkhögskoleutbildning, vilket krav 
dock under senare år visat sig svårt att upprätthålla. Nyanställning sker lokalt 
vid de olika anstalterna. 

Inom nykterhetsvården sker rekryteringen av vårdpersonalen lokalt genom ve
derbörande anstalt. Några särskilda kompetenskrav finns inte uppställda, utan 
en bedömning får ske av sökandens allmänna lämplighet. 

Nuvarande arbetsmarknadsförhållanden har gjort att rekrytering av personal 
till vårdområdena blivit ett allt mer svårlöst problem. Låg lönesättning i förhål
lande till den allmänna arbetsmarknaden, obekväma tjänstgöringstider samt en 
försummad personalvård har gjort vårdyrket mindre attraktivt. F n råder också 
stor personalbrist, och vissa anstalter får tidvis dras med flera vakanta tjänster 
vilka för tjänstens behöriga gång måste uppehållas genom övertidstjänstgöring av 
befintlig personal. Ett förhållande som inte är förenligt med förbundets strävan
den eller arbetets effektivitet. Statsmakternas knapphet vid tilldelning av tjänster 
för olika anstalter samt en tilltagande ungdomskriminalisering har gjort tjänst
göringen allt svårare och krävande, vilket säkerligen i hög grad bidrar till den re
lativt höga omsättningen av personal. 

Rekryteringen av personal till vårdområdena sammanhänger i hög grad med 
trivseln i arbetet. Vårdarbetet är mycket påfrestande och medför många gånger 
en irritation som knappast finns på andra arbetsområden. Därför är själva urva
let av personal det kanske allra viktigaste. Man skall naturligtvis inte förringa 
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värdet av kunskaper och utbildning, men en människa som inte är lämpad för 
vårdarbete kan dock aldrig göra en god insats med än sä mycket utbildning. 

U T B I L D N I N G 

Under de senare åren har dock en väsentlig ljusning inträtt beträffande utbild
ningen. Statsmakterna har tydligen insett tidigare brister i detta avseende och 
förbundet hoppas på bestående och fortsatta åtgärder. 

Inom fångvården har under en följd av år personal i tillsynstjänst kunnat er
hålla viss grundutbildning genom centralt anordnade 3-veckorskurser. De tidiga
re omtalade aspiranterna har haft viss förtur till dessa kurser, en bidragande or
sak till en betydande eftersläpning för övrig personal. F n torde enligt fångvårds
styrelsens beräkningar finnas omkring 800 befattningshavare som inte kommit i 
åtnjutande av särskilt anordnad grundutbildning. 

Från och med budgetåret 1961/62 har medelsanvisningen blivit större och en 
betydande utökning av såväl antalet kurser som kursernas längd har skett. Där
med har också förbundets gamla krav om en utbildningstid av tre månader blivit 
en verklighet. Tremånadersutbildningen uppdelas på två kurser om 6 veckor med 
viss tjänstgöring emellan. Under sagda budgetår anordnas en påbyggnadskurs för 
1960 års aspiranter, en grundkurs för 1961 års aspiranter samt två grundkurser 
för befattningshavare i vaktkonstapels- och vårdargrad vilka tidigare icke erhål
lit grundutbildning. Vid dessa kurser, vilka omfattar 6 veckor, bereddes även plats 
för ett mindre antal arbetsledare. Vidare anordnades grundkurs och påbyggnads-
kurs för tillsynsbefäl, vardera kursen omfattade tre veckor, samt två kurser även 
på tre veckor för styresmän rn fl. Samtliga kurser avser i regel 30 deltagare med 
undantag av kurserna för föreståndare där deltagarantalet är 20. Kurserna är för
lagda i internat och deltagarna uppbär juli lön under utbildningstiden (kurs här). 
Vidare anordnas en del lokala kurser vilka sker på fritid. 

Planen för kursverksamheten under innevarande budgetår 1962/63 följer i stort 
sett samma uppläggning. Verkstyrelsernas krav om en betydande utökning har 
icke hörsammats. En nyhet föreligger i årets kursplan genom att två kortare kur
ser om 10 dagar anordnats för utbildning av ledare för gruppsamtal. 

Inom den statliga ungdomsvården finns även en aspirantlinje, dock icke efter 
samma grunder som inom fångvården, och årligen omfattande cirka 10—15 ele
ver. Undervisningen som delvis sker på fritid och kombinerad med tjänstgöring, 
är förlagd till Lövsta ungdomsvårdsskola. Vidareutbildning sker genom en kom
bination av obligatorisk och frivillig utbildning med tyngdpunkten förlagd till 
centralt anordnade 3-veckorskurser. Den första av dessa är den s k allmänna kur
sen, som avser att meddela vissa grundläggande kunskaper och står öppen för all 
vid skolorna tjänstgörande personal. Dessa kurser kompletteras med frivilliga stu
dier enligt viss kursplan, varefter tentamen skall ske inför en representant för so
cialstyrelsens skolbyrå. 

Den som genomgått den allmänna kursen har möjlighet att sedermera vinna 
inträde i en 3-veckors fortbildningskurs. Även fortbildningskursen kompletteras 
med frivilliga självstudier enligt uppgjorda studieplaner. 

Inom den statliga nykterhetsvården sker utbildningen genom centralt anordna
de 3-veckors utbildningskurser. 

Inom den erkända och enskilda nykterhetsvården har hittills icke någon orga
niserad eller centralt anordnad undervisning förekommit. Enstaka befattningsha
vare har i vissa fall erhållit plats vid kurser för personal inom den statliga nykter
hetsvården.» 
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I fortsättningen citerar skrivelsen betänkandet »Ungdomsbrottsligheten, 
överväganden och förslag av parlamentariskt sakkunniga», S O U 1959: 37, 
som i ett kapitel, »Rekrytering och utbildning av personal inom vissa vård
områden», behandlat dessa frågor: 

»Kvalifikationerna hos den personal i olika ställning som har att taga befattning 
med unga lagöverträdare har en central betydelse. Ytterst är det på dessa perso
ner det beror, om lagstiftningens intentioner skall kunna förverkligas och om 
samhällets investeringar av skilda slag i kampen mot ungdomsbrottsligheten skall 
bli rätt utnyttjade. Vi har därför funnit påkallat att företaga en översyn över re
kryterings- och utbildningsförhållandena för personal inom i första hand fångvår
den och den statliga ungdomsvården. Med hänsyn till alkoholmissbrukets bety
delse för ungdomskriminaliteten har vi emellertid ansett lämpligt att företaga 
motsvarande översyn jämväl beträffande nykterhetsvården. 

Det är enligt vår mening anmärkningsvärt att vid upprustningen av olika vård
områden personalfrågorna inte tillmätts den betydelse som de förtjänar. En institu
tions standard bör i själva verket bedömas främst efter personalens kvalifikationer. 

Bristande utbildning hos personalen går självfallet ut över vårdarbetet och 
minskar utsikterna till en framgångsrik behandling av klientelet. Inte minst gäl
ler detta beträffande befattningshavare i lägre tjänsteställning (vaktkonstaplar, 
vårdare, förmän, tillsynsmän m fl) vilkas utbildningsbehov är sämst tillgodosed
da men som genom sin dagliga, direkta kontakt med klientelet har särskilt stora 
möjligheter att påverka detta i positiv riktning, samtidigt som de många gånger 
är mer utsatta än andra personalkategorier för de provocerande och eljest på
frestande momenten i vårdarbetet. Personer med lust och fallenhet för människo
vårdande arbete kan avskräckas från att ge sig in eller fortsätta på en bana, för 
vilken de inte kan erbjudas en utbildning som skänker dem erforderlig kunnighet 
och säkerhet vid fullgörande av sina uppgifter. Utan en förbättring av de olika 
vårdområdenas personalutbildning torde det därför bli svårt att möta konkurren
sen om arbetskraften från andra fält av arbetslivet och att över huvud i det all
männa medvetandet ge vårdarbetet det status det förtjänar. 

Trots den utveckling av utbildningsmöjligheterna som skett de senaste åren har 
vi således kommit till den bestämda uppfattningen att snara åtgärder måste vid
tagas för att trygga en bättre rekrytering och utbildning av personal inom den 
statliga ungdomsvården och nykterhetsvården.» 

Därefter citeras även de synpunkter och motiveringar som utredningen an
förde för at t samordna utbildningen för personalen vid de tre vårdom
rådena: fångvården, den statliga ungdomsvården och nykterhetsvårdens 
anstalter. 

I början av 1961 hänvisade chefen för civildepartementet, statsrådet 
Lindholm, utbildningsfrågorna till den inom departementet arbetande 
Personalutbildningsberedningen. Beredningen anförde efter sina övervä
ganden at t utbildningen för de hä r berörda vårdområdena borde samord
nas i en gemensam kursundervisning. Det framhölls vidare: 

Beredningen vill särskilt understryka att det är en trängande uppgift att få till 
stånd den 'föreslagna förbättringen av vårdarutbildningen. Det är angeläget i lika 
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mån för att tillgodose en tillfredsställande personell insats vid anstaltsbehandling
en och för att säkra god nyrekrytering och kvarhålla lämplig personal inom vård
yrket. Beredningen utgår ifrån att denna del av utbildningsbehovet bör tillgodo
ses utan att en fullständig översyn av utbildningsbehovet i övrigt inom ifrågava
rande vårdområden avvaktas. Att i ett sammanhang fylla det eftersläpande ut
bildningsbehovet över hela linjen skulle förvisso icke heller av praktiska skäl va
ra möjligt. 

Inom personalorganisationen hyser man stora förhoppningar på den ny
ligen startade försökskursen enligt personalutbildningsberedningens rikt
linjer (se fångvårdsdirektör Gunnar Marnells artikel i nummer 3 av So
ciala Meddelanden. Jämför även artikeln »Kriminalvårdens personalut
bildning i ett skede av expansion» i nr 1—2/1962 i samma tidskrift, av-
kriminal vårdsskolans rektor, förste byråsekreterare Ingemar Lundkvist) . 
Bland de avslutningsvis anförda synpunkterna i förbundets redogörelse må 
följande citeras: 

»Det "är inte bara de nyanställda vårdargrupperna som kräver utbildning, även om 
behovet i nuvarande läge där anses vara mest av behovet påkallat. 

• — De olika personalkategorierna, som många gånger är ganska isolerade 
från varandra, men som alla på ett sätt borde samarbeta, skulle genom lämpligt 
utformad utbildningsverksamhet vinna ökad förståelse för varandras arbetsupp
gifter. 

-Vi förväntar att statsmakternas engagemang i utbildningsfrågan och nu 
föreliggande initiativ skall vara ett steg på vägen till en fast organiserad utbild
ningsanstalt med heltidsanställda ledare och lärarkrafter. En skola för all perso
nal i vårdarbetet, dit all grundutbildning samt påbyggnadsutbildning, kursverk
samhet och seminarier kunde förläggas. 

Medvetandet om en fast utstakad utbildningsväg, som kan komma alla an
ställda till del, skulle i hög grad medverka till ett ökat intresse för arbetet, och 
för personalen skapa trivsel, glädje och samarbete, vilket torde vara grunden för 
ett gott resultat.» 

Denna redogörelse visar att vårt förbund hyser ett mycket starkt intres
se för vårdpersonalens utbildning, framhåller förbundsordföranden Erik 
Pettersson. Vid sidan av lönefrågorna, de allmänna arbetsvillkoren och 
arbetsförhållandena är utbildningsfrågan den främsta punkten på vårt ak
tuella program. Efter de försummelser som statsmakterna tidigare gjort 
på detta område hoppas vi att man nu fortsätter på den inslagna vägen 
så att all personal kommer i åtnjutande av utbildning. M a n bör i detta 
sammanhang inte glömma bort den kvinnliga personalen, främst ekonomi
personal. Dessa grupper avses i allmänhet inte ha några direkta vårdande 
arbetsuppgifter, men i praktiken betyder säkerligen det kvinnliga inslaget 
på anstalterna att den al lmänna atmosfären kan bli trivsammare till nytta 
för vårdarbetet. Kvinnorna bör därför i högre utsträckning inlemmas i 
det team-arbete som bör förekomma när vårdarbetet är rät t organiserat. 
Och därför bör de också komma i åtnjutande av utbildning. Vi anser vi-
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dåre att den personliga lämpligheten för vårdarbete bör tillmätas en av
görande betydelse. Vid nuvarande svåra bristsituation i rekryteringshän
seende är kravet på lämplighet för vårdarbetet inte så lätt att upprätt
hålla. När det blir praktiskt möjligt bör man ta upp frågan om att höja 
minimiåldern för antagande av aspirant och vikarie från 21 till 25 år för 
att tillgodose kravet på stabilitet och mognad hos vårdpersonalen. Detta 
medför självfallet i sin tur krav på bättre löner. 

Rekryteringssvårigheterna gör sig särskilt märkbara i Stockholm och 
Södertälje. Skall kursverksamheten få något värde på sikt erfordras att 
vårdyrkena görs trivsammare och bättre betalda så att den utbildade per
sonalen stannar kvar inom yrket. Som det nu är slutar många så snart de 
fått utbildning. De söker sig till andra yrken där arbetstider och tjänst
göringsförhållanden samt löner är mera lockande. Många söker sig till 
den öppna vården, som innebär vissa fördelar, andra söker sig till poli
sen eller till det privata näringslivet m fl områden. Lönerna måste därföi 
väsentligt höjas. Den förbättrade utbildningen kommer annars inte vård
områdena till gagn. 

Våra medlemmar är mycket positivt inställda till den förbättrade ut
bildningen. Förklaring till detta stora intresse ligger delvis däri att full lön 
utgår under kurstiden, resor från hemorten ersätts och helinackorderingen 
är fri. Kostnaderna för deltagarna kan på så sätt hållas nere, även om nå
got traktamente inte utgår, vilket vore önskvärt. Utbildningen syftar bl a 
till att personalen på ett aktivare sätt skall delta i den samtalsmässiga be
handlingen och påverkan av klientelet. Om detta skall bli möjligt erford
ras emellertid att vårdpersonalens antal i relation till antalet intagna vä
sentligt förändras. Som det nu är hjälper det inte stort med förbättrad ut
bildning därför att vårdpersonalen inte får tid för samtal med klienterna 
— enskilt eller i grupp. Detta är ett brännande problem särskilt vid nyk
terhetsvårdens anstalter. Det finns exempelvis anstalter med endast fem 
vårdare på 119 klienter. Det är lätt att förstå att vårdarna under sådana 
förhållanden inte kan få mycket tid över för samtalskontakt med klien
telet. Förbundet har upprepade gånger begärt översyn av personalens an
tal i relation till antalet intagna vid nykterhetsvardsanstalterna. Läget är 
sämst vid de erkända och enskilda anstalterna. 

Intervjuare: Alvar Söderholm 
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Utbildning av ungdomsledare och 
tillsynspersonal i England 

Av förste byråsekreterare INGEMAR LUNDKVIST 

Som Europarådets stipendiat har förste byråsekreterare Ingemar Lundkvist 
i fångvårdsstyrelsen under en månads tid studerat engelsk fångvård, fram
för allt utbildning och rekrytering av tillsynspersonal. Han har samtidigt 
tagit tillfället i akt att närmare bekanta sig med den nya formen för ut
bildning av ungdomsledare — ett i England lika aktuellt problem som i 
Sverige. 

I Utbildning av ungdomsledare 

När den s k Albemarle-kommittén 1960 lade fram sin 10-årsplan för att 
lösa de engelska ungdomsproblemen1, underströk man att ledarfrågan är 
av central betydelse. En del av planen innebar att antalet heltidsanställda 
ungdomsledare skulle ökas från 700 till 1 300 inom fem år. I början av 
1961 startade man i staden Leicester en särskild utbildningsanstalt för 
detta ändamål, The National College For The Training of Youth Leaders. 
Denna skola svarar nu för huvuddelen av ungdomsledarutbildningen i 
England. 

För närvarande (hösten 1962) pågår den andra kursen på skolan. Ut
bildningen omfattar 42 veckor vilket anses vara alldeles för kort tid men 
kursen är något av en nödfallsutväg. Den första kursen bestod av 90 del
tagare och den nu pågående av 140. 

Skolan lyder direkt under Ministry of Education och intar en tämli
gen självständig ställning. Kursens längd och antalet deltagare är i för
väg fastställda men skolans ledning har rätt stora möjligheter att pröva 
sig fram med kursprogram och undervisningsmetoder. 

Rektor är mr E J Sidebottom, under två år sekreterare i Albemarle-
kommittén och tidigare såväl lärare som ungdomsledare. Han och två av 
hans närmaste medarbetare blev erbjudna detta arbete. De övriga elva 
lärarna valdes ut bland cirka 300 sökande. Intresset för detta speciella 
lärararbete var sålunda mycket stort. 

Även eleverna har i hög grad lockats av denna utbildningsmöjlighet. 
Till årets kurs fick man tre gånger så många ansökningar som man kunde 
ta emot. Varje sökande får i regel inställa sig personligen och tillbringa 
en dag på skolan. Han får skriva uppsats och blir intelligenstestad. Vidare 
intervjuas han av två lärare. Proven och intervjuerna kompletteras där
efter med referenser avseende såväl yrkesarbetet som ungdomsledarverk-
samheten. Den sökande får under denna testdag också se sig om i skolans 
lokaler och får tillfälle att tala med eleverna i den pågående kursen. Syftet 
är att eleven skall bilda sig en uppfattning om skolan och ha möjlighet 
att ta tillbaka sin ansökan om han finner att skolan inte är vad han tänkt 
» Se SocM i960, nr 1, s 34 och nr 4—5, s 351. 
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Kursdeltagarna möts till gruppsamtal i utbildningsinstitutets hall. 

Fäktning är ett mera exklusivt ämne i den engelska ungdomsledarutbildningen. 



sig eller vad han behöver — det har faktiskt inträffat med några få 
sökande. 

För att bli antagen som elev fordras att man har i stort sett samma teo
retiska meriter som fordras för att komma in på folkskoleseminarium (dvs 
den engelska motsvarigheten). Skolans ledning är dock inte bunden av 
formella meriter; praktisk erfarenhet av ungdomsarbete och personlig 
mognad spelar också en stor roll vid avgörandet. Elva av eleverna i den 
pågående kursen har inga studier utöver folkskola men är ändå väl kvali
ficerade för att följa undervisningen. Några av de sökande har först efter 
inträdesproven blivit medvetna om sina verkliga studieförutsättningar. 

Man tar från skolans ledning reda på hur de sökande har lyckats i sina 
tidigare yrken. Att söka sig till skolan innebär ju att man kastar loss från 
ett yrke man i många fall haft under ganska lång tid. Och en del sökande 
är helt medvetna om att de som ungdomsledare inte kan komma upp till 
de löner de tidigare förtjänat. Men skolan anser att man skall ha lyckats 
någorlunda bra med sitt förra yrke. Man är rädd för sökande som helt 
enkelt vill byta arbete i tron att de skall klara det nya arbetet bättre. Man 
är vidare på sin vakt mot sökande som har personliga problem och vill 
lösa dessa genom att bli ungdomsledare. 

Minimiåldern är 23 år. Ungefär 3/4 av eleverna är mellan 23 och 29 år. 
7 av de 140 eleverna har varit heltidsanställda ungdomsledare tidigare, 
ehuru de inte varit utbildade för yrket. 19 har varit deltidsanställda ung
domsledare och de övriga har medverkat frivilligt i olika former. Alla möj
liga yrken är representerade bland eleverna: försäljare, polis, bankman, 
tekniker, chaufför etc. 

Eftersom skolan är avsedd för vuxna och man är angelägen om att få 
så hög kvalitet som möjligt på eleverna, är undervisning, inackordering 
och resor fria. Till gifta elever — närmare hälften av de manliga eleverna 
i årets kurs är gifta — utgår särskilda familjebidrag. 

Varje kurs inleds med två veckors »induction». Man ger handledning i 
studieteknik och de studerande får en del övning i att uttrycka sig i tal 
och skrift. Denna form av kursstart torde vara av särskilt värde för de 
elever som inte i någon form studerat sedan de slutade skolan. 

Det viktigaste i kursprogrammet är dels praktisk ungdomsledarutbild
ning, dels ett teoretiskt kursavsnitt av särskild betydelse för ungdomsle
dare. Syftet är givetvis det som med ett pedagogiskt modeord kallas inte
gration. 

Här skall också sägas något om undervisningsmetoderna. Endast en 
relativt liten del av kurstiden anslås åt föreläsningar för hela kursen. De 
14 heltidsanställda lärarna fungerar också som »tutors», en institution som 
för övrigt är typisk för de engelska universitetsstudierna. En tutor har en 
grupp elever och var och en av dem träffar han enskilt varje vecka eller 
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var fjortonde dag. Eleven visar då uppsatser och andra hemuppgifter och 
de diskuterar tillsammans om hur studierna fortskrider. För seminarie
arbetet är eleverna indelade i 10 grupper med 14 elever i varje. Huvud
vikten i undervisningen ligger på »tutorial work» och seminarier. Man 
försöker lämna över ett stort mått av initiativ åt eleverna och anser att 
också seminarier och studiegrupper är en värdefull form av »social train-
ing». 

Bakom uppläggningen av skolans undervisning ligger vissa föreställ
ningar om vad en god ungdomsledare skall göra och vilket ansvar han 
måste ikläda sig. En ungdomsledares arbete skall bestå i att hjälpa unga 
människor att utvecklas så bra som möjligt efter deras förutsättningar. 
En ungdomsledare skall inte ta alla initiativ själv. I stället skall han hjäl
pa en grupp att bli »self-managing». En ungdomsledare bör vidare hjälpa 
ungdomarna att själva göra ett val, t ex i en moralisk fråga, men inte för
söka tvinga dem att gå en bestämd väg i livet. 

Att förbereda eleverna i denna riktning är en central uppgift i skolans 
arbete. Grunden är kunskaper i psykologi och socialpsykologi. Eleverna 
skall så långt möjligt bibringas kunskaper som gör det möjligt för dem 
att förstå ungdomarnas beteende och det samhälle där ungdomarna växer 
upp. En hel del tid ägnas åt diskussioner om ungdomsledarnas roll och 
ansvar och de yrkesetiska frågorna. Några elever kommer till skolan 
med förväntningar i fråga om instruktioner som om det gällde att få en 
handbok som säger vad man skall göra när en elak pojke har slagit sön
der en fönsterruta etc. 

Långt ifrån alla elever är medvetna om innebörden i vår tids norm
förvirring. Skolan vill inte ta ifrån någon hans uppfattning om vad som 
är rätt och fel i etiska frågor men man försöker få dem medvetna om 
grunderna för sådana begrepp. 

Den praktiska utbildningen omfattar två avsnitt. Det första är fält
arbete i ungdomsklubbar och liknande. Under två perioder om 4 resp 8 
veckor har man verksamheten förlagd till någon annan stad. Gruppindel
ningen från skolan behålls och man har sin tutor med sig. Kvällarna 
ägnas åt praktiskt klubbarbete etc och på dagarna har man diskussioner 
och lektioner med sin tutor. Detta praktiska inslag gör kursen förhållande
vis dyrbar på grund av kostnaderna i samband med resorna och förlägg
ningen på andra orter. 

Det andra praktiska kursinslaget avser utbildning och övning i olika 
praktiska verksamhetsgrenar, hobbies etc. I fråga om denna del av under
visningen har man i hög grad lagt initiativet i elevernas händer. De får 
själva inventera utbildningsbehov och organisera uppläggningen av studier 
och övningar. Årets kurs har 50 olika specialgrenar. Skolans ledning ser 
helst att varje elev deltar i tre grenar, en som är hans specialintresse och 
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Keramik är ett populärt inslag i kursarbetet. 

starka sida, en som är ny för honom och som innebär att hans register ut
ökas och slutligen en som han skall delta i endast för sitt nöjes skull. 

Vid skolan finns vidare ett elevråd, som i själva verket har två syften. 
Dels utgör det elevernas officiella representation, dels innebär det ytter
ligare ett tillfälle till »social training». 

Skolan har ingen slutexamen och man delar inte ut betyg i vanlig me
ning. Ändå har lärarna i regel en klar uppfattning om elevernas fram
steg, inte minst genom tutor-systemet. Eleverna kan t o m kuggas under 
pågående kurs, vilket hände med sex elever under den första kursen. Det 
är ju självfallet inte heller bara fråga om att inhämta bokliga kunskaper 
under kursen. Deltagandet i fältarbete, praktiska övningar och seminarier 
tillmäts mycket stor vikt. 

Efter de 42 veckornas utbildning följer en »probation period» på ett år. 
Eleverna söker sig då ut till de tjänster som finns lediga. De flesta har 
hittills fått tjänst hos andra organisationer än dem de själva haft person
lig förbindelse med tidigare. Nu gäller det att få ett arbete och inte bara 
ett fritidsintresse. Lönerna ligger på ungefär samma nivå som för de eng
elska folkskollärarna. De överordnade förväntas ge de nyutbildade ung
domsledarna behövlig hjälp och handledning. Detta blir emellertid inte 
alltid fallet, helt enkelt därför att de själva ofta saknar egentlig utbild
ning för sitt yrke. 

Endast en kurs har avslutats hittills och det är svårt att få någon klar 
bild av resultatet. Vad man vet är att två av den första kullen har lämnat 
verksamheten och gått över till annat yrke. Vidare har det om sex stycken 
rapporterats att de haft svårigheter i sitt nya yrke. 

Enligt Albemarle-planen är det meningen att skolan skall bestå endast 
under fem år. Men man diskuterar redan nu inom skolledningen planer 
som pekar längre framåt i tiden. Man är enig om att den nuvarande kurs
tiden är otillräcklig och att kursen bör omfatta två år i stället för ett. 
Det diskuteras vidare om en fördjupad kursform på högre nivå. Och be
hovet av fortbildning för de nu utbildade lär nog ge sig tillkänna ganska 
snart. Mycket tyder sålunda på att denna från början tillfälliga utbild
ningsanstalt kan komma att bli permanent. 
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II Rekrytering och utbildning av tillsynspersonal 

inom engelsk fångvård 

I inledningen till sin verksamhetsberättelse för år 1961 talar den engelska 
fångvårdsstyrelsen om de svårigheter som främst det ökade fångantalet 
inneburit för anstalter och tjänstemän. Men man redovisar också några 
mera uppmuntrande företeelser. Främst då att rekryteringen av tillsyns
personal förbättrats i betydande grad under året. Det har under flera år 
varit mycket svårt att rekrytera lämplig personal i tillräcklig omfattning. 
Yrket anses inte heller så lockande som tidigare. Det råder full sysselsätt
ning och fångvården kan numera i stort sett inte erbjuda något särskilt 
i fråga om sjukvårds- och pensionsförmåner. Att sedan arbetet många 
gånger måste utföras i gamla och nerslitna anstalter och under en till
tagande överbeläggning gör inte heller yrket mera tilldragande. 

För att förbättra rekryteringen gjorde man två saker i början av 1961. 
Man fastställde andra krav beträffande de sökandes längd och vikt, vilket 
gjorde att man fick fler kandidater att välja på. Man satte vidare i gång 
en stort upplagd annonskampanj, till att börja med på försök och endast 
i några tidningar i norra England. Man hade tidigare under en hel del år 
annonserat i de stora dagstidningarna och använt dessa små och finstilta 
annonser, som för övrigt måste ge ögonläkarna många nya patienter. Nu 
lämnade man i stället över uppdraget till yrkesfolk och en annonsbyrå fick 
planera kampanjen. Man införde därefter stora annonser, en del av dem 
på en halv sida. Resultatet blev att antalet ansökningar omedelbart ökade 
och snart kunde räknas i tusental. Sedan dess har man — jämsides med 
småannonser — fortsatt med stora annonser som sprids över hela året, 
detta för att tjänstemännen skall hinna behandla alla ansökningar. 

I detta sammanhang vill jag också nämna något om tillsynspersonalens 
roll. Den officiella målsättningen för den engelska fångvården framgår av 
»the White Paper» (Pénal Practice in a Changing Society, 1959). Där 
sägs bl a att den viktigaste förutsättningen för att fångvårdens syften skall 
kunna förverkligas är bra tillsynspersonal med goda relationer till de in
tagna; det sistnämnda gäller inte minst de vanliga vaktkonstaplarna som 
har daglig och stundlig kontakt med de intagna. I behandlingsarbetet be
hövs varje medlem av personalen och samarbete är ett grundvillkor. 

Den engelske fångvårdschefen, mr Arthur Peterson, har i år i The Pri
son Service Journal (den engelska fångvårdens inomverksorgan) tagit upp 
personalens roll till diskussion. Han understryker vikten av att persona
len får så bra utbildning som möjligt men också att arbetet organiseras 
så att personalen kan ge sitt bästa. Allteftersom utbildningen förbättras, 
blir det allt viktigare att de anställdas förmåga och skicklighet utnyttjas 
i full utsträckning. Detta är inte bara en fråga om att hushålla med 
mänsklig arbetskraft. Det är även av vital betydelse för en människas 
intresse och tillfredsställelse med sitt arbete att hon känner att det ger 
fullt utrymme för hennes bästa personliga egenskaper. Peterson anser att 
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man måste se kritiskt på de metoder som nu tillämpas. Han frågar om 
man på något sätt kan göra anstaltsarbetet mera intressant och effek
tivt och tar ett exempel. Kanske man skulle kunna överlämna en del av 
tillsynspersonalens arbetsuppgifter till specialtjänstemän, nämligen sådana 
som inte innebär direkt kontakt med intagna, och på så sätt avlasta en del 
arbete från den för vårduppgifter välutbildade tillsynspersonalen. 

Det finns i själva verket redan nu några exempel på att tillsynsperso
nalen har tagits i anspråk för något annorlunda arbetsuppgifter. Vid en 
hel del anstalter ingår group counselling i behandlingen och härvid med
verkar även vaktkonstaplar. Man har nyligen startat en ny psykiatrisk 
fångvårdsanstalt, Grendon, och målsättningen är från början att varje 
medlem av personalen skall delta i behandlingen. Varje vaktkonstapel är 
ansvarig för en grupp på 8 à 10 intagna och skall följa deras utveckling 
och varje vecka skriva en rapport om dem. Genom konferenser och på 
andra sätt försöker chefsläkaren hålla god kontakt med sin personal och 
vara öppen för förslag och synpunkter. Man var vid starten medveten 
om att det skulle vara svårt för tillsynspersonalen att i viss mån byta roll 
och anslog därför mycket tid åt diskussioner i smågrupper. 

Nu några ord om anställningsförfarandet. Den arbetssökande hänvisas 
av fångvårdsstyrelsen till en anstalt, där han prövas i engelska och mate
matik och får genomgå två intelligenstest. Den som klarat dessa prov, 
intervjuas av styresmannen och några andra i anstaltsledningen. De som 
är dåliga i engelska och matematik men som tycks vara bra ändå, blir till
rådda att försöka igen om några månader efter en »brush up». 

Efter denna första sållning får de antagna börja en fyra veckors trä
ningsperiod på en anstalt. De kallas »auxiliary officers», dvs de innehar 
övertaliga tjänster och får inte eget tjänsteansvar. De står under ledning 
av särskilda tillsynsbefäl, som uttagits för dessa uppgifter och i en del fall 
också fått speciell utbildning för uppgiften. Meningen är dels att de 
olämpliga skall gallras bort, dels att de nyanställda så snart som möjligt 
skall komma underfund med ifall de valt rätt yrke. 

De som får stanna kvar efter denna första period, fortsätter till en 
grundläggande kurs om åtta veckor i Wakefield. Denna stad har en fång
vårdsanstalt med rykte för progressiva metoder och här har man två sko
lor för engelsk fångvårdspersonal. I »Training School» sker vaktkonstap-
larnas grundutbildning och i »Staff College» hålls flertalet övriga kurser. 
De som godkänts både vid mittermins- och slutkollegiet, fortsätter till sis
ta urvalsstadiet, nämligen ett års praktisk provtjänstgöring med fullt 
tjänsteansvar men fortfarande under handledning av utvalt befäl. 

Som synes är urval och utbildning intimt förbundna. Åttaveckorskursen 
omtalas ibland som ett tålamodsprov. Lärarna — både de från assistent
karriären och de från befälskarriären — gör iakttagelser om eleverna och 
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Halvsidesstora annonser i dagspressen medel i rekryteringen av fångvårdspersonal, 

avger sina omdömen. Vidare blir eleverna intervjuade av någon av Wake-

field-anstaltens psykologer och man försöker också lära känna dem vid 

gruppdiskussioner m m. En siffra kan nämnas. Jag hade tillfälle att följa 

undervisningen vid en åttaveckorskurs. När jag lämnade skolan var det 

mitterminskollegium och då gallrades ca en fjärdedel av eleverna bort. 

Vid Training School kan man samtidigt ta emot 150 elever. Lokalite

terna är tämligen dåliga men en ny och större byggnad planeras. För när

varande får flertalet elever hålla tillgodo med kalla och kala sovsalar med 

åt ta sängar i varje. Unde r 1961 blev antalet nyanställda så stort at t Wake-

field-skolan inte räckte till. Då förlade man en tillfällig utbildningsanstalt 

till Leyhill, som alltså för närvarande får ta hand om en del av elev-
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materialet. Det som slår en svensk är att man trots en ökad press på ut
bildningsapparaten inte prutade på kravet att varje nyanställd vaktkon-
stapel skall erhålla utbildning innan han får tjänstgöra på egen hand. 

Kursprogrammet tar i första hand sikte på en vaktkonstapels grundläg
gande skyldigheter, men man försöker också ge eleverna en smula insikt i 
orsakssammanhangen bakom brottsligheten och få dem intresserade av 
behandlingsarbetet. På senare år har det skett en viss förskjutning i rikt
ning mot mer psykologi och vårdfrågor. Denna tendens överensstämmer 
med den förändring av tillsynspersonalens roll som jag tidigare nämnt . 

En hel del av ämnena är desamma som vid våra svenska fångvårdskur
ser, både ämnena av instruktions- och orienteringskaraktär. Bland de prak
tiska övningarna känner man igen olycksfallsvård, brandskydd och judo. 
En nyhet för en svensk är ämnet civilförsvar, ett stort ämne i schemat med 
25 t immars undervisning. Bakom ämnet Practical Control ligger övningar 
i att marschera och föra befäl över en grupp människor. Övningarna har 
ett praktiskt syfte: vid en del anstalter tillämpas dagliga »parades», 
regelrätt militär uppställning med avlämning etc. Detta inslag i anstalts
rutinen ter sig nog främmande för en svensk besökare och har framför 
allt i détention centres (»short sharp shock») fått en stram utformning. 
Fångvårdsarbetet tycks vara avsevärt mera detalj reglerat än i Sverige. 

Utöver denna grundkurs får en vaktkonstapel del av den utbildning 
som kallas »In-Service Training». Efter cirka fem års tjänstgöring kallas 
han till en kortare »Refresher Course». Vid denna får deltagarna höra 
om vad som hänt på fångvårdens område under senare år. Samtidigt an
ordnas samtal och diskussioner bl a för at t få deltagarna att se sitt dagliga 
arbete som en del av ett sammanhängande behandlingsprogram. 

När blir en vaktkonstapel befordrad? M a n räknar med att det numera 
tar 13 à 14 år tills en vaktkonstapel kan komma i fråga för befordran. 
För dem som står i tur att bli befäl anordnas en veckas kurs av allmänt 
informativ art. Men innan man kommit till denna kurs, har man måst 
kvalificera sig genom fångvårdsstudier på egen hand och på fritid och 
har fått genomgå särskilda skriftliga prov. Kursen blir på så sätt bara en 
bekräftelse på at t m a n ha r lyckats avancera. 

Den nyutnämnde rektorn för de båda fångvårdsskolorna i Wakefield, 
mr Norman Bishop, uttalade sig ganska kritiskt om kurserna för tillsyns
personal. H a n ansåg — givetvis — att befälsutbildningen är otillräcklig. 
Men han är också medveten om att metoderna för utbildning av befäl är 
för litet utvecklade. Hans huvudanmärkning mot vaktkonstapelskurserna 
är att de lär ut för litet om hur man skall behandla människor. Men han 
avser att fortsätta på den inslagna vägen med mer psykologi etc. En an
nan svårighet står också klar för honom: at t det strängt taget inte finns 
någon egentlig analys av vad en vaktkonstapels arbete innebär. 

499 



Överrumplande häftig stegring av antalet 

kvinnliga alkoholmissbrukare 

En utredning av socialstyrelsens nykterhetsvårdsbyrå 

Socialstyrelsens nykterhetsvårdsbyrå har gjort en undersökning om fre
kvensen av antalet anmälningar av kvinnliga alkoholmissbrukare till nyk
terhetsnämnderna i tio stora och medelstora städer under åren 1954, 1960 
och 1961. Därvid har konstaterats att antalet anmälningar har stigit från 
377 fall år 1954 till 1 184 år 1960. Siffran för år 1961 var 1 323 fall, vilket 
utgör en ökning med 251 % jämfört med år 1954. 

I fråga om utvecklingstendens under år 1962 har, såvitt nykterhets
nämnderna nu kan bedöma, skett en fortsatt ökning av antalet anmäl
ningar om alkoholmissbruk bland kvinnor. I Malmö har t ex under 1962 
till den 15 november anmälts 169 fall till nykterhetsnämnden medan mot
svarande siffra för hela år 1961 stannade vid 144 anmälda fall. Ingen av 
de tillfrågade nykterhetsnämnderna anser sig ha kunnat konstatera någon 
minskning av alkoholmissbruket bland kvinnorna. 

Enligt nykterhetsnämndernas uppskattning föreligger för de berörda 
städerna behov av vårdplatser för 164 fall per år på al lmänna vårdanstal
ter för kvinnliga alkoholmissbrukare, och för 235 fall per år på enskilda 
sådana vårdanstalter. 

Ingen av de tillfrågade nykterhetsnämnderna ansåg, att tillkomsten av 
ytterligare enskilda vårdanstalter skulle komma at t minska behovet av 
vårdplatser på de al lmänna vårdanstalterna. Som huvudmotivering till 
detta angavs, at t de klienter som man nu placerar eller begär placerade 
på de a l lmänna vårdanstalterna är i olika avseenden för avancerade och 
psykiskt särpräglade för att kunna vårdas på enskild anstalt. Vidare fram
hölls, att det finns ett betydande uppdämt behov av vård, som hittills inte 
har kunnat tillgodoses. 

I fråga om vårdplatsantal, beläggning m m den 26 november 1962 på 
de al lmänna vårdanstalterna för kvinnliga alkoholmissbrukare lämnas föl
jande uppgifter: 

Som framgår av ovan angivna siffror, är båda anstalterna för närva
rande överbelagda, om man räknar in i beläggningen de tillfälligt per
muterade och avvikna. Det kan också i detta sammanhang anföras, att på 
socialstyrelsens nykterhetsvårdsbyrå samtidigt finns trettiosju ansökningar 
1 Endast under dagen. 
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om plats på al lmänna vårdanstalter för kvinnliga alkoholmissbrukare (ex-
pektanter ) . Av ansökningarna avser endast fem frivillig intagning jämlikt 
58 § nykterhetsvårdslagen, de övriga tvångsintagning. Enligt socialstyrel
sens uppfattning bör tretton av dessa fall placeras på Brotorpsanstalten 
och de övriga tjugofyra på Hagbyhemmet. För dagen kan emellertid so
cialstyrelsen på grund av platsbrist inte anvisa vårdplats för någon av dem 
ansökningarna avser. Det kan härvid omnämnas, att en av de vårdbehö-
vande kvinnorna suttit omhändertagen av polismyndighet jämlikt 21 § 
nykterhetsvårdslagen sedan den 14 november 1962, enär hon på grund av 
oförmåga att ta vård om sig själv är i t rängande behov av omedelbar 
vård. Länsstyrelsens beslut om hennes intagning på allmän vårdanstalt är 
daterat den 21 november 1962. 

Som framgår av ovanstående är vårdsituationen för närvarande synner
ligen prekär för kvinnliga alkoholmissbrukare. Med hänsyn till ökningen 
av alkoholmissbruket bland kvinnor under de senaste åren, måste man 
också räkna med ökat vårdbehov i framtiden för denna kategori. Det kan 
i detta sammanhang påpekas att nästan samtliga nykterhetsnämnder — 
utan att vara tillfrågade därom — uppgav, att de för närvarande ansåg 
det praktiskt taget meningslöst att hos länsstyrelsen göra ansökan om in
tagning å allmän vårdanstalt av en kvinnlig alkoholmissbrukare, då so
cialstyrelsen inte kan anvisa vårdplats ens i de fall då vårdbehovet är 
trängande. M a n ansåg det därför från nämndernas sida oundgängligen 
nödvändigt, att det tillskapas flera vårdplatser för kvinnliga alkoholmiss
brukare såväl p å al lmänna som enskilda vårdanstalter. 

Anmälningsfrekvensen av kvinnliga alkoholmissbrukare till nykterhets
nämnderna i nedan angivna städer under åren 1954, 1960 och 1961 samt 
av nämnderna beräknat behov av vårdplatser för kvinnliga alkoholmiss
brukare på al lmänna och enskilda vårdanstalter. 

1 Avser antalet aktuella fall. Anmälningssiffrorna är därför större. 
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För vård av kvinnliga a lkoholmissbrukare finns två anstalter, nämligen statens 
vårdanstalt å Brotorp i Örebro län, som efter nyligen skedd utbyggnad numera in
rymmer 31 vårdplatser, och erkänd i vårdanstal .enHagbyhemmet, Almunge. Den senare 
anstalten (se ovan exteriören av dess huvudbyggnad från 1700-talet) är mycket otill-
fredställande, påvisar socialstyrelsen i en promemoria till socialdepartementet. Anstalten 
tillkom i början av 1930-talet och är inrymd i en förhyrd fastighet, som inte ger 
tillräckliga möjligheter för utveckling till en tidsenlig anstalt. Anstalten förfogar över 
endast ett enkelrum och patienterna i övrigt ä r förlagda i flerbäddsrum med ända 
upp till fyra personer i varje; rummen är alldeles för små för en dylik beläggning. 
Sjukavdelning och egentligt rum för läkarundersökning och sjukbehandling saknas. 
Den saniîara utrustningen är alldeles otillräcklig. Byggnaden uppges ha kulturvärde 
och får därför ändras endast inom mycket snäva gränser. Tillgången till arbetslokaler 
är otillfredsställande, även om viss tillfällig förbättring nyligen erhållits genom för
hyrning av ett äldre, omodernt bostadshus på gården. Fritidsutrymmet är mycket 
begränsat, då annan bebyggelse ligger alldeles inpå anstaltens byggnader. 

Behovet av en ersättning för Hagbyhemmet är därför trängande. Se vidare s 503 
och 507. 
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Riskkälla till felbedömning av kvinnliga 
alkoholmissbrukare 

Av föreståndare INGMAR HELLANDER 

Drygt ett år har nu förflutit sedan jag tillträdde tjänsten som förestån
dare för den erkända vårdanstalten för kvinnliga alkoholmissbrukare, Hag-
byhemmet. Den tid som stått mig till buds sedan dess har varit för kort 
för att jag skall ha hunnit skaffa mig en fullständig kännedom om alla 
de problem som anstaltsvården av kvinnliga alkoholmissbrukare har. Jag 
dristar mig dock att redovisa några av de erfarenheter och synpunkter jag 
har. 

Situationen beträffande det kvinnliga alkoholmissbruket är väl i stort 
sett följande: Siffermässigt utgör de kvinnliga alkoholmissbrukarna fort
farande en liten grupp. En påtaglig tendens till en ökning av denna tycks 
dock föreligga. Samtidigt håller möjligen en förskjutning inom missbruks
gruppen på att äga rum så till vida, att de nytillkomna missbrukarna till 
ett mindretal har asocialt beteendemönster. En närmare undersökning 
skulle troligen dessutom uppvisa en ökad tendens av kombinerat tablett-
och alkoholmissbruk. I förhållande till männen uppvisar de kvinnliga 
alkoholmissbrukarna troligen en större psykisk belastning. Detta antagan
de styrks av att 67,2 procent av de patienter, som intogs på Hagbyhemmet 
under år 1961 var intagna på specialindikationen »ur stånd att ta vård 
om sig». Motsvarande siffra för de personer som under 1959 intogs på 
samtliga allmänna vårdanstalter var 27,5 procent. Den senare siffran 
hämtad ur SOU 1961:58 sid 128. 

Den psykiska belastningen hos kvinnorna belyses även av nedanstående 
citat hämtat ur en aktuell uppsats av assistent Birgit Magnusson angåen
de undersökning av bl a de intagnas psykiska belastning och den even
tuella behandlingsbarheten för en mera intensiv terapi i olika avseenden. 
Citatet avser de kvinnor som inskrevs på Hagbyhemmet under år 1961. 
Antalet redovisade fall är 54. 

Förekomsten av symtom på psykiska sjukdomar eller insufficienstillstånd 
enligt läkarjournaler. 

Samråd med anstaltsläkaren har förekommit. Med 'symtom på psykiska 
sjukdomar eller insufficienstillstånd' har här förståtts: pågående eller de
fekt läkta neuroser och psykoser, ångest, depressioner, blödighet, miss
tänksamhet, allmän psykisk avtrubbning, dysfori, vanföreställningar, etc. 

1. Symtom finns 45 st 
2. Symtom saknas 6 » 
3. Uppgift saknas 3 » 

54 » Slut på citatet. 

Innan assistent Magnussons undersökning underkastats en mera kritisk 
granskning, kan man inte dra för långt gående slutsatser ur densamma. 
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De siffror som redovisats synes dock styrka den uppfattning som ofta fram
förs, att de kvinnliga alkoholmissbrukarna har en grav psykisk belastning. 
Åtminstone vågar man väl dra den slutsatsen beträffande de intagna på 
Brotorp och Hagbyhemmet. 

Det tilltagande alkoholmissbruket bland kvinnorna och den omständig
heten, att de mest avancerade ofta är i trängande behov av omedelbar 
vård, har onekligen skapat stora problem. Såväl den öppna som den slut
na vårdens resurser är utnyttjade till bristningsgränsen. En utökning av 
vårdplatserna inom anstaltsramen verkar därför ofrånkomlig. 

När vi går till verket att bygga ut anstaltssystemet för de kvinnliga 
missbrukarna, bör viss försiktighet iakttas. Den stora platsbristen kan lätt 
medföra, att vi griper till paniklösningar, som i det långa loppet kan visa 
sig mindre lyckliga. 

Att vården och behandlingen av kvinnor har speciella problem har 
framförts av Stockholms stads nykterhetsnämnd, som i sitt remissvar över 
Nykterhetsvårdsutredningens betänkande bl a skriver (se Sociala Medde
landen nr 4—5/1962) : »Rent erfarenhetsmässigt kan anföras, att den 
kvinnliga missbrukaren ofta företer schatteringar och reaktioner, som i 
många avseenden avviker från dem de manliga alkoholmissbrukarna plä
gar lägga i dagen, framförallt på det emotionella området. Den kvinnliga 
alkoholismen är som regel betydligt mera komplicerad än den manliga. 
Kvinnan hindras oftare än män att söka hjälp av rent konventionella skäl, 
t ex hennes anförvanters ovilja att i något avseende bli tvungna att uppe
hålla kontakt med nykterhetsnämnden. Hennes hållning gentemot nämn
den blir därför på ett speciellt sätt ofta misstänksam och avvaktande.» 

Jag delar nämndens framförda uppfattning om kvinnorna. I denna er
farenhet att de kvinnliga missbrukarna ofta visar ovilja att underkasta sig 
nykterhetsvårdande åtgärder ligger dock enligt mitt förmenande en risk
källa för felbedömning. Man kan nämligen lätt dra den slutsatsen, att 
behovet av vårdplatser i första hand måste täckas genom utbyggnad av 
den tvångsmässiga vården. Jag ställer mig frågande om en sådan slutsats 
är riktig. Ligger det inte en positiv faktor just i kvinnornas benägenhet 
att reagera emotionellt? 

Jag tror mig ha gjort den iakttagelsen, att våra kvinnoanstalter till stor 
del rekryteras av patienter, som kommer från en synnerligen torftig miljö 
i den meningen, att den erbjuder mycket få tillfällen till stimuli i olika 
avseenden. Inte minst tycks detta vara fallet bland gruppen hemmafruar. 
Behovet av stimuli kan ibland bli så starkt att det till varje pris måste 
fyllas. De mera kapabla hemmafruarna löser detta problem genom en 
utbrytning: skilsmässa (sedan de träffat en mer stimulerande man), för
värvsarbete eller aktivitet på annat sätt. De subvalida och insufficienta or
kar inte med en utbrytning och flyr från tristessen på ett eller annat sätt. 
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En sådan flyktmöjlighet erbjuder alkoholruset. Genom tillvänjningspro
cessen följer sedan ett mer avancerat alkoholmissbruk, som i regel medför 
negativa emotionella upplevelser med mindrevärdeskänslor och skuldkom
plex som följd. I den situationen reagerar den alkoholmissbrukande kvin
nan ytterst emotionellt mot varje form av ingripande från socialvårdande 
myndigheters sida, såvida hon inte är så ur stånd att ta vård om sig, att 
hon är närmast apatisk. 

I en artikel »Psykoterapi inom nykterhetsvården — några synpunkter» 
publicerad i Sociala Meddelanden nr 4—5 1962, påstår psykolog Ragnar 
Schultze följande: »En människa har utvecklat sina anlag i en viss rikt
ning på grundval av de upplevelser hon haft. Vad gäller personlighetens 
utveckling spelar de emotionella upplevelserna en avgörande roll. Om vi 
hos en patient vill påverka riktningen av personlighetens utveckling, mås
te vi utsätta patienten för 'nya emotionella upplevelser'. Med nya menas 
här inte 'flera' utan 'tidigare inte upplevda'.» 

Därest psykolog Schultze har rätt i sitt påstående, bör kvinnorna, med 
hänsyn till deras emotionella läggning, rimligtvis vara lättare att påverka 
med psykoterapeutiska behandlingsmetoder än männen. Deras emotionel
la rörlighet kan således sägas vara en positiv faktor ur behandlingssyn
punkt. Detta innebär, att vi vid utbyggnaden av vårdsystemet för kvin
norna bör välja en anstaltsform, som ger bästa möjliga förutsättningar för 
en psykoterapeutisk behandling. 

Eftersom vi ännu inte mer än påbörjat utbyggnaden av anstaltssystemet 
för kvinnorna, står det oss fritt att ge det en sådan inriktning, som kan 
antas ge största möjliga effekt ur behandlingssynpunkt. Ur denna syn
punkt anses väl de enskilda vårdanstalterna vara överlägsna de allmänna, 
varför en utbyggnad av sådana anstalter i första hand bör eftersträvas. 
Detta är desto angelägnare, eftersom kvinnorna i dagens läge praktiskt 
taget saknar valmöjlighet. Bortsett från Pettersbergsgården har de endast 
Brotorp och Hagbyhemmet att välja mellan och båda är som bekant all
männa vårdanstalter. 

Mot ovanstående resonemang kan man göra den invändningen, att 
kvinnorna på grund av sin emotionella särart erfarenhetsmässigt inte är 
benägna att frivilligt underkasta sig nykterhetsvårdande åtgärder, varför 
anlitande av tvångsmässig intagning på anstalt är ofrånkomlig. Sett ur 
den synpunkten torde det inte vara svårt att få fram belägg för ett behov 
av minst en fördubbling av platsantalet på allmänna vårdanstalter. 

Jag delar den uppfattningen att tvångsmässig anstaltsintagning av kvin
nor i ganska stor omfattning kommer att vara av nöden för oöverskådlig 
tid framöver. Däremot antar jag, att en stor del av de tvångsvis intagna 
redan efter en relativt kort vårdtid på allmän vårdanstalt genom en mål
inriktad psykoterapeutisk behandling skulle kunna bli vårdbara inom den 
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frivilliga vårdens ram. Detta mitt antagande baserar jag på den iakttagel
sen, att en del tvångsintagna under försökspermission eller efter utskriv
ning på eget initiativ ringt mig och begärt att få återkomma till anstal
ten för vård. Innan de enskilda vårdanstalterna byggts ut och allvarliga 
försök med slussning av tvångsintagna till dessa gjorts, finner jag det svårt 
att göra en saklig bedömning av platsbehovet på allmänna vårdanstalter. 

Även om här framförts att en utbyggnad av de enskilda vårdanstalter
na torde vara den mest angelägna åtgärden för att fylla behovet av vård
platser för de kvinnliga alkoholmissbrukarna, måste man konstatera, att 
de nu tillgängliga resurserna på de allmänna vårdanstalterna inte är till
fyllest. Den materiella standarden å Hagbyhemmet är så låg och de till
gängliga vårdresurserna i övrigt därstädes så bristfälliga, att endast en 
akut nödsituation kan motivera Hagbyhemmets nyttjande som vårdan
stalt. Av de nu tillgängliga 57 vårdplatserna för tvångsmässig vård är det 
således endast de 31 vårdplatserna på Brotorp, som kan räknas kunna 
nyttjas någon längre tid. Även om det för dagen är svårt att sakligt fast
ställa det fortsatta behovet av tvångsmässiga vårdplatser, torde starka skäl 
kunna anföras för att platsantalet måste ökas utöver nu tillgängliga 57. 
Därest berörda myndigheter anser sig böra avvakta några år innan slut
giltigt ställningstagande tas till frågan om ersättande av Hagbyhemmet 
med nybyggd statlig anstalt, måste den akuta situationen lösas antingen 
genom ersättande av Hagbyhemmet med annat bättre provisorium eller 
genom en kraftfull insats för att öka Hagbyhemmets resurser. Det vikti
gaste är att ett omedelbart beslut fattas i ena eller andra riktningen. Med 
hänsyn till kvinnoklientelets psykiska belastning måste det anses som sär
skilt problematiskt med vård under nuvarande trångboddhet på Hagby
hemmet. 

Vi som arbetar i nykterhetsvården är alla medvetna om att stora brister 
vidlåder hela vårt vårdområde. Inte minst är våra vård- och behand
lingsåtgärder ineffektiva i många avseenden. En tendens till självkritiska 
synpunkter har varit märkbar. Kanske är det den väg som kan leda till att 
de värsta bristerna så småningom blir avhjälpta. 

Beträffande Hagbyhemmet bör tilläggas att de mest uppenbara bris
terna vad avser de sanitära anordningarna genom anstaltsstyrelsens ini
tiativ och välvilligt tillmötesgående från socialstyrelsen, socialdepartemen
tet och anstaltens hyresvärd inom kort kommer att undanröjas. (Se vidare 
socialstyrelsens promemoria till socialdepartementet. Red:s anm) 
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Trängande behov av en ny statlig anstalt 
för kvinnliga alkoholmissbrukare 

Förslag till en sådan framlagt av socialstyrelsen 

Den oroväckande ökningen av antalet kvinnliga alkoholmissbrukare har 
gjort behovet av en utbyggnad av vårdanstalterna för denna grupp syn
nerligen trängande. 
Socialstyrelsen har tidigare till Kungl Maj:t anmält behov av medel till 
statsbidrag för anordnande av enskilda vårdanstalter för kvinnliga alko
holmissbrukare. Tillkomsten av sådana vårdanstalter beräknas emellertid 
inte minska behovet av platser på allmänna vårdanstalter, enligt vad som 
framgår av en av socialstyrelsen nyligen gjord enkät bland nykterhets
nämnderna i tio av landets större städer. Från dessa nämnder har fram
hållits dels att de klienter, som blir intagna eller för vilka plats önskas på 
allmän vårdanstalt, är för avancerade och psykiskt särpräglade för att 
kunna vårdas på enskild vårdanstalt, dels att det finns ett betydande upp
dämt behov av vård som hittills inte har kunnat tillgodoses. 

I en promemoria till socialdepartementet anmäler socialstyrelsen nu be
hovet av en ny statlig vårdanstalt för ifrågavarande klientel. Detta gör sig 
så mycket mer kännbart som en av de två f n förefintliga anstalterna, 
Hagbyhemmet i Almunge, är mycket otillfredsställande och inte heller ger 
tillräckliga möjligheter att kunna utvecklas till en tidsenlig anstalt utan 
bör ersättas av den föreslagna anstalten. 

Då det är angeläget att möjlighet finns till differentiering inom det kvinn
liga klientelet, även om det är litet (i jämförelse med det manliga klien
telet) bör den anstalt som skall ersätta Hagbyhemmet avses för samma 
grupp som detta har. Till Hagbyhemmet hänvisas förhållandevis välan
passade vårdtagare utan för stor belastning. Den andra anstalten, Brotorp 
i Örebro län, är försedd med sluten avdelning och får motta det mer 
avancerade, det rymningsbenägna och i övrigt mera svårskötta klientelet. 

Brotorpsanstalten har 31 vårdplatser. Hagbyhemmet har numera, efter 
vissa omdispositioner av utrymmena under de senaste åren, 26 vårdplat
ser. Dessa platser utnyttjas helt. Under år 1962 har anstalterna mestadels 
varit fullbelagda, stundom överbelagda. Det sista gäller framför allt Hag
byhemmet. Samtidigt har under hela året redovisats s k expektanter, dvs 
fall för vilka plats inte har kunnat beredas, varierande mellan 20 och 41. 
Den 26 november 1962, då båda anstalterna var fullbelagda, uppgick an
talet till 37, av vilka enligt socialstyrelsens bedömande intagning borde 
ske på Brotorp i 13 fall och på Hagbyhemmet i 24 fall. Platsbehovet får 
beräknas vara större än vad som framgår av nu angivna uppgifter. Det 
föreligger nämligen ett latent, inte redovisbart platsbehov, sammanhäng
ande med att nykterhetsnämnderna i medvetande om bristen på vård
platser undviker åtgärder för intagning på vårdanstalt även i fall av up
penbart vårdbehov. En ny anstalt, avsedd att ersätta Hagbyhemmet, bör 
lämpligen erhålla 40 vårdplatser med möjlighet till någon utökning vid 
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behov. Utöver nämnda antal platser bör anstalten förfoga över en in
tagnings- och sjukavdelning med förslagsvis 6 vårdplatser. 

Anstaltens utformning 

För att skapa en god vårdmiljö och göra det möjligt att tillämpa »den lil
la gruppens princip» i vårdarbetet bör de planerade fyra avdelningarna 
vara helt skilda från varandra och var och en uppbyggd som en vården
het med matsal, dagrum, badrum, utrymme för handtvätt, torkning, 
strykning och annan klädvård. Omkring 10 platser per vårdenhet synes 
vara den ur vårdsynpunkt lämpligaste storleken. Tre av dessa avdelningar 
inryms i var sin paviljongbyggnad. Med hänsyn till att vissa patienter kan 
vara i behov av mera kontinuerlig tillsyn förs den fjärde avdelningen 
lämpligen samman med intagnings- och sjukavdelningen. Förläggningen 
bör så gott som helt ske på enkelrum. Då emellertid den uppfattningen 
stundom gör sig gällande, att klient i undantagsfall har behov av att dela 
rum med annan, anordnas två rum i varje avdelning som dublett med 
intern förbindelse. Med hänsyn till det avsedda klientelets natur och den 
särskilda vikt man här måste fästa vid att de sanitära anordningarna är 
goda, bör varje rum vara försett med toalettrum med WC och tvättställ. 

För patienternas sysselsättning erfordras verkstadslokal med en samlings
sal för föreläsningar och gemensamma festliga tillfällen, ett bibliotek och 
en gymnastiksal. Vidare ingår i planen en mindre idrottsplan, tillgång till 
friluftsbad under den varmare årstiden. 

Vid valet av läge för anstalten skall tas hänsyn till att den planerade vård
anstalten har hela riket som upptagningsområde och därför måste ha go
da järnvägsförbindelser med landets olika delar. Vidare att i anstaltens 
undersöknngs- och behandlingsstab med nödvändighet ingår en psykiater. 
Då det inte är realistiskt att räkna med egen heltidsanställd läkare inom 
överskådlig tid måste anstalten placeras inom rimligt avstånd från men
talsjukhus eller psykiatrisk klinik. För vårdtagarnas sysselsättning är det 
även önskvärt att anstalten ligger i närheten av samhälle med instituto-
ner eller andra företag, som kan lämna ut härför lämpliga arbeten till an
stalten. Med hänsyn till såväl vårdtagare som personal är det fördelaktigt 
att det angränsande samhället inte är allt för litet och att det kan erbjuda 
tillfredsställande belägna bostäder för personalen. 

Ur dessa synpunkter synes det socialstyrelsen vara lämpligt att anstal
ten förläggs till trakten av Hallsberg-Örebro tämligen nära Örebro. Här 
föreligger tre förslag : Hemskiftet av kronoegendomen Kumla 4: 1 i Kum-
la landskommun, kronoparken Varberga i Örebro stad, och kronoparken 
Hinseberg i Frövi köping. 
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Metodik i familjerådgivning 

Av socionom TAGE SJÖBERG 

W L Herbert och F V Jarvis vänder sig i sin 1960 utgivna bok »The 
Art of Marriage Counseling» speciellt till familjerådgivare, men även till 
socialarbetare i övrigt, jurister, präster, läkare m fl yrkeskategorier. För
fattarna applicerar moderna socialpsykologiska och terapeutiska principer 
på familjerådgivning och konstaterar bl a att personliga problem ofta är 
orsak till att äktenskapsproblem uppstår samt visar hur man med hjälp av 
case work-metoden kan hjälpa klienten att uppnå ökad insikt i sitt beteen
de och göra det möjligt för denne att bättre anpassa sig samt göra de äk
tenskapliga förhållandena mer acceptabla. 

I ett inledande kapitel beskriver författarna hur äktenskapet och dess 
funktion är förändrad i det moderna samhället i förhållande till tidigare. 
Kvinnans ställning är annorlunda och förhållandet mellan könen har 
därmed också radikalt förändrats. Det moderna samhällets struktur och 
mångsidighet i fråga om vanor och meningar kan verka förvirrande och 
oroande på många människor. I välfärdssamhället är kvinnorna mer eller 
mindre ekonomiskt oberoende och har en yrkesmässig status medan de i 
gengäld kanske har mindre betydelse ur uppfostrings- och familjemässig 
synpunkt. Mannen har förlorat något av sitt värde för familjens enhet, be
stånd och skydd, eftersom samhället övertagit några av de funktioner som 
familjefadern tidigare har haft, vilket medfört att hans position som fa
miljens överhuvud blivit reducerad. Faderns och moderns roller i famil
jen är inte lika klart definierade som tidigare. Barnen kan inte identifiera 
sig med att uppfatta föräldrafigurerna med samma säkerhet som i tidigare 
generationer. Konsekvensen av detta kan ge upphov till förvirring och 
osäkerhet på den manliga resp kvinnliga rollen inom och utom familjen. 

Författarna skriver att de flesta människor önskar, då de kommer i 
kontakt med problem eller misshälligheter i ett äktenskap, ta aktiv del 
i dessa och den vanligaste reaktionen är att ge råd i någon form. »Om 
jag vore n i . . .» börjar människor nästan automatiskt med trots att den 
som ger råd inte kan vara i den persons situation som har problemen, veta 
hela dennes bakgrund, säregna känslor och reaktioner. Andra nöjer sig 
med att moralisera: »Det rätta är att gå tillbaka till er man . ..» Förfat
tarna betonar att det inte hjälper att bara se på den yttre situationen och 
försöka reda ut denna för klienten. När det gäller familjerådgivning mås-
le rådgivaren anstränga sig för att se vad som verkligen håller på att ske i 
äktenskapet och handla på ett sådant sätt att människorna kan förstå hur 
detta skeende går till och därmed bli mer insiktsfulla än tidigare. Det är 
viktigt att rådgivaren tar klienten som denne är och inte som rådgivaren 
önskar eller tycker att klienten borde vara. Det gäller att kunna förstå 
känslor och orsaker bakom äktenskapsproblemet och inte sitta som doma
re över andras beteenden. Att acceptera klienten och dennes »svagheter» 
är ofta det första steget mot hjälp. Familjerådgivning i denna form strä-
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var helt efter att hjälpa klienterna att själva bearbeta svårigheter och pro
blem i äktenskapet. 

Svagheten med att ge praktisk hjälp och råd är således att man ofta ut
går från endast ytliga fakta och inte gör något allvarligt försök att få med 
de verkliga känslorna som ligger under klientens beteende. Positiva ele
ment i relationen mellan makarna bör tas upp som något väsentligt. Po
sitiva omdömen om varandra är oftast eller alltid relevanta. Allt vad vi 
behöver göra i början av en kontakt är att acceptera klienten och dennes 
problem, att låta honom känna att vi är med honom, att vi inte fördömer, 
och att vi vill arbeta vidare med honom när den aktuella krisen avtonat 
och det gäller att få honom att mer förstå sig själv och sina känslor. Den
na arbetsinsats från rådgivarens sida i början av en kontakt ser inte myc
ket ut men den hjälper ofta mer än vi tror. 

Författarna går så in på hur viktigt det är att man har kännedom om 
att omedvetna känslor existerar för att kunna förstå hur människor rea
gerar i olika situationer och de diskuterar också hur vi blir de männi
skor vi är. De påpekar att våra föräldrars uppträdande, deras förmåga 
eller oförmåga att ge oss kärlek och trygghet, präglat oss själva i mycket 
hög grad och detta särskilt i vårt förhållande till våra medmänniskor. 
Författarna jämför människors förhållanden till sina överordnade som 
i stort är en spegling av vårt förhållande till föräldrarna. 

Herbert och Jarvis menar att i äktenskapet väcks oundvikligen många 
känslor från barndomen och vårt tidigare »familjeliv». Den kärlek och 
tillfredsställelse av behov som barnet möter och får av sina föräldrar 
eftersöks även i äktenskapet, där man ger och får kärlek och omsorger. 
I kontakten med våra föräldrar lär vi oss beroende och tillfredsställelse. 
Vi önskar också i vår egen utveckling likna dem och stödja och leda 
andra på samma sätt. Både beroende och ansvarskänsla möts i akten-
skåpet. Den manliga och kvinnliga identifieringen eller rollen i ett äk
tenskap är av stor betydelse liksom det faktum att brister i detta hän
seende liksom i en hel del andra kan kompletteras och balanseras av 
motsvarande tillgångar hos den andra partnern. Författarna anser att 
det som här anförts visar varför det är nödvändigt att familjerådgiva
ren lär sig lyssna på sina klienter samt att tränga bakom det beteende 
dessa visar i sitt äktenskap. Rådgivaren bör vidare lära sig lyssna på 
klienterna för att få fram de förhoppningar de har på sitt äktenskap, 
hur de upplevt sina föräldrar, sin barndom, sitt arbete osv, vilket medför 
att rådgivaren och klienten lättare kan se och förstå den senares reaktions
mönster. Klientens förmåga till emotionell utveckling och mognad får 
rådgivaren vidare sätta sin tillit till. 
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Relationen mellan rådgivaren och klienten 

I några kapitel beskriver författarna vad som utspelas i relationen mel
lan rådgivaren och klienten. I vårt vanliga liv analyserar vi sällan våra 
relationer till andra. De flesta människor som yrkesmässigt intervjuar 
koncentrerar sig på den intervjuade och ser inte nämnvärt på sina egna 
roller, än mindre ser de intervjun som en relation mellan två människor. 
Rådgivaren borde i det praktiska arbetet alltid tänka: H u r ser jag klien
ten? H u r ser han mig? Vilken effekt eller vilket intryck gör jag på ho
nom? Detta »dubbla» betraktelsesätt, då man skärskådar intervjun eller 
relationen mellan rådgivaren och klienten, liknar det sätt på vilket ma
karna ser på sin inbördes relation i äktenskapet. 

Vilka faktorer är då av intresse att studera i relationen mellan rådgi
varen och klienten? Herbert och Jarvis går först in på klienten och den
nes attityd då han uppsöker rådgivaren. Klienten är nervös och ängslig 
och har kanske fått mobilisera allt sitt kurage för att överhuvudtaget våga 
uppsöka rådgivaren. H a n har kanske skuldkänslor för att han talar illa 
om sin partner, att äktenskapet misslyckats etc. Många av hans känslor 
är inte medvetna för honom själv även om de dominerar intervjun och 
i hög grad påverkar uppbyggandet av relationen mellan honom och råd
givaren. Ofta övervärderar klienten socialarbetaren och har en benägen
het att överföra sin inställning till föräldrarna till rådgivaren. Denna 
»överföring» är oftast omedveten och utgör ännu ett skäl till att social
arbetaren bör äga kännedom om vilken betydelse omedvetna känslor har. 
Rådgivaren är ett objekt för klientens känslor. O m rådgivaren då och då 
kan se på sig själv som en föräldrafigur för klienten så kan han bättre 
förstå den ambivalens som denne ofta upplever och visar i kontakten. 

Herbert och Jarvis intresserar sig också något för rådgivaren och dennes 
motiv bakom valet av yrke. H u r påverkar rådgivarens speciella erfaren
heter hans inställning till klienten och dennes olika problem? Somliga 
socialarbetare föredrar mjuka och försynta klienter medan andra föredrar 
mer kantiga och robusta. En del föredrar pratsamma och ogillar tysta 
klienter etc. Som socialarbetare måste man försöka att uppfatta och vara 
medveten om både sitt gillande och ogillande. Vi har mängder av för
domar och vanföreställningar och det gäller at t vara tolerant mot olik
tänkande som har lika rätt eller fel som vi själva har. Allt studium av 
de egna reaktionerna är därför betydelsefullt. Det bidrar även till att 
man ständigt är uppmärksam på att det finns två människor i varje in
tervju och att vars och ens medverkan är lika betydelsefull. 

Relationsbehandling 

I ett senare kapitel beskriver författarna hur relationen används i be

handlingsarbetet. O m en god relation inte finns mellan rådgivaren och 

511 



klienten vill den senare inte närmare tala om sig själv, hur han upplever 
situationen, vad han känner osv. Han är säkerligen även ovillig att accep
tera att det han har att säga skall föranleda diskussion, penetrering och 
ytterligare frågor. Relationen används av rådgivaren och klienten som ett 
medel och en möjlighet att se och påverka den senares beteende i äkten
skapet. Rådgivaren ser ofta klientens reaktioner och svårigheter i äkten
skapet liksom orsakerna men det är emellertid sällan så att hans uppfatt
ning uttrycks som en klar och direkt förklaring till klienten, som denne i 
och för sig kan acceptera, utan rådgivaren eftersträvar att låta klienten 
själv komma underfund med och inse vad som händer och vilken betydel
se det har. Någon tolkning av klientens omedvetna attityder är f ö inte 
nödvändig, ehuru det naturligtvis kan vara av värde ju mer rådgivaren, 
som tidigare nämnts, känner till om klientens omedvetna känslor, vilket 
hjälper honom att mer korrekt förstå klientens inre värld. Författarna tror 
att det är riktigt att säga att ju mer rådgivaren lär sig om omedvetna 
känslor, desto mindre behov har han att snabbt tolka dessa för klienten. 
Rådgivaren nöjer sig i stället med att tillsammans med klienten endast 
behandla de medvetna känslorna och attityderna. En teknik som någon 
gång tas upp vid familjerådgivning är »putting back-metoden» som går 
ut på att rådgivaren använder sig av klientens egna ord och formuleringar 
samt återför till klienten dennes aktivitet och sökande efter lösningar. Me
toden eller tekniken är dock mycket svår att använda och författarna be
tonar att det är bättre att använda den för litet än för mycket. I ett ka
pitel beskrivs ett par fall som behandlats under fyra månader och som 
illustrerar hur klienter kan lära sig förstå en del av sitt beteende och reak
tionsmönster utan att någon »direktmetod» behöver användas av rådgi
varen. Herbert och Jarvis beskriver vidare ett fall där två familjerådgiva
re hade var sin klient och författarna menar att i vissa fall så motsvarar 
detta förfaringssätt ett efterliknande av »föräldrasituationen». 

Intervjuteknik 

I den senare delen av boken behandlar författarna några intervjutek
niska spörsmål. En intervjuare måste både kunna tala och tiga då t ex. 
tystnaden är till nytta. Intervjuaren måste vidare naturligtvis kunna lyss
na. Han bör utgå ifrån att han inte får exakt information under en 
intervju. Klienten och vad denne har att säga återspeglar inte alltid 
dennes känslor. Hur aktiv skall en rådgivare vara under en intervju? 
undrar författarna. De uppger att det finns många olika åsikter härvid
lag. För sin del anser de att intervjuaren skall ge så få direkta frågor som 
möjligt. Är det nödvändigt med frågor så skall dessa mer gälla klientens 
känslor, hur han upplevde en händelse än att fråga hur händelsen gick till, 
varför det hände osv. I övrigt betonar författarna att vi uppnår mer ge-
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nom att lyssna än genom att kommentera. Vi bör låta klienten visa vad 
han känner och tycker utan att vi därför behöver rusa iväg och kommen
tera eller råda. Man bör inte använda sin yrkesjargong utan anpassa sig 
till det språk klienten använder. Rådgivaren måste lära sig att acceptera 
negativa känslor som strömmar emot honom från klientens sida. Ett posi
tivt slut av samtalen är viktigt i synnerhet i början av kontakten. 

När det gäller resultatet av behandlingen väntar man sig gärna för 
mycket. Ett arbete som medför få omedelbara och konkreta framsteg är 
svårt och påfrestande. Men man bör tänka på att klienten ofta redan 
från början på olika sätt har nytta av sin relation till rådgivaren. 

Ett problem för rådgivaren är risken för att denne uppfattas som va
rande i maskopi med någon av parterna. Viktigt är att man har kontakt 
med makarna lika ofta och att behandlingen är parallell. De gemensam
ma samtalen anser författarna vara svåra att genomföra och manövrera, 
varför enskilda samtal i största möjliga utsträckning bör användas. Hem
besök och gruppsamtal mellan två rådgivare och makarna diskuteras även. 
Enligt författarna får dessa tillvägagångssätt i praktiken mer betraktas 
som psykologiska försök än utvecklade behandlingsmetoder. 

Att föra journaler är av stort värde för rådgivaren därför att man får 
tillfälle att verbalisera och systematisera materialet, vilket medför att 
bilden av klienten klarnar. Sammanfattningar då och då är bra att göra 
för ytterligare diagnostisering och planering i ärendet. Sådana samman
fattningar hjälper oss vidare att se vilka fel vi har gjort, vad som tidigare 
planerats men inte utförts etc. Författarna förordar »fallkonferenser» 
där det finns tillgång på analytiker/psykiatriker, som kan förklara en del 
av de djupare känslorna och omedvetna motiven hos klienten. Har man 
tillgång till en konsult som är analytiker är det kanske effektivast att råd
givaren presenterar utvecklingen av sin relation till klienten eller till bå
da klienterna. I beskrivningen av relationen ingår mycket material såsom 
skildringen av klientens beteende, strukturen i intervjuerna och mönstret 
i klientens sätt att uppfatta rådgivaren. Konsulten kan så småningom 
även diskutera rådgivarens egna känslor och erfarenheter, värderingar 
och åsikter. »Fallkonferenserna» betyder mycket ur lärosynpunkt. Man 
kan få sina ärenden prövade, besked om det är lämpligt att fortsätta med 
dem, om klienten är för djupt störd för att kunna bli hjälpt med denna 
form av behandling etc. 

»The Art of Marriage Counseling» är en lättillgänglig bok som är skri
ven på ett enkelt och klart språk fritt från fackuttryck. Särskilt värdefull 
är boken eftersom författarna vänder sig till de många olika yrkeskate
gorier vilka på något sätt har kontakt med människor som har svårig
heter i äktenskapen. Herbert och Jarvis visar hur man använder sig av 
case work-principer i familjerådgivningsarbetet. De påtalar även de speci-
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ella risker och svårigheter en familjerådgivare kan möta. Till de intres
santaste avsnitten hör analysen av relationen mellan klienten och rådgiva
ren och hu r man på ett konstruktivt sätt använder sig av denna relation 
för at t bibringa klienten insikt om sitt beteende, sina reaktioner och den 
inverkan dessa har på omgivningen. På detta sätt uppnås bl a en bättre 
anpassning till verkligheten. Boken är att rekommendera som en lättill
gänglig introduktion till case work. 

W L Herbert och F V Jarvis: 

T h e Art of Marr iage Counselingi New York 1960. 

Ändamålsenlig utbildning 
Föreståndarinnor för ålderdomshem 

Till socialministern har av socialnämnderna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Häl
singborg, Norrköping, Gävle, Uppsala, Västerås och Örebro riktats en hemställan 
om snara åtgärder i syfte att bygga ut och effektivisera en ändamålsenlig utbildning 
av föreståndarinnor för ålderdomshem. 

Arbetsterapeuter 

Utbildningen av arbetsterapeuter bör inriktas på ett behov av drygt 1 700 tera
peuter år 1975, anser 1960 års arbetsterapeututredning, som nu lagt fram sitt be
tänkande. Detta innebär att 165 terapeuter måste tas in årligen. 

Utredningen föreslår att utbildningen skall omfatta två etapper, nämligen en för
utbildning förlagd till yrkesskolor och en egentlig arbetsterapeututbildning förlagd 
till regionalsjukhus. 

De tekniska kurser som ingår i förutbildningen bör ordnas på de sju regions-
sjukhusorterna, dvs Stockholm, Göteborg, Lund, Malmö, Umeå, Örebro och 
Linköping. Förutbildningen kommer att ta två år i anspråk. 

Den egentliga arbetsterapeututbildningen föreslås samordnad med sjukgymnast
utbildningen i viss utsträckning. 

Arbetsterapeutinstitut föreslås förlagda i anslutning till Karolinska sjukhuset i 
Stockholm och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Där bör de båda utbildnings
grenarna samordnas. 

Dessutom föreslår utredningen arbetsterapeutinstitut på två av de tre utbild
ningsställena Mörby-Karolinska, Örebro och Linköping. På övriga regionsjukhus
orter kan tillräckliga resurser för denna utbildning inte väntas föreligga de när
maste fem åren. 

Även den egentliga arbetsterapeututbildningen beräknas ta två år. Som krav för 
rätt till inträde vid arbetsterapeutinstitut föreslår utredningen godkänt avgångs
betyg från teoretisk linje av grundskolan eller motsvarande och genomgång av för
utbildningen. Av den som genomgått grundskola bör krävas genomgång av en sär
skild preparandkurs om fyra månader i matematik, fysik, kemi, biologi och eng
elska. 

Utbildningen beräknas kunna sättas igång hösten 1964. Arbetsterapeututbildning
en bör liksom sjukgymnastutbildningen drivas i statlig regi och stå under tillsyn av 
universitetskanslersämbetet. (Forts s. 519) 
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Socialarbetarnas behov av information 

Av socionom ALVAR SÖDERHOLM 

Vid sidan av den grundläggande socialarbetarutbildningen vid socialin
stituten (eller socialhögskolorna, som de skall kallas enligt det nyligen av
lämnade kommittéförslaget) finns ett hittills dåligt tillgodosett behov av 
utbildning, nämligen vidareutbildningen och den fortlöpande fackmässiga 
informationen till de yrkesverksamma. Kraven på bättre resurser i detta 
avseende gör sig alltmer gällande och det är knappast nödvändigt att när
mare motivera varför en sådan kontinuerlig information är ytterst ange
lägen. Det räcker att påpeka, att därest socialarbetarna inte skulle erhål
la någon utbildning utöver den de fick för kanske många år sedan så skul
le en positiv utveckling och reformering av socialvården i hög grad för
svåras. 

De tidskrifter som behandlar socialvårdsfrågor och angränsande pro
blem skulle kunna utnyttjas mera effektivt för den här åsyftade informa
tionen. En undersökning skulle sannolikt visa att dessa tidskrifter inte lä
ses av någon större grupp socialarbetare. De flesta skulle säkert hävda 
att de inte har tid eller råd att följa med i denna tidskriftsflora, bland 
vilka följande må nämnas: Sociala Meddelanden, Socialmedicinsk tid
skrift, Psykisk hälsa, Svenska Socialvårdsförbundets tidskrift, Barnavård 
och ungdomsskydd, Nykterhetsvården, Alkoholfrågan, Stadsförbundets, 
Landskommunernas resp. Landstingsförbundets tidskrifter, Från departe
ment och nämnder, Svensk socialvårds tidning m. fl. Alla dessa fyller sin 
uppgift som informationsorgan på sina speciella områden och de torde 
även ha betydelse för den opinion som för fram sociala reformer. På sina 
håll ges dock inte tillräckligt utrymme för de angelägna och aktuella 
kraven på samordning av socialvårdsarbetet, tillämpandet av den psyko-
dynamiska helhetssynen på människan och hennes sätt att fungera. Det 
gäller att skapa sådana organisationsformer för socialvården, att den mo
derna socialvårdsmetodikens principer kan tillämpas, vilket för närva
rande är mycket svårt, särskilt i de större städerna. På ledande håll bland 
politiker och tjänstemän synes man vara helt enig om nödvändigheten 
av reformer i den här antydda riktningen, bl a om familjeprincipens 
genomförande. De praktiska svårigheterna lägger dock stora hinder i 
vägen och fördröjer utvecklingen, vilket självfallet ur många synpunkter 
innebär stora förluster. Det har även från ledande håll uttalats att den 
radikalaste lösningen på lång sikt av socialvårdens samordningsproblem 
vore att skriva ihop de nuvarande tre lagarna om socialhjälp, barnavård 
och nykterhetsvård. 

Det är inte bara praktiska och administrativa synpunkter som motive
rar familjeprincipen, t ex nämndernas i stor utsträckning gemensamma 
klientel. Ett lika viktigt motiv för detta reformkrav är en önskan om att 
komma ifrån det system där organisation och lagstiftning är alltför splitt
rade genom uppbyggnaden kring skilda missanpassningssymtom, vilket 
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försvårar den orsakssökande och behandlande attityden till de problem av 
psykisk art, som ofta hör ihop med det aktuella hjälpbehovet. 

Med tanke på de stora svårigheter som är förenade med genomföran
det av effektivare och mera ändamålsenliga metoder i det sociala arbe
tet är det förvånande att fackpressen inte aktivare medverkar med in
formation om de problemställningar som det här gäller. De praktiska 
svårigheter som f n hindrar denna önskvärda reformering och samord
ning är ju i hög grad ett vidareutbildnings- och informationsproblem. 
Det är också förvånande att arbetsgivarparten — stat och kommuner 
— inte satsar mer för socialvårdspersonalens information. Ett internatio
nellt fenomen som ibland kritiseras är den diskrepans som råder mellan 
insatser för å ena sidan naturvetenskapliga och tekniska ändamål och 
å andra sidan psykologisk och samhällsvetenskaplig forskning och verksam
het. För en fältarbetare inom socialvården är det frestande att instäm
ma i denna kritik. 

Hur tillgodoser socialarbetarnas arbetsgivare behovet av yrkesmässig 
information till de anställda jämfört med arbetsgivarna inom andra sek
torer av offentlig eller enskild verksamhet? En jämförelse är uppenbar
ligen svår att göra, men det kan vara av intresse att erinra om den ve
tenskapliga information och dokumentation, som redovisats för ett enda 
företag, AB Atomenergi i Studsvik. Man har där tre s k litteraturin-
genjörer anställda vilkas uppgift är att läsa in information ur fackpress, 
internationella företags och organs tekniska/vetenskapliga rapporter samt 
att samla detta material i en dokumentationscentral och att förmedla 
det till dem inom företaget som har behov därav. (Se INDUSTRI A nr 
4/1962, artikeln »Har någon gjort detta förr?») Sådana »lästjänster» eller 
»litteraturingenjörer» blir allt vanligare inom det enskilda näringslivet, 
som satsar betydande belopp för personalens information och vidareut
bildning. 

Den informationsverksamhet som nu förekommer beträffande social
vårdsproblem är otillräcklig och mycket mer kunde göras även för re
lativt blygsamma kostnader. Varför får inte varje socialassistent och ku
rator ett exemplar av de viktigaste offentliga utredningar som berör 
hans arbetsområde? I Sundbyberg tog socialnämnden ett efterföljansvärt 
initiativ när den för varje socialassistents räkning prenumererade på ett 
exemplar av Sociala Meddelanden. 

En del kommuner och förvaltningar inrättar referensbibliotek vilket är 
värdefullt när det gäller att göra facklitteratur tillgänglig för de anställ
da, men beträffande den periodiska fackpressen kan man inte begära att 
socialarbetarna skall besöka biblioteket för att följa med där. Många so
cialarbetare anser att det besvärligaste hindret för att informationen 
skall nå fram till dem som behöver den är att de inte har tid eller orkar 
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med att studera fackpress på sin fritid. Det sociala arbetet är psykiskt 
pressande och betungande och arbetsbelastningen ofta sådan att även 
fritiden många gånger måste tas i anspråk för det ordinarie arbetets ut
förande (inom parentes sagt ett övertidsarbete som mera sällan kom
penseras). Många anser sig inte orka med att arbeta med besvärliga 
mänskliga problem om de inte får koppla av helt under fritiden. Man 
hävdar därför att arbetsgivarna vid uppgörande av personalstater och 
arbetsorganisation skulle beakta behovet av att det ges tillfälle under ar
betstiden för vidareutbildning och studium av facktidskrifter. Att belas
ta personalen med så mycket arbete att den inte får tid till nödvändig 
fortbildning och information måste på längre sikt vara dålig hushåll
ning med personalresurserna. Resultatet av en sådan politik blir inte ba
ra att man får en mindre kunnig personal utan även att den utveckling 
och reformering som arbetsgivaren finner önskvärd försvåras. 

Vi har kommit ganska långt i vårt land när det gäller de stora gene
rella socialreformerna. Beslutet om socialbalken ar den senaste hörnste
nen på ett välfärdsbygge av imponerande mått. Men vi har ännu myc
ket ogjort och det gäller främst beträffande de individuella vårdformer
na. Diskussionen inriktas alltmer på vårdområdena. De materiella re
surserna och de från formell/juridisk synpunkt fulländade sociallagarna 
måste kompletteras med ett personligt innehåll i det sociala arbetet. Hit
tills har socialarbetarna kunnat stödja sig på paragrafer, men för övrigt 
i metodiskt avseende i hög grad famlat i mörker och arbetat »på känn». 
Vad som diskussion och information nu främst bör inriktas på är därför 
ändamålsenliga organisationsformer och socialvårdsmetodik. Det är orätt 
både mot socialarbetare och klientel att socialarbetarna inte får ett ef
fektivt verktyg i arbetet, nämligen en klar och medveten yrkesmetodik. 
Det är också ett betydande ekonomiskt intresse för samhället att social
vårdsarbetet genom en bättre yrkesmetodik göres effektivare. 

Beträffande SOCIALA MEDDELANDEN skulle man önska att tid
skriften kunde förstärka sina resurser som ett all-round-betonat informa
tionsorgan för fältarbetarna inom socialvård och angränsande områden. 
Förutom de längre artiklarna av utredande och mera vetenskaplig ka
raktär borde utrymme finnas för fortlöpande debatt där socialarbetarna 
skulle engageras att medverka. Den värdefulla avdelningen tidskrifts-
och litteraturöversikt borde kompletteras med kortare utdrag eller re
suméer ur internationell fackpress för psykologi, sociologi, socialpsykolo
gi, social case-work etc till exempel såsom i den amerikanska Psycho-
logical Abstracts. 

Vad kan till exempel Socialstyrelsen göra för att förbilliga och stimu
lera spridningen av Sociala Meddelanden till socialvårdens förtroende-
och tjänstemän? 
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Man vill veta mer om förhållandena i de olika länderna 

Vid Sveriges socialtjänstemannaförbunds och föreningen Nordens nor
diska möte på Bohusgården under sistlidna juni månad berördes ett myc
ket stort antal problem. Vissa av frågorna uppfattades som särskilt vä
sentliga och deltagarna beslöt att uppdra åt en arbetsgrupp, bestående 
av en deltagare från varje land, att precisera frågeställningarna och 
överlämna dem till arrangörerna med en hemställan att de skulle vidta 
de åtgärder, som de kunde anse lämpliga för att förverkliga mötets in
tentioner. Med anledning härav får undertecknad, som fungerade som 
sammankallande i arbetsgruppen, överlämna följande. En sammanfattning 
av diskussioner har överlämnats till kursarrangörerna Föreningen Nor
den och Sveriges Socialtjänstemannaförbund av arbetsgruppen. 

Flera talare framhöll att sekretessbestämmelserna förhindrar barna
vårdsnämnderna att få uppgift på barn och ungdomar, som behandlas 
för veneriska sjukdomar. Den stränga sekretessen är å andra sidan en 
förutsättning för att de veneriskt smittade skall söka vård. Det finns där
för mycket starka skäl som talar för att de nuvarande sekretessreglerna 
bibehålls. Inte dess mindre står det klart att vården av dessa ungdomar 
inte bör stanna vid att häva den veneriska infektionen. En vidare mål
sättning för behandlingen stöter givetvis på stora svårigheter men dess 
utformning är förtjänt att närmare utredas. 

En viss oklarhet synes föreligga i vad mån rätt och skyldighet finns 
för att myndighet skall överlämna sekretessbelagda informationer till 
en annan sidoordnad myndighet. Från polishåll efterlystes t ex mer vil
lighet från barnavårdsnämndernas sida att ge uppgifter om aktuella 
ungdomars familjeförhållanden osv. Det vore värdefullt om de centrala 
myndigheterna kunde bidra till att skingra denna oklarhet. 

Från norskt håll upplystes, att socialdepartementet i en cirkulärskri
velse behandlat dessa frågor. 

Det uppgavs också att tullåklagarna inte har uppgiftsskyldighet an
gående sådana brott, som begås mot bestämmelserna om införsel av rus
drycker. Det framhölls att sådana förseelser bör bringas till nykterhets
nämndernas och barnavårdsnämndernas kännedom. 

En enstämmig uppfattning var att liftningen bör såvitt möjligt för
svåras. Deltagarna ansåg angeläget att arrangörerna med uppmärksam
het följer utvecklingen och tar initiativ till sådana åtgärder, som kan 
minska liftningens omfattning. 

Förhållandena på campingplatserna är ofta sådana, att en bättre 
övervakning och enhetliga ordningsbestämmelser är mycket önskvärda. 
Deltagarna räknade med att arrangörerna också i detta avseende över
väger att ta erforderliga initiativ. 
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Meningsutbytena under kursen skapade ett intresse hos deltagarna att 
få veta mer om förhållandena i de olika länderna. Speciellt socialvårds
representanterna ut talade önskemål om ett mer omfattande utbyte av 
informationer. Även om en interskandinavisk socialvårdstidskrift säkert 
skulle fylla en angelägen uppgift ansåg deltagarna at t underlag för 
närvarande sannolikt saknas för at t göra en sådan tidskrift bärkraftig. 
Däremot bör det vara möjligt och genomförbart att i de nu befintliga 
tidskrifterna (ex Sociala Meddelanden) ge ökat utrymme för artiklar 
från övriga nordiska länder. Det är också tänkbart att någon tidskrift 
med resurser härför gav ut några nummer per år med interskandinaviskt 

innehåll. . », 
Arne Åberg 

Nykterhetsundervisning för konfirmanderna 

Det tilltagande fylleriet i åldrarna 14—17 år har föranlett ungdomsavdelningen 
inom Malmö stads nykterhetsnämnd att söka intressera stadens kyrkoherdar att läg
ga in saklig, objektiv nykterhetsupplysning i den ordinarie konfirmationsundervis
ningen. Föreläsare, auktoriserade av Centralförbundet för nykterhetsundervisning, 
ambulerar mellan konfirmandgrupperna — inalles inemot 5 000 ungdomar — i 
stadens församlingar och belyser alkoholproblemen ur olika aspekter. 

Skolsköterskor får information om hur de skall hjälpa barn frän hem med 
spritmissbruk 

Spänningar i hemmen till följd av spritmissbruk har blivit ett stort problem för 
skolsköterskorna. För att ge vägledning i dessa frågor har nykterhetsnämnden och 
skoldirektionen i Stockholm gått samman om att kalla skolsköterskorna till konfe
renser dessemellan. I den första sammankomsten hade 100 av stadens 115 skolskö
terskor mött upp. 

Här lämnades redogörelser för de olika hjälpformer som står till buds för famil
jer med alkoholsvårigheter. Man visade film och gav litteratur och broschyranvis
ningar. Läkare meddelade sina iakttagelser av barn i alkoholisthem. 

Personalbehovet vid erkända vårdanstalter 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att göra en utredning av personalbehovet vid er
kända vårdanstalter för alkoholmissbrukare. 

Forts från s 514 
Utredningen föreslår vidare att en professur i medicinsk rehabilitering inrättas 

i Stockholm eller Göteborg. Ett antal fasta lärartjänster bör inrättas i de medi
cinska ämnen av större omfattning, som ingår i den föreslagna utbildningen. Slut
ligen räknar utredningen med ett behov av minst fyra heltidsanställda arbetstera
peuter vid varje institut som lärare och ett antal arbetsterapeuter som handledare 
av elevernas kliniska praktik. 

En ettårig lärarkurs för ca 20 arbetsterapeuter föreslås därför i Göteborg läs
året 1963/64 samt en handledarkurs om en termin och för ca 10 deltagare vid Mör-
by lasarett läsåren 1963/65. 

Engångskostnaderna för den föreslagna utbildningen har beräknats till 5 535 000 
kr och de årliga driftskostnaderna vid full utbyggning till 3 203 000 kr. 
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"Arbeitstagung über Alkoholismus" 

Av överläkare RUNE DIMBERG 

Sistlidna 1—3 oktober inbjöd Psykiatrisk-neurologiska kliniken i Wien till 
en tre dagars läkarkonferens om alkoholproblem. President var klinikens 
välkände chef, professor H Hoff, och vicepresident var professor L Gold-
berg från Sverige. 

Förutom Österrike och Sverige var även Norge, Danmark, England, 
Schweiz, Jugoslavien, Tyskland och Frankrike representerade genom del
tagare och föredragshållare. Det var en typisk »arbetskonferens» med oav
bruten verksamhet från klockan 9—18 i form av föredrag och diskussio
ner. Första dagen behandlades alkoholpsykoserna, klinik och terapi, andra 
dagen alkoholismens terapi och tredje dagen alkoholismen som socialt 
problem. 

Här skall inte någon detaljerad redogörelse lämnas för de olika före
dragen utan endast några allmänna intryck redovisas. 

Först och främst kan man konstatera, att trots de stora olikheterna, som 
de deltagande länderna uppvisar i socialt, politiskt och sjukvårdsmässigt 
hänseende, är problemen rörande alkoholskadorna tämligen lika. 

Insikten att det för varje land gäller social-medicinska frågor av oer
hörd storlek och betydelse har tydligen vuxit stark. 

Trots att vi i Sverige har fullt klart för oss, att vi för vår del trots lov
värda försök ännu endast mycket ofullständigt mobiliserat våra medi
cinska resurser för att bekämpa alkoholism, så tror jag mig kunna säga, 
att de svenska deltagarnas uppfattning allmänt var att Sverige på detta 
område ännu är »second to none». 

Både på bredden och även kvalitativt är det ingen tvekan, att Sverige 
i varje fall i Europa kommit längst i fråga om den medicinska behand
lingen av alkoholism. Enahanda gäller den sociala lagstiftningen och ut
byggnaden av de sociala hjälporganen för bekämpandet av alkoholmiss
bruket. Några »nyheter» i fråga om terapi eller administrativa-legala åt
gärder lämpliga för »hemmabruk» hade knappast svenskarna med sig i 
kappsäcken vid återfärden. Det positiva i konferensen låg snarast i den 
stora anslutningen från skilda länder och det uppenbara intresse, som del
tagarna visade. Det bör också för den svenska sjukvården vara en stor 
angelägenhet att ytterligare utbygga och förbättra alkoholvården, så att 
Sveriges ledande ställning kan bibehållas. 
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Att motverka psykisk ohälsa 

Intervjuuttalande av överläkare HANS CURMAN, 
Svenska föreningen för psykisk hälsovård 

Första gången Svenska föreningen för psykisk hälsovård finns omnämnd 
i en stor stockholmstidning är i en notis från den 23 november 1931. I 
notisen meddelas att kallelse har utfärdats till ett möte på Svenska läkar
sällskapet för att där konstituera en förening för psykisk hälsovård. 

Programmet för kvällen omtalas också. Inledare var dåvarande stats
rådet Sam Larsson och därefter skulle inlägg göras av professorerna Vik
tor Wigert och Wilhelm Wernstedt, fru Emilia Fogelklou-Norlind, yrkes-
inspektrisen Kerstin Hesselgren och dr Natanael Beskow. 

Här var alltså »faddrarna» till den nya förening som efter utländsk 
förebild skulle komma till. Längre fram i tidningslägget finns ett referat 
från mötet. Det kom mycket folk, får man veta, framförallt läkare och 
lärare och för dessa intresserade presenterades föreningens program. Den 
skulle ha till uppgift att främja den psykiska hälsovården till bevarande 
av psykisk hälsa och jämvikt hos friska personer, till förebyggande av 
nervösa och psykiska sjukdomar hos därav hotade människor och till 
bättre vård av dem, som drabbats av psykisk ohälsa. 

För att fullfölja dessa syften skulle föreningen samarbeta med redan 
på området befintliga föreningar och institutioner och vidare verka för 
bättre psykisk hälsovård i hem, skolor och andra utbildningsanstalter, 
inom arbetslivet, inom den offentliga hjälpverksamheten och vid bekäm
pande av asocialitet och brottslighet. Den skulle också främja vetenskap
lig forskning och driva upplysnings- och rådgivningsverksamhet. 

I referatet från mötet omtalas att statsrådet Larsson erinrat om hut 
det allmänna årligen offrade stora summor på mentalvården, men att 
resurserna ändå var helt otillräckliga för att möta det ständigt växande 
behovet. Professor Wigert underströk att den psykiska ohälsan är ett av 
vår tids största hälsoproblem och professor Wernstedt framhöll att bar
nens fostran till psykisk hälsa måste bli en av huvudpunkterna på den 
nya föreningens program. 

Detta möte hösten 1931 blev upptakten till ett arbete, helt utfört av 
frivilliga krafter, som i många stycken haft pionjärkaraktär. 

För närvarande har Svenska föreningen för psykisk hälsovård sitt hu
vudkvarter i »Lilla Hemmet», Kungsholmsgatan 106, i Stockholm, en 
gammal f d sjukhusbyggnad, som till största delen disponeras av Stock
holms stads psykiska barn- och ungdomsvård. Här träffar Sociala Med
delanden överläkare Hans Curman, som jämte docent Gunnar Lund-
quist är vice ordförande i föreningen. Ordförande sedan flera år tillbaka 
är hovrättspresidenten Björn Kjellin. 

Svenska föreningen för psykisk hälsovård är en sektion av den inter
nationella sammanslutningen »World Federation for Mental Health», 
säger dr Curman. Denna rörelse uppkom tidigast i USA. Initiativtagare 
var en f d patient vid ett mentalsjukhus, affärsmannen Clifford Beer. 
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Sedan han tillfrisknat och lämnat sjukhuset skrev han år 1909 en bok 
»A Mind who found itself», där han skildrade sina erfarenheter från 
sjukdomstiden. Han kom både med kritik av de villkor som mötte psy
kiskt sjuka samtidigt som han lade fram konstruktiva idéer för att hjälpa 
dem och framförallt för att förebygga psykisk ohälsa av olika slag. 

Boken väckte stor uppmärksamhet och hans idéer entusiasmerade 
många människor. Följden blev en våg av frivilliga insatser för att skapa 
upplysning och få fram reformer. Mentalhygieniska föreningar bildades 
i flera delstater i USA och rörelsen spred sig även till Europa. På många 
håll startade man bl a rådgivningsbyråer for barn — Child Guidance 
Clinics — för att kväva psykisk ohälsa i dess linda. 

Här i Sverige introducerades den mentalhygieniska rörelsen främst av 
Viktor Wigert, som var professor i psykiatri. Under en studieresa i USA 
mötte han de nya idéerna och blev angelägen om att få igång en verk
samhet av samma frivilliga slag. 

Under årens lopp har föreningen sedan följt de riktlinjer, som utsta
kades från början. Målet har varit att bidraga till lösningen av olika 
samhällsfrågor, där mentalhygieniska problem är infiltrerade som barn-
och ungdomsvård, åldringsvård, alkoholistvård osv. Inte minst har för
eningen velat sprida upplysning och kunskap om psykologiens och psy
kiatriens framsteg och möjligheterna att hjälpa och förebygga. Den har 
velat väcka intresse både hos allmänhet och myndigheter för mental
hygieniska problem och skapa större förståelse för de psykiskt sjuka och 
för vad som behöver göras för deras återinpassning i samhället. Den har 
också ivrat för bättre mentalhygienisk utbildning av nyckelpersoner som 
läkare, psykologer, sjuksköterskor, socialarbetare och lärare. 

Upplysningsarbetet har skett genom föreläsningsverksamhet, semina
rier, kurser, möten och diskussioner. Vidare har föreningen utgett flera 
serier småskrifter, bl a »Ta barn på allvar», »Barn i skolan» och »Psy
kiskt handikappade barn», som ger konkreta uppfostringsråd i vanliga 
barnproblem bland normala eller utvecklingsstörda barn. Dessa små
skrifter går årligen ut i 10 000-tals exemplar. De rekvireras bl a av flera 
landsting för utdelning till mödrarna på barnavårdscentralerna. 

Föreningen har också utgett flera större broschyrer, som rör uppfost-
ringsproblem, nu senast skriften »Ungdom i riskzonen», där fil lic Dick 
Blomberg behandlar asocialitet och kriminalitet hos barn och ungdom. 

1960 intensifierades föreningens upplysningsverksamhet i samband med 
det då pågående »Mentalhygieniska världshälsoåret». Med stöd av Ra
diohjälpen startade föreningen en insamlingskampanj för att få medel 
till forskning och ett planerat behandlingshem för barn. Genom artiklar 
i pressen, radioföredrag och medverkan i TV-program belystes en rad 
mentalhygieniska problem. 
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Det senaste ledet i upplysningsverksamheten är föreningens tidskrift 
»Psykisk hälsa», som tillkom för tre är sedan. 

Mentalhygienisk rådgivning för vuxna har också startats av föreningen, 
som på detta fält gjort ett rent pionjärarbete. Början gjordes i Västerås 
under ledning av Emilia Fogelklou-Norlind. Därefter kom en rådgiv
ningsbyrå i Södertälje och en tredje i Östersund — den senare har över
tagits av länet och Härnösands stift. 

Det är f ö helt i linje med föreningens syften att ta initiativ, som sedan 
kan föras vidare av det allmänna. 

Ett annat led i pionjärverksamheten har hänfört sig till institutioner 
för spastiska och utvecklingsstörda barn. Föreningen anställde på sin tid 
sjukgymnasten, fru Gun Robertcon, som specialiserat sig på behandling 
av spastiska barn. Fru Robertson reste runt till olika hem för efterblivna 
barn .och instruerade personalen att ta itu med rörelsebehandling av 
spastiker för att förbättra barnens motorik. För närvarande har förening
en anställt en lekkonsulent, förskollärare Ingeborg Zandhers-Andersson, 
som besöker hem för utvecklingsstörda barn och ger råd om utvecklings-
befrämjande leksaker och sysselsättningar. Hittills har lekkonsulenten be
sökt 42 vård- och särskolehem, spridda över hela landet och utvalda i 
samråd med médicinal- och skolöverstyrelsens inspektörer för vård och 
undervisning av psykiskt efterblivna. 

Föreningen har också ett ständigt samarbete med de nordiska och inter
nationella mentalhygieniska organisationerna och sänder varje år ut re
presentanter, som följer arbetet vid kongresser och andra möten. Det kan 
vidare nämnas att föreningen står öppen för alla, som intresserar sig för 
och vill stödja det mentalhygieniska arbetet i vårt land. Utom enskilda 
medlemmar har en rad kontaktföreningar anslutit sig, både fackorgani
sationer och ideella sammanslutningar. Med större resurser ifråga om 
ekonomiska medel skulle föreningen naturligtvis kunna uträtta mer. Till 
gengäld bärs verksamheten upp av ett målmedvetet frivilligt arbete. 
— I och med att den materiella nöden i vårt samhälle blivit avhjälpt 
genom insatser av olika slag och människor får det bättre socialt sett fram
träder de mentalhygieniska bristerna alltmera pockande, säger dr Cur-
man till sist. Att det området släpar efter är uppenbart för var och en 
som intresserar sig för de här problemen. Det är inte bara samhällets 
vårdresurser för barn och vuxna med psykiska störningar, som alltjämt 
har orimligt stora brister — det brister också i den allmänna inställ
ningen till psykisk sjukdom och mentalhygieniska problem. Den inställ
ningen måste bearbetas och förändras och insikten om betydelsen av rätt 
människobehandling spridas så vitt som möjligt. 

Här gäller det att fortfarande arbeta vidare på bred front med upp
lysning och försöksverksamhet. Intervjuare redaktör Synnöve Bellander 
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Koreanskor deltar i byggnadsarbetet. 

Dessa bilder liksom bilderna på sid 527 och 533 är hämtade ur en utomordentligt vacker och infor
mativ bildsvit CORÉENNES av Chris Marker, vilken ingår som nr 1 i en fransk bokserie Court-
Metrage I aux editions du Seuil. 

Scen från en koreansk fabriksgård under en rast. 



Västerländskt hjälparbete i Syd-Korea 

Av preparatrisen GERDA NYGREN 

I biståndet till u-länderna är det nödvändigt att investera inte bara produktions
utrustning utan också människor, säger expertisen. Man nämner också som ett verk
ningsfullt alternativ för u-landsinsatser uppbyggnad av nya utbildningsanstalter. 

Preparatrisen på Karolinska sjukhuset i Stockholm fru Gerda Nygren är just 
hemkommen från ett och ett halvt års verksamhet som preparatris på skandinaviska 
undervisningssjukhuset i Seoul, Syd-Korea. I följande skildringar ger hon levande 
framställningar av miljö- och levnadsförhållanden som medarbetare i u-landshjäl-
pen kan få anpassa sig till. 

| Sedan majrevolutionen 1961 har Syd-Korea tagit ganska stora steg framåt i ut
vecklingen mot en fri, modern stat med västerländsk inriktning. Det sjuder av idéer 
och verksamhet i Seouls nya departementsbyggnader. Programmet är ju egentligen 
hur stort som helst men på många håll har man redan åstadkommit storverk. Indu
strier rustas upp , lärare och studenter tillåts fara till USA och Europa för studier 
mot löfte att komma tillbaka, vilket de nästan alltid gör, bönderna har för första 
gången sedan årtusenden börjat få en människovärdig tillvaro och barnbegränsnings
propagandan sprider sig. Gränserna öppnas för turister och det ta sköna land har 
verkligen någonting att bjuda på. 

Av alla s k u-länder är nog Korea ett av de tacksammaste för utomstående att 
arbeta i emedan man där inte stöter på några religiösa fördomar och därför att allt 
västerländskt är på modet och populärt , en reaktion mot det förr så starka japanska 
inflytandet. 

I bunkern i Seoul 
Det knackade på dörren och syster Anna-Stina stack in sitt pigga ansikte. 

— Vi skall till bunkern med miss Lee och du kan gärna följa med så att du för
står varför du måste hjälpa till och samla ihop kläder. Det finns plats i bilen för 
dig också. Och hon visade med huvudet mot inkörsporten med sådan iver att hen
nes rödbruna lockar guppade upp och ner. Syster Anna-Stina är översköterska på 
Baby Welfare Clinic vid det skandinaviska Undervisningssjukhuset i Korea och hon 
har en förmåga att få igång folk när hon vill åstadkomma någonting för sina många 
skyddslingar. 

Vi klämde in oss i en väl använd stationsvagn från anno dazumal, körd av en 
äldre, mycket mager och mycket illa klädd amerikan, en ovanlig syn i Seoul 1962. 
Där är alla amerikaner antingen soldater i uniform eller ambassadtjänstemän och 
klädda därefter, och resten är u-landsexperter och står för det mesta på United 
Nations avlöningslista, vilket inte brukar lämna någonting övrigt att önska. 

Den gamle mannen berättade att hans fru för tillfället var i Staterna på en före
läsningsturné för att försöka få ihop pengar till nödlidande i Korea och Anna-
Stina lade till p å svenska a t t hon hade storartade talanger när det gällde a t t kläm
ma på tårkörtlarna och få åhörarna att plocka fram plånböckerna. Samt att paret 
sålt hus och hem och bil i Amerika för att ägna alla medel och all sin kraft åt 
hjälpverksamhet. 

Vi åkte förbi »Lilla Dysenteribäcken», ett öppet avloppsdike i obehaglig närhef 
av sjukhuset. Seoul har nästan inget kloaksystem alls, bara de ibland öppna, ibland 
täckta bergsbäckarna som rinner genom staden. Fastän det var torrtid och vatten
ståndet lågt, luktade det ganska otrevligt. Några småbarn hade klättrat ner i den 
breda rännan och satt på huk i sörjan, omedvetna om stanken och djupt intresse
rade av de rut tna grönsaker, döda råt tor och andra avskrädesprodukter som sakta 
flöt förbi deras bara fötter. M e n de såg påfallande friska och välnärda u t och inga 
ängsliga mödrar ropade dem tillbaka. 

Vi rundade South Gate, denna mäktiga och massiva stadsport med sina många 
målade österländska tak, som motstått åtskilliga belägringar och framstormande 
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härskaror men som nu bara tjänstgör som trafikdelare. Det gick inte fort framåt för 
gatan var under omläggning på långa sträckor. Vi blev chockerade av att se kvin
nor i vida orientaliska långbyxor och frottéhanddukar om huvudet arbeta i sitt an
letes svett sida vid sida med männen. Somliga skyfflade grus med väldig energi och 
andra bar sten framför sig i ståltrådskorgar. Och några hade småbarn fastspända 
på ryggen. V å r miss Lee, som är en av Koreas fortfarande alltför tunnsådda so
cialvårdare, förklarade att de hade 150 Won i dagsinkomst, ungefär 6 svenska 
kronor, vilket räcker till ris åt en stor familj. Och det är minsann så många som 
inte kan få något arbete alls. 

Så kom vi fram till bunkern vid Yong-sans järnvägsstation. En väldig grå betong
koloss med gräs på taket belägen på en stor, kal, öppen plats som hade varit tröst
lös om den inte som nu varit befolkad av ett myller av lekande barn i alla åldrar, 
t jattrande kvinnor och värdigt piprökande män, som alla hade påfallande lite och 
påfallande dåliga kläder. V å r ankomst väckte en del uppseende men miss Lee var 
en gammal bekant och vi skandinaver var nog inte den första grupp utlänningar 
som hon fört dit. Fatt iga koreaner tigger nästan aldrig, det visste vi av egen er
farenhet, men de här var yrkestiggare nästan allihop, sammanbragta efter alle
handa sorgliga tilldragelser, och de attackerade oss utan omsvep men leende och 
på ett vänligt sätt. H ä r bodde nu 450 personer, berättade vår ciceron, därav cirka 
200 barn i åldern 24 timmar och uppåt . Bunkern har två fönstergluggar på 1 X 1 
meter ungefär samt en likadan öppen glugg i taket. Dörren, den absolut enda, är 
trång och väl skottskyddad med slussar och lågt tak. 

När man kom in från det vitglödgande solskenet utanför såg man först ingen
ting alls. Så småningom vande sig ögonen och man upptäckte att man. stod i en smal 
gång med vältrampat jordgolv och att man kunde vandra fram liksom på en mi
niatyrgata med öppna dörrar in till dockskåpssmå hem, där folk satt på sina strå
mat tor och åt ris med pinnar ur mässingsskålar. Et t tämligen normalt familjeliv 
utvecklade sig i skenet av stearinljus och en och annan fotogenlampa, barn lekte, 
kvinnor skötte matlagning över koleld, unga flickor sopade och bar vatten, det såg 
förvånansvärt välstädat och prydligt ut . Men luften var svår att andas, miss Lee 
berättade att under vintertid, när många koleldar brinner samtidigt för a t t få upp 
värmen, måste brandkåren ideligen rymma ut hela byggningen emedan folk blir 
mer eller mindre kolosförgiftade. 

— De bär u t dem på marken om det så är snö, och när de kvicknat till går de 
bara tillbaka in. 

De flesta kvinnorna i bunkern såg ut att vara gravida, och syntes det inte på 
dem så var de det nog ändå, sade miss Lee. De flesta såg förvånansvärt glada och 
friska ut men ett par låg synbarligen svårt sjuka, Anna-Stina och vår svenska barn
läkare beslöt genast att till varje pris ordna plats åt dem på sjukhuset. Några vux
na och några barn hostade också misstänkt, doktorn sa tbc. 

Nu hade en mindre härdad sjuksköterska bland de våra fått nog, hon trevade 
sig brådstörtat mot utgången. Själv måste jag ideligen erinra mig en punkt i mitt 
tjänstgöringskontrakt där det frågas om jag själv ansåg mig vara fullt fysiskt och 
psykiskt frisk. Hemma i min ljusa vackra Stockholmsvåning hade jag utan tvekan 
svarat ja , det betydde väl ungefär: Är ni tuff? N u måste jag nypa mig kraftigt i 
lillfingret för att kunna stanna kvar. 

I nästa bås låg den lilla som fötts i nat t på sin moders arm, inlindad i rena 
trasor. Ungen sov och mamman såg så lugn och lycklig u t som bara en nybliven 
mor kan göra. Vid hennes fötter satt en gammal kvinna, förmodligen mormodern 
och gav bröstet åt ett något äldre barn. 
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Vanlig syn på gator och vägar. Koreaner är skickliga att balansera skiftande 

bördor på huvudet. 



—• Det finns ingenting i, sa miss Lee, det är bara som en tröst. Tre par skor stod 
i rad i dörren, mors, mormors och lillebrors. Litet längre bort i gången myllrade 
fem småbarn runt sin mamma, de disponerade två stråmattors golvyta, ungefär 
fyra kvadratmeter. T u r a t t koreanerna aldrig använder sängar. 

En patetisk syn erbjöd en medelålders man med en förtjusande söt å t tamåna
ders halvnaken flicka i knät. Själv hade han knappt kläder att hölja sig med och 
vi fick höra att frun övergivit honom när barnet fötts och nu levde som prostituerad 
i en annan stad. Han hade på sitt tiggeri dock lyckats skaffa mjölk åt flickan, 
amerikansk torrmjölk. I början hade grannkvinnor delat med sig av sig själva. Och, 
egendomligast av allt, han hade alltid betalat hyran för sin eländiga bostad, bun
kern ägdes nämligen av en affärsman som pressade fram veckoavgift av sina hyres
gäster. Doktorn, som hastigt inspekterat flickan, bad miss Lee framföra en kom
plimang för a t t han skött sin dotter så väl att hon verkade fullständigt frisk och 
inte ett dugg efterbliven. Då sken han u p p ett ögonblick för att åter försjunka i sitt 
sorgsna stirrande. 

— Nå, flickor, lovar ni nu at t hjälpa till att samla in kläder och pengar till ris, 
ropade Anna-Stina i skumrasket. Hon hade tydligen sinne för att det psykologiska 
ögonblicket var inne at t avkräva oss ett löfte om medverkan. •—• Det kan dröja 
evigheter innan sändningarna från R ä d d a Barnen kommer ut. 

Vi lovade —• och så for vi hemåt i den gamla bilen. Det hade hunni t mörkna, 
söderns snabba växling mellan dag och natt . Vid South Gate arbetades det fort
farande, nu i skenet av flammande facklor. Arbetarnas gestalter kastade groteska 
skuggor u p p mot murarna. Barnen sov på mödrarnas ryggar. Vid ett stenröse låg 
tre fyra småbarn på tidningar med en säck över sig. De sov djupt med fridfulla 
anletsdrag. Vi vågade knappast tänka på var de skulle sova i vinter, när kylan kom. 

Bara några veckor efter vårt besök i bunkern anlände tio enorma lårar fyllda 
med kläder från Sverige, Norge och Danmark. De luktade lite unket efter den 
långa båttransporten, men Anna-Stina satte igång alla lediga personer på sjuk
huset och snart var alltihopa utbrett i solskenet på gräsmattorna. Där låg ylle för 
de minsta och overaller för de små, strumpor och underkläder för alla åldrar och 
alla kön, jumprar och kjolar och långbyxor och herrkostymer och skor, skor, skor. 
Men inga balskor den här gången och inga aftontoiletter, bara användbara vettiga 
kläder för vinter och sommar. Syster Ann-Marie, en blond stilig svenska, går och 
sorterar och vänder och vädrar plaggen. D å och då t i t tar hon på en blommig fla
nellmorgonrock. Plötsligt ropar hon till: •— Nej se, den här har varit min! H ä r 
sitter j u mit t gamla tvät tmärke! Hon hade skänkt den till en klädinsamling innan 
hon for till Korea, och nu hade alltså också den kommit dit. 
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II En amerikansk läkare i Korea 

Under min tid som preparatris vid det skandinaviska undervisningssjukhuset i 
Seoul lärde jag känna en del folk som skickats dit av olika hjälporganisationer. 
Bland dem finns en amerikansk läkarmissionär, en kraftfull, färgstark person, som 
med liv och själ går in för att hjälpa, praktiskt, handgripligt, och vars blotta exem
pel skulle kunna sätta fart på de allra tröttaste och i hopplöshet nedsjunkna med
arbetare. 

Han heter William H Brownlee, är 45 år gammal, stor, stark och glad och han 
blev läkare mest av en slump. Efter avslutad high-school gjorde han värnplikt vid 
flottan och en dag fick han i sin hand ett papper som intresserade honom. Fem 
man av hans årsklass erbjöds fria medicinska studier om de kunde uppfylla vissa 
fordringar. Man skulle vara presbyterian —• pengarna kom från presbyterianska 
kyrkan. Man skulle ha en viss, inte alltför hög poängsumma på studentbetyget, vara 
villig att bli reservofficer vid flottan, vara ogift och till och med beredd att för
binda sig att inte ingå äktenskap under de närmaste sju åren. Bill sökte stipendiet. 
Den sista punkten bekymrade honom föga, han var vid den tiden blyg för flickor. 
Till sin stora förvåning blev han en av de fem lyckliga bland hundratals sökande. 
Den ovanliga kombinationen var kanske inte så lät t att uppfylla. 

Nu följde många år av intensivt pluggande. Bill som tidigare inte ägnat en tanke 
åt hur folk ser ut inuti blev djupt intresserad av sina studier. Han klarade sin 
läkarexamen och sin officersutbildning inom planlagd tid och idag, när han sitter 
på den långsmala verandan som löper utmed hans enkla bostad i Korea, tycks han 
inte riktigt fatta hur det hela gått till. Först när de sju åren var gångna och blyg
heten inte så besvärande längre, lärde den unge skeppsläkaren känna Joan, hans 
blivande hustru. 

J ag träffade Bill första gången på National Médical Center i Seoul när han kom 
in på mitt laboratorium med några prov från patienter på Jade Christian Hospital, 
hans primitiva lilla sjukhus 60 miles österut. H a n var pratsam och hungrig och 
hade kört jeep sedan sex på morgonen och det var lunchdags, så jag tog honom 
med till vår mäss och instruerade honom i det skandinaviska smörgåsbordets av
ätande. H a n gjorde inga försök att dölja sin förtjusning. I en timmas tid åt han, 
berättade om sina djärva operationer och hårresande fall och beklagade ideligen 
att han helt koreanskt tidigt på morgonen lagt in en stor portion ris. När han hun
nit till efterrätten släppte han ut svångremmen till sista hålet och åt sig igenom in
lagda persikor, ananasskivor och en citronfromage samtidigt som han målande be
skrev hur han förlöst en kvinna en nat t i en eländig hydda utan annan belysning 
än en ficklampa. Barnet hade lagt sig på tvären och ville inte fram, måste vändas 
först. Kvinnan låg på sin stråmatta och Bill låg på knä bredvid och detta var som
maren 1962. Och vid kaffet drog han upp byxbenen och visade att knäna hade kvar 
ett blåaktigt mönster av skarvarna mellan stråmattorna. Och ungen var oskadd och 
av manligt kön, så det var ju enligt barnafadern värt en kostnad av 120 Won, det 
är nästan en hel dollar. 

—• Jag gör ingenting gratis säger Bill, •— det får man bara dåligt rykte av, och 
förlåt att jag pra tar så mycket vid bordet, men man blir sådan när man mest går 
bland koreaner och knagglar sig fram på deras språk och träffar »rundögon» så 
sällan. Och så kommer han in på sina isolerade år bland eskimåer i Alaska för att 
hastigt övergå till att berät ta om hur det var att bota sjuka på en Söderhavsö. 

Det temat kommer han in på igen när jag fått ledigt några dagar och tagit mig 
ut till J ade Hospital via ganska skumpiga vägar genom vattendränkta risfält och 
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smaragdgröna toppiga bergskedjor bevuxna med den för Korea typiska buskvege
tationen. Det regnar, varmt, tropiskt, ihållande. Hustru Joan sitter för en gångs 
skull med händerna i kors men protesterar och vill tala om aktuellare spörsmål. 
Men barnen och den från Chicago nyanlända 17-åriga niecen Gale och jag vill 
gärna höra mera. Vi sitter i en lång rad på verandan och drar in fötterna för att 
inte bli våta. Cikadornas orkestermusik stiger och sjunker i rytmiska vågor och ut
sikten över dalen nedanför är overklig bakom vattenridån. Julie sitter i pappas knä, 
hon är 3 år och rödlockig och fräknig på näsan. Barbara, 14, tvinnar en docka av 
en pappersservett och Julie knyter fast den på sin rygg med skärpet, hon är född 
i Korea och har aldrig sett en barnvagn. Under vilka säregna förhållanden får inte 
barnen i en sådan här familj växa upp. Där är Doug, tolvåringen, som kan utföra 
en vuxen mans arbete när det gäller att bära vatten och hjälpa till på fälten i 
sommarlovet ; där är glasögonprydda nioåringen Pamela. Hon är skarp och logisk 
som en jurist och bara läser och läser, går inte i skola alls, kan och vet mycket mer 
än alla vi andra tillsammans. Men morotsröde Mark är i alla fall den ende i fa
miljen som talar flytande koreanska, han går i byfolkskolan och får vara tolk ibland. 
Men han är märkbart besvärad av den uppmärksamhet hans ullhår och fräknighet 
väcker, skolbarn brukar ju inte vara diskreta precis och är det allra minst i Korea. 

— Dom klappar mig som en hund, säger han trumpet, och Bill konstaterar att i 
Korea finns det inga fräkniga människor alls och alla har de ju samma blåsvarta 
vackra hår utan den ringaste dragning i brunt. 

Joan och jag sätter p å oss skorna, de vanliga koreangaloscherna helt av gummi 
med spetsiga uppsvängda tår, mycket ohygieniska, iskalla på vintern och våtvär-
mande på sommaren men just nu det enda verkligt praktiska i vätan. Vi skall pro
viantera till middagen, mogna majskolvar från manshöga stånd, tomater och squash 
från köksträdgården. 

Läkarmissionären William H Brownlee är en effektiv medarbetare i strävandena att be
kämpa nöd och sjukdom bland sydkoreanerna. Han ses här i kretsen av sin familj, som 
varit med honom under hans motsvarande verksamhet bland eskimåer i Alaska och 
infödingar på en söderhavsö. 



— Det här skulle man haft i Alaska, säger Joan, där åt vi mest sälkött, och på 
Tamori , ön i Söderhavet, fick vi bara fisk och krabbor och musslor till leda, tänk 
om man kunde blanda lite bättre ändå. 

— Ja, nu har vi varit tre år i Korea och har tre år kvar på kontraktet, säger Bill. 
Vi går till bords och jag har just tacksamt konstaterat att vi skall äta vid ett 

stadigt ekbord av vanlig höjd och inte sittande på små runda mattbitar kring ett 
lågt koreanskt dito, det är roligt första gångerna men väldigt obekvämt. Bill läser 
en lång improviserad bordsbön och inbegriper i välsignelsen inte bara familjen utan 
även mig och samtliga våra släktingar i Amerika och Sverige. En djup och tros
viss andakt fyller rummet, vi känner oss hemma och trygga i det främmande landet. 
Men just efter bönen innan han fått i sig en matbit kallas han till sjukhuset, hälf
ten som läkare och hälften som missionär, han stoppade bibeln under skjortan när 
han sprang iväg. Det är patienten med växten i magen, som behöver hjälp, eller 
rättare sagt han utan växten, för han är nyopererad. 

— I morse var han så pigg att han kunde läsa bibeln, och det är ju ändå det 
viktigaste, tycker Bill, och det enda som verkligen har någon betydelse. Dör han av 
cancer så har han i alla fall fått läsa bibeln först. Men nog finns det väl ändå hopp 
om tillfrisknande. Några t immar efter operationen stapplade han på egna ben till 
uthuset, 40 yards bort, de är gjorda av segt virke, koreanerna. Men man får nog 
aldrig veta hur det går, den här omgången klarar han nog men sedan? Folk här 
är som djur, de känner på sig när slutet nalkas och då vill de vara hemma, släpar 
sig hem själva eller får hjälp av anhöriga. — Så inte får Bill möjlighet till några 
slutliga anteckningar i journalerna. 

Nästa morgon gryr med strålande sol och jag följer med till polikliniken där Bill 
har mottagning. Sjukhuset ligger direkt på marken, ingen källarvåning, operations
salen ser u t som en tvättstuga med cementgolv, saknar elektricitet. 

— Det är bäst att operera vid solljus, men folk trycker näsorna platta mot 
fönstren när jag skär upp någon stackare, säger Bill, det är deras gratisnöje att 
t i t ta på och stå där och fnissa. Men de sviker inte sina anhöriga, de bor med dem 
här och matar dem och sköter dem som väl är, vi har ju ingen personal till det. 
Men när dom stjäl min steriliseringsgryta och kokar ris i den, då blir jag arg! 

Det passar bra med min hjälp i dag, den ena infödda sjuksköterskan har se
mester och den andra ligger sjuk i någon otäck virusinfluensa. Hon föll avsvim
mad på golvet i operationssalen igår. Återstår Gale och Barbara, 17 och 14 år 
gamla, fast beslutna att bli sjuksköterskor, men inte så värst härdade. De går u ' 
ibland och luftar sig och kommer tillbaka bleka men inte grönbleka, kämpar för 
att inte bära sig illa åt. Fullständigt oberörd är däremot tolken — chauffören — 
allt i allogossen Kim Chun Su. Han står i dörren iförd jeans och en gammal tröja 
med en färsk fluga på flugsmällan, vars kvicka daskar runt väggarna interfolierar 
hans rutinfrågor till pat ienterna: — Namnet? — H u r gammal är ni? — Och till 
alla kvinnor: — Är ni gravid? I vilken månad? Ja , de tycks vara gravida allihop 
fast det är inte ofta av den anledningen de söker. En har ett gammalt otäckt sår 
i foten efter en grepe, en har troligen gallsten och är vitprickig över magen efter 
akupunktur, har varit hos en kinesisk medicinman och örtläkare åtskilliga gånger 
förut. Han hade stuckit långa nålar in i kroppen på henne för att bota anfallen och 
han hade licens på att få göra det, ända till våren 1962. Numera är dessa ört-
läkarskolor stängda och rättigheterna indragna — men traditionen och gubbarna 
finns kvar. 

•—• De här patienterna är lika tåliga som eskimåerna säger Bill. Där var vi i tre 
år på en sjukstuga men det blev långsamt för Joan i vintermörkret, och barnen 
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kunde inte gå u t i kylan långa tider hur väl hon än byltade på dem. Och åter
igen kommer han in på sina jämförelser mellan koreaner och eskimåer. De på
minner så mycket om varandra, och det gäller inte bara utseendet. Bill har sett 
samma stoiska behärskning och tålamod inför kroppsliga lidanden hos båda, samma 
barnsliga nyfikenhet och det eviga fnissandet som åtföljer varje sak man har att 
säga varandra, vare sig det gäller någonting trivialt och likgiltigt eller någonting 
verkligt tragiskt. 

Men så kommer en patient som inte förmår fnissa, en medelålders kvinna med 
högra armen i ett obeskrivligt bandage. Bill vecklar upp så försiktigt han kan, 
kvinnan stönar sakta, armen är ohyggligt bränd upp till armhålan, andra och 
tredje graden — och det är en gammal svårt infekterad skada. — H u r gammal? 
frågar Chun Su. — Tre dagar. — Nej då, minst tre veckor, gissar Bill, om hon 
ändå kommit hit genast och inte gått till sin örtläkare först, det här blir svårt att 
klara. 

Under hela mottagningen sitter en kvinna på huk i ett hörn av rummet, det är 
sjukvårdsbiträdet i koreansk upplaga. Hon steriliserar instrument i en stor gryta 
och håller liv i kolelden med en solfjäder. Då och då går hon omkring och fläk
t a r de manliga patienterna, karlarna knäpper upp skjortan för att få lite svalka, 
och byxorna med. Kvinnorna får fläkta sig själva, deras traditionella vackra dräk
ter med rynkad hellång kjol och höghalsad långärmad jacka är nog ganska besvär
lig i värmen. Den nya regeringen har påbjudit halvlånga kjolar för att spara på 
tyget, dessa praktfulla brokadsiden. Det vore mer praktiskt förstås, men inte alls 
så vackert. Underkläderna är desto flärdfriare och kommer Bill på någon ung flic
ka från trakten som har modern b h, mumlar han »amerikansk soldatflicka» mel
lan tänderna. 

På eftermiddagen går vi rond i sjukhuset som har åt ta rum med plats för dub
belt så många patienter. För en oinvigd ser det mycket torftigt ut, men ingen har 
hitintills klagat. Tvär tom tycker de flesta a t t det ä r alldeles för fint och dyrbart 
(ca 40 cent om dagen) att ligga kvar, så de låter sig om möjligt bäras hem efter 
operationerna och bäras tillbaka efter ett par dagar för eventuell omläggning. Sjuk
rummen är små bås med stråmattor på golvet, alla vetter mot en hall med cement
golv, där man får gå in med skorna på. Det påminner om en nysopad lagård med 
spiltor omkring. Bill kliver in barfota till de sjuka, ligger på knä på golvet bredvid 
patienterna för att undersöka dem. 

— T u r at t vi bara har fyra stycken inneliggande, det blir ganska ansträngande 
för mina långa ben. Egentligen kunde mrs Kim här få gå hem, bättre än nu kan 
hon nog aldrig bli, men hon har inga pengar att betala för sig med. Jag har för 
länge sedan efterskänkt arvodet, men det vägrar hon att godta, bara stannar vecka 
efter vecka. Allt dyrare borde det ju bli för henne och inte vet j ag hur hon skall 
klara sig härifrån utan att t appa ansiktet, stackare. 

När arbetsdagen äntligen är slut tar vi oss ett bad i floden allesammans. V i 
»vita», exponerande olika grader och schatteringar av solbränna från rödbrunt till 
mörkt chokladbrunt, bildar en stojande, skrattande, sprattlande röra i ett stort upp
dämt handfat med sandbotten. Längre upp och längre ner tvät tar koreankvinnor 
sig själva och sin byk, de går i underkläderna och blottar så lite som möjligt av 
sin ljusa persikohy, så mycket slätare och vackrare ä n vår. På bron står några gam
lingar och betraktar våra moderna baddräkter. 

— Tycker ni att vi är intressanta? ropar Bill på bruten koreanska. 
—• Ja , mycket intressanta, svarar de och bugar artigt. 

En trucklast vägarbetare, män och kvinnor, s tannar för att få del av skådespelet, 
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. . . vår väg löper genom risfält och smaragdgröna toppiga bergskedjor bevuxna med den 
för Korea typiska buskvegetationen. 

Typisk gatubild. 



ett par av kvinnorna har barn på ryggen, de passar på och ger di ett tag. En tre-
årsgrabb tränger sig fram till sin mor. H a n vill få di och titta på rundögonen i ba
det på en gång. Modern har ett runt slätt ansikte med svarta uttryckslösa ögon, 
smala som springor och perfekta vita tänder, hennes små starka händer kan nog 
hantera korpen. Jag har sett dem i vägarbete, dessa små sega kvinnor, de bär sten 
i stålkorgar framför sig och ungarna har de fastspända på ryggen. Förmodligen var 
de glada att de hade betalt arbete fast lönen bara var några kronor om dagen. 

Hemresedagen fick jag känna på den verkliga blåslampan av hetta. Mark hjälp
te mig att köpa biljett, den kostade sex svenska kronor för de sju färdtimmarna. 
Bussen var pinfull men så småningom lyckades en vänlig ung man i uniform bereda 
plats för mig bredvid chauffören, som med jämna mellanrum torkade svetten ur 
pannan med en frottéhandduk som han hade hängande om halsen. Den var för 
övrigt hans enda beklädnad på överkroppen och är den enda vedertagna chaufför
uniformen sommartid, även bland taxichaufförerna i Seoul. Tacksam trängde jag 
mig fram, klättrande över bylten och korgar och annat gepäck, iakttagen och kom
menterad av en skrattande men vänlig skara. Den unge soldaten ansträngde sig 
med hela kroppen för att få ihop ett par meningar på engelska och jag bidrog 
med de få koreanska glosor jag lyckats lära mig. Det blev en regelrätt intervju, där 
han frågade och jag svarade. Varifrån kom jag, vad gjorde jag i Korea, vad hette 
jag, hur gammal var jag. Varje svar ropades ut bakåt i bussen så att alla kunde 
följa med. Fnissningar och förvånade susningar drog genom auditoriet och ett be
klagande mummel när det kom fram att jag bara hade två döt trar och inga söner. 
Vid 12-tiden stannade vi för mat- och vilopaus mitt på torget i en liten stad. Jag 
blev bjuden på kallt ris i plastskål av en vänlig gumma som till och med hade extra 
ätpinnar att låna ut och hon åt med god aptit u r den tomatkartong som Joan skic
kat med mig. Middagshettan var ansträngande och jag klev ur bussen men efter ett 
par steg kom jag att tänka på historien om kräftan som hoppade ur grytan ner på 
den glödheta spisen och utbrast : Nej fy då, det här var ännu dj~ligare — och så 
klättrade den upp i grytan igen. Bäst klädd för tillfället var en fin gammal herre 
med långt glest bockskägg. H a n hade de traditionella vida vita långbyxorna hop-
hållna runt vristerna och den långa lediga kappan av samma naturvi ta kraftiga 
bomullstyg. Under kappan skymtade ett slags dubbelvävd väst av tunna glesa vidjor 
vars uppgift torde vara a t t hålla ett angenämt luftrum mellan kroppen och klä
derna. På huvudet bar han den stiliga koreanska svarta tagelhatten med hög smal 
kulle och breda brätten. 

Sista gången jag träffade Bill såg han blek och upprörd ut och hade lilla Julie 
vid handen. 

— Jag har varit nära att få straffet för mina synder, jag höll på att operera 
ihjäl Joan, säger han. Hon hade ett par svåra gallstensanfall och jag beslöt att 
operera henne själv, glömsk av att hon kanske inte skulle tåla narkosen lika bra 
som en koreanska. Hon låg medvetslös tre dygn och du kan tänka dig min förtviv
lan och hur jag hade det med sjukhuset och barnen. Men nu är hon Gud vare lo
vad utom fara. Nästa bekymmer är den här lilla ungen. Vi har alltid låtit henne 
leka med koreanbarnen fast vi vet att många av dem har tuberkulos. Hon är na
turligtvis vaccinerad, men jag har plötsligt fått misstankar — kanske tillbudet med 
Joan skärpt mig på ett nyttigt sätt. Gode Gud hjälp mig även denna gången! 

Till min glädje fick jag före min hemresa höra att allt stod väl till i familjen 
Brownlee och att två av hans varmaste önskningar snart skulle gå i uppfyllelse — 
Jade Hospital skulle äntligen elektrifieras, och han skulle få en koreansk under
läkare till hjälp. 
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Den tidigaste svenska u-landshjälpen — och 

den senaste 

Av författarinnan SIGNE H Ö J E R 

Nyligen hölls en ganska märklig utställning på Konstfackskolan i Stock
holm. Den kallades »Postlåda från Zululand». Föremålen var hemslöjd 
och konsthantverk, som genom ett svenskt initiativ tillverkats av afrikaner 
i Natal, Sydafrika. En enhällig press lovordade utställningen och allmän
hetens intresse blev oerhört stort inför denna nya form för svensk u-lands-
hjälp. 

Den är inte helt ny. Visserligen är det känt att missionen på många 
håll i världen uppmuntrat sina församlingsmedlemmar att tillverka ting 
som kunde säljas i västerlandet och att vita affärsmän inspirerat till för
säljning av turistsouvenirer. Men mindre känt är att det var en svensk, 
bergsmannen Carl Bernhard Wadström från Norrköping, som i slutet av 
1700-talet tog det första initiativet till en vad vi nu skulle kalla fullt mo
dern internationell hjälpverksamhet med humanitärt syfte, förlagd till 
Sierra Leone. I detta projekt ingick som en viktig del undervisning i hem
slöjd och hantverk. 

För den som här hemma fängslats av Ellen Hagens bok om Wadström 
var det en upplevelse att på ett bibliotek i Ghana finna hans två stora 
verk på engelska och franska. Denne säregne industriman och Sweden-
borgare, som i Sverige lett Trollhätte kanalbygge och uppfört vårt första 
valsverk, sändes av en grupp Swedenborgare i Norrköping på uppdrag 
till Västafrika för att undersöka möjligheterna att starta ett svenskt 
hjälpprojekt. Syftet skulle vara att »i människokärlekens intresse» gott-
göra något av de vitas grymheter mot de svarta under slavhandelns långa 
tid. 

Wadström blev så gripen av vad han såg under resan att han for di
rekt till England, den nation som mest profiterat av slavhandeln, och bad 
att få lämna en rapport till parlamentet. För att låta parlamentsledamö
terna med egna ögon se att de svarta inte var — vad många ansåg den 
tiden — obildbara och oförmögna till annat än slavarbete på plantagerna, 
hade han tagit med hem prov på deras handaskicklighet. Och i själva 
parlamentet anordnade Wadström en hemslöjds- och hantverksutställ
ning, där han visade negrernas arbeten i järn, guld, filigran, läder, bom
ull. 

Först gällde det, ansåg Wadström, att få ett förbud för slavhandeln, 
som var en skamfläck för kristna nationer och som fördröjde all utveck
ling i Afrika. Men man skulle inte inskränka sig till detta utan också or
ganisera en positiv hjälp till självhjälp för de svarta, lära dem läsa och 
skriva, sända dit hantverkare och rådgivare i jordbruk, lära dem väva, 
inrikta dem på handel med andra ting än slavar. Råvaror som gummi, 
indigo, mineraler fanns det övernog, man skulle bara lära befolkningen 
att bruka dem. Sina planer beskriver han utförligt i sin stora Studie i 
kolonisation (An essay on Colonisation 1794). Själv tänkte han under-

535 



När Wadström i engelska parla
mentet pläderade för slavhan
delns avskaffande visade han 
hur omänskligt de fångna 
negrerna stuvades ombord på 
skeppen. Bilden ovan. 

Carl Bernhard Wadström 
( 1746—1799) fick tillnamnet 
Filonegros, negrernas vän. På 
von Bredas målning (t h) på 
Nordiska museet ses han under
visa en slavgosse, som han fri-
köpt och vars skolgång han 
bekostade. 
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visa infödingarna i vävning och för att utbilda sig uppförde han en tex
tilfabrik i Manchester, som han ledde medan projektet förbereddes. 

Man skulle önska att svenska u-landsarbetare av i dag gick så grund
ligt och allvarligt till verket som Wadström. Trots att kommunikatio
nerna utvecklats så oerhört sedan hans tid är det ännu svårt för en ex
pert att få detaljerade uppgifter om det land där han skall arbeta. Wad
ström bifogar kartor och ger i flera kapitel värdefulla fakta om Sierra 
Leone. I samarbete med en svensk husbyggare Anders Johansen ritade 
han tropikbostäder och gav informationer om hur barn, medelålders och 
gamla skulle skydda sig för landets sjukdomar. 

Wadström diskuterade projektet i samarbete med framstående engelska 
abolitionister. Man bildade ett Sierra Leone-sällskap för att samla in me
del och fick stöd från regeringen. En friköpt slav med det svenskinspire-
rade namnet Gustavus Vasa, styrman under många seglatser, fick i upp
drag att utrusta tre fartyg. Ombord var 1 200 frigivna slavar, soldater 
för att skydda kolonin, hantverkare, jordbrukare, lärare och flera svenska 
vetenskapsmän, som skulle samla forskningsmaterial. 

Projektet blev en stor framgång för idéerna från Norrköping. Wad-
ströms plan för staden Freetown i Sierra Leone började ta fasta former 
och Johansens hus fungerade utmärkt. Negerbarnen i skolorna visade sig 
vara lika begåvade som vita barn — det hade förut ingen velat tro. 
Zoologen Afzelius och kemisten Nordenskiöld rapporterade om värdeful
la samlingar. Hantverkarna — våra dagars yrkeslärare — lärde befolk
ningen olika tekniker för hantverk och slöjd. Svensken J Strand var 
sekreterare i den statsstyrelse man bildat där de färgade självklart satt 
med i ledningen. Man införde ett eget penningväsen som skulle ersätta de 
osäkra kaurisnäckorna och byteshandeln. Myntet visar en svart och en 
vit hand som möts i handslag. Runt sigillets knäfallande neger står: är 
jag inte en människa och en broder? Men — liksom våra två världskrig 
förstörde mycket arbete över gränserna, så blev fransk-engelska kriget slu
tet för den blomstrande kolonin. Den bombarderades av franska fartyg i 
sold hos slavhandlare. 

Fastän man sett många olika länders hjälpprojekt i modern tid fram
står detta från 1700-talet som något ganska enastående. Det var planlagt 
i minsta detalj, det var rent humanitärt och vetenskapligt och syftade en
bart till att utveckla den svarta befolkningen. Någon exploatering för 
västerlandets räkning var det inte tal om lika litet som proselytverksam
het. Ännu i dag kan företaget stå som mönster för verksamhet i u-län-
der. 

Svenskt internationellt bistånd har i våra dagar koncentrerats till sådana 
områden där Sverige har något speciellt att lära ut. Hälsovård med ton-
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vikt på barnavård, familjeplanering, bostadsbyggande, socialvård. Ett rik
tigt grepp i specialiseringens tid, även om vi alltmer börjar förstå att det 
ena behovet hänger samman med det andra. Så har den svenska hjälpen i 
Etiopien vidgats till flera områden, så har Rädda Barnens spetälskekam-
panj i Tanganyika nu utökats till att omfatta både förebyggande barna
vård och allmän hälsoundervisning. 

Om vi nu återknyter till utställningen av afrikansk hemslöjd i Stock
holm, måste vi säga oss att frånsett hälsovård, familjeplanering etc 
finns det ett område där Sverige intar en särställning i världen, dvs inom 
hemslöjden och konsthantverket. För femtio år sedan höll den svenska 
hemslöjden på att dö ut för industriella alster. Det var också en tid av 
materiell fattigdom i svenska torparstugor. Hemslöjden återuppväcktes 
och blev till en hel revolution för de många som den tiden var beroende 
av ett mindre tillskott i ekonomin. Sedan dess har den gått sin segergång 
och hemslöjden har blivit en bruksvara. Sjukhus och andra offentliga in
stitutioner beställer ofta sina inredningar från hemslöjden. 

Svenska kommittén till stöd för afrikanskt konsthantverk hade detta för 
ögonen när vi satte i gång i Sydafrika. Konstnärinnan Berta Hansson som 
noga studerat förhållandena där, fann att den fina gamla afrikanska hem
slöjden höll på att försvinna för västerländskt kram. Den svenske biskop 
Fosseus i Umpumulo sände ut ett nödrop om hjälp i svensk press. I stora 
delar av Natal lämnas kvinnor och barn ensamma kvar i reservaten, me
dan männen och de vuxna pojkarna flera år i sträck arbetar i Johannes
burgs gruvor. De bildar ofta nya familjer och glömmer bort de gamla. 
Jordbruken i reservaten är utarmade genom erosion och ger inte tillräck
lig försörjning. Fattigdomen är stor. 

Men Sydafrika räknas inte som ett u-land och stöd kan därför inte på
räknas från den statliga nämnden för internationellt bistånd (NIB). 
Pengar måste skaffas frivilligt. Därvidlag har fru Jytte Bonnier varit out
tröttlig och uppfinningsrik. Men skall pionjärverksamhet lyckas beror det 
ofta på att de rätta människorna sänds ut. Här anmälde sig två unga 
och entusiastiska konsthantverkare, Peder och Ulla Gowenius. Han är 
teckningslärare, hon textilare, och de lovades allt stöd av biskop Fosseus 
och domprost Luthuli i Umpumulo. 

Under studier av vad som fanns kvar att bygga på av afrikansk hem
slöjd fann de till att börja med att mycket glömts bort redan. Fastän det 
var gott om får och getter kände befolkningen inte längre till att man 
kunde klippa ullen medan djuren levde. Så snart kan traditioner och fär
digheter försvinna! Från Nordiska Museet sändes ner modeller av slän-
dor och man började med att tillverka sådana av bambu och att lära 
folket spinna. Medan makarna Gowenius förberedde hemslöjdsskolan ar
betade de som terapeuter bl a på svenska kyrkans tbc-sjukhus. De afri-
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En zulu-kraal i närheten av Umpumulo, där den svenska hernslöjdsskolan ligger. För 

boskapen görs alltid inhägnader av bambu eller andra buskarter. 
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En träskulptur och en mat ta . Prov på afrikanskt konsthantverk som återupplivats av 
de svenska konstfackungdomarna. 

kanska vävstolarna är smala och kan lätt hanteras av patienterna. Peder 
gav handledning i teckning och träslöjd. Båda var helt inställda på att 
inte komma med några pekpinnar från Sverige. Här var de på samma 
linje som Wadström. Bland undertryckta befolkningar gäller det främst 
att inge självtillit, att få dem att förstå att de har något eget och mycket 
värdefullt att ge i sin slöjd och sin konst. 

Och nu började en förbluffeisens tid för de båda svenska konsthant
verkarna. När afrikanen blev uppmuntrad visade han sig kunna både 
teckna, skulptera, färgsätta och göra mönster. Den konstnärliga begåv
ningen ligger i blodet. Det måste för de båda Gowenius ha varit en lika 
stor överraskning och glädje som det var för oss när vi fick se de egyptis
ka barnens gobelänger på Moderna museet. 

Och så den sociala aspekten. När pastor Holger Benettson från Mis-
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Patienten mr Mbusi (bilden 

ovan) väver band. »En 

fin man med ett härligt gott 

leende.» 

Olpa gör de första försöken 

med sländan. 

En paus i vävningen för att 

bära lillasyster. Båda har 

tbc och är patienter på 

Umpumulo sjukhus. 
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sionsstyrelsen i Uppsala kom tillbaka från ett besök vid Umpumulo, be
rättade han att för de sjuka hade terapin som sådan gjort fullkomliga un
derverk. Apatiska tbc-patienter hade fått livsviljan tillbaka, de blev for
tare friska än läkarna väntat. För att inte tala om fröjden att få tjäna 
en slant. 

Resultatet av dessa patienters arbete kunde vi alltså nu få se på ut
ställningen som arkitekt Åke Huldt, ledamot av den svenska kommittén, 
hade ordnat tillsammans med ett team unga elever. Konstfackeleverna 
var så betagna i de afrikanska naturfärgade eller sparsamt färgade mat
torna, veporna, gobelängerna, linoleumtrycken, halsdukarna, träsnidena, 
strå- och gräsarbetena att de köade tre timmar före vernissagen för att få 
köpa en sak de fastnat för. De fick också ögonen öppna för hur mycket 
Afrikas konst — alltifrån buschmännens grottmålningar — betytt för kons
ten i västerlandet. 

Flera av kamraterna på Konstfackskolan, som haft föga förståelse för 
Peder och Ulla Gowenius beslut att ägna sig åt Afrika, kom nu och frå
gade om möjligheterna att få arbeta där. Deras yrke hade fått en ny inter
nationell aspekt. 

Hemslöjdsskolan i Umpumulo, inrymd i ett svenska kyrkan tillhörigt 
hus, är sedan september i full gång. Man har flera elevansökningar än 
platser. Genom inkomsterna från utställningarna är det nu möjligt att 
utvidga. En keramiker kommer att sändas ner för att ägna sig åt under
visning i krukmakeri. Det mesta som tillverkas är bruksartiklar, filtarna 
t ex behövs väl under den kalla årstiden, krukorna används i hushållet. 

Verksamheten har alltså visat sig långt mera fruktbärande än vad initia
tivtagarna vågat hoppas. 

Efter det framgångsrika experimentet i Umpumulo kan liknande verk
samhet startas i andra länder i Afrika. Att döma av intresset hos svenska 
slöjdare, terapeuter och konstfackelever kommer det inte att bli svårt att 
få yrkesutbildade personer att resa ut. Ett nytt område har öppnats för 
svenskt bistånd till u-länder. 

När det gäller Sydafrika finns det dessutom just nu många svenskar, 
som känner djupt för de infödda och följer deras heroiska kamp för män
niskovärde, men som ofta har svårt finna vägar att hjälpa. En väg — 
och i mångas tycke en riktig och förnuftig —• är att stödja denna verk
samhet till självhjälp. 

Det kan vara värt att minnas att detta stod klart för svenska pionjärer 
redan för snart tvåhundra år sedan. 

(Svenska Kommittén för stöd åt afrikanskt konsthantverk har postgiro
nummer 90 09 49.) 
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Information från Statens Ungdomsråd 

Ungdomsrådets anslagsäskande och lämnad redogörelse för 
verksamheten 
Statens ungdomsråd har bl a, genom Kungl brev den 27 juli 1961, Kungl 
Maj:ts uppdrag att vara samordnande och rådgivande organ för upplys
ningsverksamhet i ungdomsfrågor m m. För budgetåret 1961/62 ställdes 
600 000 kronor till verksamhetens förfogande och i skrivelse till Kungl 
Maj:t den 6 oktober 1961 framlade ungdomsrådet förslag till disposition 
av ovannämnda anslag. Samtidigt äskade rådet anslag för budgetåret 1962/ 
63 på 810 000 kronor och kom senare att anvisas 600 000 kronor. 

För budgetåret 1963/64 har rådet nu i höst äskat nya 600 000 kronor. 
I samband med äskandet har ungdomsrådet lämnat en kortfattad redo
görelse, dels för verksamheten 1961/62, dels för rådets förslag rörande 
ramdisposition av de för innevarande budgetår tillgängliga medlen, dels 
slutligen förslag till disposition av äskade 600 000 kronor för 1963/64. 

Vi skall i det följande presentera vad som i huvudsak anförts i ung
domsrådets framställning till Kungl Maj :t. 

Verksamheten 1961/62 

MEDELSDISPOSITION 

Med bifall till Kungl Maj:ts i proposition nr 104 år 1961 framlagda för
slag, anvisade riksdagen för budgetåret 1961/62 till Viss upplysningsverk
samhet i ungdomsfrågor m m ett reservationsanslag på 600 000 kronor. 
Genom beslut den 9 juni 1961 anvisade Kungl Maj:t 100 000 kronor där
av till kontrollstyrelsen, för bestridande av kostnader för anordnandet av 
den kampanj mot anskaffandet av rusdrycker till ungdom, som samarbets-
nämnden i alkoholfrågan senare kom att utföra. 

Vid sammanträde den 25 september 1961 beslöt ungdomsrådet, att an
slaget Viss upplysningsverksamhet i ungdomsfrågor m m för budgetåret 
1961/62 skulle disponeras enligt följande: 

Slutförande av viss undersökning rörande kampanjen Ansvar och 
Nykterhet 1 600 

Kostnader för delegationens sekretariat m m 26 000 
Länskonferenser i ungdomsfrågor 47 000 
Konferens för producenter och konsumenter av ungdomsfilm 9 000 
Kortfilmspristävling tillsammans med TV 65 000 
Synopsispristävling 10 000: 
Inventering av tillgänglig film ; svenskt tal till utländska filmer o d . . 25 000 
Kontaktkonferenser; pressen — radio/TV — ungdomsorganisationer . . 10 000 
Kampanjer 

»Mötespaket» kring ledarrekrytering och -skolning 70 000 : 
Bidrag till organisationerna för att möjliggöra deras medverkan . . . 135 000: 

Restpost för under tiden oktober 1961—juni 1962 uppkomna nya 
projekt angående punktkampanjer, forskning m m 101 400: 
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RÅDETS DETALJFRAMSTÄLLNING 

Ungdomsrådet har för upplysningsverksamheten gjort följande detaljfram
ställningar om medel : 

2 december 1961, 43 000 kronor för genomförande av 24 länskonferenser 
i ungdomsfrågor, samt 205 000 kronor till en upplysningsverksamhet för 
rekrytering av ungdomsledare, varav 135 000 kronor avsågs utgå till olika 
ungdomsorganisationer för deras medverkan i verksamheten; 

12 januari 1962, 27 000 kronor för att i samarbete med Sveriges Radio 
genomföra en pristävling, dels rörande manuskript, dels rörande synopsis, 
för ungdomsfilm; 

6 mars 1962, 6 500 kronor för utdelning av stipendier till journalister 
inom ungdomsorganisationernas press samt inom dags- och veckopress, 
radio och television. Samtliga dessa framställningar har av Kungl Maj:t 
bifallits. 

I upplysningsverksamheten under året har — med ianspråktagande av 
medel som tidigare anvisats av Kungl Maj :t — även genomförts två kon
taktkonferenser, dels en mellan press och ungdomsorganisationer, dels en 
mellan Sveriges radio och ungdomsorganisationerna. 

Statens ungdomsråd har avgett utlåtande över remisser från Kungl 
Maj:t rörande ansökningar från organisationer och andra om anslag till 
särskilda »punktkampanjer». Genom bifall till sådana ansökningar har 
Kungl Maj :t anvisat sammanlagt 55 000 kronor; således har statens film-
granskningsråd fått 10 000 kronor, Riksförbundet mot Tobaken 15 000 
kronor och kontrollstyrelsen ytterligare 30 000 kronor (utöver tidigare er
hållna 100 000 kronor). 

Det totala belopp av 1961/62 års anslag som antingen tagits i anspråk 
eller av rådet reserverats för viss verksamhet, uppgick till 459 602 kronor. 
Till budgetåret 1962/63 kvarstår därför en reell behållning på 140 398 
kronor. Ungdomsrådet har dock i årets petita i detta sammanhang an
mält, att från Kungl Maj:t till rådet remitterats ansökningar om bidrag 
för upplysningsverksamhet i ungdomsfrågor uppgående till ca 279 000 
kronor, över vilka rådet ännu inte hade avgett utlåtanden. 

Rambudget för 1962/63 

De för 1962/63 disponibla medlen är ovan nämnda 140 398 kronor samt 
det nya anslaget på 600 000 kronor, dvs sammanlagt 740 398 kronor. Ung
domsrådet har föreslagit följande disposition av dessa medel: Kostnader 
för delegationens sekretariat m m, 35 000 kronor; ungdomsfilm 200 000; 
ungdomskampanj rörande ledarrekrytering och ledarskolning, 200 000 ; 
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föräldrakampanj i uppfostringsfrågor, 150 000 samt slutligen till punkt
kampanjer, 155 398 kronor. Till förslaget har fogats följande motivering. 

I enlighet med Kungl brev den 27 juli 1961 skall på grundval av riksda
gens beslut rörande viss upplysningsverksamhet i ungdomsfrågor i anslut
ning till Kungl Maj:ts proposition 104 år 1961 statens ungdomsråd arbe
ta för främjandet av produktion av film för ungdomsupplysning och så
som underlag för diskussioner i ungdomsfrågor samt stödja därmed sam
manhängande verksamhet. Som anmälts tidigare har rådet under bud
getåret 1961/62 anordnat en tävling i samarbete med Sveriges Radio/TV 
för att få fram dels synopsis och dels manuskript, som kunde läggas till 
grund för produktion av ungdomsfilm. 

Såsom anmäldes i förslaget till rambudget för budgetåret 1961/62, som 
avlämnades av ungdomsrådet den 6 oktober 1961, har en rad organisa
tioner och institutioner med intresseinriktning mot ungdomsarbete påta
lat den allvarliga bristen på användningsbar utbildnings- och informa
tionsfilm rörande ungdomspsykologi, ungdomsarbetets metodik m m. Ett 
antal filmer av utländsk tillverkning finns på skilda håll i landet. Deras 
användning försvåras emellertid för närvarande av att de saknar svenskt 
tal och svensk text. Delegationen inom ungdomsrådet är sysselsatt med en 
inventering av filmer, som lämpligtvis borde förses med svenskt tal eller 
svensk text. Vidare förbereder delegationen diskussionsmaterial i anslut
ning till pedagogiska filmer för ungdomsarbetet. Inom ramen för 
200 000: — kronor anser sig rådet under budgetåret 1962/63 kunna, dels 
i samarbete med Sveriges Radio/TV få till stånd viss produktion och dels 
fortsätta och slutföra inventering rörande undervisningsfilmer för ung
domsarbetet och sammanförande av material kring dessas metodiska an
vändande. 

Efter visst förberedelsearbete i rådet framlades i en skrivelse i novem
ber 1960 till Kungl Maj : t synpunkter rörande behovet av en upplysnings
verksamhet i syfte att underlätta ungdomens anpassning till samhällsli
vet. Rådets framställning överlämnades till 1960 års ungdomsupplysnings-
utredning, som avrådde från en tidsbestämd kampanj och framlade för
slag rörande en »rullande» upplysnings- och propagandaverksamhet. Ung-
domsupplysndngsutredningen sammanförde även material, som belyste 
den avgörande roll, som ungdomens eget organisationsliv spelar för upp
lysnings- och propagandaverksamhet på ungdomsrådet. 

I Kungl brev den 27 juli 1961 uppdrogs åt statens ungdomsråd att vara 
samordnande och rådgivande organ för viss upplysningsverksamhet i ung
domsfrågor samt att vidta åtgärder i syfte att underlätta ungdomens an
passning i samhället. I sina anslagsäskanden, avgivna den 6 oktober 1961, 
för budgetåret 1962/63 anmälde ungdomsrådet, att det under budgetåret 
1962/63 har för avsikt att förbereda en kampanj byggd på temat »Föräld
raansvar för ungdomen». 

Den 27 oktober 1961 uppdrog Kungl Maj:t åt rådet att »förbereda en 
upplysningskampanj med särskild inriktning på (föräldraansvaret samt att 
i övrigt inkomma med de förslag till åtgärder, som befinns erforderliga för 
genomförandet av rådets uppgifter enligt Kungl Maj:ts beslut den 27 juli 
1961». I anhållan den 10 mars 1962 har ungdomsrådet efterhört Kungl 
Socialstyrelsens och Kungl Skolöverstyrelsens synpunkter på den nu be-
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handlade kampanjverksamheten. Under förberedelsearbetet har ungdoms
rådet tillgodogjort sig de bestämmelser, som meddelats i den nya skollag-
stiftningen antagen av vårriksdagen 1962. Enligt denna skall ett systema
tiskt samarbete äga rum mellan föräldrar och skola. 

I såväl skolberedningens betänkande som i Kungl Maj : ts proposition 
1962: 54 angående reformering av den obligatoriska skolan m m framhålls 
fritidsfostrans betydelse för karaktärsdaning och personlighetsutveckling. 
Med framhållande av, att rådet i sin kampanj uppläggning ämnar samman
föra material till belysning av ungdomens åldersriktiga fostran och samver
kan mellan hem, skola och ungdomsorganisationer för ungdomens fostran, 
ämnar rådet även framhålla vikten av samverkan mellan fostrande och 
vårdande organ, vilken för övrigt förutsätts i nu gällande barnavårdslag. 
Rådet har för avsikt att upplägga kampanjen i nära samverkan med ung
domsorganisationerna och Målsmännens Riksförbund. 

Rörande de medel, som enligt rådets mening bör ställas till förfogande 
för understödjande av punktkampanjer har redan ovan framhållits det be
tydande belopp, som vid budgetårets början skilda organisationer ansökt 

Medelsram budgetåret 1963/64 

För budgetåret 1963/64 har ungdomsrådet äskat 600 000 kronor och fö
reslår följande disposition: kostnader för delegationens sekretariat m m, 
35 000; ungdomsfilm, 100 000; kampanj kring ledarrekrytering och ledar-
skolning, 200 000 ; föräldrakampanj kring uppfostringsfrågor, 200 000, 
samt för punktkampanjer , 65 000 kronor. Motiveringarna är dessa. 

Som framgår av kommentarerna, som lämnats i anslutning till förslaget 
rörande medeldisposition för budgetåret 1962/63, skall ungdomsrådets 
verksamhet — enligt Kungl Maj : ts direktiv och riksdagens beslut — ses 
som en långsiktig verksamhet för främjande av ungdomens samhälleliga 
anpassning. De »rullande» kampanjer, som förberetts och igångsatts tidi
gare måste i enlighet med till rådet givna direktiv uppföljas under nu be
handlade budgetår. Genom sammanställning av material för ledarrekry
tering och ledarskolning avser rådet att långsiktigt främja ungdomsorga
nisationernas fritidsfostrande arbete. 

På grundval av det material, som sammanställts och utarbetats under 
budgetåret 1962/63, igångsätts under budgetåret 1963/64 en kampanj för 
främjande av samverkan hem-skola-ungdomsorganisationer kring ungdo
mens fostran och för utvecklande av samarbetet mellan ungdomsfostrande 
och ungdomsvårdande krafter för främjande av ungdomens samhälleliga 
anpassning. 

Harry Andersson 
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Till socialstyrelsens bibliotek inkommen litteratur 
under tredje kvartalet 1962 

ALEXANDERSEN, J & MILHÖJ, P. De aeldre ålders
klasser. En materialesamling og en analyse. 
Kvhn 1962. (Socialforskningsinstituttets publ 9.) 

ALKOHOLFRÅGAN i arbetslivet. Sthlm 1962. 
(Centralförbundet för nykterhetsundervisning.) 

ALKOHOLVANOR bland helsingforspojkar. Hki 
1961. (Statistiska månadsuppgifter för Helsing
fors 1961:4.) 

BERICHT ùber die Entwicklung der sozialen Lage 
in der Gemeinschaft im Jahre 1960. Luxemb 
1961. (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft.) 

CHRISTIE, N & HAUGE, R. Alkoholvaner blant 
storbyungdom. Oslo & Bergen 1962. (Statens 
institutt for alkoholforskning. Skrifter. 1.) 

COLLECTIVE BARGAINING in the basic steel industry. 
A study of the public interest and the role of 
government. Wash 1961. (U S Department of 
labor.) 

FOLKSAMS FÖRSÄKRINGSUTREDNINGS BETÄNKANDE. 

Sthlm 1962. 
FURULAND, L. Statarna i litteraturen. En studie i 

svensk dikt och samhällsdebatt. Sthlm 1962. 
(Akad avh, Uppsala.) 

FÖRENTA NATIONERNA. E c o n o m i e c o m m i s 
s ion for E u r o p e . 

The rural housing situation in Europe. Geneva 
1962. (Publ 62.2.E.2.) 

— D e p a r t m e n t of é c o n o m i e a n d s o c i a l 
a f fa i rs . 
Démographie aspects of manpower. Report 1. 

Sex and age patterns of participation in 
économie activities. New York 1962. 
(Population studies. 33. Publ 61.13.4.) 

Démographie yearbook. 13 (1961). New York 
1961. (Publ 62. 13.1.) 

The social training of front-line rural develop-
ment workers. New York 1962. 

The United nations development décade. 
Proposais for action. New York 1962. (Publ 
62.2.B.2.) 

World économie survey 1961. New York 1962. 

(Publ62.2.C.l .) 
— Suppl. Economie developments in the 

Middle East 1959—61. New York 1962. 
(Publ 62.2.G.2.) 

GILLBERG, J . Befolkning och arbetskraft i Norr
land. Sthlm 1962. (Stencil från Industriens ut
redningsinstitut 1962: 2.) 

GLUECK, S & ELEANOR. Family environment and 
delinquency. Lond 1962. 

GÖRLING, L. 491. Roman. Sthlm 1962. 
HANSSON, R. Gruppstruktur och produktivitet. Ett 

bidrag till diskussionen om gruppdimensioner. 
Sthlm 1962. (Personaladministrativa rådet. 
Meddelande 28.) 

HERLITZ, N. Statstjänstemännen. 10 uppl över
sedd av O Westerberg. Sthlm 1962. [Stencil.] 

HULTEBERG, M & WAHLSTRÖM, O. Skolbyggnader 

i USA. Sthlm 1962. (Byggforskningen. Rapport 
81-) 

HUSEN, T. Tonårsskola i utbildningssamhälle. 
Några studier i amerikansk pedagogik. Sthlm 
1962. 

HYRENIUS, H & GUSTAFSSON, R. Tables of normal 
and log-normal random déviâtes. P 1—2. Gbg 
1962. (Göteborgs universitet. Statistiska institu
tionen. Skriftserie. 11.) 

INFORMATION om grundskolan. Handbok. Sthlm 
1962. (Skolöverstyrelsens skriftseric 59.) 

INTERNATIONELLA ARBETSBYRAN. 

The trade union situation in the Federation of 
Malaya. Report of a mission from the Inter
national labour office. Geneva 1962. 

10th international conférence of labour statisti-
cians. Report. Geneva 1962. 

1. General report on labour statistics. 
2. Statistics of industrial injuries. 
3. Statistics of hours of work. 
4. Computation of consumer price indices 

(special problems). 
INTERNATIONELLA ARBETSKONFERENSEN. 

47th session, 1963. 
Report. Geneva 1962. 
4 ( 1 ) . Prohibition of the sale, hire and use of 

inadequately guarded machinery. 
5 (1). Termination of employment at the 

initiative of the employer. 
7 (1). Benefits in the case of industrial ac

cidents and occupational diseases. 
JACOBY, E H. Utvecklingsproblem i Sydöstasien. 

Sthlm 1962. (Världspolitikens dagsfrågor 1962: 
6.) 

JOHNSTON, T L. Collective bargaining in Sweden. A 
study of the labour märket and its institutions. 
Lond 1962. 

JORD och skog i Dalarna. Falun 1962. (Lantbruks
styrelsen. Meddelanden. Ser C: 13.) 

KLACKENBERG, G. Småbarnsålderns vardagsbe
kymmer. Sthlm 1962. (Svenska socialvårdsför
bundet.) 
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LINDBLOM, P. Malmöhus läns landsting 1863— 
1962. Sthlm 1962. 

LINDSKOUG. N-E. Östberga-projektet — en redo
görelse för HSB:s försöksbebyggelse. Sthlm 1962. 
(Statens råd för byggnadsforskning. Rapport 
80.) 

LINNÉR, BIRGITTA, [m fl]. Familjekunskap. Sthlm 
1962. 

LJUDISOLERING. Råd och anvisningar. Sthlm 1962. 
(Svenska riksbyggen. Handlingar. 5.) 

MANDORFF, S. Inreglering av värmesystem. Sthlm 
1962. (Byggforskningen. Rapport 78.) 

MUNDEBO, I . Ny kris i befolkningsfrågan. Sthlm 
1962. 

NORDISK BYGGEDAG 8. Köbenhavn 18—20 sept 
1961. Kvhn 1962. 

O M alkohol. Kendsgerninger og problemstillinger. 
Red af S Skyum-Nielsen. Khvn 1962. 

PALMJJUIST, G. Segrande samverkan. Historik till 
Svenska bankmannaförbundets 75-årsjubileum. 
Sthlm 1962. 

PERSSON, CARL-JOHAN. Byggnadsinvesteringar och 

byggnadsomkostnader i jordbruket. Lund 1962. 
(Statens forskningsanstalt för lantmannabygg
nader. Meddelande. 53.) 

PÖYHÖNEN,J . Studenternas studiekostnader. 1958. 
Hki 1961. (Finlands officiella statistik. 32: 23.) 

RUBENOWITZ, S. Befordringsreserven i ett företag. 
Sthlm 1962. (Personaladministrativa rådet. 
Meddelande. 29.) 

SCHWEIZERISCHESOZIALGESETZGEBUNG 1961. Zurich 
1962. (Bundesamt fur Industrie, Gewerbe und 
Arbeit.) 

STEINER, P O & DORFMAN, R. The économie 

status of the aged. Berkeley & Los Angeles 1957. 

STORBRITANNIEN. M é d i c a l r e s e a r c h c o u n c i l . 
Report. 1960/61. Lond 1962. 

— M i n i s t r y of l a b o u r . 
Time rates of wages and hours of work 1st 
April, 1962. Lond 1962. 

-— M i n i s t r y of p e n s i o n s a n d n a t i o n a l 
i n s u r a n c e . 
Report. 1961. Lond 1962. 

STRÖMBERG, H . Allmän förvaltningsrätt. Kom
pendium. Lund 1962. [Stencil.] 

STUDENT 63. Handbok om yrken och utbildnings
vägar för studenter. Utg av Arbetsmarknads
styrelsen. Sthlm 1962. 

SWEDISH DEVELOPMENT ASSISTANCE. A summary of 

the development assistance bill 1962. Publ by 
the Ministry of finance in collaboration with 
the Ministry for foreign affairs. Sthlm 1962. 

THRONE-HOLST, H. Aktuelle problemer i förbindelse 
med omsetning av nseringsmidler. Bergen 1962. 
(Norges handelshöyskole.) 

TÖRNQUIST, H & JOHANSSON, GÖTE. Kommunerna 

och nykterhetsvården. Iakttagelser rörande nu
varande förhållanden och tankar kring ut
vecklingstendenser. [Sigtuna 1962. Stencil.] 

VOCATIONAL TRAINING PROGRAM in Canada. D . 

Vocational training needs in Canadian agri
culture. Ottawa 1962. 

UTRIKESDEPARTEMENTET. 

Aktstycken. Ny serie. Sthlm 1962. 
1:A: 12. Förenta nationernas generalförsam

lings 3:e extra möte New York 1961 
och 16:e ordinarie möte New York 
1961—62. 

1:C:11. Utrikesfrågor. Offentliga dokument 
m m rörande viktigare svenska ut
rikespolitiska Trågor 1961. 
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DEN SOCIALA VERKLIGHETEN I BILD 

Scenbild ur Samuel Becketts drama »Lyckliga dagar». Den mo
derna dramatiken söker djupkontakt med det mänskliga, den in
tresserar sig för människans situation, inte lör den speciella 
episoden. 

»Att ta part i för männi skan» 

I modern litteratur, teater, allmän debatt talas ständigt om »människans situation», om 

»vår livssituation». Den moderna socialvården har inte någon lång väg bakom 

sig från fattigvårdens tid. Framför ligger ett ständigt växande arbetsfält där det 

allmänmänskliga problemet kan återföras på människans ensamhet, på hennes behov av 

kontakt, av mänskliga relationer och mänsklig värme. 



Socialpolitisk återblick 

En ny syn på de sociala uppgifterna växte fram i vårt land under 1800-
talets senare hälft. Främsta orsaken var den omgestaltning av näringsliv 
och samhälle som industrialismens genombrott innebar. Arbetsbetingelser 
och levnadsvillkor förvandlades. De ändrade förhållandena ställde ökade 
krav på samhället. Dess omsorger och insatser blev behövliga på nya om
råden. 

Socialpolitiken hade förut i stort sett begränsats till fattigvård och sjuk
vård. Med industrialiseringen trädde andra problem i förgrunden. Den 
s k arbetarfrågan aktualiserades. Hit hörde främst behovet av åtgärder för 
att på olika sätt bereda den enskilda människan skydd mot industriell rov
drift samt trygghet mot nöd vid oförvållat bortfall av arbetsinkomster. 

Arbetarfrågan gav upphov till en livlig verksamhet på det sociala re
formfältet. Bl a var det framväxten av arbetarskyddet och socialförsäkring
en, åtgärderna för arbetsfred samt insikten om ett förestående utvecklings
arbete på dessa områden som vid 1900-talets början aktualiserade frågan 
om ett särskilt ämbetsverk för sociala ärenden. 

Det kan vara av intresse att vid Socialstyrelsens jubileum något se till
baka på utvecklingen under den gångna delen av 1900-talet och erinra om 
några av de viktigaste landvinningarna inom socialpolitiken. Det är vid 
en sådan återblick påfallande hur socialpolitiken steg för steg vidgat sitt 
arbetsfält och hur denna expansion drivits fram i allt snabbare takt. 

Redan under det första decenniet av 1900-talet blev nya principer prö
vade vid utformningen av de socialpolitiska reformerna. Jag tänker här 
främst på socialförsäkringens genombrott. En obligatorisk försäkring för 
olycksfall i arbete genomfördes. Vi fick vår första allmänna pensionsför
säkring år 1913. Med sina ytterst blygsamma ambitioner i fråga om för
månernas storlek innebar denna försäkring dock ett viktigt framsteg. 1918 
års fattigvårdslag markerar på sitt sätt en betydelsefull etapp i utveckling
en genom att fastslå den enskildes ovillkorliga rätt till samhälleligt bistånd 
vid ekonomisk nöd. Åttatimmarslagen betecknar ett stort steg framåt i 
kampen för drägligare arbetsförhållanden. 

1920-talet med dess ekonomiska kriser bar i viss mån prägeln av social
politisk stagnation, främst manifesterad i oförmågan att finna fruktbara 
lösningar på arbetslöshetsfrågan. På barnavårdens område betecknar dock 
tillkomsten av 1924 års barnavårdslag en milstolpe. 

Under det följande decenniet fördes nya och genomgripande idéer fram. 
Efter det politiska regimskiftet 1932 kunde, delvis som en följd av en ny 
syn på den samhällsekonomiska politikens uppgifter, en produktiv, köp-
kraftsskapande arbetslöshetspolitik genomföras. Semestern blev en lagfäst 
rätt. Bostadsfrågan togs upp som en av de viktigaste sociala frågorna. Inom 
folkpensioneringen luckrades inkomstprövningen upp. Mot årtiondets slut 
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riktades uppmärksamheten på befolkningsfrågan, som gav impulser till ett 
familjepolitiskt nytänkande. 

Under 1940-talet fick den aktiva bostadspolitiken sitt definitiva genom
brott med vida samhällsåtaganden för hela folkets bostadsförsörjning. Det 
blev också familjepolitikens decennium i särskild grad. Inom socialförsäk
ringen blev nya och viktiga principer vägledande för framstegsarbetet. I 
fråga om folkpensionernas nivå avlägsnade man sig från den tidigare gäl
lande pariteten med fattigvården och uppställde riktpunkten att nå sam
ma standard som arbetstagare i lägre inkomstskikt. 

Reformbygget har fortsatt i ökad takt under det senast förflutna årtion
det. Socialpolitiken har vidgats och fördjupats. Folkpensionärerna har gi
vits rätt att få del i samhällets inkomstförbättringar. Socialförsäkringen, 
som från början hade till uppgift att avhjälpa nöd och senare att garan
tera en minimistandard, är nu inriktad på att trygga den levnadsnivå som 
den enskilde uppnått genom sitt arbete. En milstolpe har passerats genom 
tillkomsten av den allmänna tilläggspensioneringen. Arbetsmarknadspoli
tiken har fått ett djupare innehåll. Samhället nöjer sig inte längre med att 
främja arbetsfreden och ge hjälp åt arbetslösa. Målet är full sysselsättning i 
lönsam produktion. 

Utvecklingen har nått långt. Men vi är alltjämt bara på väg. Stora och 
krävande uppgifter ligger framför oss. Vårdfrågor av olika slag påkallar 
ökad uppmärksamhet. Familjepolitiken behöver byggas ut. Studiehjälpen 
står inför en förnyelse. 

Socialstyrelsen har haft viktiga uppgifter under de gångna femtio årens ut
vecklingsarbete. Tanken att hela det socialpolitiska arbetet skulle kunna 
hållas samman inom ett enda ämbetsverk har dock måst överges. Det ena 
arbetsområdet efter det andra har brutits ut ur Socialstyrelsen och över
lämnats till nya ämbetsverk. En organisatorisk omstöpning av verket före
står ånyo. I framtiden kommer styrelsen att få ansvaret för social vård i 
vid mening. Det finns alla skäl att tro att styrelsens uppgifter i denna verk
samhet i hög grad kommer att stå i centrum för det socialpolitiska in
tresset. 

Statsråd och chef för socialdepartementet 
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Socialstyrelsen 50 år 

Av generaldirektör ERNST BEXELIUS 

Med 1962 års utgång har 50 år förflutit från det socialstyrelsen blev till 
som självständigt ämbetsverk. Det är en tid med en sjudande utveck
ling på alla områden. Demokratien har slutgiltigt brutit igenom och 
segrat. Näringslivet har utvecklats så gynnsamt att därigenom ekonomis
ka förutsättningar skapats för en social omvårdnad av så imponerande 
omfattning att Sverige utan någon tvekan på detta område befinner sig 
i främsta ledet av alla nationer. 

Förarbetena till socialstyrelsens inrättande 

Av förarbetena till beslutet om inrättandet av det nya sociala ämbets
verket kan man finna hur redan då, före det första världskriget, förståel
sen för de sociala sammanhangen bröt igenom och nödvändigheten av 
att inom förvaltningen skapa förutsättningar för en enhetlig bedömning 
av dessa alltmer pockande frågor växte fram. Den vid denna tidpunkt 
rådande splittringen i förvaltningen av olika sociala ärenden var sanner
ligen också sådan att ett sammanförande av uppgifterna helt enkelt 
tvingade sig fram. 

Några exempel må lämnas till belysande av läget. 

Nykterhetsfrågan hade tidigt uppfattats som ett socialt spörsmål av stor 
räckvidd och betydelse. Det blev i alla fall inte de sociala synpunkterna 
som främst motiverade de första ingripandena från statens sida på detta 
område utan de ekonomiska och finansiella. Till följd härav tillhörde 
nykterhetsfrågan finansdepartementets uppgifter med undantag av frå
gan om de s k brännvinsmedlens fördelning, vilken angelägenhet hand
lades av civildepartementet och ecklesiastikdepartementet i förening. 

Fattigvårdsfrågan hade vid denna tidpunkt börjat uppfattas som ett för 
folket i dess helhet viktigt socialt spörsmål och utredningar hade igång
satts för att få till stånd en grundlig omorganisation av fattigvården och 
en modern fattigvårdslag. De egentliga fattigvårdsfrågorna hörde inom 
statsförvaltningen till jordbruksdepartementet. Fosterbarnsärendena till
hörde civildepartementet och medicinalstyrelsen, medan ärenden angå
ende vanartade och i sedligt avseende försummade barn tillhörde eckle
siastikdepartementet. Frågor om tvångsuppfostran av minderåriga lag
brytare tillhörde justitiedepartementet och fångvårdsstyrelsen. Lagstift
ningen om tvångsinternering av alkoholister hörde närmast till justitie
departementet. 

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet började man allt
mer komma till insikt om nödvändigheten av ett ingripande från statens 
sida i vad man då kallade de speciella arbetarfrågorna. Bland dessa 
tänkte man först och främst på arbetarskyddet. Genom lagstiftning regle
rades då sådana frågor som minderårigas användande i fabriks- och 
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Socialstyrelsen ses här i plenum i det vackra 1700-talspräglade sessionsrummet (på sin tid 

grevinnan Hedvig Taubes sovgemak). Generaldirektör Ernst Bexelius i ordförandestolen, 

tv om honom generaldirektörens ställföreträdare, byråchef Göta Rosén (första och 

sjunde byråerna: barnavårds- och skolbyråerna), byråchef Olle Melin (sjätte byrån: 

nykterhetsvårdsbyrån), byråchef Leif Björk (femte byrån: byrån för löne- och sysselsätt

ningsstatistik), aktuarie Marianne Elg (fd fjärde byrån, nu sektionen för socialvårds

statistik), th om ordföranden byråchef Ali Berggren (andra byrån: socialvårdsbyrån), 

byråchef Carl-Edvard Sturkell, (tredje byrån: lagbyrån) och byrådirektör Karl-Axel 

Nordfors (förlikningsmannaexpeditionen). 

Hur ett ämbetsverk i allmänhet är organiserat och arbetar framgår av den allmänna 

verkstadgan 1955 med ändringar 1957. I Kungl Maj:ts instruktion för socialstyrelsen av-

år 1957 finns bestämmelserna om socialstyrelsens ämbetsbefattning. 
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hantverksarbete, förbud mot kvinnors nattarbete, förbud mot barns ar
bete, butiksstängningstider m m. En yrkesinspektion hade också inrättats 
år 1889. Arbetarskyddsärendena tillhörde kommerskollegium och var på 
regeringsplanet från år 1900 hänförda till finansdepartementet efter att 
tidigare ha tillhört civildepartementet. 

Socialförsäkringen var i början på detta sekel inte särskilt utvecklad men 
redan 1910 kom dock en lagstiftning om sjukkassor till stånd och i sam
band därmed inrättades en central myndighet för sjukkasseväsendet, 
nämligen i kommerskollegium som för ändamålet fick en särskild sjuk
kassebyrå. Man hade vidare genomfört en lag om olycksfallsersättning 
och som statlig försäkringsanstalt inrättat riksförsäkringsanstalten. Den
na anstalt var då emellertid inte att betrakta som ett centralt ämbets
verk utan endast som försäkringsgivare. På regeringsplanet tillhörde 
samtliga sociala försäkringsfrågor civildepartementet. 

Det arbetsstatistiska området representerade ganska tidigt en av statens 
mera betydande uppgifter på det sociala förvaltningsområdet. Från år 
1903 inrättades i kommerskollegium en särskild avdelning för arbets-
statistik, vilken avdelning därefter ganska snabbt tillväxte och nästan 
årligen fick nya arbetsuppgifter. Utom själva arbetsstatistiken fick den
na avdelning också åtskilliga viktiga förvaltningsuppgifter på det sociala 
området. Bland sådana ärenden må nämnas frågor om den offentliga 
arbetsförmedlingen som sedan 1907 ekonomiskt stöddes av staten. Frå
gor om den affärsmässigt bedrivna platsförmedlingen och sjömanshu
sens förmedlingsverksamhet handlades också av kommerskollegium men 
på dess inrikesbyrå. Sedan en lagstiftning 1906 genomförts om med
ling i arbetstvister, fick kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik 
även dessa ärenden. 

På detta sätt kom kommerskollegium och dess arbetsstatistiska avdel
ning också att få hand om frågor berörande förhållandet mellan arbets
givare och arbetare. På regeringsplanet var arbetarfrågorna och arbets
statistiken tidigare hänförda till civildepartementet men blev enligt 1900 
års departementalstadga fördelade mellan civildepartementet och fi
nansdepartementet, och till finansdepartementet hänfördes bl a arbets
statistiken. En del lagstiftningsfrågor tillhörde även på detta område 
justitiedepartementet. 

Av övriga sociala frågor hade kommerskollegium också viss befattning 
med bostadsfrågan, medan ärenden angående egna hem på landet till
hörde jordbruksdepartementet. Frågan om en belysning av levnadskost
nadernas storlek och förändringar började vid denna tid observeras och 
den arbetsstatistiska avdelningen i kommerskollegium lämnade regel-
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bundet vissa uppgifter i sin publikation Meddelanden. I regeringen 
hörde dessa frågor till civildepartementet. 

Detta var alltså läget omkring år 1910. De sociala ärendena var fördelade 
på nära nog samtliga statsdepartement och någon enhetlighet på ämbets
verksnivån fanns heller inte genomförd. En tyngdpunkt var dock där 
klart tydlig i kommerskollegium och framför allt dess avdelning för ar-
betsstatistik. Kommerskollegium hade dock inte befogenhet till själv
ständigt initiativ i en rad av de sociala frågorna utan hade endast att 
avge utlåtande då sådant infordrades, och det är vidare att märka att 
kollegii huvuduppgifter låg inom andra områden. Dess organisation var 
heller inte tillräcklig eller lämpad för att handlägga en del av de nya 
sociala ärendena. 

För att verkställa av riksdagen i olika sammmanhang begärda utredningar 
av vissa organisationsspörsmål inom statsförvaltningen tillsatte Kungl 
Maj:t år 1908 två kommittéer. Den ena, de sk departementalkommit-
terade, fick till uppdrag att avge förslag till erforderliga eller lämpliga 
förändringar med avseende på statsdepartementens indelning. Den andra, 
den s k kommerskollegiekommittén, skulle avge förslag till kommerskol-
legii ombildning till att bli det centrala organet för statens hela nä
ringspolitik, i samband varmed jämväl skulle utredas hur det arbete, 
som befunnes inte böra falla inom kollegii omedelbara verksamhetsom
råde, lämpligast borde ordnas. De båda kommittéerna avgav 1911 ge
mensamt förslag om upprättande inom ett omorganiserat civildeparte
ment av en avdelning för sociala ärenden (socialstyrelse). 

Sedan kommittéförslaget överarbetats inom civildepartementet av sär
skilt tillkallade sakkunniga, framlade Kungl Maj:t, utan att avvakta 
resultatet av det pågående arbetet om en departementalreform, till 1912 
års riksdag förslag om anslag till ett centralt ämbetsverk för sociala 
ärenden, SOCIALSTYRELSEN. Propositionen behandlades inom riks
dagen av ett särskilt utskott som i allt väsentligt tillstyrkte förslaget. Riks
dagen biföll propositionen. 

I propositionen anförde föredragande departementschefen, att en av de 
viktigaste men på samma gång en av de svåraste och mest grannlaga 
uppgifter som i vår tid förelåge för statsmakterna vore den oavvisliga 
skyldigheten att söka ingående lära känna de sociala förhållandena samt 
att genom lämpligt avpassade direkta eller indirekta åtgärder söka un
danröja, förebygga eller mildra de sociala missförhållandena, dvs med 
andra ord att bedriva en vidsynt och målmedveten social politik. De
partementschefen framhöll att behovet av de sociala ärendenas samman
förande till ett med allsidig sakkunskap i dessa ärenden utrustat organ 

556 



under senare år framträtt med allt mer ökad styrka och inte utan våda 
längre kunde undanskjutas. Under de närmaste åren vore med all sanno
likhet att emotse många och viktiga åtgärder och reformer på det so
ciala området, varvid särskilt pekades på arbetarskyddslagstiftningen, 
socialförsäkringsfrågorna, bostads-, levnadskostnads-, fattigvårds-, emi
grations- och nykterhetsfrågorna, frågorna om förhållandet mellan ar
betsgivare och arbetare, arbetsförmedlingens utveckling osv. För vin
nande av möjlighet till en ändamålsenlig förläggning och organisation 
av de nya sociala förvaltningsuppgifter, som mötte i och med de förut
sedda åtgärdernas och reformernas genomförande, vore det utan tvivel 
av stor betydelse att det organ som befanns erforderligt för de redan 
på den högsta centralförvaltningen ankommande sociala förvaltnings
uppgifterna omedelbart komme till stånd och bleve så anordnat, att det 
vore färdigt att bereda och motta de år efter år nytillkommande för
valtningsuppgifterna. Dessa skulle eljest få anförtros åt olika på dessa 
områden mindre sakkunniga myndigheter eller också föranleda upprät
tande av nya fristående förvaltningsorgan till avgjort men för uppgif
ternas vederbörliga tillgodoseende och sammanhållande samt säkerligen 
även ur kostnadssynpunkt. Vidare pekade departementschefen bl a på 
nödvändigheten att frigöra kommerskollegium från handläggning av 
de starkt ökade sociala ärendena, vilka störande inverkade på kollegii 
ursprungliga och egentliga uppgift, nämligen att vara ett organ för nä
ringarna. 

Som lämplig norm för avgränsning av socialförvaltningens allmänna 
omfattning accepterades i propositionen följande av kommittéerna för
ordade riktlinjer, nämligen att till den enhetliga socialförvaltningen en
dast borde förläggas sådana ärenden av social natur eller innebörd, mel
lan vilka ett verkligt samband kunde uppvisas eller där med deras för
läggande tillsammans med andra sociala ärenden en sakkunnigare be
handling och ett bättre tillgodoseende av dem än eljest kunde förvän
tas. Samtidigt uttalades, att kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik 
med tillhörande organ borde bli kärnan i nya socialförvaltningen. 

Såsom framgår av det förberedande arbetet till propositionen och av 
propositionen själv, åsyftade förslaget om inrättande av socialstyrelsen 
att detta ämbetsverk skulle utgöra en central myndighet för handlägg
ning av sociala ärenden över huvud taget. Från den enhetliga socialför
valtningens ämbetsområde skulle emellertid utbrytas i särskild lagstift
ning eller eljest fixerade speciella arbetsuppgifter av social natur, vilkas 
handläggning skulle uppdras åt särskilda fackinstitutioner. I proposi
tionen nämndes i sådant avseende att den direkta försäkringsverksam
heten, som staten själv utövade och framdeles i väsentligt ökad utsträck
ning kunde komma att utöva på ett eller flera av socialförsäkringens 
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olika områden, inte kunde förläggas till socialstyrelsen utan måste hand
has av ett eller flera särskilda organ. Beträffande den sociala ärendes-
grupp som representerades av fattigvårdsärendena, uttalades i proposi
tionen, att fattigvårdsärendena visserligen i sinom tid borde överföras 
till civildepartementet och socialstyrelsen men att, då lämpligaste tid
punkten härför säkerligen inte sammanfölle med den tid då socialsty
relsen trädde i verksamhet, Kungl Maj:t torde bestämma, när sådant 
överflyttande, efter det lämplig övergångstid vunnits, borde äga rum. 

Den organisatoriska tanke, som sålunda låg till grund för socialstyrelsens 
inrättande, nämligen att styrelsen skulle utgöra central myndighet för 
sociala ärendens handläggning över huvud, i den mån inte för särskilda 
begränsade ärendesgrupper fackinstitutioner inrättats, kom också til] 
uttryck i den för socialstyrelsen år 1912 utfärdade instruktionen och 
återfinns även i nu gällande instruktion. Enligt denna är socialstyrelsen 
central statsmyndighet för ärenden av social natur, i den mån handlägg
ningen av sådana ärenden inte ankommer på annan statlig myndighet. 

Socialstyrelsens arbetsuppgifter och organisation vid starten 

De ärenden, som enligt statsmakternas beslut anförtroddes socialstyrel
sen vare sig i sin helhet eller i mer eller mindre begränsad omfattning, 
var följande: 

A. ARBETARFRÅGOR I ALLMÄNHET 

1. Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare: arbetsavtal och kollek
tivavtal, arbetskonflikter, medling och skiljedom i arbetstvister, arbets
givare- och arbetarorganisationer osv. 
2. Arbetsmarknaden och arbetsförhållandena: arbetsmarknadens läge, 
offentlig och enskild arbetsförmedling, den maritima arbetsförmedlingen, 
arbetslöshet, utländsk arbetskrafts användande inom landet osv. 

B. ARBETARSKYDD OCH YRKESINSPEKTION 

Skydd mot yrkesfara o dyl, minderårigas och kvinnors användande i ar
bete, arbetshygien, vilotid, arbetstidens längd och fördelning, arbetslön, 
hemindustriellt arbete osv. 

C. SOCIALFÖRSÄKRING 

1. Sjukförsäkring och sjukkasseväsendet (samt moderskapsförsäkring) 
2. Olycksfallsförsäkring och ersättning för olycksfall i arbetet 
3. Ålderdoms- och invaliditetsförsäkring 
4. Övrig socialförsäkring 

Forts s 561 
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Bengt Oxenstiernas palats enligt gravyr i Dahlbergs Suecia. Av Dahlbergs beskrivningar från 1661 synes 
palatset och flyglarna ha fått behålla sin form, men Tessin den äldre rakade bort alla krusiduller för att enligt 
dåtidens smak skapa ett »romerskt palats». 
Palatset började byggas för Kungl rådet Bengt Oxenstierna, vilken levde 1591 —1643. Vid hans död ärvdes 
tomten av en brorson riksrådet Bengt Oxenstierna, som lät bygga färdigt huset i tysk-nederländsk renässans-
stil. Huset förvärvades 1731 av kung Fredrik I som sedan skänkte det till sin mätress amiralsdottern Hedvig 
Taube. Deras två söner blev jämte modern upphöjda i svenskt grevestånd med namnet Hessenstein. Sonen 
furst Fredrik Wilhelm von Hessenstein ärvde det efter moderns död. Därav namnet Hessensteinska palatset. 
Så småningom efter åtskilliga försäljnings- och bytestransaktioner förvärvades fastigheten år 1905 av staten 
att disponeras för något statligt ämbetsverk. 

Socialstyrelsens centrala del är inrymd i det gamla anrika huset Birger Jarls torg 2 på 
Riddarholmen, det sk Hessensteinska palatset, som under tidernas lopp haft en händelserik 
och växlande historia. 
Flera kända författare och skalder har manat fram visioner av Riddarholmen under 
svunna tider. Som det moderna centrala vårdverk socialstyrelsen är kunde det just här ha 

Socialstyrelsens lokaler: 
Hessensteinska palatset i sitt 
nuvarande skick i värdigt 
grannskap av lagbyggaren 
Birger Jarl. Många inred
ningsdetaljer är bevarade 
från 1600- och 1700-talen. 
Ovan ett parti av det rikt 
dekorerade taket i biblio
teket. 
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egna historiska motiv att låta »gamla skuggor plötsligt få liv och gamla 
traktater tala». Dessa skulle kunna berätta om hur detta med 
samhällets omsorg om fattiga, sjuka och barn började. Gråmunke
holmen blev holmens namn när gråmunkarna på 1300-talet här 
fann en boplats, byggde ett kloster, där de utövade vård om 
nödlidande och eländiga barn ända tills Gustav Vasa blev den som 
styrde. När han frånhände kyrkan dess inkomster förföll dess vård
verksamhet ; den hade röjt väg för anstaltsvården såsom form för 
utövande av fattig- och sjukvård. Staten och församlingarna nödga
des så gott sig göra lät att Överta omsorgen om de sjuka och fattiga. 
Och gråmunkarnas kloster blev hospital. I klostret inrymdes 
sedermera Jochim Firbrandts barn- och tukthus. Här skulle enligt 
Gustaf I I Adolfs fullmakt, utfärdad 1624, finnas »fattige mans 
barn, ett hundrade av mans- och qvinnerspersoner, som löpte på 
gatan och inga föräldrar hade, ävensom andra, vilka hade lust att 
där insätta sina barn att lära hantverk». Vidare skulle föreståndaren 
vara förpliktad att ta in på anstalten och »efter nödtorften försörja 
skalkar och bofvar» till ett antal av 50 stycken, såväl män som 
kvinnor, vilka vore komna till »någon ålder» men dock inte vore 
»utgamla». Dessa skulle allt efter arten av deras brottslighet, längre 
eller kortare tid hållas till tungt arbete: »skära sten, bereda läder, 
såga, mala» samt i övrigt utföra vad grovt arbete som pålades dem, 
Anstalten blev i strid med den i 1624 års konstitution utstakade 
planen för den publika vårdnadsverksamheten en kombinerad 
barnuppfostrings-, tvångs-, arbets- och straffanstalt. Efter upprepade 
klagomål från borgmästare m fl upphörde inrättningen att vara 
upptagningsanstalt för brottslingar men fortsatte till 1630 att vara 
barnhus. Från och med denna tid undergår också holmen sin 
förvandling till Riddarholmen. Det ständigt ökade antalet tiggare 
som hopat sig här med hustrur och barn motades bort ; i 1642 års 
tiggarordning stadgades tvångsarbete såsom påföljd för lösdriveri. 
»Det vore nödvändigt, att det tiggeri som mången af barndomen 
vandes till bleve afskaffat.» Tomtmarken på holmen uppläts åt 
adeln, den rika byggnadsperioden under stormaktstiden skapade 
de många palatsen. Under samma tid utformades under Axel 
Oxenstiernas egid Sveriges centrala statsförvaltning och lades 
grunderna till den lokala förvaltningen. 

Socialstyrelsen har numera lokaler även i 
Birger Jarls torg 14 (bilden t h) , Österlång
gatan 43, Munkbron 9 och Kocksgatan 15. 
Överstyckena över de resp entréerna i 
socialstyrelsens sessionsrum, Birger Jarls 
torg 2, och i förlikningsmannaexpeditionens 
förhandlingsrum, Munkbron 9, visar hur 
socialstyrelsens lokaler präglats av 
olika samhälls- och kulturmiljöer. 
Överst prov på den rika ornamenteringen 
i guld som Hedvig Taube, 
även kallad romersk riksgrevinna, 
gav sitt sovgemak, nu socialstyrelsens 
sessionssal. Dörrarna med sina vackra 
gångjärn är också från denna tid. Under 
en detalj i den påkostade jugendutsmyck-
ning som industrimannen, vilken vid 
sekelskiftet var hyresgäst i våningen i 
Munkbron 9, lämnat efter sig till 
estetisk vederkvickelse för förhandlarna 
vid förlikningsmannaexpeditionens 
förlikningar. 
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Forts från s 558 

D. ÖVRIGA SOCIALA FRÅGOR 

1. Allmän fattigvård — från den tid som Kungl Maj:t skulle bestämma 
— fosterbarnsvård och vissa i samband därmed stående frågor 
2. Nykterhetsverksamheten 
3. Föreningsväsendet 
4. Emigration och tillsyn över utvandraragenter 
5. Bostadsväsendet, levnadskostnader o dyl 
6. Sociala frågor i övrigt 

E. SOCIAL UPPLYSNING OCH REPRESENTATION 

Jämlikt riksdagens beslut fick socialstyrelsen vid sin start följande orga
nisation. Styrelsen leddes av en chef och hade fem ledamöter, av vilka 
fyra skulle vara chefer för var sin byrå medan den femte, ledamoten för 
lagärenden, inte skulle vara byråchef. Av de fyra byråerna avsågs första 
byrån för arbetarfrågor och allmänna sociala frågor, andra byrån för 
arbetarskyddsärenden och yrkesinspektion, tredje byrån för socialför
säkring, närmast sjukkasseärenden, och fjärde byrån för socialstatistiken 
och publikationsverksamheten. 

Man bör här särskilt lägga märke till den centrala och dominerande 
ställning som byrån för sociala ärenden i allmänhet fick. Till denna byrå 
hänfördes nämligen alla ärenden om förhållandet bland arbetsgivare och 
arbetare, övriga ärenden berörande arbetsmarknaden, inbegripet frågor 
om arbetsförmedling, utländsk arbetskrafts användande m m, allmän
na sociala frågor såsom nykterhetsverksamheten, levnadskostnader, för
eningsväsendet m m och slutligen också ärenden rörande styrelsens per
sonal och ekonomiska angelägenheter. 

Vid socialstyrelsens sida ställdes två socialfullmäktige, av vilka den ene 
skulle vara representant för arbetsgivarna och den andre representant 
för arbetarna. Enligt instruktionen skulle styrelsen förstärkas med dessa 
fullmäktige vid föredragning inom styrelsen av ärenden, som avsåge sty
relsens organisation och vore av större betydelse, liksom också vid be
handling av frågor av synnerlig vikt inom någon av ärendesgrupperna 
arbetsmarknaden, förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare eller 
arbetarskydd. 

Vidare inrättades ett socialt råd som arbetade på olika sektioner och 
som av socialstyrelsen kunde tillkallas för rådplägning berörande vikti
gare på styrelsens prövning ankommande ärenden. 
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Utvecklingen från 1913 till 30-talet 

Ar 1914 beslöts att från och med år 1915 chefen för socialstyrelsen skul
le erhålla ställning såsom generaldirektör samt ledamoten för lagärenden 
ställning såsom byråchef, dock utan att därför bli chef för särskild byrå. 

Genom beslut av 1919 års riksdag utökades från och med år 1920 antalet 
byråer i styrelsen från fyra till sex. Den ena av de nya byråerna inrättades 
för juridiska och administrativa ärenden med byråchefen för lagären
den som chef. Den andra nya byrån tillkom genom uppdelning av styrel
sens fjärde byrå i två byråer, en avsedd huvudsakligen för fortlöpande sta
tistik och en framför allt för specialstatistiska undersökningar. 

Genom beslut vid 1934 års riksdag omorganiserades den offentliga ar
betsförmedlingen och infördes ett system med arbetslöshetsförsäkring en
ligt den frivilliga principen. Ärenden berörande dessa frågor hänfördes 
till socialstyrelsen och där till en nyinrättad sjunde byrå. 

Under årens lopp tillkom åtskilliga nya lagar och författningar beröran
de styrelsens ämnesområde. Dessa inverkade i avsevärd mån på styrelsens 
arbetsuppgifter och personalbehov men medförde inte någon ökning av 
antalet byråer hos styrelsen. Här må som exempel nämnas 1913 och 1931 
års alkoholistlagar, 1920 års lagstiftning rörande medling i arbetstvister, 
lagstiftningen rörande uppehålls- och arbetstillstånd för utlänningar 
samt 1931 års sjukkassereform. 

Omorganisation från den 1 januari 1938 

Genom denna utveckling långt in på 1930-talet företogs ingen principi
ell ändring av socialstyrelsens arbetsuppgifter utan endast en utökning 
i samband med ny lagstiftning. Under 30-talet inleddes emellertid en 
utveckling — ännu inte helt avslutad — som så småningom skulle med
föra en fullständig omläggning av socialstyrelsens arbetsuppgifter och 
som skulle förvandla styrelsen från ett allmänt socialt ämbetsverk med 
tyngdpunkten på arbetsmarknadsfrågor av olika slag och på socialstati
stik till ett renodlat socialvårdsverk. 

Ar 1934 bemyndigades sålunda chefen för socialdepartementet att till
kalla en sakkunnig för att inom departementet biträda med utredning 
rörande socialstyrelsens organisation. Departementschefen anförde i ut
redningsdirektiven, att utredningen i första hand borde avse att faststäl
la de arbetsuppgifter som för framtiden borde tillkomma ämbetsverket 
samt det personalbehov som fullgörande av desamma kunde komma att 
kräva. Vid utredningen finge ståndpunkt tas särskilt till frågorna, huru
vida fattigvårds- och barnavårdsärendena borde överflyttas till social-
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styrelsen samt huruvida sjukförsäkringsärendena och yrkesinspektionen 
alltjämt skulle vara förlagda till socialstyrelsen eller överföras till någon 
av socialförsäkringsanstalterna. 

Sedan utredningsmannen år 1936 avgett förslag i frågan, förelades efter 
remissbehandling ärendet för 1937 års riksdag. Riksdagen biföll proposi
tionen och den sålunda beslutade omorganisationen av socialstyrelsen 
genomfördes med ingången av år 1938. 

Beslutet medförde en genomgripande förskjutning i fråga om socialsty
relsens arbetsuppgifter. Sålunda beslöts en bortflyttning av två mycket 
stora och viktiga ärendesgrupper, nämligen arbetarskyddsärenden samt 
ärenden rörande sjukkassor och andra understödsföreningar. Bortflytt-
ningen av dessa ärenden medförde att socialstyrelsens byråer för dessa 
frågor i sin helhet överflyttades, arbetarskyddsbyrån till riksförsäkrings-
anstalten och sjukkassebyrån till pensionsstyrelsen. 

I samband med inrättandet år 1918 av en för hela riket gemensam in
spektionsmyndighet för fattigvården överfördes dessa ärenden från jord
bruksdepartementet till civildepartementet för att därefter vid civilde
partementets delning år 1920 föras till det då nyinrättade socialdepar
tementet. Barnavårdsärendena handlades i vissa delar av fattigvårdsin
spektionen och i andra av medicinalstyrelsen. I samband med genomfö
randet av 1924 års barnavårdslagstiftning hänfördes dessa ärenden i sin 
helhet under fattigvårdsinspektören, som därigenom fick ställningen av 
statens inspektör för fattigvård och barnavård. Samtidigt förlades skydds
hemsinspektionen till socialdepartementet för att där under statens in
spektör för fattigvård och barnavård utövas av en skyddshemsinspektör. 

I propositionen till 1937 års riksdag angående socialstyrelsens omorga
nisation förklarade departementschefen sig anse det vara ovedersägligt 
att förläggningen av statens inspektion för fattigvård och barnavård till 
ett statsdepartement bestämt avveke från det system som eljest gällde 
inom vår centrala förvaltning samt att den dåvarande organisationen på 
detta område vore ägnad att medföra vissa olägenheter. Departements
chefen kunde ansluta sig till de av den sakkunnige anförda skälen för en 
bortflyttning från departementet av dessa frågor och för en placering av 
dem hos socialstyrelsen. Det syntes departementschefen ostridigt att av 
dåvarande ämbetsverk socialstyrelsen vore det som bäst lämpade sig att 
överta förevarande uppgifter. 

Departementschefen förordade att i sammanhanget en särskild byrå 
skulle få inrättas inom socialstyrelsen för ärenden rörande fattigvård 
och barnavård. Till denna byrå borde även överföras skyddshemsinspek-
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tionen men samtidigt borde man också tillse att åt skyddshemsinspek
tören gavs en mera självständig ställning än han för det dåvarande in
nehade. I fråga om fattigvårds- och barnavårdsstatistiken anförde de
partementschefen att socialstyrelsen, som praktiskt handhade all den sta
tistik som mera direkt sammanhängde med dess verksamhet, också bor
de från statistiska centralbyrån överta förstnämnda statistik. Denna sta
tistik skulle emellertid inte förläggas till fattigvårds- och barnavårdsby
rån utan borde inom socialstyrelsen omhänderhas av en statistisk byrå. 

Vad utlänningsärendena beträffade antogs vid 1937 års riksdag en ny 
utlänningslag, vilken medförde en centralisering av dessa ärenden till 
socialstyrelsen, dock att ärenden angående inresevisering alltjämt skulle 
handläggas på utrikesdepartementets passbyrå. Den stora omfattning 
som utlänningskontrollen kunde beräknas få, nödvändiggjorde att en ny 
byrå inrättades för ändamålet, byrån för utlänningsärenden. 

En av de vid omorganisationen viktigaste frågorna var om socialstyrel
sens första byrå för sociala ärenden i allmänhet skulle i princip bibehål
las eller om den skulle avvecklas och få sina ärenden fördelade på olika 
byråer. Den viktigaste ärendesgruppen var därvid remisserna i allmänt 
sociala frågor. Den godtagna organisationen betydde att den gamla by
rån för sociala ärenden helt försvann. Som nyss anförts överfördes där
vid utlänningsärendena till en nyinrättad byrå. Arbetsmarknadsärendena 
i övrigt kom helt naturligt att hänföras till byrån för ärenden rörande 
arbetslöshetsförsäkring och arbetsförmedling. Nykterhetsvårdsärendena 
förlades som en särskild sektion under fattigvårdsbyrån. För ärenden rö
rande medling i arbetstvister inrättades en särskild förlikningsmannaex-
pedition. Sådana remisser som inte var direkt hänförliga till någon av 
fackbyråerna lades till lagbyrån, som därigenom fick en mycket central 
ställning i styrelsen. Härtill medverkade även att lagbyråchefen skulle 
delta i handläggningen av de viktigaste ärendena på alla byråerna och 
tjänstgöra som juridisk konsult inom verket. 

Socialfullmäktigeinstitutionen representerade en mycket värdefull till
gång under socialstyrelsens första verksamhetsår men hade så småning
om kommit att utnyttjas i ganska ringa utsträckning. Med hänsyn härtill 
ansågs denna institution böra dras in i samband med den stora omorga
nisationen av styrelsen. Av liknande skäl avskaffades sociala rådet, dock 
med undantag av den däri ingående sjukkassenämnden och för social
styrelsens vidkommande den i förordningen om erkända arbetslöshets
kassor föreskrivna nämnden. 

Efter omorganisationen kom socialstyrelsen att bestå av sex byråer och 
en fristående förlikningsmannaexpedition. 
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Byråerna var följande: 

Första byrån. Arbetsmarknadsbyrån för ärenden rörande arbetslöshets
försäkring och arbetsförmedling. 

Andra byrån. Fattigvårdsbyrån för ärenden rörande fattigvård, barna
vård, ungdomsvård och alkoholistvård. 

Tredje byrån. Lagbyrån för lagärenden, remisser i allmänt sociala frå
gor samt ekonomiska och administrativa ärenden. 

Fjärde byrån. Statistiska byrån för allmän socialstatistik. 

Femte byrån. Utredningsbyrån för huvudsakligen socialstatistiska special
undersökningar. 

Sjätte byrån. Utlänningsbyrån för utlänningsärenden. 

Utvecklingen efter år 1938 

Redan ett par år efter denna betydelsefulla omorganisation av social
styrelsen blev ytterligare en förändring av styrelsens arbetsområde ak
tuell. År 1940 ombildades statens arbetslöshetskommission och fick där
vid namnet statens arbetsmarknadskommission. I samband därmed för
statligades arbetsförmedlingen och överflyttades tillsynen över förmed
lingen provisoriskt från socialstyrelsen till arbetsmarknadskommissionen. 
När kommissionen efter ytterligare några år 1948 ombildades till ett or
dinarie ämbetsverk, arbetsmarknadsstyrelsen, flyttades också ärendena 
rörande arbetslöshetsförsäkringen till arbetsmarknadsstyrelsen. Samtidigt 
blev placeringen där av frågor rörande arbetsförmedlingen definitiv. 

Under början av 40-talet ändrade de av socialstyrelsen sedan länge 
handlagda ärendena rörande främlingskontrollen karaktär. Tidigare ha
de arbetsmarknadssynpunkterna helt dominerat dessa frågor, men krigs
händelserna och de stora flyktingskarorna gjorde att helt nya arbetsupp
gifter tillkom. De polisiära synpunkterna måste beaktas på ett helt annat 
sätt än tidigare. Väl behövde socialstyrelsen inte påta sig det omfattan
de arbetet med att i läger omhänderta flyktingarna innan de kunde in
placeras i samhället, men på styrelsen föll det ömtåliga arbetet att upp
rätta och driva särskilda förläggningar för sådana utlänningar som inte 
ansågs kunna få vistas på fri fot i landet under krigstid. För ändamålet 
inrättades en särskild avdelning i socialstyrelsen under en överinspektör 
för utlänningsförläggningar. Socialstyrelsen fick också det mindre ange
näma uppdraget att efter hörande av en särskilt inrättad nämnd, statens 
utlänningsnämnd, besluta om vilka utlänningar som skulle placeras i des-
Sfa. läger. Även till omfattningen ökade utlänningsärendena så att de kom 
att uppta en oproportionerligt stor andel av generaldirektörens arbete. 
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Under sådan förhållanden ansågs det vara nödvändigt att för utlännings
ärendena inrätta ett särskilt ämbetsverk av sedvanlig kommissionstyp, 
statens utlänningskommission. Då utlänningsärendena vid kommissionens 
tillkomst 1 juli 1944 överflyttades dit, hade utlänningsbyrån inte mindre 
än 115 tjänstemän. Formellt kvarstod utlänningsbyrån i socialstyrelsens 
organisation till 1948 då utlänningskommissionen fick en mera permanent 
karaktär. 

Arbetsmarknadsärendena, som från början dominerade inom socialsty
relsen, hade härmed försvunnit från styrelsen, med undantag blott för 
löne- och sysselsättningsstatistiken samt frågor rörande medling i arbets-
tvister, vilka fortfarande är anförtrodda socialstyrelsen. 

Den nya fattigvårdsbyrån kom från början att arbeta på tre helt skilda 
avdelningar, en för ärenden rörande fattigvård och barnavård, en för 
nykterhetsvårdsfrågor och en för ärenden rörande skyddshemmen. Be
teckningen fattigvårdsbyrån var under sådana förhållanden onekligen 
inte lyckad och den ändrades också år 1944 till socialvårdsbyrån. Värre 
var att det näppeligen var möjligt för byråns chef att kunna helt över
blicka tre så stora och viktiga vårdområden. Det otillfredsställande nykter
hetsläget gjorde att vårduppgifterna på detta område blev alltmer om
fattande samtidigt som förståelsen för en utveckling i- medicinsk och 
psykologisk riktning av både den öppna och den slutna nykterhetsvår
den tillväxte. På ungdomsvårdens område gjorde sig liknande synpunk
ter på vårdarbetet också starkt gällande. Detta vårdområde växte sam
tidigt i omfång och svårighet genom att allt större grupper av kriminell 
ungdom överfördes från kriminalvården till socialvården. Avdelningar
na för nykterhetsvård och skyddshemsärenden kom därför redan från 
början att få en mycket självständig ställning inom fattigvårdsbyrån 
med egna föredragande med praktiskt taget samma ansvar och befogen
heter som en byråchef. Det dröjde heller inte så länge innan utveckling
en nödvändiggjorde att dessa två avdelningar bröts ut från socialvårds
byrån och ombildades till självständiga byråer. Detta skedde beträffande 
nykterhetsvårdsärendena år 1944 och ifråga om skyddshemsärendena år 
1946. De nya byråerna fick namnen nykterhetsvårdsbyrån och skol-
byrån. 

Den starka utvecklingen under slutet av 30-talet och under 40-talet in
om det familjepolitiska området kom också att medföra nya betydelse
fulla uppgifter för socialstyrelsen. Handläggningen av frågor rörande 
statligt stöd åt barnhem, daghem, lekskolor, barnkolonier, semesterhem och 
fria semesterresor anförtroddes helt naturligt åt socialstyrelsen. Styrelsen 
blev också centralmyndighet och högsta besvärsinstans beträffande mödra-
hjälpsärendena. När sedan de allmänna barnbidragen kom 1947, var det 
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tydligt att den gamla organisationsramen för barna- och familjevårds
ärenden inte längre höll. 1947 bröts därför alla dessa frågor ut från so
cialvårdsbyrån och förlades till en nyinrättad barnavårdsbyrå. Denna 
byrå fick snart så stora arbetsuppgifter, att den snabbt blev den största 
av socialstyrelsens nu fyra socialvårdande byråer. 

Härmed hade socialstyrelsen alltså kommit att bestå av sju byråer och en 
förlikningsmannaexpedition, nämligen fyra socialvårdsbyråer, två sta
tistiska byråer samt en lagbyrå. 

Inte heller på socialstatistikens område stod utvecklingen stilla. Den från 
början tänkta fördelningen av de statistiska uppgifterna mellan de bå
da statistiska byråerna, dvs så att statistiska byrån fick hand om all fort
löpande statistik och utredningsbyrån om tillfälliga statistiska utredning
ar frångicks så småningom helt och hållet. Statistiska byrån fick för sin 
del insamla all prisstatistik och utarbeta konsumentprisindex samt göra 
de prisgeografiska undersökningar som från tid till annan lades till grund 
för ortsgrupperingssystemet inom löneområdet, taxeringen och folkpen
sioneringen. Därjämte fick statistiska byrån ta hand om socialvårdssta
tistiken när denna år 1938 kom till socialstyrelsen. Härav följde att den
na byrå också fick utföra en rad specialundersökningar inom det social
statistiska området, då sådana begärdes av utredningar eller regeringen. 
Utredningsbyrån å sin sida fick helt hand om den stora och viktiga löne
statistiken liksom om hela sysselsättningsstatistiken. Denna arbetsfördel
ning ledde till att byråerna år 1957 fick nya namn, nämligen byrån för 
pris- och socialvårdsstatistik samt byrån för löne- och sysselsättningssta
tistik. 

Vid utarbetandet av prisstatistiken och beräkningen av konsumentpris
index hade socialstyrelsen vid sin sida för rådplägning en indexnämnd. 
Avsikten med denna nämnd var också att ge representanter för en del 
av de stora folkrörelserna direkt insyn i detta arbete och därmed bredda 
förtroendet för indexberäkningarna. Under krigstiden med dess pris
stegringar och varubrist utvidgades indexnämnden så att flera av de 
stora organisationerna fick egna representanter i nämnden. I index
nämndens arbetsuppgifter skedde år 1954 en ganska märklig förändring. 
Då gjordes nämligen nämnden till beslutande organ i principiella frågor 
rörande konsumentprisindex, och socialstyrelsen blev därmed på detta 
område kansli åt nämnden. För att säkerställa sambandet placerades 
samtidigt socialstyrelsens chef som ordförande i nämnden. 

På lönestatistikens område inrättades år 1955 en särskild delegation, den 
lönestatistiska delegationen, för överläggningar rörande dessa frågor. 
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Men snart kom ännu mycket mer att hända i fråga om organisationen av 
statistiken. Efter omfattande utredningar beslöt statsmakterna år 1960 
att koncentrera praktiskt taget all statistik till statistiska centralbyrån. För 
socialstyrelsens del medförde detta beslut, att styrelsens arbete med kon
sumentprisindex ävensom framtida levnadskostnadsundersökningar den 
1 juli 1962 överflyttades till statistiska centralbyrån, medan hela den 
verksamhet som utförs av byrån för löne- och sysselsättningsstatistik 
kommer att överflyttas till samma ämbetsverk den 1 juli 1963. Kvar i 
socialstyrelsen kommer alltså tills vidare av statistiska uppgifter endast 
att ligga den rena socialvårdsstatistiken berörande styrelsens egna arbets
områden, och det är inte ens säkert att denna statistik kommer att få 
vara kvar hos styrelsen, ty det har av föredragande departemetschefen 
uttalats att slutlig ståndpunkt i denna fråga skulle tas först vid en sena
re tidpunkt. Socialvårdsstatistiken handläggs för närvarande på en sär
skild sektion för socialvårdsstatistik. Bortflyttningen av all övrig statistik 
kommer att medföra att en tredjedel av socialstyrelsens hittillsvarande 
personal överförs till annat ämbetsverk. 

Vissa vid 1962 års riksdag fattade beslut innebar också någon arbets-
minskning för socialstyrelsens barnavårdsbyrå. I samband med en kraf
tig förstärkning av moderskapspenningen och införande av tandvårds
ersättning för havande kvinnor och nyblivna mödrar har beslut fattats 
om mödrahjälpens avskaffande från den 1 januari 1963. Beträffande 
ferieresorna har vissa administrativa förenklingar genomförts. Tillsynen 
över förskollärarutbildningen har överflyttats från socialstyrelsen till skol
överstyrelsen. 

Ny utredning om socialstyrelsens organisation 

Med hänsyn till dessa förändringar i socialstyrelsens arbetsuppgifter be
slöt Kungl Maj:t den 2 mars 1962 att bemyndiga chefen för socialde
partementet att tillkalla en utredningsman med uppgift att utreda och 
framlägga förslag rörande socialstyrelsens organisation. Departements
chefen anförde i direktiven för utredningen, att han med hänsyn till de 
sociala vårdfrågornas stora och växande betydelse fann det vara en na
turlig utveckling att ett ämbetsverk finge dessa frågor som sin huvud
sakliga arbetsuppgift. Socialstyrelsen borde anpassas härtill även i orga
nisatoriskt hänseende. 

Bland de i direktiven för utredningen aktualiserade frågorna må näm
nas följande. 

Departementschefen uttalade, att en utgångspunkt för översynen bor
de vara att vårdbyråerna i största möjliga utsträckning ägnade sig åt 
egentliga vårdfrågor. Utrymme torde här finnas för ökade insatser. De-
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partementschefen pekade särskilt på nykterhetsvården, ungdomsvården 
och åldringsvården. På framförallt skolbyrån och nykterhetsvårdsbyrån 
handlades emellertid för närvarande en rad frågor av ekonomisk eller 
eljest av administrativ art som ärenden rörande anstaltspersonal, driften 
av anstalter, byggnader, inventarier, anslag, räkenskaper. Möjligheterna 
borde prövas att befria vårdbyråerna från ärenden av övervägande ad
ministrativ eller kameral karaktär. Det borde undersökas om dessa frå
gor inte kunde överföras till lagbyrån. Härvid borde beaktas, att det •— 
efter det socialstyrelsen mist den kontakt med pris-, löne- och konsum
tionsutvecklingen som styrelsen haft genom de statistiska byråerna •— 
inte längre funnes underlag för en så omfattande remissverksamhet i en 
rad ärenden av mera allmän karaktär, t ex skattefrågor. Lagbyrån kom-
me härigenom troligen att få minskade arbetsuppgifter. I samma rikt
ning verkade minskningen av styrelsens personal genom överflyttning
en av de statistiska byråerna. Om lagbyrån genom en överflyttning av 
ekonomiska och administrativa ärenden från vårdbyråerna skulle få ka
raktären av en kanslibyrå, borde styrelsens behov av kvalificerad juri
disk sakkunskap säkerställas på lämpligt sätt. 

Departementschefen anförde vidare beträffande förhållandet mellan 
barnavårdsbyråns och skolbyråns arbetsuppgifter följande. Från utgångs
punkten att vård på ungdomsvårdsskola borde vara sekundär i förhål
lande till andra vårdformer syntes det naturligt att ungdomsvårdsskole
ärenden handlades på en byrå, som hade överblicken över alla barna
vårdens möjligheter. Om barnavårdsbyråns arbete minskade på områ
den, som låge vid sidan av den egentliga barnavården, och administrativa 
ärenden lösgjordes från skolbyrån, kunde det även från organisatorisk 
synpunkt visa sig ändamålsenligt att sammanföra dessa bägge byråer till 
en. Denna fråga borde undersökas närmare. 

Departementschefen pekade vidare på att förhållandet mellan social
styrelsen och de regionala organen borde beaktas vid översynen av sty
relsens organisation. 

Slutligen tog departementschefen upp frågan om förlikningsmanna-
expeditionen och förklarade, att de motiv som kunde anföras för att 
expeditionen ombildades till ett självständigt organ, överflyttades till nå
got annat organ eller behölls i socialstyrelsen, borde prövas vid översy
nen. 

Utredningsmannen har påbörjat sitt arbete. 

En av de i direktiven berörda frågorna eller ett eventuellt sammanfö
rande av barnavårds- och skolbyråerna till en byrå har redan under år 
1962 kommit att aktualiseras i samband med vissa personella föränd
ringar hos styrelsen. Meningen är att under den närmaste framtiden 
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Socialstyrelsens 
tidigare general
direktörer 

Porträtten återfinns i 
sess ionssa len 

Karl J Höjer (tf) 1940—1945 
f 1894, d 1962 
Porträtt målat av Lotte Lazer-
stein 
Generaldirektör Höjer bidrog 
verksamt till utformningen av 
vår sociallagstiftning. I utveck
lingen av den såg han en 
trygghetsfaktor för individen 
och ett hjälpmedel för social
vårdarna i deras arbete för och 
med människor i svårigheter. 
»Människosynen i socialarbetet» 
ivrade han för och så rubrice
rade han även sitt sista före
drag, som publiceras i detta 
nummer. 

Thorvald Bergquist 1939—1946 
Porträtt målat av Lotte Lazer-
stein 



Sigfrid Hansson 1937—1939 
f 1884, d 1939 
Porträtt målat av Mats Björlin 

Generaldirektör Hansson enga
gerade sig med stark intuition 
och känsla i de bakom de 
legala handlingarna skymtande 
människoödena. 

Gunnar Huss 1921—1937 (tf 
1919—1921) f 1871, d 1939 
Porträtt målat av Sigge Berg
ström 
Generaldirektör Huss utförde 
en betydelsefull gärning som 
Sveriges främsta expert på 
arbetslöshetsfrågan. 

Henning Elmquist 1913—1921 
f 1871, d 1933 
Porträtt målat av Oscar Björck 

»Den uppvuxna organisationen 
av centrala ämbetsverk, som 
grupperat sig under social
departementet, har framgått 
som resultat dels av en faktisk 
social utveckling och dels av 
politiska överväganden. Härvid 
har emellertid även betydande 
insatser gjorts av personliga 
krafter bland vilka nämns 
Henning Elmquist, skapare och 
organisatör av socialstyrelsen.» 
(Gunnar Huss) 
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praktiskt pröva ett sammanförande av vissa frågor på de båda byråerna 
till gemensamma avdelningar, till exempel frågor rörande fosterbarns
vård och vård utom skola av ungdomsvårdsskoleelever. Vidare avses 
att vid fall av behov och möjlighet låta tjänstemän på en av byråerna 
handlägga ärenden som tillhör den andra byrån. På sådant sätt bör erfa
renhet kunna nås om de fördelar och nackdelar som kan vara förenade 
med en fullständig sammanslagning av de båda byråerna. 

Socialstyrelsen under kommande år 

Kravet på att medborgarna får en tillfredsställande ekonomisk hjälp vid 
olika nödtillstånd tillgodoses främst genom de stora socialförsäkringarna. 
Här är den sociala byggnaden om inte helt färdigbyggd så dock i det 
närmaste. Detta räcker emellertid inte. Det är nödvändigt att samhället 
räcker en hjälpande, stödjande och vårdande hand till sina medborga
re vid åtskilliga tillfällen i livet. Nära dessa socialvårdande åtgärder lig
ger uppgiften att genom allmänna och individuella åtgärder stödja fa
miljerna och framför allt barnens uppväxt. Familjepolitiken har också 
fått ett allt bredare register. Vidare kräver den starkt växande åldrande 
delen av befolkningen en samlad ökad insats från samhällets sida. Att 
främja dessa skiftande former av social omvårdnad kommer att vara 
socialstyrelsens uppgift i framtiden såsom centralt ämbetsverk för social
vårdsfrågor. På detta fält återstår ännu mycket att göra, men vi vet åt
minstone vart vi syftar och ungefärligen hur vi skall kunna komma 
framåt. 

Om dagens läge och om förhoppningarna på framtiden berättas i detta 
häfte i särskilda artiklar av cheferna för de olika vårdbyråerna. 
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SYMBOLEN 

Samhällets skydd för mödrar och barn 

Mor ochbarn . Detalj av Liss Erikssons stora järnskulptur Huset i Lund. 
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MÖdrahemmet är en tillflykt för ensamställda blivande och nyblivna mödrar men även 

änkor och frånskilda i väntan på att få det ordnat för sig och sina barn, få 

bostad etc. Men mödrahemmet är internat med vad det innebär av bundenhet, 

mödrarna sköter själva sina barn samtidigt de får undervisning i barnavård och deltar 

i hemmets sysslor i övrigt. 

LEVANDE LIVET 
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F Ö R S T A BYRÅN 

Barnavårdsbyrån 

Av tf byråchef BRITA HASSELROT 

I början av 1940-talet upptäcktes en del missförhållanden på ett barn
hem i Täby, som hette Solglimt. Diskussionerna kring dessa missförhållan
den föranledde även en debatt om barnhem i riksdagen. Resultatet av riks
dagsdebatten blev, att det inrättades en tjänst som barnavårdsinspektris 
vid dåvarande fattigvårdsbyrån på socialstyrelsen. Denna tjänst tillkom år 
1942, och den kan sägas vara begynnelsen till dagens barnavårdsbyrå på 
styrelsen. Ganska snart visade det sig, att alla de olika barninternat, som 
under kriget ordnades för utländska barn, även behövde en rådgivande 
inspektion. Så småningom utökades därför inspektörstjänsterna till tre. 
Ungefär samtidigt med detta fick socialstyrelsen vissa uppgifter i samband 
med statens åtgärder för barns och husmödrars vila och rekreation. Dessa 
uppgifter ålades en barnavårdsavdelning inom fattigvårdsbyrån. 

År 1946 trädde den reviderade lagstiftningen på bl a barnhems vårdens 
område i kraft. Detta gjorde, att barnavårdsavdelningen fick ytterligare 
arbetsuppgifter och därmed utökat antal tjänster. I samband med riks
dagsbeslut år 1947, innebärande att socialstyrelsen skulle bli tillsyns- och 
besvärsmyndighet för verksamheten med de allmänna barnbidragen, an
sågs tiden mogen för att bryta ut barnavårdsärenden från fattigvårdsbyrån 
och inrätta en ny byrå. Första byrån har inte nummer ett, därför att den 
är äldst i verket utan därför att det numret, som tidigare innehafts av en 
till annat ämbetsverk överflyttad byrå, var ledigt, när barnavårdsbyrån 
kom till. 

Detta är den historiska bakgrunden till barnavårdsbyråns tillkomst. By
råns egen historia omspänner endast omkring femton år. Under denna tid 
har den emellertid hunnit växa till en ganska stor byrå —• med ett tjugo
femtal befattningshavare — som årligen handlägger ca 10 000 ärenden. 

Mödrahjälpen 

För att fortsätta i kronologisk ordning även när det gäller arbetsuppgif
terna, bör mödrahjälpen nämnas först. Möjligheten att erhålla mödra-
hjälp tillkom år 1938, och socialstyrelsen blev då tillsyns- och besvärsmyn
dighet över mödrahjälpsverksamheten. Under de första åren sköttes sty
relsens uppgifter på detta område av en avdelning på fattigvårdsbyrån. 
Vid barnavårdsbyråns tillkomst flyttades mödrahjälpsavdelningen över till 
denna byrå. Huvudparten av mödrahjälpsavdelningens arbetsuppgifter 
har under åren bestått i att handlägga besvärsärenden. Men även olika 
former av anvisningar har lämnats barnavårdsnämnder och mödrahjälps-
nämnder. »Handbok för mödrahjälpsverksamheten» eller »Den röda bo
ken», som kom ut i början av 1940-talet, gav anledning till en hel del 
diskussioner bland alla, som sysslade med mödrahjälp. Anvisningarna i 
denna bok har dock till stor del stått sig under tiderna. Efter moderskaps-
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hjälpens införande har mödrahjälpsverksamheten helt naturligt minskat; 
under de senaste åren har det endast varit de allra mest behövande möd
rarna, som kunnat få mödrahjälp. I och med utgången av år 1962 för
svinner mödrahjälpen helt och ersätts av en utvidgad moderskapshjälp. 

Om man ser tillbaka på denna mödrahjälpens tjugufemåriga historia, 
kan det väl först och främst sägas, att hjälpformen varit till mycket stor 
nytta och glädje. När den kom till, var det första gången som en kvinna 
kunde få hjälp för egen del enbart av det skälet, att hon fött eller skulle 
föda barn. Mödrahjälpen utgick från början huvudsakligen in natura. 
Detta skulle garantera, att hjälpen inte tillföll någon annan än modern 
själv. Visserligen lär det i början ha förekommit försök att få mödrahjälp 
i form av bidrag till förbättring av gödselstackar och dylikt, men ganska 
snart stod det klart för alla, att det den här gången var fråga om en hjälp, 
avsedd endast för modern. 

Denna uppfattning trängde så igenom, att man under 1950-talet ansåg 
sig kunna gå ifrån naturalinjen och mera generellt ge kontanta bidrag. 

Under de senaste åren har man nog litet till mans tyckt, att villkoren 
för erhållande av mödrahjälp varit för stränga. Det oaktat vågar man 
påstå att, när mödrahjälpen nu avförs ur systemet av socialpolitiska hjälp-
åtgärder, dess eftermäle är gott. Hjälpformen kom vid en lämplig tid
punkt och den har fyllt sitt ändamål. Vid ett »uppenbart behov av hjälp» 
har blivande och nyblivna mödrar kunnat bistås. 

För alla dem som sysslat med ansökningar om mödrahjälp, har dessa 
framstått såsom en barometer på de sociala förhållandena i landet. Vill 
någon forskare någon gång i framtiden ha material för att utröna hur de 
sämre ställda inkomsttagarna haft det under 1940—1950-talen i Sverige, 
så kan han ur dessa ansökningshandlingar få en mycket talande bild där
av. Även om mödrahjälpen således varit många till nytta och gagn, är det 
dock med stor tillfredsställelse man konstaterar, att den beslutade moder-
skapshjälpen kommer att ge mödrarna bra mycket bättre stöd än någon
sin mödrahjälpen kunnat göra. 

Ferieresor 

Här har tidigare nämnts statens åtgärder för beredande av vila och re
kreation åt mödrar och barn. Detta är en samlingsrubrik för statsanslagen 
till barns och husmödrars ferieresor, husmodersstipendier, semesterhem, 
feriebarnsorganisationer och barnkolonier. Alla dessa anslag står till social
styrelsens förfogande och de arbetsuppgifter de föranleder handhas av 
en avdelning inom barnavårdsbyrån. Högsäsongen för den avdelningen in
faller under sommarmånaderna. De bestämmelser, som reglerar verksam
heten, har många gånger varit föremål för diskussion i riksdagen med 
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LEVANDE LIVET 

». . . statens åtgärder för beredande 

av vila och rekreation åt mödrar 

och barn.» 

Stadsbarnen i feriehem eller på 

sommarkoloni får lära känna 

landsbygdsmiljön. 

Många husmödrar har fått sin första 

semester i livet. 



smärre ändringar av bestämmelserna som följd. Barnavårdsnämnderna 
har svårt att tolka bestämmelserna, och förfrågningarna är därför otaliga 
på detta område. Likaså är byråns utbetalningar av statsbidrag i form av 
protokoll nog störst till antalet på denna avdelning. 

Även denna verksamhet har haft stor betydelse för de mödrar och barn, 
som kunnat komma i åtnjutande av förmånerna. Inom verksamheten har 
glädjande nog också många äldre husmödrar, som under knappa ekono
miska förhållanden fostrat stora barnskaror, kunnat beredas tillfälle till 
ledighet och avkoppling från den gråa vardagen. Inte så få av dessa hus
mödrar har på så sätt fått sin första semester i livet. Den har därför tack
samt uppskattats. Under senare år har även — genom semesterhemsan-
ordnarnas tillmötesgående och hjälpsamhet — handikappade husmödrar 
fått komma ut på semesterhemmen. För dessa har avbrottet i en isolerad 
tillvaro varit av stort värde. 

Barnstugor 

Den tredje av de arbetsuppgifter, som från fattigvårdsbyrån (numera so
cialvårdsbyrån) överfördes till den nybildade barnavårdsbyrån, var befatt
ningen med anstalterna för halvöppen barnavård, vilka anstalter numera 
benämns barnstugor. Dessa anstalter utgörs av daghem, lekskolor, fritids
hem (daghem för skolbarn) och jordbruksdaghem. Det mest väsentliga 
arbetet för tjänstemännen på barnstugeavdelningen är förvisso att hjälpa 
kommunerna i deras planläggningsarbete för dylika institutioner. Det gäl
ler att förutom ingående information om den pedagogiska sidan av verk
samheten dels undersöka behovet av olika typer av barnstugor och dels ge 
råd vid utformningen av lokalerna. Dessutom utbetalas genom socialsty
relsens försorg statsbidragen till institutionerna. 

Verksamheten inom den halvöppna barnavården eller vid barnstugorna 
har under åren varit föremål för mycken diskussion. Kravet från arbets
marknaden att samhället skall bereda yrkesarbetande mödrar hjälp med 
omhändertagandet av barnen har gjort sig starkt gällande. Samtidigt har 
frågan om institutionernas standard —• i avseende å såväl lokaler som 
personal — varit föremål för utredningar av olika slag. En fråga, som 
under de senaste åren utgjort ett direkt problem för verksamheten, är, att 
det inte funnits tillräckligt med utbildade förskollärare. 

En speciell utredning har emellertid varit sysselsatt med dessa frågor, 
och en utbyggnad av utbildningskapaciteten har igångsatts. Kvar står 
dock en mycket stor efterfrågan på utbildad personal inom barnstugeverk
samheten, vilken ännu inte kunnat tillgodoses. Det är självfallet, att dessa 
småbarnsinstitutioner måste förestås av speciellt utbildad personal. Att 
handha och leda grupper av barn, som kanske befinner sig i sitt mest käns-
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BARNSTUGOR 

— aktuella uppgifter 
för ett barnvänligt 
samhäl le 

Mattsonska glashuset — 
ett lyckat experiment i 
det snörika, solfattiga 
Norrland. 

Barnstugan i paviljong 
ger en god kontrast
verkan till en steril hög
husbebyggelse — är en 
barnvänligare och 
rationellare lösning . . . 

. . . än lekskolan på 
nedre botten i ett bostads
hus, även om den kan 
ha ändamålsenliga 
lokaler. Utelekplatsen, 
som också har sin viktiga 
funktion att fylla, ger 
inte här samma möjlig
heter till omväxlande lek 
under betryggande 
förhållanden. 



Barnstugeplaner granskas . Många faktorer bidrar till ett ökat behov av barnstuge
verksamhet. En tungt vägande faktor är arbetsmarknadens växande behov av arbets
kraft. Landsorganisationen har inte minst medverkat till att klarlägga för kommunerna 
det nära sambandet mellan det nödvändiga friställandet av kvinnornas arbetskraft och 
vad samhället gör för att bistå barnfamiljerna i deras skiftande behov av hjälp med 
barnens vård och fostran. Alldeles särskilt har därför daghem och fritidshem nu ställts i 
blickpunkten för kommunernas samhällsplanering. 

Erfarenheten har visat att kommunerna vinner på en förutseende planering och att man i 
god tid ägnar intresse och möda åt projekteringsarbetet. Detta ger också större möjlig
heter att motverka en felinvestering genom att göra barnstugorna så flexibla att de 
förutom att väl fylla dagens behov lätt kan apteras för andra ändamål. 

För det syftet står socialstyrelsens barnstugeavdelning kommunerna till tjänst genom 
att ge vägledning till deras planeringsdelegationer och förslagsställande arkitekter, 
granska de sistnämndas ritningar och ge förhandsutlåtanden över dessa. Godkända 
lokaler utgör ett av huvudvillkoren för statsbidrag till barnstugor. 

Det ligger i sakens natur att lokalernas utformning har sin betydelse för förverkligandet 
av de pedagogiska idéerna — grundlägga goda vanor, lära barnen hygien, ordning och 
reda, ge dem tillräckligt svängrum för deras lekar och sysselsättningar —-, för att förebygga 
olycksfall och för att underlätta personalens tillsyn och omvårdnad av barnen. 

Här ses barnstugeavdelningens konsulent och sakkunniga arkitekt diskutera ett aktuellt 
barnstugeprojekt med arkitekten från en landsortskommun. 
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Paviljongbyggnader, enkla serietiilverkade hus, 
vanligtvis källarlösa enplanshus, har kommunerna 
börjat välja mer och mer för sina lekskolor och 
för daghem och fritidshem. Här arbetar man med 
olika typer och gör lokalerna så flexibla att de utan 
större ändringar kan användas för barnstugornas 
olika verksamhetsgrenar allt efter de aktuella 
behoven. Ett flertal kommuner planerar i sin tur 
med hänsyn till de lokala befolkningsförhållandena 
för en långvarigare efterfrågan på platser både i 
daghem och fritidshem och uppför därför 
specialritade barnstugor av större storleksordning 
och stabilare material och utförande än vad som 
förekommer i serietillverkningen. 

En planerad, specialbyggd barnstuga inom ett större 
bostadsområde i en av våra expanderande städer. 
Övre bilden. 

Två exempel på varierande utformning av 
lekskolepaviljonger. 
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LEVANDE LIVET 

I barnstugan bjuds rika tillfällen att öva hjälp

samhet och självhjälp. 

Glada upplevelser och äventyr tillsammans med 

jämnåriga väcker känsla för samhörighet. 



I byggleken, som fordrar både hänsyn och ansvar, Fri skapande verksamhet — ingen skillnad i 

läggs den första grunden för samhällsfostran. arbetsuppgifterna i det framtida samhället! 



LEVANDE LIVET 

F a m i l j e d a g h e m m e n , enskilda hem som tar emot barn för dagvård, är ett komplement till 

daghemmen. Önskvärt vore att man på alla platser, där det finns behov av dagvård för barn, 

kunde ha tillgång till såväl daghemsplatser som familjedaghem och att modern 

kunde få välja den ur hennes barns synpunkt lämpligaste vårdformen. 

Unga föräldrar i familjedaghem med två dagbarn och ett eget barn. 
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Forts från s 578 
liga utvecklingsskede, är ytterst betydelsefullt och kräver därför sakkun
skap. Institutionerna blir med outbildad ledning endast rena parkerings
platser istället för vad man vill ha dem till, nämligen pedagogiskt och 
barnkunnigt ledda institutioner. För den önskvärda utbyggnaden av barn
stugeverksamheten måste man alltså tänka på att utbilda erforderligt an
tal kvalificerade ledare. 

Daghemmen intar en särskild ställning inom barnstugeorganisationen. 
Deras uppgift är att hjälpa de förvärvsarbetande mödrarna med deras 
barn. Som tidigare nämnts kräver arbetsmarknaden och många enskilda 
yrkesarbetande mödrar en effektivare utbyggnad av daghemsvården. Det 
råder emellertid svårigheter för skiftarbetande mödrar att på för dem 
lämpliga tider få placera barnen. Även i denna problemställning är till
gängen på kvalificerad personal en viktig faktor. Ett daghem, som skulle 
ha öppet mera än tolv timmar, måste även ha flera »skiftarbetande» 
ledare. Sist men inte minst gäller det att göra institutionerna sådana, att 
barnen inte far illa genom en alltför lång »arbetsdag». Ty på barnavårds
håll kan viss tveksamhet råda, huruvida ett barn far väl av att tillbringa 
alltför många av dygnets timmar i ett kollektiv —• hur väl detta kollektiv 
än leds av pedagogiskt utbildade människor. Som ett komplement till 
daghemmen finns familjedaghemmen, enskilda hem, som tar emot barn 
för dagvård. Önskvärt vore, att man på alla platser, där det finns ett 
behov av dagvård för barn, kunde ha tillgång till såväl daghemsplatser 
som familjedaghem och att modern kunde få välja den ur hennes barns 
synpunkt lämpligaste vårdformen. Av betydelse är att barngruppernas 
storlek begränsas med hänsyn till barnens ålder och utvecklingsnivå. Ur 
barnens synpunkt skulle man även gärna se, att man mera kunde inrikta 
sig på halvdaghem, en tidsförlängd lekskola med 5—6 timmars vistelse. 
En förutsättning härför är emellertid, att modern får möjlighet till halv
dagsarbete, över huvud skulle det ur barnavårdssynpunkt vara att önska, 
att barnstugeverksamheten blev så utbyggd, att alla föräldrar för sina för
skolebarn skulle kunna få den hjälp de önskar och behöver, liksom också 
att man hade större kunskaper om vad som verkligen bäst passar barnen. 
Det senare betyder ökade krav på forskning. 

Barnhemmen 

Den närmaste tillsynen över barnhemmen i landet åvilar barnavårds
nämnderna och länsstyrelserna, men socialstyrelsen är central tillsynsmyn
dighet. För detta ändamål finns en inspektör på barnavårdsbyrån, som 
tillsammans med länsstyrelsernas barnavårdskonsulenter besöker barnhem
men för att följa hemmens skötsel och barnens vård. Inspektörens uppgift 
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Barnhemmet 

Läxläsning med hjälp 

av hemmets 

föreståndarinna 

Här övas handklapps-

leken Ole Dole Doff 



För det ensamstående barnet (kanske tillfälligt) f inns bara två alternativ : 

ett hem, fosterhem, som barnet kan betrakta som sitt eget, eller barnavårdsanstalt — 

barnhem, fiickhem, pojkhem 

Dessa interiörer återfinns i ett barnhem i en förort till en av våra större städer. De större 

barnen har var sitt rum, de mindre får dela med en eller två andra kamrater. 

Pojken ovan har hunnit upp i åldern att han har plats på en motorverkstad. 

Annars är hans intresse målning — och skyddslingen, fågeln som han hittat med bräckt 

vinge på hemmets gårdsplan. 
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Glatt samspråk med socialstyrelsens byråinspektör för barnhemmen, vilken just 
ar på besök 

Omtyckt hobby i 

barnhemmets verkstad 

med handledning av 

hemmets manliga 

assistent. 



Föreståndarinnan ser till att hennes flickor har det de skall ha när de skall till skolan 

Pojkarna just hemkomna från »plugget» tar ett uppfriskande nappatag med varandra. 
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Forts från s 585 
är numera kanske inte så mycket att inspektera utan mera att samla på 
erfarenheter och utifrån dessa ge råd och stöd till dem som arbetar på 
hemmen. Inspektören är knuten till en avdelning på barnavårdsbyrån, vil
ken dessutom handlägger alla ärenden rörande tillstånd för barnhems
verksamhet och statsbidrag till barnhemmen. 

Barnen på dagens barnhem är inte av det slag som man kanske ännu 
i allmänhet föreställer sig •— föräldralösa »Oliver Twistar». Nej, dagens 
barnhemsbarn är på sätt och vis än olyckligare. Det är i de flesta fall 
fråga om problematiska barn, barn med beteenderubbningar och anpass
ningssvårigheter. Barnhemsbarnen av idag är med andra ord ofta svåra 
att ta hand om. En omläggning av barnhemsverksamheten håller på att 
ske, syftande till att göra hemmen bättre lämpade att ta emot de »svåra» 
barn och ungdomar, som numera överväger bland dem som tas in pä 
barnhem. Dessa barn kan hjälpas bättre, om de får vara i mindre grup
per, där de mera individuellt kan få stöd av de vuxna. Därom torde alla, 
som har att ansvara för barnhemsvården, vara ense, d v s barnhemsper
sonal, huvudmännen för barnhemsvården — landstingen och de lands-
tingsfria städerna — och tillsynsmyndigheterna. Den planering av barn
hemsvården, som nu pågår, syftar därför till att man skall få mindre barn
hem. Dessutom vill man ha barnhemmen för större barn — barn över 12 
år — såväl ålders- som könsdifferentierade. Svårigheterna på barnhems
området är — liksom på så många andra vårdområden — att få kvalifice
rad personal. Inte bara kvalificerad personal på de ledande posterna utan 
även bland den mera underordnade vårdpersonalen. Det är oftast den 
personalgruppen, som har den dagliga kontakten och den närmaste om
sorgen om barnen. Det är därför synnerligen önskvärt, att all personal på 
våra barninstitutioner får utbildning, som gör dem än mera skickade att 
hjälpa och förstå missanpassade och olyckliga barn och ungdomar. 

De allmänna barnbidragen 

Uppgifterna med de allmänna barnbidragen trodde man på sin tid 
skulle bli mycket betungande för socialstyrelsen i dess egenskap av till
synsmyndighet och sista besvärsinstans. Barnavårdsnämnderna sköter emel
lertid denna verksamhet mycket väl, vilket gör att styrelsens arbete på 
detta område inte är alltför omfattande. De flesta problemen rör sig om 
barnbidrag för barn, som av en eller annan anledning vistas utomlands 
och kommer hem, eller om barnbidrag till utlänningar, som med sina barn 
flyttar in i landet. 
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LEVANDE LIVET 

Det är svårare att vara barn och u n g d o m n u än förr 

Fattigdom, armod och »bakgator» är inte längre orsaker till samhällets ingripande i 
hjälpande och barnavårdande syfte. Det har i stället blivit andra mycket svåråtkomliga 
orsaker. Föräldramisshandel som numera inte förekommer så sällan och alkoholmissbruk 
hos föräldrarna eller hos en av dem är tyvärr vanligen förekommande anledning till 
samhällsåtgärder. 
Klippen ovan, saxade ur de senaste månadernas dagspress, är skrämmande vittnesbörd. 
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Den allmänna barnavården 

Sist men inte minst skall nämnas barnavårdsbyråns arbetsuppgifter med 
vad som brukar kallas den allmänna barnavården. De innebär att svara 
på barnavårdsnämnders, olika myndigheters och enskildas förfrågningar i 
ärenden, som har med barnavårdslagen, bidragsförskottslagen, föräldra-
balken m m att göra. Dessa ärenden är både många till antalet och ofta 
svåra och tidskrävande. I synnerhet under de sista åren har tolkningen av 
den nya barnavårdslagen gett anledning till en hel del principiella ställ
ningstaganden •— särskilt i sådana ärenden, där man ännu inte fått några 
prejudicerande utslag från dömande myndigheter. Men förfrågningarna 
kan också gälla att ge råd i svåra avvägningsfrågor människor emellan. 
Det är därvid inte alltid så lätt att veta vilket råd, som är det bästa för 
barnet. Från barnavårdsbyråns sida har det alltid varit ett mål att i dess 
arbete i olika ärenden försöka ha det enskilda barnets bästa för ögonen. 

Framtiden 

Hur barnavårdsbyråns framtid skall gestalta sig är just nu mycket svårt 
att säga. Den nytillsatta utredningen har fått till uppgift att undersöka 
möjligheterna av en sammanslagning av denna byrå med skolbyrån, d v s 
den byrå, som har hand om ungdomsvårdsskolorna. Samtidigt härmed har 
byråns ordinarie chef blivit chef jämväl för skolbyrån. 

En återblick på gångna tiders och nuvarande barnavård ger dessvärre 
ingen uppmuntrande syn. Fattigdom, armod och »bakgator» är inte läng
re orsaker till samhällets ingripande i hjälpande och barnavårdande syfte. 
Det har istället blivit andra mycket mera svåråtkomliga orsaker. Föräldra-
misshandel, som numera inte förekommer så sällan, och alkoholmissbruk 
hos föräldrarna eller hos en av dem är tyvärr vanligen förekommande or
saker till samhällsingripande. Långtgående missanpassning på grund av 
alltför dåliga hemmiljöer och gängets råa och brutala inverkan på en svag 
ungdom ger ofta anledning till ett samhällets inskridande. Den undre 
världens hårda och tuffa livsföring som sprider sin smitta till allt lägre 
ålder gör att barnavårdare med oro måste konstatera, att resurserna inte 
alltid räcker till för att kunna hjälpa. Även om man alltså under de gång
na decennierna försökt att göra allt för att skydda de unga i samhället 
med olika barnavårdande och socialpolitiska åtgärder har ufvecklingen 
gått därhän, att det är svårare att vara barn och ungdom nu än förr. Att 
försöka komma till rätta med dessa svårigheter är för nutidens samhälle
liga barnavårdare ett mål att sträva emot. 
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A N D R A BYRÅN 

Socialvårdsbyrån — 
bakgrund, verksamhet och problem 

Av byråchefen A L I BERGGREN 

Alltsedan den dåvarande fattigvårds- och barnavårdsbyrån den 1 januari 
1938 överflyttades från socialdepartementet till socialstyrelsen har by
råns verksamhetsområde och tillsynsuppgifter samt framför allt själva 
verksamheten varit underkastade ständiga förändringar. Dessa har dels 
varit av organisatorisk och teknisk art och dels inneburit oavlåtlig an
passning av verksamhetens inriktning och innehåll efter samhällslivets 
utomordentligt djupgripande och snabba förändringar under 1940- och 
1950-talen och allt fortfarande. 

Enligt instruktionen 1937 ankom ursprungligen på fattigvårdsbyrån ären
den rörande fattigvård, barnavård, ungdomsskydd, mödrahjälp, alkoho
listvård och nykterhetsverksamhet. Såsom redan i annat sammanhang 
nämnts ändrades byrån 1944 till socialvårdsbyrån. I samband därmed 
differentierades de snabbt växande specialiteterna för barnavård, ung
domsskydd och alkoholistvård till tre särskilda byråer. 

Enligt den 1962 gällande instruktionen och särskilda beslut hör nu till 
socialvårdsbyråns verksamhetsområde bland annat ärenden om stöd åt 
hjälpbehövande — väsentligen enligt 1956 års socialhjälpslag — samt 
särskilt bistånd åt flyktingar och zigenare, vidare sådana uppgifter in
om åldringsvården som tillhör de kommunala ålderdomshemmens verk
samhet. Tillsynsuppgifterna är begränsade till den sociala hemhjälpsverk
samheten och sådana arbetshem, som avses i lagen om socialhjälp. By
rån har också att följa den verksamhet som enligt särskild instruktion 
— senast 1960 — ankommer på statens socialvårdskonsulenter. Inom sitt 
verksamhetsområde har byrån att bidra till den sociala upplysningsverk
samhet, som enligt instruktion ankommer på socialstyrelsen. Av stor be
tydelse i synnerhet för bedömningen av de under 1940- och 1950-talen 
snabbt påträngande olika åldringsfrågorna har byråns livliga och stimu
lerande internationella kontakter visat sig vara. Denna verksamhet är i 
överensstämmelse med föreskriften i allmänna verkstadgan om skyldighet 
för styrelsen att med uppmärksamhet följa förhållandena inte blott inom 
landet utan även såvitt möjligt i övriga nordiska länder och annorstädes 
i utlandet. 

De refererade föreskrifterna ger emellertid blott helt allmänt ramen för 
byråns verksamhet. Det väsentliga innehållet och inriktningen av aktivi
teten påverkas av socialvårdens standard i olika kommuner, varvid bland 
annat kommunindelningen spelar stor roll, men framför allt av själva 
samhällslivets skiftande förlopp och av omdömen om verkligheten i of
fentliga utredningar och i allmän socialpolitisk debatt och kritik, inte 
minst i dagspressen, samt i prognoser om framtiden. Till illustration av 
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LEVANDE LIVET 

Förr . . . interiör (pensionärsrum) från en 

fattigvårdsanstalt (ålderdomshem) i början av 

1940-talet 

Urvalet rubriker från dagstidningarna under åren 

1940—1962 ger en allmän uppfattning 

av de ständiga problem som socialvårdsbyrån 

ställts inför eller själv aktualiserat. 



Det väsentliga för det moderna, aktiva ålderdomshemmet 

är att så långt som möjligt 

iaktta vars och ens individuella behov, 

önskemål och intressen (lämplig mat, rekreation, 

trivsel, sysselsättning, förströelse, hälsokontroll, 

personliga kontakter •— helst telefon i varje rum). 

Varje pensionärs personliga värdighet 

och integritet respekteras. 

Interiörer från modernt ålderdomshem i 

landskommun i mitten av 1950-talet. 

Överst vardagsrum, under enkelrum för pensionär. 



D i a g r a m 1. Folkmängden i Sverige, 

på 65 år och däröver. 

Antal och procent av hela folkmängden 

1900—1970. 



dylika impulser kan nämnas de fortgående framstegen i medicinsk forsk
ning och praktisk läkekonst, de ständiga och på senare tid allt mera 
djupgående förskjutningarna i befolkningens familjesociala struktur och 
åldersfördelning med därav följande vårdproblem, vidare omflyttningen 
från landsbygd till tätorter, den allmänna ekonomiska höjningen av 
levnadsnivån och därav följande krav på olika medborgargruppers an
delar i standardhöjningen, särskilt i fråga om bostäder, hälso- och sjuk
vårdskonsumtion, rekreation etc. Till allt detta kommer att den oerhört 
snabba tekniska utvecklingen undan för undan flyttar fram fronterna för 
socialvårdens förebyggande och undanträngande av nöd och hjälpbehov. 

Mot den skisserade bakgrunden ter sig socialvårdens utveckling under 
de senaste två decennierna såsom en sjudande omdaningsprocess. Den 
sociala upptäckten av de bortglömda och felbedömda efterblivna, sjuka, 
fattiga, åldriga människorna och deras erkännande såsom medborgare 
kom helhjärtat först nu, två decennier efter det demokratiska genom
brottet. Alla sektorer av socialvården, inte minst socialvårdsbyråns av
snitt, fylldes av allehanda påträngande frågor och revolutionerande 
strävanden. Utvecklingen kunde bara skrida framåt steg för steg, och 
linjerna klarnade under ständiga utredningar i stora och små frågor, i 
principsammanhang och i enskildas personliga bekymmer. Illustrations
svep i form av rubriker i tidningarna under åren 1940—1962 ger en all
män uppfattning av de ständiga problem som socialvårdsbyrån ställdes in
för eller själv aktualiserade. Ett starkt intryck har segheten hos sociala för
domar gjort på författaren av denna översikt, ^om följt utvecklingen noga 
taget ända sedan 1918. För tillbakablicken i dag ter sig utvecklingen un
der genombrottet 1940—1960 såsom den rationella socialvårdens fram
trängande och undanträngande av traditionella, mer eller mindre omed
vetna sociala fördomar och vidskepelser på både socialhjälpens och åld
ringsvårdens områden. 

Verksamheten 
Byråns verksamhet kan i anslutning till de uppgifter som föreläggs i in
struktion och genom särskilda beslut, fördelas på sex grupper av ärenden, 
nämligen angående: 

1. stöd åt hjälpbehövande i allmänhet; 
2. vård och understöd åt särskilda kategorier av flyktingar, samt åt

gärder till stöd för zigenares bosättning; 
3. de kommunala ålderdomshemmens anordnande och verksamhet 

jämte därmed sammanhängande åldringsvård; 
4. hemhjälpsverksamhet samt åtgärder för utbildning av hemvårda

rinnor; 
5. tillsyn å arbetshem enligt socialhjälpslagen; 
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6. socialvårdskonsulenternas verksamhet, den på byrån ankommande 
sociala upplysningsverksamheten och utländska kontakter. 

I det följande lämnas korta skildringar av ärendenas art och innebörd; 
historiska tillbakablickar görs endast i den mån de är ägnade att belysa 
verksamhetens nuvarande läge. 

1. Vad först beträffar frågor rörande s t ö d å t h j ä l p b e h ö v a n d e 
bildar dessa en huvudgrupp av byråns ärenden. De hänför sig huvudsak
ligen till tolkning och tillämpning av bestämmelser i 1956 års socialhjälps
lag. Införandet och genomförandet av denna lag innebar en radikal ut-
mönstring av den gamla fattigvårdens betraktelsesätt ur den kommunala 
socialvården och en grundlig nyorientering i fråga om både syften och 
metoder. 

Redan före socialhjälpsreformens genomförande hade fattigvårdens 
otidsenlighet på många punkter framträtt i ljuset av de nya humanitära 
betraktelsesätt som folk alltmer tillägnade sig och som även kännetecknade 
många fattigvårdsmyndigheters inställning till hjälpbehövande männi
skor. Men det tar lång tid att utplåna fattigvårdsprägeln från det mång
sidiga praktiska arbetet, där mångenstädes ännu i slutet av 1950-talet 
en moraliserande och dömande inställning framträdde i gamla vändning
ar, värdeomdömen och en traditionell terminologi, som höll sambandet 
med den gamla fattigvården även i rent praktiskt handlag vid liv. Räds
lan för fattigvården hängde länge i och blotta tanken på att den nya 
hjälpfprmen trots allt skulle kunna vara bara gammal fattighjälp reste 
hinder i vägen för att hjälpen skulle sökas och lämnas på ett så tidigt 
stadium som möjligt och därför kunna leda till bästa resultat. En social
psykologisk undersökning av övergången från gamla värderingar och 
sociala fördomar i fattigvården till de nya på en gång medmänskliga och 
kausalbetonade betraktelsesätt, som gör sig gällande i det moderna sam
hällets sociala försäkrings- och hjälpverksamhet, synes vara en givande 
vetenskaplig forskningsuppgift. 

Den väsentligaste nyheten i socialhjälpslagen, som blev och är bestäm
mande för socialvårdsbyråns ärenden, var den utvidgning och rationella 
utformning av hjälpen, som direkt kom till uttryck i lagen och som gett 
upphov till talrika ärenden i form av förfrågningar, klagomål och ut
redningar. Området för den obligatoriska hjälpen utvidgades bland an
nat också så att inte blott den som är arbetsoförmögen utan även den 
som av hälsoskäl bör avhålla sig från arbete, vid behov skall lämnas dy
lik hjälp. 

Socialhjälpens genomgående inriktning på förebyggande åtgärder hör 
till den mest allmänintressanta nyheten i verksamheten. Numera skall 
man inte såsom förr stanna vid att avhjälpa eller lindra symtom utan gå 
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till hjälpbehovets orsaker och ta hela familjen och även framtiden med 
i beräkningen, så att hjälpen får sådan form och omfattning att den nöd
ställde kan för framtiden försörja sig och sin familj. I samband med ut
redning om hjälpbehovet är socialnämnden numera skyldig att inhäm
ta yttrande av läkare om lämpligaste formen för hjälpen. Under vissa 
förutsättningar kan nämnden ge socialhjälp i form av borgen å lån för 
utrustning med arbetsredskap och andra försörjningsresurser. 

Det är klart att en så genomgripande reform som socialhjälpslagens 
genomförande innebar, medfört mångskiftande och svårbedömda prak
tiska frågor om behovsprövningen, formerna för hjälpen, hur långt social
hjälpen bör utsträckas i olika situationer, frågor om ersättning för läm
nad hjälp etc. De mest komplicerade av dylika frågor kommer på olika 
vägar till socialvårdsbyrån, som sålunda får att behandla en stor mängd 
ofta mycket besvärliga tolknings- och tillämpningsärenden. 

Det kan alltså med fog påstås att byråns ärenden rörande stöd åt hjälp-
behövande är avsevärt mer komplicerade numera än före 1957. Till det
ta förhållande bidrar även att rationella lösningar av dagens och ännu 
mer morgondagens hjälpproblem kräver samverkan mellan olika specia
liteter, såsom läkare och sjukvårdsresurser av olika slag, arbetsberedning, 
bostadsanskaffning, engångsupprustning med hemutensilier etc. Social
vårdsbyrån har ofta att med hänsyn till hjälpbehovets art och omfattning 
ge råd och anvisningar om samverkan med andra hjälporgan från so
cialnämndens sida. 

Men den kanske viktigaste anledningen till att socialhjälpen undan 
för undan kommit att inriktas på allt mera komplicerade hjälpuppgifter 
är den starka och effektiva utvecklingen av socialförsäkringsformerna 
samt speciella stödformer och vårdresurser. Härigenom har området re
dan för fattigvårdens understödsverksamhet minskat och även under de 
senaste åren och alltjämt komprimeras området för socialhjälpens bi
ståndsverksamhet. Ett par faktorer måste i detta sammanhang särskilt 
beaktas, därför att de kommit att i dagens läge och säkerligen ännu mer 
i den framtida utvecklingen kommer att spela mycket framträdande rol
ler för socialhjälpen hjälpterapeutiskt men framför allt genom förebyg
gande insatser. Här avses dels den allmänna sjukförsäkringen och dels de 
aktiva och rationella linjer som vår nyaste arbetsmarknadspolitik följer. 

Effekten av de skilda dragen i den antydda utvecklingen har för soci
alvårdsbyråns del blivit en reflex av situationen i den kommunala social
hjälpsverksamheten. Antalet hjälpta familjeenheter har starkt minskat: 
år 1941 var detta antal i hela riket nära 280 000 för fattigvården men år 
1960 var motsvarande siffra för socialhjälpen något över 140 000. Den 
avsevärda minskningen härrör huvudsakligen från dels förbättringen av 
folkpensionerna, varigenom talrika pensionärer kunde reda sig utan till-
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lägg med kommunala medel, och dels förvandlingen av vården på kom
munernas ålderdomshem från att ha varit en form av fattigvård till att 
bilda en särskild specialitet av samhällets åldringsvård. 

Det i socialhjälpsverksamheten kvarstående klientelet har väsentligen 
kommit att bestå av personer mestadels i åldrarna 30—60 år med mycket 
komplicerade hjälpbehov. Att grundligt och mera ingående och mångsi
digt än för närvarande lära känna detta klientel är en oundgänglig förut
sättning för en verkligt effektiv korttidsterapi och framför allt för en 
långsiktig prévention. Här föreligger behov av vetenskapliga longitudi
nella socialmedicinska •— såväl psykiatriskt som somatiskt lagda — under
sökningar parallella med socialpsykologiska och familjeekonomiska stu
dier. 

Man kan alltså sammanfatta den närvarande situationen så att den 
kommunala socialhjälpens klientel visserligen har minskat kvantitativt 
under det senaste decenniet men däremot allvarligt komplicerats ifråga 
om hjälpbehovets art och omfattning. En praktisk konsekvens av denna 
utveckling är angelägenheten att inte minska socialvårdspersonalens stor
lek i kommunerna utan tvärtom se till att arbetskraften är tillräcklig 
framför allt med hänsyn till de kvalifikationer som krävs för en rationell 
lösning av dagens och morgondagens komplicerade hjälpproblem. Frågan 
om ökning av tillgången på personligt lämpliga och mångsidigt och ge
diget utbildade socialvårdsfunktionärer ter sig från socialvårdsbyråns 
synpunkt såsom mycket trängande, i synnerhet när den pågående för
stärkningen av det kommunala befolknings- och skatteunderlaget genom 
bildandet av större kommunenheter än de ännu alltför många småkom-
munerna tas med i betraktandet. 

2. Ärenden rörande v å r d o c h u n d e r s t ö d å t f l y k t i n g a r 
samt åtgärder till s t ö d f ö r z i g e n a r e s b o s ä t t n i n g har en så 
säregen och från vanliga socialhjälpsärenden avvikande beskaffenhet, 
att de materiellt och administrativt bildar en speciell grupp. De behand
las visserligen i princip med ledning av praxis i socialhjälpen men lagens 
föreskrifter är inte i sak bindande för hjälpverksamheten. Denna ombe-
sörjes av de kommunala socialnämnderna, som i förekommande fall eta
blerar de personliga kontakterna med hjälpbehövande, verkställer utred
ningar och ombesörjer det praktiska handhavandet av hjälpen. Ersättning 
med statsmedel lämnas till kommunerna under vissa förutsättningar. Före
skrifter härom har lämnats i Kungl brev senast i februari 1959 beträffan
de flyktinghjälpen och i mars 1960 i fråga om bosättningsstödet åt zi
genare. För bedömning av förutsättningarna för statsbidrag och godkän
nande av hjälpens art och kostnader måste socialvårdsbyrån i varje en
skilt fall noggrant följa denna hjälpverksamhet. Beslut om ersättning 
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I läger på kontinenten. 

Flyktingsärendena är i regel mycket arbets- och uppslagskrävande för socialvårdsbyråns 
personal, men de skänker den också många tillfällen till beundran inför människors vilja 
och förmåga att i svåra situationer med litet stöd och uppmuntran kämpa sig fram, 
anpassa sig i det svenska samhällets arbetsliv samt bostads- och levnadsförhållanden. 
En särskild grupp utgör de arbetsföra flyktingar jämte anhöriga som tillbragt åratal i läger 
på kontinenten. 

En annan större grupp som numera funnit sig tillrätta i vårt land är de tusentals ungerska 
flyktingar som successivt tagits emot här. Nedan en ung representant för dem som visar 
sina framsteg i svenska språket. 
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Som ett led i strävandena att på allvar med samhällets bistånd inlemma zigenarna i 
samhällslivet valde man 1960 den direkta vägen till bofasthet genom statsbidrag till 
anordnandet av bostäder och vad därtill hör. Under loppet av några år har ett 60-tal 
familjer fått fast bostad. Detta exempel på lösning av en minoritetsfråga synes erbjuda 
ett samhällsvetenskapligt studieobjekt av stort intresse. 
Ovan egnahem som en landsortskommun byggt för zigenare som önskar bli bofasta 
Nedan: Den nya generationen zigenare kan räkna med samma levnadsvillkor som övriga 
svenska medborgare 



fattas i varje särskilt fall av socialstyrelsen efter socialvårdsbyråns utred
ning och förslag. 

Denna extraordinära hjälpverksamhet har tillfört socialvårdsbyrån ett 
stort arbetsmaterial av högst komplicerade socialvårdsfrågor. Beträffande 
såväl flyktingar som zigenare går uppgifterna ut på att underlätta anpass
ning i det svenska samhället. Man kan till och med säga att det rör sig 
om rationellt upplagd behandling av problem för minoritetsgrupper. 

Vad f l y k t i n g a r n a beträffar tillhör de olika kategorier. Bortsett från 
de numera i Sverige helt anpassade estlandsflyktingarna samt en liten 
grupp arbetsoförmögna personer som på eget initiativ flytt till Sverige, 
märks en större grupp konvalescenter efter tbc-sjukdom och deras anhöri
ga. För vården av de sjuka svarar medicinalstyrelsen, och arbetsmarknads
styrelsen ombesörjer arbetsplacering och omskolning. Socialstyrelsen har 
att sörja för understöd och annat bistånd åt konvalescenterna och deras 
anhöriga. En särskild grupp utgör de arbetsföra flyktingar jämte anhöri
ga som tillbragt åratal i läger på kontinenten. Många av dessa måste ha 
understöd under den första anpassningstiden i Sverige, tills de fått ar-
betsanställning och egna inkomster. En annan större kategori som numera 
i allmänhet funnit sig tillrätta i vårt land är de tusentals ungerska flyk
tingar som successivt mottagits här. 

En av de verkligt stora svårigheterna i arbetet med flyktingärendena 
möter i anskaffningen av bostäder. I intimt samarbete med kommunernas 
socialnämnder har frågorna dock i allmänhet fått goda lösningar. Men 
socialvårdsbyrån har också nödgats tillgripa för ett centralt ämbetsverk 
så främmande åtgärder som att anskaffa bostäder i nödsituationer genom 
att förhyra enstaka bostäder, ja hela fastigheter. Syneförrättningar på åt
skilliga orter och diskussioner om reparationer har ägt rum. Bostadsrätts
lägenheter har anskaffats ävensom hela bohagsutrustningar etc. De allra 
ömtåligaste ärendena har emellertid rört visserligen enstaka men mycket 
svårbehandlade individer, kanske i grund och botten och lätt förståeligt 
psykiskt sjuka. 

Flyktingärendena utgör komplicerade problem om svåra anpassningar 
av människor i det svenska samhällets arbetsliv samt bostads- och levnads
förhållanden över huvud taget. Dessa frågor är i regel mycket arbets-
och uppslagskrävande och bjuder ibland på missräkningar. Men de skän
ker också socialvårdsbyråns personal eljest sällsynta tillfällen till beundran 
inför människors vilja och förmåga att i svåra situationer med litet stöd 
och uppmuntran kämpa sig fram. Intrycket härav ger också en sådan ar
betsglädje som annars förbehålls dem som direkt och personligt arbetar 
med hjälpproblem i den kommunala hjälpverksamheten. 
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Beträffande z i g e n a r n a gäller att problemen även för denna kategori 
bottnar i anpassningsbesvärligheter, dock fördjupade av en traduerad in-
vana vid ambulatoriskt levnadssätt och därför främst bestående i hinder 
för fast bosättning. Miljöförutsättningarna är alltså andra än i fråga om 
flyktingar. 

Strävandena i Sverige att på allvar med samhällets bistånd inlemma 
zigenarna i samhällslivet, civilisatoriskt och kulturellt, tog sin början först 
på 1940-talet. Det ansågs till en början — och det gäller väl fortfarande 
— att läs-, skriv- och räknekunnighet var en av bryggorna över till ord
nat samhällsliv, och socialstyrelsen hade i slutet av 1940-talet och på 
1950-talet att genom socialvårdsbyrån i samråd med skolöverstyrelsen pla
nera och följa en ambulatorisk skola med särskilda lärare, som hade er
farenhet från sådan undervisningsform. 

Först i juli 1960 slog man in på den direkta vägen till bofasthet genom 
statsbidrag till anordnande av bostäder och vad därtill hör. Även här är 
samarbete etablerat med arbetsmarknadsstyrelsen. Trots alla svårigheter 
har under loppet av några år ett 60-tal familjer fått fast bostad. Det så
lunda fortskridande exemplet på lösning av en minoritetsfråga synes er
bjuda ett samhällsvetenskapligt studieobjekt av stort intresse. 

Såväl flykting- som zigenarfrågorna är med hänsyn till deras speciella 
karaktär och intresse föremål för en särskild mera ingående redogörelse 
av förste byråsekreteraren Inga Bååth. 

3. D e k o m m u n a l a å l d e r d o m s h e m m e n s a n o r d n a n d e 
o c h v e r k s a m h e t j ä m t e d ä r m e d s a m m a n h ä n g a n d e 
å l d r i n g s v å r d utgör ett område, inom vilket socialvårdsbyrån kun
nat utöva ett direkt och betydelsefullt inflytande. Ålderdomshemmens an
ordnande och verksamhet är sedan gammalt och alltjämt ett exklusivt 
område för kommunal självstyrelse. Men socialstyrelsen, enkannerligen 
socialvårdsbyrån, har genom kritik, råd och upplysningar till kommuner
na samt utlåtanden och hänvändelser till socialdepartementet, länsstyrel
serna, landstingen, medicinalstyrelsen etc samt genom artiklar och före-
diag för allmänheten tillvaratagit möjligheter att rätta missförhållan
den och missförstånd samt främja en sund utveckling. 

Under 1940-talet formade sig byråns uppgifter övervägande såsom kri
tiska inspektioner av gamla, ofta förslummade fattigvårdsanstalter med 
en i många fall nu för tiden ofattbar inhysning av normalt åldrande men 
hjälplösa personer tillsammans med svårt mentalsjuka och kroppssjuka 
patienter. För att rätt förstå den revolutionerande utveckling, som under 
två decennier ägt rum på området måste man ha klart för sig att ålder
domshemmen före 1947 praktiskt taget var fattigvårdsanstalter, en form 
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LEVANDE LIVET 
Den passiva anstalten överges — det aktiva ålderdomshemmet är del framtidsbetonade 
(bilden ovan). 
Att kaffet för den åldrande och gamla människan ger en välgörande stimulans när 
matsmältningen tolererar kaffet bestrids numera av ingen. Socialstyrelsen har också på 
det moderna, aktiva ålderdomshemmet allmänt tillrått anordnandet av särskilda 
kaffekök, som står till pensionärernas ständiga förfogande. Varje pensionär kan därför när 
han vill koka kaffe åt sig och bjuda grannar och besökande. 
Bilden visar ett kaffebord med en pratstund i helt och hållet pensionärernas arrangemang. 



Sysselsättningen på ålderdomshemmet är en hälsostimulans . . . 



- . . och ett ekonomiskt inkomstintresse för pensionärerna 



av fattigvård, med alla de diskrimineringar av de enskilda människornas 
personliga värdighet och integritet, som detta innebar. Bland annat hade 
man senast på 1920-talet ansett rimligt att sjuka människor, som var i 
behov av fattigvård, skulle där så kunde ske beredas »sjukvård» på fattig
vårdsanstalterna i fattigvårdsstyrelsernas regi. Följden blev att under 
1920- och 1930-talen vid många fattigvårdsanstalter anordnades särskilda 
avdelningar för sinnessjuka, kroniskt kroppssjuka och tuberkulossjuka. En 
viktig uppgift för byrån har i den sålunda uppkomna situationen varit att 
stimulera till en sådan utbyggnad av sjukvårdsspecialiteterna i den ordi
nära sjukvårdsorganisationens regi — statens och landstingens regi —, att 
ålderdomshemmens befattning med kvalificerad sjukvård undan för un
dan kunde avvecklas. Denna utveckling fick stöd av socialvårdskommittén 
i dess betänkande 1946 i ålderdomshemsfrågan och godtogs helt i propo
sitionen nr 243 år 1947 om grunder för ålderdomshemsvårdens ordnande 
och utbyggnad. Även i propositionen nr 38 år 1957 i anledning av åld
ringsvårdsutredningens betänkande 1956 framhölls att ålderdomshemmen 
inte är att betrakta såsom sjukvårdsanstalter, och i nr 19 år 1959 angå
ende ny sjukhuslag underströks att principiellt ingen tvekan kunde råda 
om det riktiga i att sjukhusmässig vård skall ombesörjas av sjukvårds
myndigheten och inte av socialvårdsmyndigheten. Hur utvecklingen ter 
sig framgår av följande tablå. 

På vanliga ålderdomshemsplatser vårdades emellertid på grund av plats
brist på sjukhus och sjukhem den 31 december 1960 ytterligare omkring 
3 500 patienter, som alltså inte tillhörde ålderdomshemmens klientel. För 
närvarande torde omkring 5 000 patienter vara omhändertagna på ålder
domshem på grund av platsbristen på sjukhus och sjukhem. Konsekven
serna för de kommunala ålderdomshemmens pensionärer och egentliga 
uppgifter är beklagliga, dock främst för de sjuka och deras anhöriga. För
hållandena medför åtskilliga förfrågningar och klagomål hos byrån. 

Bristen på sjukvårdsresurser för gamla människor kan inte botas ge
nom en återgång till 1920-talets sjukavdelningssystem på ålderdomshem
men. Det är ett bestående intresse för den sociala åldringsvården att sjuk
vården i enlighet med upprepade uttalanden av statsmakterna byggs u 
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D i a g r a m 2. Successiva dödsfall efter ålder bland 100 000 levande födda i Sverige 

enligt dödlighets- och livslängdstabellerna för åren 1891—1900 och 

1941—1950 samt år 1960 

kvantitativt och kvalitativt med bland annat geriatriska avdelningar inom 
den ordinära sjukvårdsorganisationen till att bättre än nu motsvara den 
snabba pågående förskjutningen i sjukdomspanoramat till allvarliga 
sjukdomar och ökad dödlighet i åldrarna 65 år och däröver; se diagram
men nr 1 (s 596) och 2 (ovan) över ökningen av antalet åldringar och över 
dödsfallens förskjutning till högre åldrar från 1890-talet till 1960. 

Byråns kritiska inspektionsverksamhet kompletterades redan i början av 
1940-talet och i synnerhet efter 1947 års riksdagsbeslut om ålderdoms
hemsvårdens utbyggnad med ett intensivt arbete för att stimulera kom-
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munerna till att genomföra en reformering av ålderdomshemmen. Denna 
1947 års ålderdomshemsreform, som bär Gustav Möllers signatur, fram
skrider efter flera linjer. Jämte uppförandet av nya, ändamålsenliga bygg
nader, måste uppmärksamheten inriktas på skapandet av vackra, stimu
lerande och praktiska inredningar och interiörer, särskilt lämpliga sitt- och 
liggmöbler för gamla människor, urval av de åldringar som tycker sig 
vara i behov av just det moderna ålderdomshemmets ständiga passning, 
trygghet och omvårdnad samt aktivitetsfrämjande verksamhet, och slut
ligen måste strävandena för adekvat utbildning och träning av personligt 
lämpliga föreståndarinnor och övrig personal stödjas och uppmuntras. I 
alla dessa hänseenden har byrån, genom råd och upplysningar, men även 
genom initiativ och personlig medverkan varit livligt engagerad. 

Ett initiativ från byråns sida av grundläggande betydelse för radikal ny
konstruktion och helt nya rationella planlösningar av byggnader för ål
derdomshem var arkitekttävlingen 1948 för svenska arkitekter om förslag 
till nya riktlinjer för utformning av dylika byggnader. Chefen för byrån 
var ordförande i prisnämnden. Tävlingens resultat blev riktningsgivande 
för den följande utvecklingen, inte minst tack vare den medverkan i pla
neringen, som utbildade arkitekter nu började intressera sig för. 

Några utvecklingshämmande typritningar eller fastlåsta anvisningar 
utom beträffande den ur kostnadssynpunkt viktiga byggnadsvolymen fö
rekommer alltså inte utan byggnaderna planeras med hänsyn till plats
behov, boendevanor och byggnadsförhållanden i varje särskild kommun 
och till de framsteg som undan för undan görs i utformningen och plan
läggningen av ålderdomshemmen. 

De ärenden som handlar om ålderdomshemsplanering är synnerligen 
arbets- och tidskrävande och därtill mycket talrika, bortåt 200 skriftliga 
framställningar under vart och ett av de senaste åren, vartill kommer 
flera remisser i varje ärende. Ärendenas art är ganska skiftande. I åtskil
liga fall stimuleras kommunerna till initiativ av byrån eller socialvårds
konsulenterna till anordnande av moderna hem. Vid sammanträden i or
terna eller på byrån lämnas orientering rörande ålderdomshemmets upp
gifter och roll i dagens och morgondagens samhälle, varjämte åldrings
vårdens situation i kommunen i fråga om bostäder för gamla, hemhjälp 
och sjukvårdsresurser etc diskuteras. I samtliga planeringsfrågor ombesör
jer byrån befolkningsprognoser till stöd för bedömning av platsbehovet. 
Planeringsdetaljer dryftas med arkitekterna och när fullständiga skissför
slag föreligger, granskas varje sådant ritningsförslag med biträde av en av 
socialstyrelsen anlitad sakkunnig arkitekt. På grund av byråns gransk
ning avger socialstyrelsen utlåtande över varje förslag till länsstyrelsen, 
som har att fastställa planen. 
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Exteriörer av moderna å l d e r d o m s h e m 

Överst : Två sammanbyggda höghus i en höghusbebyggelse, 149 platser. Taget i bruk 

år 1957 

Under: Ålderdomshem i envåningshus, 33 platser. Taget i bruk år 1956. 



I samband med ålderdomshemsfrågorna har särskilt under de senaste tio 
åren ett växande antal planeringsproblem påkallat ökad medverkan av 
socialvårdsbyrån, nämligen i de fall då kommuner sammanläggs till större 
enheter. I dylika storkommunbildningar uppkommer ofta svårbemästra
de frågor om det totala platsbehovet, huruvida ett eller flera hem bör 
anordnas och om lämpligaste platsen för förläggningen. 

Att nämna är även att byrån har att granska vissa förutsättningar för 
statsbidrag till byggnadskostnaderna för ålderdomshem för socialstyrelsens 
utlåtande till länsstyrelserna. Av byrån har utarbetats ett betänkande i 
augusti 1962 med förslag till tillsyn å enskilda ålderdomshem. 

Det är klart att socialvårdsbyrån under en så grundlig omdaning som 
ålderdomshemsreformen innebär, och därtill på ett allmänmänskligt om
råde, invecklats i livliga diskussioner för att inte säga kontroverser såväl 
med kommunrepresentanter som med allmänheten, företrädd av pressen, 
läkare, ja, till och med av skönlitterära författare. Vid en tillbakablick är 
det berikande för erfarenheten att kunna konstatera, hurusom — bortsett 
från några som ansett hela ålderdomshemstanken som ett felgrepp — var
je reformförslag först mötts med stark misstro för att så småningom tyst 
och helt accepteras. Sålunda möttes förslaget om att var och en skulle ha 
möjlighet att få eget rum på ålderdomshemmet först på några håll med 
bland annat den invändningen att de gamla då skulle bli hänvisade till 
»isoleringsceller». Förslaget om tvättställ med rinnande varmt och kallt 
vatten i varje rum i stället för gemensamma tvättrum bemöttes med far
hågor för att rummen skulle översvämmas då kranarna naturligtvis inte 
skulle stängas. De första förslagen om att inrätta särskilda passande ut
rymmen för sysselsättning och handledning i hobbyarbete ledde på sina 
håll till vidlyftiga argumenteringar om att pensionärerna slutat sin arbets
dag och nu skulle ha vila och vård på ålderdomshemmet. Liknande mot-
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Hur reformen i stora drag framskridit 1945—1962 framgår av denna 
tablå. 



Problemet m e d åldringar s o m behöver sjukvård blir en vital fråga under 1960- och 

70-talen. 

Så här skall sjukvård för gamla människor vara ordnad: docenten I G Porjé vid Söder

sjukhusets geriatriska klinik på sin dagliga rond hos patienterna 
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stånd restes mot förslagen om kaffekök för pensionärerna, placering av 
ålderdomshemmen i direkt anslutning till den vanliga bebyggelsen och 
det pulserande livet i kommunens tätort, förflyttning av mentalsjuka och 
andra svårt sjuka åldringar från ålderdomshemmet till sjukhuset eller sjuk
hemmet etc. 

Att ålderdomshemsreformen kunnat genomföras till bortåt 60—70 pro
cent på omkring femton år, en överraskande rask takt trots alla svårig
heter, som mött och måste möta en så ingripande omdaning, har givet
vis många förklaringsgrunder. Men den viktigaste faktorn är utan tvekan 
det intresse varmed reformen omfattats och den nya sociala syn varmed 
den mottagits av de politiskt ansvariga förtroendevalda i kommunerna. 
Den kommunala självstyrelsen har här, i kraft av sina exklusiva och över
lägsna förutsättningar, i tysthet utfört ett stort verk till gagn för åld
riga hjälplösa medborgare. Socialstyrelsen har i enlighet med andan i 
förarbeten och författningstexter respekterat denna för den personliga so
cialvården omistliga kommunala självstyrelse och sett sin uppgift vara att 
främst genom upplysningar och råd oförtröttligt verka till gagn för ålder
domshemmens syfte: tidsenliga, bekväma, vänliga hem för de gamla med
borgare, som finner det moderna, aktiva ålderdomshemmet vara det för 
dem bästa sättet att leva på gamla dar. 

Med det uppnådda resultatet för ögonen och med lång erfarenhet av den 
betydande roll som möjligast enkel och obunden företagsamhet spelar i 
den kommunala självstyrelsens regi, ter sig för den som skriver dessa ra
der den från och med den 1 september 1962 gällande nya ordningen med 
inkoppling av centrala sjukvårdsberedningen som nytt led i granskningen 
av förslag till ålderdomshem såsom en tyngande och komplicerande be
lastning av granskningsproceduren. 

De råd och upplysningar och den granskningsverksamhet, varigenom so
cialvårdsbyrån för sin del sökt främja ålderdomshemsreformens genom
förande har helt naturligt ställt stora krav på byråns kännedom om forsk
ningen rörande åldrandets problem. De vanliga kunskapskällorna är att 
finna i de värdefulla publikationer, som författats av statliga kommittéer. 
Många viktiga artiklar och utredningar har publicerats på åldersforsk
ningens stora område, inom gerontologien, av enskilda forskare och före
tag. Av större svenska bidrag må nämnas 1952 års åldringsvårdsutred
nings betänkande. Av utländska kontakter, som kommer att närmare be
lysas i det följande, må i detta sammanhang erinras om att chefen för 
byrån aktivt deltog i bildandet 1950 i Liége av The International Associa-

Den öppna åldringsvården vinner allt större omfattning och uppskattning. 
Hemvårdarinnan sörjer här för att en sjuklig sjuttiofemåring får den kost 
han behöver. t 
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tion of Gerontology, i vars verksamhet han därefter deltagit bland annat 
såsom ledamot av förbundets European Social Research Committee. Tal
rika person- och litteraturkontakter har härigenom och genom utlands
studier kunnat komma reformarbetet i vårt land till godo. 

Det torde inte vara svårt att redan i denna översikt över byråns befatt
ning med åldringsvården kunna finna åtskilliga uppslag till viktiga forsk
ningsuppgifter. En uppgift ligger i den betydelsefulla praktiskt psykolo
giska frågan om innebörden av gamla människors byte av miljö, övergång 
från det egna hemmet till den halvt kollektiva levnadsform som ålder
domshemmet innebär. 

Detta avsnitt skall nu blott förses med den slutvinjetten, att det stora 
aktuella problemet på åldringsvårdens alla sektorer och inte minst för 
ålderdomshemmens pensionärer består i angelägenheten av att finna prak
tiska vägar till att göra dessa pensionärer delaktiga av det allmänna eko
nomiska, sociala och kulturella framåtskridandet i samhället. Detta pro
blem ställer krav på en ständig standardhöjning i takt med den allmänna 
höjningen av levnadsnivån, genom alltmera kunnig och personlig ser
vice, större och bekvämare pensionärsrum, effektivare hälsokontroll och 
kontakt med sjukvårdsspecialiteter, rikare förströelse och rekreation med 
konserter, teater etc. Särskilt må den allvarliga brist här framhävas, som 
möter i de otillräckliga resurserna för adekvat utbildning i första hand 
av föreståndarinnor för ålderdomshem men även av biträdespersonal. 

Framtidens samhälle måste allt mera nyanserat än hittills kunnat ske 
tillgodose det växande antalet gamla människors behov, intressen och 
önskningar. 

4. Att ärenden rörande h e m h j ä l p s v e r k s a m h e t e n och i sam
band därmed å t g ä r d e r f ö r u t b i l d n i n g a v h e m v å r d a r i n 
n o r tilldelats socialvårdsbyrån har väsentligen sin grund i att hithörande 
frågor har socialvårdskaraktär, d v s avser hjälpinsatser i individuella 
nödsituationer. 

Den statsunderstödda sociala hemhjälpsverksamheten tillkom ursprung
ligen 1943 som ett led i den kvalitativa befolkningspolitiken och hade då 
uteslutande till ändamål att tillgodose hjälpbehovet i familjer, då hus
mödrarna av olika skäl inte kunde ta hand om hemmen och barnen. 
Från och med 1948 kan hemhjälp i denna form även lämnas åldringar 
då så kan ske utan att barnfamiljernas behov av hjälp eftersatts. 

Till den aktuella situationen hör den sedan 10—15 år tillbaka mera 
uppenbart och snabbt än tidigare pågående upplösningen av tregenera-
tionersfamiljen eller rättare av hushållen, sammansatta av tre generatio
ner. Det är som vanligt i sociala sammanhang ett mångsidigt orsakskom
plex som lett till det numera allt vanligare förhållandet att mor- och far-
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föräldrar lever sitt oberoende liv och de unga växande familjerna bor för 
sig . De gamla kan då inte få den passning och hjälp och inte själva läm
na den hemhjälp, som allt efter omständigheterna ingick i den natur
liga samverkan inom tregenerationershushållen. Dessa slag av anpass
ningsproblem, som uppkommit i det moderna samhällets utveckling, ställ
de den uppgiften för samhället att i lämpliga former träda till och lämna 
den hjälp, som bortfallit. 

Den särskilda hemhjälpen för barnfamiljerna fick i slutet av 1940-talet 
en motsvarighet i den kommunalt organiserade hemhjälpen för åldringar. 
Här framträder socialvårdskaraktären klart. Aldringshemhjälpen håller på 
att utvecklas till en alltmer fast och betydande sektor inom samhällets åld
ringsvård, i allt närmare kontakt med ålderdomshemmens verksamhet. 

Ärendena på byråns hemhjälpsavdelning har i huvudsak karaktären av 
tillsyn över verksamheten och dess utveckling. Detta sker genom nära 
kontakter med kommunernas hemhjälpsnämnder och landstingens hem
hjälpsorgan. Härigenom följs verksamhetens omfattning och differentie
ring och aktiviteten stimuleras genom initiativ och uppslag till nya hjälp-
former. 

En mycket betydande del av ärendena består i anordnande av olika 
slags kurser för utbildning eller träning av hemvårdarinnor. En närmare 
redogörelse för de betydelsefulla uppgifter, som tillsynen över hemhjälps-

Goda kunskaper i matlagning meddelar kurser för hemvårdarinnor. 



verksamheten och utbildningen av hemvårdarinnor samt åldringshem
hjälpen omfattar, lämnas i en särskild artikel av hemhjälpskonsulenten 
Margareta Nordström. 

5. Uppgifterna i samband med t i l l s y n å a r b e t s h e m e n l i g t 
s o c i a l h j ä l p s l a g e n är numera mycket starkt begränsade. I no
vember 1962 finns nämligen endast två arbetshem i funktion, Västergår
dens arbetshem för män med 90 platser och Södermanlands läns lands
tings arbetshem för kvinnor i Malmköping med 14 platser. Beläggningen 
var den 1 november 1962 blott 17 på Västergården och 7 på Malmkö-
pingshemmet. 

Socialvårdsbyråns befattning med arbetshemmens verksamhet har allt
sedan början av 1940-talet varit inriktad på att stimulera standardhöj
ning av rumsinteriörer samt sysselsättnings- och rekreationsmöjligheter 
för hela klientelet men särskilt de s k försumliga försörj arna, vidare att 
söka begränsa hemmens klientel på grund av resultatet av medicinska 
undersökningar, samt slutligen och särskilt på sista tiden verka för bort-
flyttning från arbetshemmen till särskilda vårdhem av de sk störande 
vårdtagarna, dvs personer som visat sig vara störande för trivseln på ål
derdomshemmen. 

Vad först beträffar de försumliga försörjarna, personer som enligt 
kommunala socialvårdsmyndigheters uppfattning gjort sig skyldiga till så 
svåra försummelser av försörjningsplikten mot hustru eller minderåriga 
barn, att de omhändertagits på arbetshem, ansåg man länge och envist 
ganska onyanserat att de helt enkelt var hemfallna åt lättja eller liknöjd
het. Socialvårdsbyrån tog därför initiativ till att ingående socialmedicinska 
undersökningar genomfördes 1946—1949 av numera professorn G Inghe 
i samverkan med byrån och omfattande hela arbetshemsklientelet. Dessa 
undersökningar gav en starkt nyanserad bild av klientelet och avslöjade 
att de flesta var utvecklingshämmade, fysiskt och psykiskt sjuka eller de-
fekta, många hemfallna åt alkoholmissbruk och att de flesta inte sällan 
hade nedsatt arbetsförmåga. Detta resultat ledde till krav på växande ut
rymme för förebyggande åtgärder och ökad hänvisning till speciella vård
former. Vidare kunde byrån planera och medverka till en minskning un
der åren 1945—1952 av antalet arbetshem från 12 till 4 och av hela plats
antalet från 372 till 185. Oaktat denna starka komprimering blev förhål
landena inte tillfredsställande. En kraftig effekt framträdde emellertid 
efter en utredning 1959 av riksdagens justitieombudsman med krav på 
bland annat skärpt läkarkontroll i syfte att åstadkomma ur rättssäkerhets
synpunkt mer tillfredsställande handläggning av ärenden rörande försörj
ningspliktigas intagande i arbetshem. Denna skärpning medförde ytterli
gare minskning av arbetshemmens antal, platser och beläggning till de 
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Västergårdens huvudbyggnad, inrymmande sov- och samlingsrum. Västergården är en 

omfattande och välskött jordbruksegendom. De klienter som sysselsätts i den modernt 

utrustade ladugården säger sig trivas med arbetet därför att det är så rationellt organiserat. 
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två som förut nämnts. Det finns emellertid enligt byråns mening fog för 
tvekan huruvida gällande författningsföreskrifter verkligen har en allsidigt 
adekvat tillämpning, nämligen dels, å ena sidan, så att utan gensägelse 
försumliga försörjare blir föremål för samhällets reaktion, och dels, å 
andra sidan, så att psykopater och andra psykiskt sjuka inte behandlas så
som försumliga utan som vårdbehövande. 

Särskild uppmärksamhet har byrån ägnat sysselsättningen och läkar
kontrollen för klientelet på arbetshemmen. Kontakten med hemmen upp
rätthålls genom personliga inspektionsbesök och mestadels genom telefon
samtal. 

Efter utredning av byrån har socialstyrelsen 1961 framlagt förslag att 
de störande vårdtagarna flyttas till särskilda av landsting anordnade vård
hem. Arbetshemmens ställning i socialvården torde både i nu nämnda av
seende och i övrigt bli föremål för statsmakternas överväganden och be
slut. 

I detta sammanhang må nämnas att byrån har att ombesörja sådana 
efterlysningar av underhållsskyldiga, som enligt Kungl Maj :ts kungörelse 
1942 kan begäras av socialnämnder och barnavårdsnämnder hos social
styrelsen. 

6. S o c i a l v å r d s k o n s u l e n t e r n a s v e r k s a m h e t är från och 
med 1961 reglerad genom Kungl Maj:ts instruktion den 9 december 1960. 
Av instruktionen framgår konsulenternas åligganden m m samt den be
fattning socialstyrelsen har med deras verksamhet. Hithörande ärenden 
faller huvudsakligen på socialvårdsbyrån. 

Konsulentorganisationen infördes 1919 såsom en väsentlig del av den 
då inrättade centrala statliga fattigvårdsinspektionen. Statlig tillsyn över 
kommunernas fattigvård föreskrevs emellertid för länsstyrelserna (Kongl 
Maj:ts befallningshafvande) första gången i 1847 års fattigvårdsförord
ning, varigenom för övrigt även fattigvårdsstyrelsen infördes i lagtexten 
såsom organ för förvaltningen av kommunernas fattigvård. Den lokala 
statliga tillsynen ankommer allt fortfarande på länsstyrelserna, sedan 1919 
med biträde av statens socialvårdskonsulenter, för närvarande tretton. 

Redan från och med 1919 ankom det på en då nyinrättad befattning 
såsom statens inspektör för fattigvård och barnavård att ha ansvar för en 
ändamålsenlig ordning och en sund utveckling på fattigvårdens område. 
År 1938 överflyttades inspektörens ansvar och befogenheter på chefen för 
socialstyrelsens fattigvårdsbyrå och 1957 ändrades benämningen till so
cialhjälpsinspektör. År 1960 indrogs emellertid uppdraget såsom social
hjälpsinspektör utan — såvitt bekant för författaren — några diskuterade 
motiveringar. Åtgärden är diskutabel. Att knyta ett samlat ansvar och 
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därtill hörande befogenheter till en bestämd befattningshavare ger dock 
en personlig förankring av ansvaret, erfarenheten och effektiviteten i den 
inspektionsverksamhet, som enligt författarens bestämda uppfattning och 
erfarenhet allt fortfarande är ofrånkomlig för sociallagstiftningens till-
lämpning. Indragningen av det personliga inspektörsuppdraget aktualise
rar emellertid frågan om inrättande av en särskild socialombudsman. Det 
nuvarande justitieombudsmannaämbetet har förvisso på ett respektingi
vande och noggrant sätt värnat och främjat rättssäkerheten även på so
cialvårdens område. Men för de talrika medborgare, som i enskilda ären
den och vårdsituationer anser sig orätt bedömda eller oriktigt behandlade 
skulle aktiviteten hos ett i socialvårdsfrågor specialiserat socialombuds-
mannaämbete fristående från alla agerande myndigheter ge en ytterligare 
förstärkning av den allmänna rättssäkerheten. 

Vad nu närmast konsulenternas verksamhet beträffar har socialvårds
byrån att behandla de frågor, som enligt instruktionen för konsulenterna 
ankommer på socialstyrelsen. Byrån hänskjuter för utredning till konsu
lenterna alla klagomål från hjälpsökande samt andra frågor, som för sin 
beredning kräver personliga kontakter i kommunerna. Byrån har också 
att enligt socialstyrelsens beslut eller på dess vägnar ge anvisningar och 
föreskrifter för konsulenterna till ledning för deras upplysningar och råd 
i kommunerna. Plan för konsulenternas allmänna verksamhet uppgörs 
halvårsvis av byrån och fastställs av socialstyrelsen. Konsulenterna har 
bland annat att verka för att kommuner överenskommer om gemensamma 
anordningar för socialhjälp och åldringsvård. De har därvid att följa sam
råd med länsstyrelserna och socialstyrelsen, dvs ofta byrån. Denna här 
berörda interkommunala samverkan har numera antagit alltmera omfat
tande och fasta former genom de av länsstyrelserna initierade och ledda 
strävandena för att bilda större kommunala enheter, storkommunbild-
ningen. Vidare skall konsulenterna efter socialvårdsbyråns resp socialsty
relsens anvisningar främja samarbetet mellan samhällets socialvård och 
enskild hjälpverksamhet. 

Av stort värde inte blott för konsulentverksamheten utan även i hög 
grad för socialstyrelsen och byrån är de årliga sammankomster till ge
mensamma överläggningar, som styrelsen anordnar. 

Överhuvudtaget omfattar byråns arbetsuppgifter till en betydande del 
ärenden i form av dels förfrågningar, redogörelser, yttranden och rappor
ter från konsulenterna och dels remitteringar från byrån till konsulenter
na av klagoskrifter från hjälpsökande, framställningar och frågor från 
kommunerna i tillämpningsproblem och i stora ärenden såsom angående 
organisationsfrågor, rörande planering av ålderdomshem etc. 

Det är att hoppas att en pågående utredning rörande konsulenternas 
uppgifter och verksamhetens organisation kommer att leda till effektivi-

621 



sering både av verksamheten på länsplanet bland annat genom uppfyllan
de av socialstyrelsens gamla önskemål om inrättande av en konsulentbe
fattning i varje län och av konsulenternas viktiga funktioner såsom omist
liga informations- och utredningsorgan för socialstyrelsen. 

U p p l y s n i n g s v e r k s a m h e t e n spelar uppenbarligen en mycket 
betydande roll under en så livlig reformperiod och i en så sjudande sam
hällsutveckling som de senaste decennierna innebär. Socialvårdsbyrån har 
under denna tid utarbetat ett mycket stort antal instruktiva informationer 
i olika frågor, som publicerats i socialstyrelsens tryckta serie Råd och an
visningar i socialvårdsfrågor. Dessa publikationer distribueras gratis till 
samtliga länsstyrelser, landsting, tjänsteläkare, socialnämnder, barnavårds
nämnder, socialvårdskonsulenter, barnavårdsassistenter m fl samt därjäm
te allt efter ämnets art till särskilda intresserade myndigheter och andra. 

Jämte denna officiella informationsväg förtjänar nämnas, att byråns 
tjänstemän under årens lopp i talrika artiklar och intervjuer behandlat 
frågor av intresse för allmänheten på byråns verksamhetsområde. Före
drag och uttalanden i pressen utgör en mycket vanlig form för upplys
ningar vid möten och efter sammanträden. Chefen för byrån har sedan 
1940 hållit 143 offentliga för allmänheten öppna föredrag och föreläs
ningar på många platser i hela landet. 

Några ytterligare synpunkter och något önskemål beträffande upplys
ningsverksamheten kommer att utvecklas i det följande. 

Vad slutligen beträffar byråns u t l ä n d s k a k o n t a k t e r har redan 
i översikten över verksamheten i samband med ålderdomshemmen fram
hållits värdet av studier och utbyte av erfarenheter med i främsta rum
met representanter för åldersforskningen och den centrala federala ad
ministrationen i Förenta staterna och genom deltagande i internationella 
gerontologiska kongresser och kommittéer. Här må väl erinras om de stu
dier under fyra månader 1953—1954, som byråns chef företagit med stöd 
av Förenta Nationerna och staten och som utsträcktes till flera forsknings
centra i USA. På inbjudan av National Health Council i USA och Forest 
Park Foundation i Illinois företog byråchefen en föreläsnings- och studie
resa även i mars—april 1960. Deltagandet i bildandet 1950 i Liége av 
The International Association of Gerontology och i förbundets europeiska 
åldersforskningskommitté har nämnts i det föregående. Vid den fjärde 
gerontologkongressen i Merano 1958 fungerade byråns chef såsom ordfö
rande i den sociala sektionen av förhandlingarna. Dessa personliga kon
takter har vidare lett till att två svenska ålderdomshemsarkitekter uppre
pade gånger inbjudits till USA för att föreläsa. De har även författat 
planer och utfört ritningar till ålderdomshem enligt svenskt mönster. 
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Värdet av dylika kontakter har visat sig ligga i det stöd, som inhämta
de lärdomar och erfarenheter, kritiska och praktiska, ger åt inriktningen 
och utformningen av framsteg och uppslag i den svenska åldringsvården. 
Den forskning rörande åldrandets innebörd som med framstående per
sonella och stora tekniska resurser bedrivits vid många forskningscentra 
och den vetenskapliga publiceringsverksamheten i Förenta staterna har 
i flera avseenden gjorts fruktbärande i vårt land. 

Om den vetenskapliga forskningen har större bredd och rikare resur
ser i USA än i Sverige, har den praktiska aktiviteten och standardnivån 
nått avsevärt högre i vårt land än i allmänhet i Amerika. Ett i utlandet 
särskilt observerat studieobjekt är det moderna svenska, aktiva ålderdoms
hemmet. Det är inte blott den materiella standarden som tilldragit sig in
tresse utan även i allt högre grad hemmets uppgift att bereda en stimule
rande levnadsform för gamla människor i behov av ständig omvårdnad 
och tillsyn, då detta inte kan ordnas på annat sätt, och då vård på sjuk
vårdsanstalt inte påkallas. Vad som särskilt intresserar är med andra ord 
att den vetenskapligt konstaterade skillnaden i princip mellan det norma
la åldrandet och sjukdomar under ålderdomen i Sverige praktiskt tilläm
pas i differentieringen mellan sociala ålderdomshem och medicinska sjuk
vårdsinrättningar. 

De moderna svenska ålderdomshemmen och den därmed sammanhö
rande åldringsvården, särskilt hemhjälpsorganisationerna för gamla, har 
varit föremål för utländska studiebesök i stor omfattning. Åtskilliga stu
diedelegationer av administratörer, psykologer och läkare har besökt Sve
rige och socialstyrelsen. Utom från de nordiska länderna har besökare 
kommit från bl a Förenta staterna, Canada, Storbritannien, Brasilien, 
Frankrike, Holland, Italien, Schweiz, Marocko, Indonesien och Japan. 
Mer än 250 utländska kontakter är antecknade. 

Slutligen må här nämnas att den VI internationella gerontologkongres-
sen skall äga rum sommaren 1963 och förläggas till Köpenhamn och 
Malmö-Lund, med studiebesök på flera orter i Sverige och de övriga 
skandinaviska länderna. Värdskapet skall utövas av dessa länder. 

Det är att hoppas att Sverige på ett sätt som motsvarar förväntningarna 
kan delta i värdskapet och genom bidrag i form av föreläsningar och 
demonstrationer samt genom anordnande av studiebesök i olika orter kan 
ge en bild av åldersforskningens och åldringsvårdens läge och utvecklings
tendenser i Sverige. 

Problem och utveckling 

Det må vara lovligt att avsluta dessa jubileumsbetraktelser med en erinran 
om några av de problem på socialhjälpens och åldringsvårdens områden. 
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som inför framtiden ter sig såsom särskilt viktiga. Att det aktuella läget 
är fyllt av problem torde den föregående skildringen ha visat. I den nu
varande problematiska situationen är det naturligtvis ytterligt svårt för att 
inte säga omöjligt att — utom på demografiens område — uppdra pålitli
ga detaljprognoser om framtiden och lika vanskligt är det att utforma nya 
konkreta program. I den sjudande utveckling som nu bär samhällslivet 
snabbt vidare är det inte möjligt för dagens människor att bilda sig nå
gon realistisk föreställning om hur olika medborgargruppers värdeskalor 
och efterfrågeinställningar kommer att se ut under de ekonomiska förut
sättningar och i de sociala miljöer som blir rådande låt oss säga 1970. Men 
dylika hänsyn får givetvis inte tillåtas att bromsa aktiviteten i dagens so
cialvård. Där finns problem som kräver att lösas eller åtminstone mildras 
nu, och det finns också av erfarenhet och kunnighet uppdragna riktlinjer 
för verksamheten. Denna kan därför utformas med en frihet och rörlighet, 
som främjar en sund utveckling; stränga instruktioner och fasta program 
är däremot grogrund för en stel byråkrati och så mycket farligare som det 
här är fråga om en personlig socialvård som måste vara förankrad i den 
kommunala självstyrelsen. 

Dagens och morgondagens dominerande problem i socialvården synes 
utan tvekan kunna allmänt sammanfattas i den stora frågan hur man 
praktiskt skall kunna ge alla de människor som söker samhällets hjälp och 
vård deras andel av den allmänna ekonomiska, sociala och kulturella 
standardstegringen. Konkret uttryckt gäller problemet — för att nu illu
strera med åldringsvården — att låta gamla människor få sina små bo
städer lika bekvämt belägna och utrustade som den allmänna bostadsstan
darden numera bjuder folk. Vidare gäller frågan att de vid ålderdomens 
orkeslöshet skall få tillgång till egna välutrustade stortrivsamma rum i 
moderna ålderdomshem med god service, var än dessa vårdbehövande 
pensionärer bor här i landet. Och så det största och viktigaste problemet: 
att vid inträffande sjukdom bereda varenda gammal medborgare tillgång 
till läkarvård i samma omfattning och adekvat vård på samma sjukhus och 
sjukhem som alla andra sjuka människor och inte, såsom högst beklagligt 
ännu på sina håll är fallet, låta dem bli föremål för en allt annat än ade
kvat vård av ett slags inte sällan beklämmande karaktär på kommunala 
ålderdomshem. Detta sist antydda exempel på dagens standardhöjnings
problem är det utan jämförelse allra viktigaste. Dess innebörd har redan 
utvecklats i det föregående. 

I arbetet på ålderdomshemsreformens fullföljande står socialvårdsbyrån 
nu inför viktiga uppgifter inte blott därför att de i genomförandet av en 
stor reform till slutet kvarstående uppgifterna blir de mest komplicerade 
och svårbemästrade utan även så att uppgifterna synes bland annat kom
ma att omfatta insatser för klarare förståelse än den som ännu ofta råder, 
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både bland många läkare och på månget landstingshåll, för den kommu
nala socialvårdens ålderdomshem och deras egentliga uppgifter och verk
samhet. Att nu vända tillbaka och slå in på den gamla fattigvårdsvägen 
till inkvartering av gamla sjuka människor på ålderdomshem borde vara 
uteslutet i Sverige i mitten av det tjugonde århundradet. 

Man brukar ofta framställa platsbristen som den väsentliga orsaken till 
missförhållandena och tycks då mena att ökat sjukhus- och sjukhemsbyg
gande skulle bortta bekymren. Detta är säkerligen den predisponerande 
orsaken i mycket omfattande bristsituationer. Men den så att säga provo
kativa orsaken är säkerligen att söka i bristen på tillräcklig personal, som 
för de skiftande uppgifterna är personligt lämplig och väl utbildad. 

Här möter den pockande rekryterings- och utbildningsfrågan i hela dess 
vidd. Var och en som har bekymmer med vårdproblem vet hur svåra des
sa personalfrågor är. Men man får fördenskull inte stanna och lyfta sina 
händer i hjälplöshet. Låt oss till att börja med fråga om yrkesrådgivning
en är effektiv och adekvat på bästa sätt. Man kan också fråga sig om hit
hörande utbildning ligger på ändamålsenlig nivå och är lätt tillgänglig 
överallt i landet. Dessa frågor gäller även sjuksköterskor och förestån
darinnor för ålderdomshem. Frågan om löneförmånerna på hela vårdom
rådet är så känd att den endast behöver påpekas. 

Vad sistnämnda befattningshavare beträffar spelar den välutbildade 
och personligen lämpliga föreståndarinnan en avgörande roll för den stan
dard servicen på ålderdomshemmet bjuder, både vad angår allmän triv
sel, hälsokontroll, aktivitet och personliga kontakter. Hon är i själva ver
ket nyckelpersonen i lösningen av standardhöjningens problem på ålder
domshemmet. 

En annan viktig aktuell personalfråga, som likaledes berörts i det före
gående är socionomutbildningens breddning och orientering mer än nu åt 
psykologiska och sociologiska sektorer i socialarbetarens uppgifter. 

En reformuppgift i den kommunala socialvården, som under årens lopp 
varit uppmärksammad men måst lämnas i det väsentliga olöst, bottnar i 
behovet av ett praktiskt organisatoriskt grepp, i vilket alla socialvårdsspe
cialiteterna bekvämt och ändamålsenligt kan hanteras så att säga med en 
hand. Vikten av rationell samverkan mellan de kommunala socialvårds
organen i form av t ex gemensam socialbyrå i syfte att främja familjevår
den har redan tidigt framhållits av socialvårdsbyrån i råd och anvisningar 
till kommunerna. Men den reform, som här åsyftas och som tiden nu sy
nes mogen för, måste gå längre och manifesteras i en rationell koordine
ring av de beslutande kommunal-sociala myndigheterna. 

Den verksamhet på socialvårdsbyråns område, som varit föremål för 
dessa betraktelser, rör uppenbarligen, liksom alla former av socialvård, 
djupt mänskliga problem och är av direkt eller indirekt intresse för hela 
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vårt folk. Med utvecklingen under de båda senaste decennierna har det 
för den som skriver dessa rader blivit allt tydligare att upplysningsverk
samheten för allmänheten och utbildningen i socialvårdsfrågor för fack
folk på angränsande områden behöver vidgas. När det gäller läkare och 
sjukvård för gamla frågar man sig vad det blivit av åldringsvårdsutred
ningens förslag om läkarutbildningens utvidgning till geriatrikens ämnen 
och anordnandet av geriatriska kliniker vid länslasaretten. Är frågan än
nu inte mogen för dem? När det gäller frågan om pressens oerhört bety
delsefulla och högt uppskattade förmedling av nyheter, reportage om 
missförhållanden — men mera sällan om de många mönstergilla anord
ningar som dock utmärker vår socialvård — samt publiceringen av stimu
lerande kritiska artiklar med åsikter i aktuella frågor önskar man stun
dom att bland de socialpolitiskt och journalistiskt skolade och tränade re
daktörerna borde finnas även några med god socionomutbildning. Å and
ra sidan skulle en skicklig journalist såsom speciell pressombudsman i so
cialstyrelsen vara en nyttig tillgång. En dylik anordning skulle också vara 
ägnad att underlätta kontakterna mellan pressens representanter — dit 
även redaktionerna i Sveriges Radio och TV är hänförliga — och äm
betsverkets specialavdelningar. På vårt särskilda tidskriftsområde har skick
ligt journalistiskt handlag visat sig kunna väcka och samla intresse kring 
aktuella sociala frågor. Såsom informationskälla för socialvårdsbyrån och 
upplysningsinstrument för allmänheten är och blir dagspressen allt mer 
omistlig. 

För den som skrivit dessa sidor har det varit intressant och stimulerande 
att fritt och personligt få anställa dessa återblickar och betraktelser och 
även här och där ge uttryck åt åsikter och önskemål. Såsom slutvinjett 
tecknar sig den kloka ledning som utövats av socialstyrelsens generaldirek
törer samt den skicklighet och det hängivna samarbete, som städse varit 
en kraftkälla och en prydnad för byråns hela personal. Alla de bortgång
nas minne lever i denna stund. 
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Flyktingar 

Av förste byråsekreterare INGA BÅÅTH 

Under 30-talet började flyktingproblemet göra sig gällande för Sveriges 
del. Personer som lämnat sitt land av politiska skäl eller på grund av sin 
ras begärde fristad. Till en början var allmänna opinionen ogynnsamt in
ställd mot flyktingar och regeringen förde en restriktiv politik. Ett antal 
flyktingar tilläts emellertid slå sig ned i riket. Erforderlig hjälp lämna
des av särskilda på privat initiativ bildade kommittéer. Kriget medförde 
en avsevärd ökning av antalet flyktingar. Inte endast politiska flyktingar 
och rasflyktingar sökte asyl i Sverige. En ökande skara, som flydde undan 
kriget och dess följder, anlände dessutom. Antalet flyktingar ökades oav
brutet fram till vapenvilan, då mera än 120 000 flyktingar uppehöll sig i 
Sverige, varav omkring 62 300 från Danmark och Norge. Största delen 
av flyktingarna har repatrierats eller blivit svenska medborgare. 

Så småningom kunde flyktingkommittéerna inte längre helt bemästra 
de ekonomiska problemen. Staten påtog sig då ansvaret och uppdrog åt 
socialstyrelsen, som handlade ärenden rörande utlänningskontroll, att 
även svara för flyktingarna. Statens flyktingsnämnd tillsattes för att bl a 
handha understödsverksamheten. Nämndens kansli förlades till styrelsen 
och överfördes år 1944 till den då nybildade utlänningskommissionen. 
När flyktingsnämndens avveckling fullbordades den 30 juni 1950 över
fördes kvarstående arbetsuppgifter på centrala statliga myndigheter — 
arbetsmarknadsstyrelsen, medicinalstyrelsen och socialstyrelsen, som allt
jämt handhar den numera åter utökade statliga flyktingverksamheten. 

Estlandssvenska åldringar 

Majoriteten av den svenska befolkningen i Estland — totalt omkring 
8 000 personer — kom under kriget över till Sverige. De anpassade sig 
snabbt och flertalet blev efter kort tid svenska medborgare. Ett förhållan
devis litet antal placerades på ålderdomshem eller andra institutioner. 
Vid flyktingsnämndens avveckling vistades ungefär 200 flyktingar på oli
ka anstalter, huvudsakligen åldriga estlandssvenskar, som inackorderats 
på kommunala ålderdomshem. Socialstyrelsen övertog fr o m den 1 juli 
1950 nämndens befattning med dessa personer. 

Ovannämnda grupp personer, för vilka socialstyrelsen bemyndigats 
sörja, har efter hand smält ihop. Numera återstår endast 10 à 15 perso
ner, varav alla utom tre är svenska medborgare. Styrelsen ersätter efter 
ett för varje kommun särskilt uppgjort avtal vårdkostnaderna med av
drag för den i förekommande fall utgående folkpensionen. 

För estlandssvenskar finns dessutom ett särskilt ålderdomshem — Kust
bohemmet. Där boende pensionärer är numera alla svenska medborgare 
och betalar för sig med sin folkpension. Uppkommande underskott er
sätts av socialstyrelsen med belopp som anvisas av Kungl Maj:t. Social
styrelsen har en representant i hemmets styrelse. 
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Önskemål : Socialstyrelsen hyser den förhoppningen att flyktingarnas bostads- och 

garantiproblem mätte underlättas. Ett antal av arbetsmarknadsstyrelsens en- och två-

familjsbostäder borde uppföras på olika orter som en bostadsreserv för styrelsens klientel 

bland flyktingar och zigenare. Bilden visar hur man i Göteborg bygger sådana hus. 

De några hundra 
estlandssvenska 
åldringar 
som vid hitkomsten 
inackorderades på 
kommunala ålder
domshem har efter 
hand blivit allt färre. 
Pensionärerna på 
estländska ålder
domshemmet Kust
bohemmet är nu
mera alla svenska 
medborgare och 
betalar för sig med 
sin folkpension. 



Arbetsoförmögna flyktingar 

Socialstyrelsen bemyndigades jämväl f rom den 1 juli 1950 att sörja för 
att vård bereddes varaktigt arbetsoförmögna flyktingar, som anlände till 
Sverige. 

Efter krigets slut upphörde av olika skäl flyktingar i stort sett att på 
eget initiativ fly till Sverige. Antalet varaktigt arbetsoförmögna flyktingar, 
som på eget bevåg ankommer hit, har förblivit ringa. Totalt har styrelsen 
haft att sörja för ett fåtal personer tillhörande denna kategori. 

Tbc-sjuka flyktingar 

Europas flyktingproblem hade emellertid inte funnit sin lösning. På kon
tinenten fanns stora flyktingläger som drevs i olika på varandra följande 
internationella organisationers regi. Till en början genomfördes en om
fattande repatriering, varefter en systematisk emigration till europeiska 
och transoceana länder av arbetsföra flyktingar ägde rum — så små
ningom tillsammans med familjer. Lägren upphörde emellertid inte ef
tersom ett stort antal tbc-sjuka och andra handikappade flyktingar väg
rades emigrera och dessutom ständigt nya flyktingskaror anlände. På 
grund härav måste problemen lösas internationellt. 

Redan i maj 1950 beslöt Kungl Maj:t att 150 tbc-sjuka flyktingar jäm
te lika många anhöriga skulle överföras till riket för varaktig vistelse. 
Flyktingar uttogs och uttas alltjämt i de europeiska lägren av särskilt ut
sända svenska tjänstemän. Efter ankomsten till Sverige svarar arbetsmark
nadsstyrelsen bl a för arbetsplacering och omskolning. Medicinalstyrelsen 
svarar för vården av de sjuka. Det visade sig emellertid att vissa flyktingar 
måste erhålla understöd, ehuru de inte är varaktigt arbetsoförmögna. En 
del sjuka har familjer bestående av hustru och minderåriga barn. Dessa 
kvinnor är oftast fullt arbetsföra. De saknar emellertid möjlighet att åta 
sig förvärvsarbete eftersom de måste ta hand om barnen. När tbc-patien-
ter tillfrisknar uppstår problem beträffande försörjningen. En del är i 
behov av långvarig konvalescens, andra visar sig inte bli arbetsföra eller 
förblir partiellt arbetsföra. Socialstyrelsen bemyndigades därför att sörja 
för konvalescenter och andra flyktingar och deras anhöriga, vilka även 
om de inte kunde sägas vara varaktigt arbetsoförmögna dock inte kunde 
helt eller delvis försörja sig och i förekommande fall sin familj. 

Detta första mottagande av tbc-sjuka flyktingar jämte anhöriga gav 
så positivt resultat, att nya grupper fortfarande överförs till Sverige från 
läger i Europa. Även ett mindre antal tbc-sjuka flyktingar, som vistades i 
Kina och var av europeiskt ursprung, överfördes jämte anhöriga till Sve
rige. 
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Arbetsföra flyktingar 

I juni 1955 beslöt Kungl Maj:t att — förutom 60 tbc-sjuka flyktingar 
jämte anhöriga — motta 200 arbetsföra flyktingar med familjer. Vid in-
passning i samhället av denna nya flyktingkategori, som tillbragt åratal 
i läger på kontinenten, måste bistånd av samhället förhållandevis ofta ut
ges under den tid som åtgick för återinpassning till normalt liv. Även den
na aktion blev framgångsrik. Nya grupper huvudsakligen bestående av 
arbetsföra flyktingar överförs alltjämt till Sverige. En grupp av 500 flyk
tingar, varav ett 50-tal tbc-sjuka, kommer inom en nära framtid att uttas 
för överföring till Sverige. 

Ungerska flyktingar 

Efter revolten i Ungern hösten 1956 strömmade många tiotusentals flyk
tingar väster- och söderut, varvid den ojämförligt största delen kom till 
Österrike. Andra länder skyndade snabbt till undsättning. Sverige mot
tog successivt tusentals ungerska flyktingar. Dessa var till största delen ar
betsföra och har nu i allmänhet funnit sig till rätta i det svenska samhäl
let. 

Särskilda flyktingkategorier 

Förutom ovannämnda till riket efter 1950 överförda flyktingar har sty
relsen erhållit Kungl Maj:ts bemyndigande att i samråd med medicinal
styrelsen utplacera och sörja för vissa flyktingar som står under medicinal
styrelsens tillsyn. Vidare har ansvaret för ett fåtal enskilda fall, som in
kommit till Sverige före den 1 juli 1950, efter hemställan av kommunal 
myndighet genom särskilda beslut av Kungl Maj :t överförts på socialsty
relsen. Totalt omfattar denna grupp ett 20-tal fall. Vidare har styrelsen 
sedan 1957 som flyktingar behandlat legalt anländande, understödsbe-
hövande anhöriga till de ungerska flyktingar, som överförts till riket. 

Garantifall 

En särskild kategori utgörs av en grupp flyktingarna närstående personer, 
de s k garantifallen. Ett garantifall är en person som av statens utlännings
kommission tillåtits inresa i Sverige först sedan här bosatt person förbun
dit sig att svara för samtliga kostnader förenade med den inresandes vis
telse i riket. Socialstyrelsen har erhållit Kungl Maj:ts uppdrag att f rom 
den 1 juli 1959 i särskild ordning handlägga ärenden rörande personer 
tillhörande denna kategori. Denna grupp omfattar ett 80-tal ärenden el
ler omkring 110 personer. 

Person, som iklätt sig dylik garanti, svarar principiellt för allt ekono-
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miskt bistånd till den inresande, vilket med hänsyn bl a till reglerna om 
ersättning för sjukhusvård kan medföra oväntade och mycket dryga kost
nader. 

Gällande föreskrifter 

De direktiv styrelsen ursprungligen erhöll beträffande flyktingverksamhe
ten har gång efter annan ändrats. Nu gällande föreskrifter återfinns i hu
vudsak i Kungl brev i februari 1959, vari socialstyrelsen bemyndigas med
dela vård och understöd åt flyktingar. Styrelsen har att sörja för arbets-
oförmögna och partiellt arbetsföra flyktingar. Beträffande övriga flyktingar 
föreskrivs, att styrelsen i mån av behov skall sörja för dem under en an
passningsperiod. Denna har fastställts så att flykting, som arbetat stadig
varande i sammanlagt ett år efter ankomsten till Sverige, inte längre till
hör styrelsens klientel. Undantag från denna regel kan medges om styrel
sen bedömer att synnerliga skäl föreligger. 

Den direkta kontakten med flyktingarna handhas av de olika kommu
nernas socialvårdsorgan, som erhåller ersättning för samtliga av styrelsen 
godtagna utgifter. Styrelsen har inom denna verksamhet att i huvudsak 
följa gällande praxis inom socialvården utan att dock vara bunden av 
socialhjälpslagens föreskrifter. Ersättning utgår sålunda i större omfatt
ning än vad länsstyrelserna äger medge kommunerna för understöd åt 
inte svenska medborgare. 

Slutligen må i detta sammanhang framhållas att ersättning för vård på 
sjukvårdsinrättning utgår jämlikt gällande utomlänsavtal, fn med lägst 
65 kronor per dag. 

Kostnader m m 

Kostnaderna för verksamheten bestrids från anslaget till ersättningar till 
kommunerna enligt socialhjälps- och barnavårdslagarna. Under budget
året 1950/51 uppgick kostnaderna till mindre än 4 000 kronor. Högsta 
kostnaden 1,6 miljoner kronor ligger på budgetåret 1958/59, varefter de 
beräknats till ca en miljon kronor per budgetår. 

Totalt har till Sverige hittills överförts omkring 12 000 flyktingar, varav 
ungefär 7 500 ungrare. Antalet tbc-sjuka uppgår jämte anhöriga till ca 
2 000. Styrelsen har lämnat understöd till mera än 4 000 personer. De 
som uppbär löpande understöd är ofta äldre personer och uppgår till un
gefär 500. Det antal personer som uppbär mer eller mindre kortvariga 
understöd har beräknats till 250 à 300 per år. 
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Zigenare 

Den svenska zigenarbefolkningen uppgår till omkring 800 personer varav 
en tredjedel redan på 50-talet beräknades vara fast bosatta. Försök att 
definitivt inlemma samtliga zigenare i samhället skall göras. Konungen 
har därför bemyndigat bostadsstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen och so
cialstyrelsen att vidta åtgärder för att underlätta zigenares bosättning. 
Föreskrifter beträffande denna verksamhet återfinns i Kungl brev i mars 
1960. 

Styrelsens verksamhet skall även i detta sammanhang i huvudsak följa 
gällande praxis inom socialvården och bedrivas på sådant sätt att kom
munerna stimuleras till att låta zigenarna bli bofasta. Ersättning lämnas 
under vissa förutsättningar för understöd m m åt zigenare, som anses va
ra bosatt i den understödsgivande kommunen. Som bosatt betraktas t v 
zigenare som vistats inom kommunen i sex veckor. Kostnader avseende 
uppförande av fastighet eller inköp av tomt må dock inte bestridas av 
styrelsen. Den enda ytterligare inskränkning som gjorts avser fast bosatta 
zigenare. Om dessa är i behov av understöd och under de närmaste två 
åren före hjälpbehovets uppkomst inte åtnjutit socialvård eller endast 
uppburit sådan tillfälligt och till mindre belopp skall de erhålla nödig 
hjälp av kommunen på sätt socialhjälpslagen föreskriver. 

Verksamheten beträffande zigenare inleddes den 1 juli 1960 och är 
således förhållandevis ny. Hittills har dock ett 60-tal familjer fått fast 
bostad genom arbetsmarknadsstyrelsen. Man synes således kunna räkna 
med att zigenarna kommer att bli fast bosatta och på denna väg inlem
mas i samhället. Emellertid torde man böra räkna med att den slutliga 
inpassningen kommer att kräva ganska lång tid. Kostnaderna bestrids 
från samma förslagsanslag som utnyttjas för flyktingar. Under budget
året 1961/62 togs 311 000 kronor i anspråk. Denna summa beräknas emel
lertid inte förslå under kommande budgetår. 

Uppdragens praktiska genomförande 

Sedan repatrieringarna i Europa under senare hälften av 40-talet i hu
vudsak avslutats förändrades de kvarvarande flyktingarnas lott. Tidigare 
hade de varit människor som sökt en tillfällig fristad. Nu var och förblev 
de flyktingar, ett öde som jämväl drabbade senare flyktingar. De blev 
alla praktiskt taget statslösa och kunde endast lämna det första asyllandet, 
om de godtagits för bosättning i annat land. 

De ansvariga myndigheterna i Sverige måste alltså arbeta med tanke 
på flyktingarnas definitiva inpassning i samhället. Stora svårigheter före-
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låg till en början att skaffa bostäder särskilt åt varaktigt eller temporärt 
arbetsoförmögna flyktingar. Tillgängligt bostadsbestånd var begränsat 
och kommunerna var inte benägna att avstå bostäder samtidigt som de 
påtog sig extra utgifter. Sedan det blev känt att ersättning av statsmedel 
utgick i särskild ordning för socialvårdsutgifter rörande flyktingar minska
de svårigheterna. Bostadsanskaffning är dock alltjämt ett problem. Styrel
sen har erhållit bostäder genom cirkulärskrivelser till socialnämnderna, 
kontakter med utflyttningskommuner, förfrågningar hos arbetsförmedling
arnas lokalombud m m. Många kommuner har självmant erbjudit bostä
der, utfäst sig att placera flera familjer etc. Det generösa bistånd kommu
nerna och deras anställda lämnat har varit en utomordentlig hjälp i den
na socialstyrelsens verksamhet. Utan denna medverkan hade många flyk
tingar varit nödsakade stanna kvar i läger och förläggningar. För flyk
tingarnas del hade det varit föga glädje med att flytta från ett land till 
ett annat för att alltjämt leva i läger. 

Under den första tiden var det vanligt att en socialnämnd i brådskan
de fall innan utbetalning verkställdes önskade en bindande försäkran att 
socialstyrelsen skulle ersätta kostnaden. Beslut måste därför ofta fattas ef
ter ett kort referat per telefon av det aktuella läget. När svårigheter upp
stått och komplicerats genom språkfrågan och bristen på effektiva tolkar 
var styrelsens tjänstemän nödsakade företa resor för att skapa personlig 
kontakt mellan styrelsen samt lokala myndigheter, organisationer och en
skilda flyktingar. På grund av arbetsbördans storlek och bristande tillgång 
på personal har denna del av arbetet ofta blivit eftersatt. I arbetet har 
under årens lopp ingått allehanda för ett centralt ämbetsverk främmande 
åtgärder. Enstaka bostäder och hela fastigheter har förhyrts, syneförrätt
ningar och diskussioner om reparationer har ägt rum. Bostadsrättslägen
heter har anskaffats ävensom bohagsutrustningar m m. Frågor angående 
ersättning för sjukvård har lösts jämlikt gällande utomlänsavtal. Verket 
har fått ta ställning till fortsatt skolgång för flyktingbarn som fyllt 16 år 
m m. Enstaka fall av omhändertagande på lämpligt sätt av flyktingar, 
som visat sig stå på gränsen till asocialitet, har förekommit och tillhört 
de svåraste frågorna. 

I samband med garantierna har åtskilliga intrikata problem uppstått 
bl a på grund av att många synes ha uppfattat utställande av förbindel
sen som en ren formalitet. Vidare har som regel lång tid förflutit från det 
garantin utfärdats till dess den tagits i anspråk. Härunder har ofta vä
sentliga förändringar inträtt, som påverkat garantens möjligheter att full
göra sitt åtagande så som var avsett. Följaktligen har de krav på återbe
talning av inte obetydliga belopp som styrelsen varit tvungen framställa, 
hårt drabbat enskilda personer, som velat skaffa en släkting eller nykom
na flyktingars anhöriga en lugn och säkrad tillvaro i Sverige. Den som 
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inkommit i riket och för vilken garanti utfärdats har ofta kommit i en för 
honom besvärande beroendeställning till garanten. 

Vad därefter angår zigenarfrågan är det, trots att framgångar vunnits, 
för tidigt att ännu dra några säkra slutsatser. Sedan t ex förhandlingar 
igångsatts om arbete eller bostäder och en lösning synts vara för handen, 
har det inträffat att zigenarna flyttat och ingen vetat var de för tillfället 
uppehöll sig. Det har även inträffat att zigenare, som fått bostad och 
vars anpassningsproblem behandlats med förståelse och tålamod av de 
kommunala tjänstemännen, plötsligt tappat lusten för sitt nya liv, gripits 
av resfeber och helt enkelt farit sin väg. Det finns emellertid även exem
pel av positiv art, som gör att arbetet fortsätts i förhoppning om att pro
blemen skall kunna lösas. 

Beträffande den fortsatta verksamheten hyser styrelsen den förhopp
ningen att bostads- och garantiproblemen måtte underlättas. För att lösa 
bostadsfrågan borde ett antal av arbetsmarknadsstyrelsens en- eller två-
familjsbostäder uppföras på olika orter för att en bostadsreserv skall fin
nas tillgänglig för styrelsens klientel bland flyktingar och zigenare. De 
väntetider som förlöper i läger eller olämplig bostad för flyktingar och i 
tält eller vagn för zigenare är av ondo och misskrediterar verksamheten. 
I fråga om garantierna föreligger ett allvarligt bekymmer beträffande den 
oundvikliga och tidsödande kravverksamhet som måste bedrivas. Majori
teten av de hit överförda flyktingarna är av betydande värde för den 
svenska arbetsmarknaden och har även i likhet med alla andra här i lan
det erlagt skatt. Det synes därför inhumant att därutöver ålägga dem ett 
ekonomiskt ansvar, som inte begärs av andra i landet bosatta utlänningar 
eller av svenskar. Har en flykting mottagits för varaktig vistelse i Sverige 
bör det i princip vara hans självklara rätt att få ta hit sina anhöriga och 
att dessa erhåller samma förmåner som alla andra utan att enskilda per
soner betungas med ett särskilt betalningsansvar. 

Som en avslutning på denna skildring må ännu en gång framhållas att 
socialstyrelsen inte kunnat fullgöra detta praktiska och humanitära arbete 
inom socialvårdens område utan bistånd från kommunernas förtroende-
och tjänstemän samt organisationer och enskilda. 
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Social hemhjälp 

Av konsulent MARGARETA NORDSTRÖM 

Den 8 december 1943 beslöt riksdagen för första gången, att statsbidrag 
skulle utgå till kommuner, kommunalförbund och under vissa begränsa
de förhållanden till enskilda organisationer, som anställde utbildade hem
vårdarinnor. Hemvårdarinnorna skulle ha till huvudsaklig uppgift att ge 
tillfällig hjälp åt hem, som blivit nödställda genom husmoderns sjukdom 
eller därmed jämförbara förhållanden. 

Social hemhjälpsverksamhet var emellertid inte något nytt i vårt land 
1943. Över tjugo år tidigare igångsattes den första hemsysterutbildningen 
vid Uppsala Hemskola, nuvarande Uppsala Hemsysterskola, som också 
tog på sig en betydande social banbrytargärning genom att ta initiativ till 
startande av hemhjälpsverksamhet över hela landet i regi av Röda Kors
kretsar, husmodersföreningar, Vita Bandet, politiska och religiösa för
eningar samt av kommunala myndigheter. Redan från första början kom 
det sociala hemhjälpsyrket att bli väl ansett. En starkt bidragande or
sak är helt visst att verksamheten i vårt land började med en utbildnings
anstalt. 

Hemsysterverksamhetens fasta konstruktion och den erfarenhet och klok
het som utmärkte skolans ledning — ärkebiskopinnan Anna Söderblom, 
biskop Manfred Björkquist, rektorerna Anna Norrby och Anna Lutteman 
— har varit av sådant värde för den sociala hemhjälpens utveckling, att 
det uttryckligen bör framhållas så snart hemhjälpens historia skrivs. Det 
var exempelvis en naturlig sak för dem redan för över 40 år sedan, att 
hemsystrarnas arbete skulle vara avgränsat från sjuksköterskornas och att 
hemsystrarna skulle ha fast anställning, semester, sjuklön och andra so
ciala förmåner, frågor som än i dag befinner sig på diskussionsplanet i 
många länder. 

Statsbidraget 

Statsbidrag utgick den 1 januari 1944-—1 juli 1947 till hemvårdarinnor
nas avlöning med 1 000 kronor per år jämte ålderstillägg, 1 juli 1947— 
31 december 1957 med 1 400 kronor jämte ålderstillägg och från 1958 
med 1 700 kronor. Från 1 juli 1961 ingår statsbidraget efter ett princip
beslut av riksdagen år 1957 och ett definitivt beslut 1960 i det sk lärar-
lönebidraget. Något särskilt och för kommunerna skönjbart stimulansbi
drag utgår alltså inte till kommunerna för social hemhjälp. 

Den nuvarande anordningen innebär visserligen en förenkling för de 
kommunala förvaltningarna men inger också vissa farhågor. 

Det kan knappast vara en händelse att hemhjälpsverksamhetens ut
veckling, som från 1944 till 1960 till att börja med beskriver en mycket 
brant, och därefter en avflackande men dock uppåtriktad kurva, omedel
bart går nedåt, sedan statsbidragsförändringen blev känd i kommunerna. 
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Antalet heltidsanställda hemvårdarinnor var 1944 495, 1945 987, 1946 
1 482, 1950 2 613, 1955 3 168, 1959 3 385 och 1960 3 397. 1961 sjönk an
talet redovisade hemvårdarinnor till 3 244. Härtill skall dock läggas de 
ca 71 befattningshavare som beräknas vara anställda i 38 kommuner, som 
inte inkommit med infordrade uppgifter till socialstyrelsen, alltså tillsam
mans 3 315 hemvårdarinnor. 

Hemvårdarinneutbildningen 

När socialstyrelsen genom riksdagsbeslutet 1943 blev tillsynsmyndighet för 
den sociala hemhjälpsverksamheten ålades styrelsen bland annat »att vid
ta erforderliga åtgärder i syfte att tillgodose behovet av utbildningsmöj
ligheter för hemvårdarinnor». Styrelsen har fullföljt detta uppdrag genom 
att stimulera landsting, lanthushållsskolor och stiftelser att på sitt pro
gram uppta hemvårdarinnekurser om 15 månader. Utöver de fem hem-
systerskolor, som var i funktion 1943, nämligen i Uppsala, Göteborg, Lund 
och Härnösand samt vid Vackstanäs lanthushållsskola, Södertälje, utbil
das numera hemvårdarinnor även vid Stockholms Hemsysterskola, Li
dingö, samt vid lanthushållsskolorna i Benninge, Strängnäs, i Bräkne-
Hoby och i Osby, vid Jönköpings läns hemvårdarinneskola i Tenhult, 
Husmodersskolan i Mariestad, Dorotea husmoders- och hemvårdarinne
skola och hemvårdarinneskolan vid Norrbottens ungdomsskola i Kalix. 

Vid dessa skolor utbildas omkring 225 hemvårdarinnor årligen.' 
Under en tioårsperiod från mitten av 1940-talet till mitten av 1950-

talet var tillströmningen av elever till hemvårdarinneskolorna mycket 
ojämn, vilket gav anledning till stora bekymmer. I och med att löne- och 
tjänstgöringsförhållandena avsevärt förbättrades och då de stora årskul
larna kom i utbildningsåldern har tillströmningen av inträdessökande vid 
vissa skolor blivit mycket stor. 

Socialstyrelsen fick 1943 riksdagens uppdrag att sörja för att i husligt 
arbete och barnavård erfarna kvinnor genom kortare kurser gavs sådant 
kunskapsmått att de kunde anställas som hemvårdarinnor. 1944 och första 
halvåret 1945 var dessa kurser 2 månader. 1 juli 1945 utökades de till 3 
månader. På de kortare kurserna har under åren 1944—1961 utbildats 
5 523 hemvårdarinnor. Många medelålders kvinnor, änkor, frånskilda 
och hemmadöttrar, f d hembiträden och sjukvårdsbiträden har genom 
dessa kurser fått ett självständigt, väl ansett yrke, som gett dem en relativt 
god inkomst. 

Av de den 1 januari 1962 anställda och redovisade hemvårdarinnorna 
hade 1 321 genomgått 15 månaders utbildning, 1713 3 månaders kurs 
och 205 ingen specialutbildning. 

Utbildningen av hemvårdarinnor planeras så att den i stort sett mot-
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svarar tillgången på lediga platser, vilket ju ingalunda betyder att den 
motsvarar det verkliga behovet av hemhjälp. 

Varje år lämnar 10 à 12 procent av hemvårdarinnorna sitt yrke. 1961 
slutade 339, varav 20 procent för att övergå till annat yrke, 51 procent i 
samband med äktenskap, 4 procent på grund av sjukdom, 5 procent i 
samband med uppnående av pensionsålder och 20 procent av andra or
saker. 

Antalet vakanta befattningar den 1 februari 1962 var 78, 419 hemvår-
darinnebefattningar ledigförklarades under loppet av 1961, 80 berodde 
på anställningsbyten inom yrket. 

Vårdfallens art 

År 1961 fick 63 742 familjer social hemhjälp, varav 14 575 på grund av 
barnsbörd och 54 024 i samband med husmoderns sjukdom. I 1 667 fall 
vikarierade hemvårdarinnor för semestrande husmödrar. 7 448 familjer 
erhöll hjälp av andra orsaker än de här redovisade och 6 339 kunde inte 
erhålla önskad hjälp, då någon hemvårdarinna inte var ledig vid anmäl
ningstillfället. 

Siffran för de ohjälpta familjerna är ingalunda någon måttstock på bris
terna i den sociala hemhjälpsverksamhetens utbyggnad. Kommunerna 
bokför nämligen inte alltid med önskvärd exakthet nekade fall, och famil
jer, som vet eller antar att ingen hemvårdarinna står att få, anmäler inte 
sitt hjälpbehov. Man vet också att hemvårdarinnorna, på grund av efter
frågan från andra familjer, i ett otal fall inte får kvarstanna så länge i 
hemmen att mödrar och husmödrar efter sjukdom och barnsbörd får den 
konvalescenttid som står andra yrkesövare till buds. En större hemvår-
darinnekår skulle på ett helt annat sätt än nu kunna bli ett viktigt led i 
en förebyggande och konstruktiv hälso- och socialvård. Man skulle ex
empelvis kunna sätta in hemhjälp för att regelbundet eller periodvis lätta 
arbetsbördan för mödrar med invalidiserade barn, poliobarn, spastiker 
eller utvecklingshämmade barn och för husmödrar och hemmadöttrar, 
som sköter kroniskt sjuka anförvanter eller ständigt vårdbehövande gam
la. Även om landsting och kommuner stundom lämnar en viss ekonomisk 
gottgörelse, kvarstår ändå för dessa kvinnor problemet hur de skall orka 
med sin arbetsbörda och den bundenhet som så ofta blir deras lott. 

Ett helt nytt vårdbehov har tillkommit de senaste åren, nämligen hem
hjälp i familjer där mödrarna får poliklinisk behandling för psykiska sjuk
domar (elchock och insulinchockbehandlingar samt andra s k dagbehand
lingar). De vistas i hemmet under större delen av dygnet och utgör ofta 
en stor påfrestning för familjen och särskilt för barnen. En hemvårdarin-
na kan i ett sådant fall ta hand om familjen och bör ägna speciell upp-

637 





LEVANDE LIVET 

Varm, levande och lekfull . . . M A M M A V I K A R I E 



märksamhet åt de övriga familjemedlemmarna för att trots moderns sjuk
dom vidmakthålla familjens psykiska balans. 

Ett område som inte har ägnats tillräcklig uppmärksamhet är hemhjälp 
åt familjer, där husmödrarna utskrivits efter en långvarig sjukhusvistelse 
och måste återanpassas till familjen och hushållsarbetet. Där har en hem
vårdarinna en dubbel funktion att fylla, dels som handledare och dels som 
hemvårdarinna. 

I familjer där mödrarna på grund av oförmåga eller bristande erfarenhet 
inte kan sköta hushållsarbetet rationellt utan låter det gå vind för våg i en 
grå och hopplös tillvaro, har hemvårdarinnorna stora uppgifter att fylla, 
även här för handledning i hemmets skötsel. Hemhjälp i sådana fall skulle 
innebära en god förebyggande barnavård och socialvård. Hemvårdarinnor 
borde också kunna insättas i s k observationsfall från barnavårdsnämnden 
och socialnämnden. 

I 19 kommuner fanns 1961 inrättad barnvaktstjänst för sjuka barn, som 
i vanliga fall vistas på daghem eller går i de lägre klasserna i skolan. I 
Stockholm bygger man just nu upp en förnämlig barnvaktstjänst. Redan 
förra året hjälpte 205 barnvårdarinnor 3 566 fall i tillsammans 156 832 
timmar ; ett exempel som vore väl värt att följa i alla de kommuner, där 
småbarnsmammor har förvärvsarbete. För barnvårdarinnorna i Stock
holm anordnas dels kurs om 72 timmar av arbetsnämnden, dels 3-dags-
kurser av Stockholms stads personalutbildningsnämnd. 

24 189 åldringar och invalider erhöll 1961 hemvårdarinnehjälp, därav 
7 036 minst 2 gånger i veckan under den del av året, då hemhjälp ut
gick. Veckan 4—10 februari 1962 fick 3 416 gamla och 530 invalider 
hjälp. 

Kommunerna beräknar nettokostnaderna för hemvårdarinneverksamhe-
ten 1961 till 38,1 miljoner kronor. Därav belöper sig ca 6,6 miljoner kro
nor på den åldringsvård, som getts av hemvårdarinnor. 

Hemhjälp åt gamla 

Den statsunderstödda sociala hemhjälpen var ursprungligen helt inriktad 
på barnfamiljernas hjälpbehov. Genom en författningsändring 1948 till
försäkrades emellertid »ensamboende personer» rätt att få hemvårdarin
nehjälp, vilket medförde att redan 1951 16 130 gamla och invalider kun
de lämnas hemhjälp. Detta antal ökades 1957 till 21 441 och 1960 till 
23 999 fall och 1961, som nyss anförts, till 24 189 fall. 

Omkring år 1950 startade Röda Korset i Uppsala efter engelskt mönster 
en särskild hemtjänst åt gamla. Den skilde sig från den traditionella hem-
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hjälpen genom att vara en permanent hjälp och inte vara begränsad till 
att avhjälpa ett akut behov, genom att den lämnades vissa timmar om 
dagen eller i veckan anpassat för varje vårdfall och genom att man i regel 
anlitade som deltidsarbetskraft duktiga medelålders husmödrar. 

Tyvärr kom hemhjälpen åt gamla vid starten stundom att presenteras 
som en slags universell hjälpform, som kunde och borde ersätta alla and
ra hjälpformer. Man frågade sig därför, ingalunda utan skäl, om den 
skulle bli till en pinne i hjulet för en förbättring av standarden på ålder
domshem och en utbyggnad av den institutionella långtidsvården av sju
ka. Man frågade sig vidare om arbetskraftsbehovet skulle kunna tillgodo
ses framför allt på landsbygden och om entusiasmen skulle räcka till, när 
verksamheten började kräva en fastare organisation. 

Det vill dessbättre synas som om de flesta kommuner och landsting fort
satt i sina strävanden att åstadkomma en adekvat institutionsvård, så 
långt de ekonomiska och personella resurserna räcker till. 

Beträffande tillgången på arbetskraft kan anföras att 436 kommuner re
dovisat, att de inte har några svårigheter att erhålla hemsamariter. 220 
har periodvis svårt att få hemhjälp och 65 kommuner redovisar svårig
heter. 

När åldringsvårdsutredningen gjorde en undersökning om den särskilda 
hemhjälpen den 1 februari 1954 gavs hjälp åt ca 5 000 gamla. Sista vec
kan i januari 1956 hjälptes 12 008 personer av 5 177 hemsamariter. Mot
svarande vecka 1961 hjälptes 30 830 personer av 12 642 samariter. Den 
4—10 februari 1962 hjälptes 32 200 gamla och 1 911 invalider av 14 858 
hemsamariter. 3 209 av dessa hjälpta hade ansökt om att få komma till 
ålderdomshem (1 331 i kommuner inom landsting och 1 878 i landstings-
fria städer). 793 (654 resp 139) var i behov av vård på institution för 
långvarigt sjuka. Under hela året 1954 hjälptes sammanlagt 18 325 gamla 
i 441 kommuner och 1959 50 493 gamla i 710 kommuner för att 1961 ha 
stigit till 59 991 gamla i 730 kommuner. 

Hemhjälp åt gamla var vid nyårsskiftet 1961/62 anordnad i 730 kom
muner. I 314 kommuner var hemhjälpsnämnden huvudman, i 301 social
nämnden, i 102 Rödakorskretsar och i 23 annan anordnare. 

Arbetsledarfragan måste ägnas stor omsorg i kommunerna. Arbetsledaren 
bör ha kompentens att i varje enskilt fall efter hembesök kunna bedöma, 
om hemhjälp är den lämpligaste vårdformen. Om så är fallet, har arbets
ledaren att bilda sig uppfattning om vilken hemsamarit hon lämpligen 
bör sätta in, och hon måste ha erfarenhet nog av husliga sysslor för att 
avgöra, hur många timmars hjälp per dag eller vecka den gamla bör få. 
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Hon måste ha tid att kunna följa fallen för att öka eller minska arbets
tiden, ge hemsamariterna nödiga anvisningar och vidta personalbyte, om 
så är lämpligt, samt över huvud taget ägna stor uppmärksamhet åt att 
de gamla och samariterna så långt det är möjligt passar för varandra i 
intresse och personlig läggning. 

En driftig och skicklig arbetsledare fyller i de kommuner, där verksam
heten fått en effektiv utformning, i själva verket i viktiga avseenden en 
liknande roll som föreståndarinnan på ett ålderdomshem. Hon utför en 
kurativ uppgift samtidigt som hon anställer arbetskraft och sköter arbets
fördelning och kontroll. Arbetsledaren bör stimulera de gamla och invali
derna till sysselsättning samt att delta i studiecirklar och klubbar, om de 
så kan och om fritidsverksamhet är ordnad i kommunen. Hon har att 
iaktta förändringar i hälsotillståndet, att vid behov påkalla hjälp av läka
re och sjuksköterska och att vidta åtgärder för att de gamla och invalider
na blir omhändertagna på ålderdomshem eller på sjukhus alltefter beho
vet. 

Även om man inte överallt på långt när kan nå denna goda upplägg
ning av hemhjälpen åt gamla, är dock arbetsledarfrågan under alla om
ständigheter av vital betydelse. Arbetsledaren måste bedöma, vad man 
under olika omständigheter kan kräva för prestation av arbetskraften, och 
hon måste förstå gamla människor. Slöseri med tilldelning av arbetstid 
kostar kommunen onödiga pengar, som kan stiga till stora summor, och 
är inte heller till fördel för sådana gamla, som väl kan utföra en del syss
lor själva. Generellt tilltagna tidsperioder utan individuell och fortlöpan
de prövning och för snävt tilltagen hjälp är inte förenligt med hemhjäl
pens anpassning efter behovet i varje enskilt fall. 

De senaste åren har hemhjälpen åt gamla i många kommuner fått 
betydligt fastare organisatoriska former, vilket är helt naturligt, då stora 
ekonomiska och humanitära intressen står på spel. 

Hemsamaritverksamheten kostade kommunerna i runt tal 33 232 000 
kronor förra året. 

Utbildningen av hemsamariter sker numera oftast i samarbete med läns
arbetsnämnderna och Röda Korset, stundom i kommunal regi. I 208 
kommuner utbildades 1961 kvinnor, som sedermera blev hemsamariter i 
kommunal tjänst. 

Vid rekryteringen av arbetskraft till hemhjälpen åt gamla och genom
förande av hemsamaritkurserna är det viktigt, att man vet vilka uppgif
ter hemsamariterna skall fylla hos de gamla och att man inte genom fel
aktiga förespeglingar ger arbetskraften skenet av att arbetet är annor
lunda än i verkligheten. Gamla människor behöver i regel alltid hjälp 
med städning, även grundlig städning, fönstertvätt, golvtvättning, trapp-
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Socialstyrelsens konsulent söker hålla kontakt med hemhjälpsskolor och elever. Här en 
löftesfylld kursavslutning 

städning, garderobsrengöring, inköp av mat, matlagning, tvätt och övri
ga husliga sysslor. I speciella fall finns behov av hjälp med personlig hygi
en och med hemsjukvård. 

Distribuering av färdiglagad mat förekom 1961 som komplettering till 
hemhjälpen i 35 kommuner. I 104 kommuner lämnades speciell fotvårds
service. 

Vid den internationella konferens om hemhjälpsfrågor som hölls i septem
ber 1962 lämnades från en del av de 18 deltagande länderna redogörelse 
för utvecklingen av den sociala hemhjälpen. Ur dessa redogörelser kan 
anföras att Storbritannien med 52,1 miljoner invånare 1960 hade 49 314 
hemhjälpare, stora flertalet deltidsanställda. Belgien med 9,1 miljoner 
invånare hade 5 586 heltidsanställda hemvårdarinnor och inga deltids
anställda, USA med 180 miljoner invånare tillsammans 2 700 heltidsan
ställda och deltidsanställda, Frankrike med 45 miljoner invånare 4 500 
och anser sig behöva 25 à 30 000. Danmark uppskattar de statliga och 
kommunala utgifterna för hemhjälpen åt familjerna budgetåret 1957/58 
till 21,8 miljoner danska kronor, hemhjälpen åt gamla budgetåret 1959/60 
till 6,7 miljoner. I Japan har helt nyligen igångsatts en hemhjälpsverk
samhet åt gamla i de stora städerna och där arbetar för närvarande 250 
hemhjälpare. 

Sverige ligger ifråga om den sociala hemhjälpsverksamheten bland de 
främsta nationerna. Men inte förrän varje barnfamilj, som på grund av 
husmors sjukdom eller av andra medicinska eller sociala skäl tillfälligt be
höver hjälp med de husliga sysslorna och barntillsynen, kan garanteras att 
få en duktig hemvårdarinna till sin hjälp oavsett familjens inkomst, barn
antal och bosättningsort, inte förrän vi också gett hemhjälpen dess plats 
i förebyggande, hälsouppbyggande och konstruktivt socialt arbete och 
inte förrän varje gammal dam eller herre och de långvarigt sjuka, som 
önskar stanna i sitt eget hem, erhåller hjälp med de husliga sysslor de inte 
själva kan utföra och med enklare sjukvård, kan vi säga att hemhjälpen 
fyller sin stora uppgift i samhället. 
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Författningssamlingar och prejudikatsamlingar kommer till flitig användning 
i lagbyråns arbete. 
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TREDJE BYRÅN 

Lagbyrån 

Av byrådirektör INGVAR H Ö J E R 

Vid socialstyrelsens omorganisation år 1938 avvecklades styrelsens byrå 
för sociala ärenden i allmänhet (första byrån). Till byrån för lag- och ad
ministrativa ärenden (dåvarande sjätte, nuvarande tredje byrån) överför
des därvid vissa ärendegrupper — bland vilka främst märktes remissären
den — från den indragna första byrån. På lag- och administrativa byrån 
skulle därefter handläggas dels lagstiftningsärenden, dels utlåtanden i 
ärenden av allmän social karaktär, dels ärenden angående ämbetsverkets 
organisation, instruktion, arbetsformer, personal, ekonomi, lokaler, inven
tarier och arkiv, dels även i övrigt alla till styrelsens verksamhetsområde 
hörande ärenden, vilkas handläggning inte tillkommer annan byrå. 

Man kan sålunda redan vid denna tidpunkt urskilja tre till arten täm
ligen skilda grupper av arbetsuppgifter för byrån nämligen dels personal
ärenden och ekonomiskt administrativa ärenden i den mån dessa ärenden 
berör styrelsens egen verksamhet, dels remissärenden som inte direkt sor
terar under någon annan av styrelsens byråer — styrelsens s k allmänna 
remissverksamhet — och dels slutligen juridiska ärenden som hänför sig 
till den verksamhet som juridisk konsult inom styrelsen som lagbyråchef en 
sedan länge haft att utöva. 

Lagbyråchefen skulle även, som framhålls i inledningsartikeln, delta i 
handläggningen av de viktigaste ärendena på alla byråerna. Sistnämnda 
uppgift sammanhänger med bestämmelserna i socialstyrelsens instruktio
ner den 30 juni 1920 och den 23 december 1937, vilken senare gällde 
t o m den 31 juli 1957. I 14 § av 1937 års instruktion stadgades att i kol
legiala ärenden chefen för lagbyrån alltid och generaldirektörens ställfö
reträdare, såvida hinder därför inte mötte, skulle delta i ärendenas hand
läggning. I 1957 års — betydligt avkortade — instruktion bortföll dessa 
bestämmelser men i tillämpningen gäller alltjämt — på grund av general
direktörens förordnande — att lagbyråchefen skall delta i alla viktigare 
ärenden. Detsamma gäller — såvitt hinder därför inte möter — general
direktörens ställföreträdare. I alla viktigare ärenden deltar alltså general
direktören, generaldirektörens ställföreträdare och lagbyråchefen. Ären
den som sålunda tillförs lagbyrån på grund av byråchefens deltagande i 
ämbetsverkets ledning faller i regel under någon av de ovan angivna tre 
grupperna. Lagbyråchefsärendena ger å andra sidan en sådan speciell ka
raktär åt byråns centrala ställning inom verket att det föreligger anled
ning att uppmärksamma dem som en särskild ärendegrupp. 

Den yttre ram som sålunda för 24 år sedan uppdragits för lagbyråns 
verksamhet består i sina huvuddelar fortfarande. Däremot är det uppen
bart att omfattningen och karaktären av dessa uppgifter förändrats i an
slutning till förändringar av styrelsens verksamhet på övriga byråer och 
till utvecklingen på det sociala området överhuvudtaget. Detta samman
hänger med att lagbyrån är ett serviceorgan för ämbetsverkets övriga by-
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råer och även direkt för andra myndigheter samt för allmänheten. Denna 
verksamhet spänner över hela det socialpolitiska fältet. Även om ramen 
för lagbyråns verksamhet sålunda varit praktiskt taget oförändrad under 
de senaste decennierna har karaktären av denna verksamhet successivt 
förändrats och kommer även i framtiden att bli föränderlig. 

Till den första av de ovan angivna grupperna — p e r s o n a l ä r e n d e n 
o c h a n d r a k a m e r a l t - a d m i n i s t r a t i v a ä r e n d e n — hör, 
förutom registratorns ärenden, ärenden rörande avlöningar, arvoden, re
seersättningar, beslut om tillsättningar, förordnanden, tjänstledigheter, 
semestrar, tjänstgöringstid på helgdagsaftnar, vid halvtidstjänstgöring, vid 
sommartid etc samt disciplinfrågor. Lagbyråchefen är föredragande i fler
talet av dessa ärenden. Hit hör också anslagsfrågor, utanordningar och 
redovisningar. På sommaren är den kamerala avdelningen särskilt belas
tad med petitafrågorna. Varje vårdbyrå utarbetar förslag till anslagsäs
kanden, som avser byråns eget vårdområde, medan det ankommer på lag
byrån att med lagbyråchefen som föredragande handlägga anslagsfrågor
na rörande styrelsens verksamhet. Före de förberedande petitasamman-
tiädena kan förslag i lönefrågor framföras från styrelsens personalförening 
(eventuellt även från andra personalorganisationer) och efter nämnda 
sammanträden äger, om så begärs, förhandlingar rum rörande de prelimi
nära petitaförslagen. 

I egenskap av personalbyrå har lagbyrån även att svara för företags
nämndens verksamhet. F ö r e t a g s n ä m n d e n , som är ett samarbets
organ mellan ämbetsverkets ledning och personalen, skall författningsen
ligt söka »genom information skapa möjligheter för personalen att fram
komma med uppslag och synpunkter till gagn för verksamheten och till 
förbättring av arbetsförhållandena». Nämnden sammanträder fyra gånger 
årligen. 

Bland serviceorgan som sorterar under lagbyrån märks s o c i a l s t y r e l 
s e n s b i b l i o t e k — som står öppet även för allmänheten — samt sty
relsens arkiv. Biblioteket är betydande — närmare 1 800 hyllmeter •— och 
rymmer även mer än 400 in- och utländska periodiska tidskrifter. 

Andra serviceorgan som sorterar under lagbyrån är e x p e d i t i o n s v a k 
t e r n a , t e l e f o n v ä x e l n s a m t g e n e r a l d i r e k t ö r e n s p e r 
s o n l i g a k a n s l i . 

Till de administrativa uppgifterna på lagbyrån kan slutligen också hän
föras ä r e n d e n r ö r a n d e s o c i a l s t y r e l s e n s i n s t r u k t i o n 
o c h a r b e t s f o r m e r etc. Lagbyråchefen är organisationsföredragan
de i styrelsen. 

I somras tillkallades en utredningsman (häradshövding G Engström, 
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Simrishamn) med uppgift att utreda och framlägga förslag rörande so
cialstyrelsens organisation. Det framhölls i direktiven för utredningen att 
möjligheterna att befria vårdbyråerna från ärenden av övervägande ad
ministrativ eller kameral karaktär bör prövas. De ärenden som här främst 
kommer i fråga är ärenden rörande anstaltspersonal, driften av anstalter, 
fastigheter, inventarier, anslag och räkenskaper. Det bör enligt direktiven 
övervägas att centralisera dylika frågor till lagbyrån. En dylik centralise
ring skulle alltså innebära att vårdbyråernas administrativa ärenden samt 
styrelsens löpande ärenden rörande dess egen organisation, personal och 
ekonomi m m skulle sammanslås. Härigenom skulle ifrågavarande ärende
grupp bli av sådan storleksordning att fråga torde uppstå om att fördela 
lagbyråns uppgifter på självständiga enheter för administrativt-kamerala 
respektive juridiska ärenden. Det kan ifrågasättas om inte — på längre 
sikt — även den av anstalterna själva bedrivna kameralt-administrativa 
verksamheten borde i viss utsträckning centraliseras till socialstyrelsen. 

En speciell typ av ärenden som ligger hos lagbyrån är sådana som har 
samband med ä m b e t s v e r k e t s p u b l i k a t i o n e r . De viktigaste 
av dessa är Sociala Meddelanden och Råd och anvisningar. Tryckning 
och expedition verkställes genom lagbyråns försorg men byrån har också 
ett visst ansvar för innehållet i publikationen. Generaldirektören är an
svarig utgivare av publikationerna. 

S o c i a l a M e d d e l a n d e n är till namnet äldre än socialstyrelsen. 
Styrelsen övertog vid sin tillkomst en publikation med detta namn som 
tidigare utgavs av kommerskollegium och som innehöll arbetsstatistik. Tid
skriftens innehåll har under åren förändrats i anslutning till förändringen 
av socialstyrelsens verksamhet. Den har sedan årsskiftet 1958—1959 ut
kommit i form av två till sin typ mycket olika tidskrifter. Den ena, »Sta
tistisk information», som utkommit med ett nummer i månaden och inne
hållit, som namnet anger, huvudsakligen statistiska tabeller, upphör med 
utgången av år 1962. Uppgifterna kommer därefter att publiceras på an
nat sätt. Den andra tidskriften utkommer fortfarande under namnet »So
ciala Meddelanden». Redaktionen strävar särskilt efter att från olika syn
punkter belysa aktuella sociala frågor och därigenom föra dessa ut i den 
allmänna debatten. Tidskriften har en modern typografi och är rikt il
lustrerad. Bland författarna märks socialpolitisk expertis (socialvårdare, 
barnavårdare, nykterhetsvårdare, kriminalvårdare etc), pedagoger, fors
kare, läkare, psykiatriker, psykologer, terapeuter, försäkringssakkunniga, 
arbetsmarknadsexperter, företrädare för svenska insatser i arbetet för flyk
tingar och för u-länderna m fl. I särskilda nummer lämnas mera ingående 
informationer rörande ett enda ämnesområde. Sådana specialnummer har 
getts ut om åldringsvården, socialhjälpslagen i praktiken, förvaltnings-
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Avancerade ämbetsmän och forskare likaväl som universitets- och gymnasieungdom 

utnyttjar flitigt biblioteket; de lånar hem eller slår sig ner i något av läsrummen. 

Socialstyrelsens 
bibliotek r y m m e r 
närmare 1 800 hyll
m e t e r av l itteratur, 
insorterad under 
rubrikerna: 

Arbetsmarknadsfrågor 
Arbetarskydd 
Arbetslön och arbetstid, 
ferier och fritid 
Förvaltning 
Organisationer, avtal, 
samarbetsnämnder, 
arbetskonflikter 
Asocialitet, brottslighet, 
kriminalvård 
Barn-, ungdoms- och 
familjefrågor 
Statistik (inkl. befolk
ningsfrågor) 
Hälsofrågor, sjukvård 
Jordbruks- och egna
hemsfrågor 
Juridik, lagar 
Kooperation 
Levnadskostnader, 
konsumtion, priser 
Nordiskt och internatio
nellt samarbete 
Nykterhetsfrågor, alko-
Ustvård 

Pensionsförsäkring och 
andra socialförsäkringar 
Samhällsekonomi 
Socialvård, allmänt 
Sociologi 
Undervisning och 
yrkesutbildning 
Ut- och invandring 
Åldringsfrågor 



domstolar, försäkringsväsendet, den sociala barnavården, ungdomspro
blem, kriminalvården, nykterhetsvården samt vissa utbildnings- och forsk
ningsfrågor. Förutom till statsförvaltningens departement, verk och styrel
ser, de sociala nämnderna och vårdpersonal av olika kategorier går tid
skriften ut till försäkringskassor, domstolar, jurister, polisen, läkare, skolor, 
bibliotek och forskningsinstitutioner, industriföretag, fackföreningar, bild
ningsorganisationer och ungdomsorganisationer men även till myndighe
ter, institutioner och verk i utlandet. Tidskriften utgör ett väsentligt led i 
socialstyrelsens uppgift som informationsorgan. Detta syfte har bl a moti
verat att ett mycket stort antal gratisexemplar utdelas till statliga myndig
heter och institutioner. 

Innehållet i socialstyrelsens andra stora publikation » R å d o c h a n v i s 
n i n g a r i s o c i a l v å r d s f r å g o r » framgår av namnet. Publikatio
nen tillkom 1944 i samband med den starka lagstiftningsaktiviteten på det 
sociala området i mitten av 1940-talet. Genom denna publikation kan so
cialstyrelsen i aktuella frågor lämna råd och anvisningar till myndigheter 
och andra organ som arbetar på eller i kontakt med det sociala fältet så
som barnavårdsnämnder, nykterhetsnämnder och socialnämnder. Se bild 
och text på motstående sida. 

En på lagbyrån ankommande verksamhet som har vuxit under senare år 
i takt med det ökade internationella samarbetet på det sociala området är 
i n f o r m a t i o n s v e r k s a m h e t e n f ö r u t l ä n n i n g a r . På 
grund av vakans på lagbyrån har denna verksamhet under det senaste 
året fått handläggas av en kontaktman på annan byrå. Denna verksam
het innefattar dels orientering på engelska, tyska eller franska om svensk 
sociallagstiftning och den svenska socialvårdens organisation för enskilda 
utländska studerande eller för grupper av utlänningar, dels anordnande 
av studieprogram för utländska stipendiater i samråd med Svenska Insti
tutet, utrikesdepartementet etc, och dels uppsamling, översättning och 
distribution av material angående svensk socialvård. Skriftliga förfråg
ningar från utlandet rörande olika sociala frågor skall besvaras. Även ut
rikesdepartementet liksom svenska beskickningar och konsulat i utlandet 
vänder sig till socialstyrelsen för att genom styrelsens medverkan bli satta 
i tillfälle att besvara skriftliga framställningar, som gjorts till dem. So
cialattachéerna har tidvis i avsevärd utsträckning anlitat kontaktmannen 
som även medverkar vid utseendet av svenska sociala FN-stipendiater 
samt av deltagare i olika FN-seminarier. 

I det föregående har redogjorts för den upplysningsverksamhet som so
cialstyrelsen bedriver genom publikationer samt genom den speciella in
formationsverksamheten för utlänningar. Lagbyrån bedriver emellertid 
upplysningsverksamhet även på annat sätt. Genom j u r i d i s k t k o n -
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Genom publikationen Råd och anvisningar i socialvårdsfrågor lämnar social
styrelsen aktuell handledning till bl a kommunala myndigheter, som arbetar på det sociala 
fältet såsom barnavårdsnämnder, sociala nämnder och nykterhetsnämnder. Anvis
ningarna är av olika karaktär. I vissa fall lämnas praktiska råd 'om den ena eller den 
andra verksamhetens bedrivande. I andra lämnas tjänsteföreskrifter eller kommentarer 
till ändrad eller till helt ny lagstiftning. Sålunda lämnades i nr 133/1961 en fullständig 
kommentar till nya barnavårdslagen. Någon gång kan anvisningarna ha karaktären av 
tilläggsbestämmelser till förefintlig lagstiftning. De utarbetas då i samråd med veder
börande departement. 
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s u l t e r a n d e v e r k s a m h e t skall byrån sålunda tillhandagå inte 
endast styrelsens egna byråer och tjänstemän utan även andra organ 
främst kommunerna och deras tjänstemän samt socialvårdskonsulenterna 
med råd i juridiska frågor. 

Slutligen besvaras från lagbyrån dagligen s k r i f t l i g a e l l e r m u n t 
l i g a f ö r f r å g n i n g a r från allmänheten (arbetsgivare och anställ
da) rörande bl a tolkning av semesterlagen och hembiträdeslagen. Denna 
verksamhet är en kvarleva från en tid då socialstyrelsen var centralt or
gan för arbetsmarknads- och arbetarskyddsfrågor. Det kan tänkas att det 
vid verkets omorganisation tas under övervägande att slopa denna verk
samhet som nu har föga samband med socialstyrelsens uppgifter. 

Lagstiftningsärenden och andra frågor rörande mer eller mindre genom
gripande reformer på det sociala området har ofta karaktären av r e m i s 
s e r f r å n k a n s l i h u s e t m e d a n m o d a n o m u t l å t a n d e 
ö v e r b e t ä n k a n d e n m e d f ö r s l a g t i l l s å d a n a r e f o r 
m e r . Remisserna avser ofta områden som inte i dagligt tal betecknas som 
sociala men som har stark anknytning till sådan verksamhet, exempelvis 
mental- och kroppssjukvården, skolväsendet, kriminalvården, strafflag
stiftningen, skattelagstiftningen etc. I många fall remitteras till styrelsen 
även ärenden från regeringsrätten, JO, JK, RÅ, länsstyrelser och andra 
ämbetsverk och myndigheter. Till styrelsen remitteras sålunda utredning
ar och förslag som täcker en stor sektor av statsförvaltningen. Detta sam
manhänger med att styrelsen hittills haft ställning som central statsmyn
dighet för ärenden av social natur i den mån handläggningen av dylika 
ärenden inte ankommer på annan statlig myndighet. 

Flertalet av remisserna bereds av ställföreträdande lagbyråchefen som 
också ofta föredrar dessa. Härvid är emellertid lagbyråchefen närvarande 
och denna av praktiska skäl betingade ordning förändrar i regel inte lag
byråchefens ställning som föredragande ledamot, övriga obligatoriska le
damöter i remissärenden är generaldirektören och generaldirektörens ställ
företrädare. Dessutom deltar alltid även andra ledamöter i styrelsen. 
Remissserna är som regel pleniärenden, vilket förutsätter att generaldirek
tören och därutöver minst tre ledamöter är närvarande. 

Vid 1938 års omorganisation överfördes som ovan angetts handlägg
ningen av remisser av allmän karaktär till lagbyrån. Häremot riktades 
vid remissbehandlingen av organisationsförslaget invändningar från olika 
instanser. Man befarade att denna överflyttning skulle leda till att de 
formella synpunkterna skulle tillerkännas alltför stor betydelse. Denna 
tveksamhet kom även till synes genom motioner i riksdagen. Härvid 
framhölls bland annat att vad statsmakterna väntade sig av socialstyrel
sen i fråga om dit hänskjutna frågor ingalunda vore en formell gransk-
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ning av framlagda lagförslag eller andra reformförslag utan ett på prak
tisk erfarenhet och social förtrogenhet grundat bedömande samt fram
synta initiativ. Det ständigt ökade antalet remisser från departement 
och myndigheter kan måhända få tolkas som ett uttryck för att angivna 
farhågor inte besannats. Under det sistförflutna året 3 oktober 1961—3 ok
tober 1962 har till lagbyrån remitterats 71 ärenden varav 48 från olika 
departement, däribland 16 från social- och 10 från inrikesdepartementet. 

Genom denna remissverksamhet har socialstyrelsen fått möjlighet att 
kontinuerligt följa och medverka till utvecklingen av sociallagstiftningen 
och den socialvårdande verksamheten även utanför eget område. 

Kärnan i socialstyrelsens verksamhet har sedan länge utgjorts av de 
fyra vårdbyråerna, barnavårds-, ungdomsvårds-, socialvårds- och nykter-
hetsvårdsbyråerna. Detta innebär dock inte att verksamheten på angivna 
byråer varit begränsad till vård av barn och ungdom, åldringar och alko
holmissbrukare. Styrelsen har i stället varit centralt organ för frågor om 
samhälleliga åtgärder överhuvudtaget rörande barn, ungdom och åld
ringar, åtgärder av familjepolitisk natur samt rörande nykterhetsvård, bi
dragsverksamhet i allmänhet och hjälp av olika slag till behövande som 
inte direkt faller under annat ämbetsverks område. Det är uppgiften att 
bevaka denna allmänna sektor av det sociala området liksom motsva
rande sektor i internationell lagstiftning som mot bakgrunden av den in
tensiva utvecklingen på området föranlett att antalet »allmänna» remisser 
i sociala frågor — trots bortfallet av viktiga arbetsuppgifter från styrelsen 
— fortlöpande och kraftigt ökat. Därest det befinns önskvärt att även i 
framtiden behålla en bevakning av denna allmänna sektor torde någon 
mera väsentlig minskning av ifrågavarande remissverksamhet knappast 
vara att förutse. 

Vad beträffar remisser i frågor rörande socialstyrelsen närliggande om
råden såsom kropps- och mentalsjukvård, kriminalvård, polisiär verksam
het och i viss mån skolväsendet ligger det i öppen dag att en nära kontakt 
måste hållas mellan företrädare för dylik verksamhet och socialstyrelsen 
som i sina olika verksamhetsgrenar partiellt inrymmer eller tangerar en 
motsvarande verksamhet. 

Det kan i detta sammanhang för fullständighetens skull erinras om att 
socialstyrelsen inte sällan får i uppdrag att verkställa u t r e d n i n g a r 
a v o l i k a s l a g . Senast avgav styrelsen i september 1961 en på lag
byrån verkställd utredning med förslag rörande bosättningslånen vilket 
förslag ledde till att en genomgripande omläggning av verksamheten ge
nomfördes vid innevarande års riksdag. 

Eland lagbyråns övriga uppgifter må särskilt nämnas ä r e n d e n rö 
r a n d e e r s ä t t n i n g (jämlikt beslut vid 1948 års riksdag) f ö r ska -
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d o r v å l l a d e a v u n g d o m s v å r d s s k o l e e l e v e r . Från ett sär
skilt anslag beviljar Kungl Maj:t (socialdepartementet) efter förslag av 
socialstyrelsen ersättning för dylika skador. Ärendena bereds på lagbyrån. 
Med vissa avvikelser följer man vid bedömningen den praxis som till-
lämpas av försäkringsbolagen. Verksamheten, som från början bedrivits 
försöksvis, har nu nått en sådan stabilitet att man torde kunna räkna med 
att den blir permanent. Det har ifrågasatts att väsentligt öka socialstyrel
sens uppgifter på hithörande område. 

Den i olika sammanhang i det föregående berörda skyldigheten för lag
byråchefen att delta i handläggningen av de viktigaste ärendena på alla 
byråerna medför bl a skyldighet även att delta i r e g e l b u n d n a 
s a m m a n t r ä d e n r ö r a n d e d e l s i n t a g n i n g p å u n g d o m s 
v å r d s s k o l a , d e l s k v a r h å l l n i n g och andra frågor på nykter
hetsvårdens område och dels statlig ersättning åt kommuner m fl för hjälp 
åt flyktingar och zigenare. I var och en av dessa ärendegrupper hålls i 
regel ett sammanträde i veckan. Sammanträdena rörande intagning i ung
domsvårdsskola har organiserats i anslutning till den nya barnavårdsla
gens ikraftträdande. Intagningssammanträdena är särskilt tidskrävande 
och tar inte sällan i anspråk större delen av arbetsdagen. 

Det torde kunna förutses att socialstyrelsens uppgifter av hithörande slag 
kommer att ytterligare öka. Styrelsen har som chefsmyndighet för olika 
typer av anstalter där de intagna berövats friheten att ta ställning till 
många ur rättssäkerhetssynpunkt känsliga frågor. Formerna för handlägg
ning av dylika frågor kan knappast sägas vara slutgiltiga. Flera pågående 
utredningar sysslar med hithörande frågor såsom utredningen rörande den 
administrativa rättskipningens omfattning och organisation, besvärssak
kunniga etc. Även nykterhetsvården i dess helhet samt arbetshemsvården 
och ett förslag om anstaltsvård under socialstyrelsens huvudmannaskap av 
samhällsfarliga asociala är föremål för övervägande. Det ankommer givet
vis på lagbyråchefen att löpande följa de rättssäkerhets- och sekretessfrå
gor som aktualiseras genom denna vårdverksamhet. Underbemanningen 
på lagbyrån och den dagliga anhopningen av löpande ärenden för vilka 
lagbyråchefen står ansvarig såsom föredragande tillåter honom emellertid 
knappast att i högre grad följa och medverka till utvecklingen i rätts
säkerhetshänseende inom vårdområdena. Som avslutning på denna arti
kel vill författaren därför uttala den förhoppningen att styrelsens lagbyrå 
i framtiden må erhålla sådana resurser och dess ledning en sådan ställning 
att byrån får möjlighet inte endast att ansvara för en tillfredsställande 
handläggning av löpande ärenden utan även att i ökad utsträckning med
verka till den framtida utvecklingen. 
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F J Ä R D E BYRÅN, nu minskad till en liten sektion för 
socialvårdsstatistik 

All statistik flyttas från socialstyrelsen 

»Vid socialstyrelsens tillkomst spelade statistiken en viktig, ja man kan 
rentav säga dominerande roll. Nu, femtio år senare, är man som bäst i 
färd med att flytta all statistik från socialstyrelsen. Enligt förslag i stats
verkspropositionen 1963 kommer all socialstatistik att överflyttas till sta
tistiska centralbyrån. Socialstyrelsens befattning med den statistiska verk
samheten kommer därmed att helt upphöra.» 

Chefen för förutvarande fjärde byrån, byråchef Erland von Hofsten. nu 
i statistiska centralbyrån, ger i följande artikel en tolkning av den skedda 
utvecklingen. 
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Diagram. Fördelningen av konsumentutgifterna på olika utgiftsposter enligt 
1913—1914 års hushållsbudgetundersökning 

Diagram eller andra illustrationer förekommer inte så ofta i de statistiska redo
görelserna från äldre tid. Ett undantag är det här avbildade diagrammet, som vi
sar fördelningen av konsumtionsutgifterna på olika utgiftsposter enligt 1913—1914 
års hushållsbudgetundersökning. Undersökningen omfattade hushåll av kategorien 
arbetare och lägre tjänstemän från ett stort antal städer och mindre tätorter. Dia
grammet visar att en mycket stor del av genomsnittsbudgeten på den tiden omfat
tades av födo- och njutningsämnen. Inventarier och övriga utgifter spelade däremot 
en ringa roll; tillsammans svarade dessa båda poster inte för mer än 15 % av bud
geten. 
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Socialstatistik — ett föråldrat begrepp? 

Av byråchef ERLAND V HOFSTEN 

I den utredning, som bildade upptakten till organiserandet av socialstyrel
sen, återfinner man följande uttalande: »Vid denna koncentrering af de 
sociala ärendena bör Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik blifva 
den naturliga kärnan, så mycket hellre som socialstatistiken är af den 
omedelbara betydelse för det direkta förvaltningsarbetet att dessa båda 
arbetsområden icke få skiljas åt, utan böra sammanhållas till intim växel
verkan» (Kommerskollegiikornmitténs betänkande av år 1911). Uttalan
det citerades med instämmande av föredragande departementschefen i 
den samma år avgivna proposition, vilken ledde till att socialstyrelsen in
rättades. 

Vid socialstyrelsens tillkomst spelade statistiken med andra ord en vik
tig, ja man kan rentav säga dominerande roll. Nu, femtio år senare, är 
man som bäst i färd med att flytta all statistik från socialstyrelsen. Enligt 
förslag i statsverkspropositionen 1963 kommer all socialstatistik att över
flyttas till statistiska centralbyrån. Socialstyrelsens befattning med den sta
tistiska verksamheten kommer därmed att helt upphöra. Från att ha bil
dat en organisatorisk enhet inom socialstyrelsen, låt vara under senare år
tionden fördelad på två byråer, kommer socialstatistiken att i framtiden 
bli splittrad på en rad olika byråer inom statistiska centralbyrån. 

Hur skall man tolka den skedda utvecklingen? Skall den anses innebära 
att socialstatistiken har spelat ut sin roll och vad är i så fall förklaringen 
härtill? Vid ett femtioårsjubileum kan det finnas anledning att söka ana
lysera hithörande problem något närmare. 

Från början hette det »arbetsstatistik» 

I vårt land kan socialstatistikens ursprung föras tillbaka till en motion vid 
1893 års riksdag. Motionär var den kände kulturliberalen och socialrefor
matorn Ernst Beckman (1850—1924). Motionen är ganska utförlig och 
innehåller en intressant programförklaring, som det blir anledning att åter
komma till. 

Motionen föranledde en riksdagsskrivelse med krav på en utredning, vil
ken sedan uppdrogs åt kommerskollegium och statistiska centralbyrån. I ett 
gemensamt utlåtande föreslog de båda ämbetsverken inträttandet av en 
»fristående socialstatistisk anstalt» med uppgift att åstadkomma »dels en 
fortlöpande mera allmän statistik, dels mångsidiga, efter vissa mellantider 
upprepade detaljundersökningar». Förslaget ledde till en proposition vid 
1896 års riksdag. Det kan vara av intresse att nämna, att föredragande de-
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partementschefen i denna uttryckligen förklarade att förebilden var ut
ländsk: »Medan man flerstädes i ut landet vidtagit alltmera vittgående åt
gärder för att förskaffa sig en tillförlitlig arbetsstatistik, har denna del av 
statistiken allenast i mycket ofullständig grad blifvit i vårt land tillgodo
sedd.» Förebilderna var i första hand hämtade från Förenta staterna och 
Storbritannien, vilket måste anses anmärkningsvärt under en period, då 
våra kulturimpulser eljest nästan helt kom från kontinenten. 

I propositionen hade förslaget begränsats till a t t avse inrät tandet av en 
avdelning för arbetsstatistik vid kommerskollegium. Riksdagen var dock 
inte beredd at t ens gå så långt u tan nöjde sig med att anslå vissa i för
hållande till propositionens förslag mycket begränsade medel till en för
söksverksamhet, vilken satte i gång år 1897. 

Några år senare eller från och med 1903 fick kommerskollegii avdelning 
för arbetsstatistik en permanent organisation, och samtidigt tillkom en tid
skrift. För denna hade namnet »Sociala meddelanden» föreslagits, men 
kommerskollegium beslöt att den i stället skulle heta »Meddelanden från 
K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik». Namnbytet till »Sociala 
meddelanden» kom sedan lustigt nog inte vid upprä t tandet av socialstyrel
sen utan ett år tidigare, och tidskriften hette därför under år 1912 »Sociala 
meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik».1 

Socialstatistikens ursprungliga målsättning och innehåll 

För att förstå den utveckling, som har ägt rum och det läge, vari vi nu 
befinner oss, är det nödvändigt att söka komma till en uppfattning om 
socialstatistikens syfte och målsättning under skilda perioder. H u r frågan 
ursprungligen bedömdes framgår av de ovan omtalade dokumenten i sam
band med arbetsstatistikens tillkomst. 

Ernst Beckman inledde sin motion med at t citera Louis De Geers Min
nen: »Den vigtigaste fråga, vår statskonst har att lösa, är förbättrandet af 
arbetsklassens vilkor.» I motionen heter det sedan, at t »det är uppenbar t 
att ett af grundvilkoren för lagstiftningens framgångsrika ingripande på 
detta område är en fullständig och korrekt kännedom om de förhållanden, 
för hvilka dess bistånd påkallas. Endast om lagstiftaren känner tillståndet 
sådant det verkligen är, kan han hoppas att träffa det rätta.» Beckman 
förklarar också, att »det behöfver knappast erinras derom, att upprät tan
det af en verklig arbetsstatistik, som opartiskt framlägger upplysningar, 

1 Eftersom Sociala meddelanden sålunda utgör en direkt fortsättning på den ursprung
liga »Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik», inträffade 
tidskriftens femtioårsjubileum redan för tio år sedan. Detta ihågkoms också genom en 
specialartikel av Sven Igglund, Femtio årgångar Sociala Meddelanden, införd i januari
numret för år 1953. 
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som äro af vigt för den sociala frågans rätta bedömande, är en av dessa 
neutrala åtgärder, som är af lika stor betydelse för alla dem, som insett de 
sociala problemens vigt, alldeles oberoende af de olika tankar man må hysa 
angående rätta vägen till deras lösning». Liknande tankegångar återfinns 
i 1896 års proposition, vari det talas om »den vigt, som måste tillmätas 
en på en saklig arbetsstatistik fotad kännedom om arbetsklassens vilkor». 

Man underströk sålunda mycket kraftigt att arbetsstatistiken skulle vara 
helt objektiv och opartisk och skulle skildra »samhället sådant det är» för 
att citera titeln på Rickard Sandiers kända skrift (1911). Detta hindrade 
dock inte att det i praktiken kom att råda ett mycket nära samband mel
lan arbetsstatistiken och reformarbetet. I själva verket torde väl samman
hanget ha varit, att de politiskt verksamma socialreformatorerna fann, att 
de mötte ett kompakt motstånd mot sina förslag till utvidgningar av sam
hällets insatser på det sociala området. När man föreslog upprättandet av 
en organisation för arbetsstatistik, så skedde det förmodligen med baktan
ken, att statistiken också skulle kunna fungera som »murbräcka för refor
mer» och att den administrativa apparaten för insamling av statistik skul
le kunna bilda ett embryo till en social förvaltningsapparat. 

Utvecklingen gick också i den riktningen. I 1911 års betänkande hette 
det, att »arbetsstatistiken har sålunda hos oss, liksom i flera främmande 
länder, gifvit vägledning för och varit början till olika sociala spörsmåls 
upptagande till behandling av statsmakterna». Vid denna tidpunkt hade 
kommerskollegii arbetsstatistiska avdelning fått sig anförtrodd en rad rent 
administrativa uppgifter, såsom medling i arbetstvister samt tillsynen av 
den offentliga arbetsförmedlingen och av sjukkasseväsendet. Mot denna 
bakgrund är det inte att förundra sig över att avdelningen för arbetssta
tistik kom att bilda kärnan i den nyupprättade socialstyrelsen. Den som 
ända sedan 1898 hade lett arbetsstatistiken i kommerskollegium och som 
också hade varit den drivande kraften i utredningsarbetet för socialstyrel
sens tillkomst, nämligen Henning Elmquist, blev helt följdriktigt det nya 
ämbetsverkets förste chef. Det kan tilläggas att Elmquist år 1899 hade dis
puterat på en avhandling, benämnd »Arbetsstatistiska studier rörande den 
svenska tobaksindustrien» samt att hans efterträdare Gunnar Huss också 
hade börjat sin bana inom statistiken, nämligen som Elmquists närmaste 
man i kommerskollegium. 

I fråga om arbetsstatistikens innehåll förklarades målsättningen i sam
band med dess tillblivelse vara dels en fortlöpande allmän statistik och 
dels mångsidiga detaljundersökningar. Med det senare avsågs närmast 
vad som nu skulle karakteriseras som yrkesmonografier; åtskilliga sådana 
detaljerade studier av förhållandena inom skilda yrken utarbetades under 
årens lopp. Vad man avsåg att ge med den löpande statistiken kan lättast 
åskådliggöras genom en uppräkning av de viktigaste rubrikerna: antal ar-
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betare inom skilda yrken, lönens storlek, avlöningssättet, arbetstiden, lo
kalernas beskaffenhet, födan, livsmedelspriserna, utgifterna för uppehället, 
bostadsfrågan, hustruns sysselsättning utom hemmet, arbetslösheten, strej
ker och lockouter, olycksfall i arbete. Som en intressant detalj kan nämnas 
att ett förslag till en hushållsbudgetundersökning enligt dansk förebild 
framlades redan år 1903. Det kom dock att dröja tio år, innan den första 
undersökningen av detta slag förverkligades i vårt land. 

Terminologin 

Termen »arbetsstatistik» gör nu för tiden ett lika musealt intryck som de 
till samma epok hörande termerna »arbetarfrågan», »den sociala frågan» 
m fl. I den beckmanska motionen används termen »socialstatistik» paral
lellt med »arbetsstatistik» utan att författaren tycks inlägga någon skillnad 
i betydelse. I andra sammanhang gjorde man emellertid en åtskillnad 
mellan termerna »arbets-» och »social-». I 1911 års kommittébetänkande 
heter det exempelvis »Ehuruväl sålunda 'arbetarfrågan' framgent som hit
tills kommer att utgöra hufvudparten af den 'sociala frågan', måste en än
damålsenlig socialpolitik dock alltid anlägga vidare synpunkter än de spe
ciellt arbetarpolitiska». Distinktionen innebar, att man med termen »so
cial-» avsåg att täcka vidare befolkningskategorier. 

En terminologisk detalj, som kan förtjäna påpekas i sammanhanget, är 
att det i de officiella handlingarna alltid heter »arbetsklassen», ej »arbe
tarklassen». De båda uttrycken lär väl ha syftat på precis samma befolk
ningskategori, men distinktionen hade inte desto mindre stor betydelse, 
därigenom att den klart visade vem som höll i pennan. Termen »arbets
klassen» torde uteslutande ha begagnats av dem som inte själva tillhörde 
eller uppträdde som representanter för befolkningsgruppen i fråga, medan 
termen »arbetarklassen» var den enda som nyttjades inom arbetarrörelsen. 
Naturligtvis hade också ordet »social» en starkt politiskt betonad känslo
laddning (i vissa kretsar finns den väl alltjämt kvar). Härom kan man få 
en föreställning genom G H von Kochs uttalande i Social tidskrift år 1912: 
»För blott några få år sedan ansågs det hart när samhällsfarligt att be
nämna statens arbetsstatistiska publikation för Sociala Meddelanden». 

Det kan i detta sammanhang vara anledning inflika, att handlingarna 
i samband med arbetsstatistikens tillkomst i Sverige på så många sätt vi
sar hur den tidens samhälle präglades av helt andra klasskillnader än dem 
som återfinns i dagens svenska samhälle. När man läser om organiserandet 
av arbetsstatistiken får man ibland det intrycket, att den som skriver be
traktar »arbetsklassen» nästan som ett främmande folkslag, vars levnads
villkor det gäller att studera, ungefär på samma sätt som när en etnograf 
nu ger sig ut och studerar levnadsförhållandena bland eskimåer eller in-
doneser. 

662 



Hur socialstatistiken ändrat karaktär 

När arbetsstatistiken infördes i Sverige, avsågs att den skulle utgöra en di
rekt motsvarighet till vad som i engelskspråkiga länder benämndes »labour 
statistics». Namnbytet till socialstatistik avsåg väl knappast att på det sta
tistiska området innebära någon betydelseförskjutning. En sådan har emel
lertid därefter så småningom kommit att äga rum. 

I Sveriges officiella statistik fick vid seriens tillkomst år 1911 en av un
derrubrikerna namnet »Socialstatistik». Man kan säga, att denna rubrik 
jämte vad som publicerades i Sociala Meddelanden på ett visst sätt definie
rade vad som skulle anses ingå i socialstatistiken. Detta innebar till en bör
jan all statistik, producerad av socialstyrelsen men ingen annan. Man bör 
emellertid lämpligen begagna en mera organisk definition, och utgångs
punkten kan därvid vara Herman Wolds redogörelse för den svenska so
cialstatistikens organisation, vari han tillämpade »den definitionen, att en 
statistisk serie faller under socialstatistiken i den mån den är av betydelse 
för socialpolitiken, närmare bestämt i den mån den klarlägger behovet av 
sociala åtgärder, belyser förutsättningarna för socialpolitiken eller redovi
sar dennas verkningar i olika avseenden» (Soc M 1941, s 974). 

Åtskillig statistik, publicerad under andra rubriker i Sveriges officiella 
statistik, kommer på så sätt att räknas till den sociala. Det gäller en hel del 
av vad som ingått i folkräkningarna, vidare inkomststatistiken och brotts
lighetsstatistiken samt sist men inte minst statistiken över fattigvård och 
barnavård. De sistnämnda båda statistikgrenarna skulle redan enligt 1911 
års betänkande ha förlagts till socialstyrelsen men fick ligga hos statistiska 
centralbyrån, och kom inte ens efter överflyttningen till socialstyrelsen 
år 1938 att föras under rubriken »Socialstatistik». 

Först år 1948 justerades indelningen i Sveriges officiella statistik. Rubri
ken »Socialstatistik» försvann då, och i stället tillkom fem nya rubriker, 
nämligen »Arbetsmarknad samt arbets- och löneförhållanden», »Byggnads
verksamhet och bostadsproduktion», »Ekonomiska och ideella föreningar», 
»Priser och konsumtion» samt »Socialvård».1 

Trots överflyttningen till socialstyrelsen av socialvårdsstatistiken, har 
en allt större del av den sociala statistiken i vidsträckt bemärkelse kom
mit att utarbetas av andra ämbetsverk. Detta är en följd av att en rad 
nya sociala ämbetsverk tillkommit, vilka i stor utsträckning svarat för sin 
egen statistik (arbetsmarknadsstyrelsen, bostadsstyrelsen etc). 

Samtidigt med denna utveckling kan man iaktta, att den statistik, som 
socialstyrelsen svarat för, kommit att få sin huvudsakliga betydelse på 
andra områden än de ursprungligen avsedda. När hushållsbudgetunder-

1 Det kan nämnas att socialstyrelsens nu gällande instruktion (1957) undviker ordet 
socialstatistik och i stället talar om »social statistik». 
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Diagram. Lägenheter m e d m e r än 1' , personenhet per rumsenhet s a m t däri 
boende personer ävensom barn under 15 år (i %) 

Trångboddheten var ännu på 1930-talet mycket svårartad, särskilt bland barnrika 
familjer. Detta diagram, som har hämtats ur ett av bostadssociala utredningens 
betänkanden (SOU 1935: 2 ) , bygger på resultat från 1933 års bostadsräkning. Man 
ser hur stor del av hushållen, som enligt de olika kriterierna var trångbodda. Kri
terierna innebär att varje vuxen person räknats som en hel personenhet, medan 
varje barn under 15 år räknats som en halv enhet. Varje rum (eller enkelkök) har 
räknats som en rumsenhet, medan övriga kök samt smårum räknades som halva 
rumsenheter. 
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sökningarna ursprungligen igångsattes, hade de exempelvis närmast till 
syfte att ge upplysningar om levnadsförhållandena bland den fattigare de
len av städernas befolkning; numera omfattar dessa undersökningar samt
liga kategorier av befolkningen och utnyttjas företrädesvis för ändamål, 
som endast indirekt eller inte alls kan sägas ha social karaktär (konstruk
tionen av konsumentprisindex, efterfrågeanalytiska studier, konsumtions
prognoser, reklambranschens önskemål osv). Lönestatistikens ursprungliga 
sociala målsättning har på ett liknande sätt förskjutits; nu används den 
framför allt i samband med löneförhandlingar och för ekonomisk 
analys. 

Denna förskjutning är emellertid av relativt sent datum; under flera 
årtionden kan man nog säga, att det inte skedde några större förändring
ar i fråga om socialstatistikens allmänna målsättning. Som ovan framhål
lits, hade redan från början gällt, att denna statistikgren skulle ha till 
funktion inte bara att tjäna till vägledning för planerade lagstiftningsåt
gärder utan också att fylla uppgiften att väcka allmänheten och lagstif
taren till insikt om att något behövde göras. Detta gällde alldeles tydligt 
ännu under depressionsåren på 1930-talet. De då utförda stora socialstatis
tiska undersökningarna hade visserligen delvis en mycket speciell mål
sättning; 1933 års hushållsbudgetundersökning utfördes sålunda närmast 
med tanke på en revision av vägningstalen för levnadskostnadsindex, 
och bostadsräkningen samma år skedde huvudsakligen för att kunna ut
nyttjas för dyrortsgrupperingsändamål. Dessa och andra undersökningar 
kom emellertid att få sin kanske största betydelse därigenom att de tjänst
gjorde som tankeställare och upplysare i fråga om de sociala förhållan
dena. De visade nämligen att läget för stora befolkningsgrupper var myc
ket sämre än vad i vart fall en avsevärd del av befolkningen hade klart 
för sig. 

Att socialstatistiken sålunda antingen haft en direkt funktion i något 
visst lagstiftningssammanhang eller fyllt uppgiften att påvisa om eller att 
några åtgärder i en viss riktning kunde behöva företas, innebär givetvis 
inte, att gränsen mellan statistiken som sådan och tillämpningen behöver 
vara utsuddad. Nödvändigheten av denna gränsdragning framhölls re
dan i den beckmanska motionen. Från en senare tid kan ett citat ur en 
i metodhänseende betydelsefull skrift vara belysande. Skriften i fråga är 
det av Gunnar Myrdal och Uno Åhrén författade betänkandet »Under
sökning rörande behovet av en utvidgning av bostadsstatistiken jämte 
vissa därmed förbundna bostadspolitiska frågor», vari det i ett samman
hang heter att »en metodisk regel, som bör iakttagas i klarhetens intres
se, är därvid, att de tekniska och statistiska (de 'objektiva') faktorerna i 
själva utredningsarbetet hållas fristående från de politiska (de 'subjekti
va') premisserna, vilka jämväl ingå i utredningsresultaten. Blott på detta 
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Diagram. Arbetsförhållanden bland hembiträden i lanthushål l och s tadshus 
håll . Bruttoarbetst id per vecka för hembi träden på landsbygden 1 och i 
s täderna2 

Detta diagram redovisar resultat frän två mot slutet av 1930-talet utförda under
sökningar om arbetsförhållandena bland hembiträden i lanthushåll och i stadshus
håll. Man kan av diagrammet se, hur mycket längre arbetstid de i undersökningen 
ingående hembiträdena själva ansåg at t de hade (streckade staplar) än motsva
rande uppgifter enligt deras husmödrar (svarta s taplar) . Särskilt bland lanthus
hållen var arbetstiden ännu på 1930-talet som synes mycket lång. Tilläggas kan 
att endast få hembiträden hade längre semester än en vecka och att en tredjedel 
av stadshushållens hembiträden uppgav att de måste begära särskilt tillstånd för 
att få gå ut om kvällarna. 
1 Uppgifterna avser vinterlid. 
2 Uppgifterna avser ensamjungfrur. 
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vis ernår man ett införande av de politiska synpunkterna, som kan sägas 
ske efter 'rationella' linjer. Utredningsresultaten kunna däremot själva 
aldrig — på det sätt man i tidigare social forskning och socialpolitiskt 
utredningsarbete ofta föreställt sig var möjligt — bli av 'objektiv' och en
bart 'saklig' karaktär, ty praktiska slutsatser förutsätta med nödvändig
het även rent politiska premisser. Men dessa politiska premisser kunna 
givas en uttrycklig formulering, hållas särskilda och därigenom även in
föras i analysen på ett i och för sig rationellt sätt» (SOU 1933: 14, 
s 95—96). 

Den massfattigdom, som ännu på 1930-talet karakteriserade stora delar 
av befolkningen, är nu ett passerat stadium, vartill kommer att det nu i 
stort sett råder politisk enighet om behovet av samhälleliga insatser på 
socialpolitikens område. Detta nya läge har inte undgått att få följder 
för socialstatistiken. Till detta finns det anledning att återkomma i ett 
avslutande avsnitt om dagens läge och framtidsproblemen. 

Utvecklingen på det metodiska området bör också beröras. I Nordisk fa
miljeboks andra upplaga (1904) inleds artikeln »Arbetsstatistik», signe
rad av Ernst Beckman och Henning Elmquist, med orden »I fråga om 
sin metod skiljer sig arbetsstatistiken väsentligt från den allmänna sta
tistiken». Den följande utläggningen visar, att författarna härmed me
nade, att man inom arbetsstatistiken i motsats mot annan statistik lade 
huvudvikten vid vad som benämns »den personliga undersökningsmeto
den», som förklarades bestå i »utsändandet av sakkunniga ombud, vil
ka personligen med ledning av fastställda formulär vid besök hos de per
soner, av vilka man önskar upplysningar, insamla primäruppgifterna». 

Den statistiska metodikens utveckling sedan seklets början har varit 
stor, och med nutida betraktelsesätt har man kanske litet svårt att riktigt 
förstå de distinktioner, som den gången gjordes. Man tycker väl också 
att en tidigare generation av socialstatistiker tog alltför lätt på vissa me
todproblem, och exempelvis inte alls uppmärksammade betydelsen av att 
lösa stickprovsproblemen på ett tillfredsställande sätt. Den metodiska 
utvecklingen var emellertid inte längre kommen den gången, eller i varje 
fall följde man samma metoder i Sverige som på andra håll i världen. 
Därtill kommer att frågeställningarna inte alltid var av den karaktär, att 
man behövde ställa så höga krav på den statistiska metodiken. I fråga 
om vissa slag av statistik finns det för övrigt anledning understryka, att 
man alltjämt står långt från någon slutgiltig lösning av metodproblemen. 
Exempelvis i fråga om hushållsbudgetundersökningar får man visserligen 
numera anses ha löst stickprovsproblemet, men mätningen av konsum
tionens storlek hos de enskilda utvalda hushållen framstår alltjämt som 
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ett problem, vars hittillsvarande lösningar har visat sig behäftade med 
svårartade brister. 

Utvecklingen i andra länder 

I den beckmanska riksdagsmotionen återfinns en ganska utförlig skild
ring av utvecklingen i andra länder. Av denna redogörelse framgår att 
en kommitté i den amerikanska delstaten Massachusetts redan år 1867 
uttalade sig för inrättandet av en statistisk byrå för »samlandet af alla 
de data som kunde anses inverka på arbetsklassens läge och industriens 
förhållanden i socialt hänseende». Förslaget förverkligades redan år 1869 
och andra delstater följde snart efter. På det federala planet tillkom se
dan »Bureau of Labor Statistics» i Washington D. C. år 1884. England 
följde efter med en särskild arbetsbyrå inom Board of Trade år 1886, och 
särskilda åtgärder för att främja arbetsstatistikens tillväxt vidtogs också 
i Frankrike (1891), Österrike (1898) och Tyskland (1902). På ungefär 
samma sätt som i Sverige kom i flera av dessa länder den statistiska or
ganisationen att bilda kärnan i den socialförvaltning, som så småningom 
kom till stånd. 

Den senare utvecklingen har gestaltat sig olika i skilda länder. Åtskil
liga länder har från början haft en starkt centraliserad statistik, och den 
socialt inriktade statistiken har ingått som en del i landets centrala sta
tistiska ämbetsverk, antingen sammanhållen till en produktionsenhet eller 
splittrad på flera byråer eller avdelningar. Exempel på länder där någon 
särskild till den sociala administrationen knuten statistisk verksamhet 
aldrig förekommit är Danmark, Norge och Nederländerna. I Finland 
däremot har socialstatistiken varit förlagd till den till socialdepartemen
tet hörande »Byrån för social forskning». Om den statistiska verksamhe
ten kommer att ligga kvar där förefaller dock för närvarande ovisst. 

På det hela taget förefaller tendensen att gå mot ökad centralisering 
inom den statliga statistiken i skilda länder. Viktiga undantag finns dock. 
I Förenta staterna kommer Bureau of Labor Statistics säkerligen att fin
nas kvar, liksom socialstatistiken i Storbritannien kommer att kvarbli hos 
Ministry of Labour. I båda dessa fall gäller det länder som är så stora, 
att den sociala statistiken blir av tillräckliga dimensioner för att kunna 
utnyttja modern teknik, vilken förutsätter stora enheter. Även i åtskilli
ga utomeuropeiska länder är socialstatistiken förlagd till enheter, som är 
anknutna till socialförvaltningen och inte sorterar under de statistiska 
centralverken. Förklaringen är väl i regel helt enkelt den, att förvalt
ningsapparaterna i dessa länder har byggts upp efter mönster från Stor
britannien. 
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Läget i fråga om de internationella organens statistiska verksamhet 
förtjänar också att omtalas. Ledningen omhänderhas helt naturligt av 
FN, vars sekretariat har en stor statistisk avdelning, varjämte »Statistical 
Commission» med delegater för ett begränsat antal länder sammanträ
der med regelbundna mellanrum, numera vartannat år. Även FN:s fack
organ har emellertid statistiska avdelningar, som svarar för den statistik 
som avser fackorganets verksamhet. I detta sammanhang intresserar när
mast Internationella arbetsorganisationen i Genève (ILO). Dess statistis
ka avdelning kan sägas utgöra en direkt motsvarighet på det internatio
nella planet till de anglosachsiska ländernas byråer för socialstatistik. 

På det internationella planet finns alltså socialstatistiken både som be
grepp och som organisatorisk enhet. Följderna av att vi i Sverige numera 
inte har kvar någon organisatorisk motsvarighet till ILO:s statistiska av
delning har nu börjat göra sig märkbara. Som exempel kan nämnas den 
internationella socialstatistikerkonferens, den tionde i ordningen, som in
ternationella arbetsbyrån anordnade under hösten 1962. Medan praktiskt 
taget alla andra länder som delegater till denna konferens sände personer, 
som inom sitt lands statliga statistikproduktion var sysselsatta med produk
tion av de skilda slag av statistik, som behandlades vid konferensen, åter
fanns i den svenska delegationen inte någon sådan person. 

Den engelskspråkiga termen »labour statistics» täcker som nämnts un
gefär samma ämnesområde, som man i Sverige traditionellt brukat inne
fatta i socialstatistiken. Under senare tid har man emellertid på det in
ternationella planet allt oftare också mött termen »social statistics» eller 
tydligare »statistics for social programmes». Därmed avses inte alls den 
utvidgning av begreppet till mera vidsträckta befolkningskategorier, som 
man i Sverige för femtio år sedan lät övergången från »arbets-» till »so
cial-» betyda, utan man menar ett utvidgat ämnesområde.1 Vad som kan 
anses ingå i »social statistics» framgår enklast genom en hänvisning till 
innehållsförteckningen för den bok, »Compendium of Social Statistics», 
som FN avser att utge inom det närmaste året. Framställningen i denna 
bok skall täcka följande ämnesområden: befolkning, hälsoförhållanden, 
livsmedelskonsumtion och näringsförhållanden, bostadsförhållanden, upp
fostran och kulturell verksamhet, arbetskraft och sysselsättningsförhållan
den, social säkerhet samt inkomst- och utgiftsförhållanden. På svenska 
saknar vi någon lämplig term, som skulle kunna användas för att täcka 
alla dessa ämnesområden; möjligen kan man säga »samhällsstatistik», 
men däri brukar väl också den ekonomiska statistiken anses ingå. 

Det ökade intresset för »social statistics» sammanhänger med behovet 

1 Det kan erinras om att ordet social i svenskan har en snävare innebörd än i engelskan, 
där det i vissa sammanställningar rentav kan betyda »sällskaplig» eller dylikt. Den när
maste motsvarigheten till det svenska ordet »social» är ofta »social welfare». 
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att på ett systematiskt sätt angripa problemet med att söka åstadkom
ma alla de slag av statistiska uppgifter, som behövs för att belysa befolk
ningens levnadsnivå, särskilt i de underutvecklade länderna. Genom ett 
arbete inom FN, som inleddes genom en expertgrupp år 1953, har man 
kommit fram till en viss enighet om vad som bör menas med levnadsnivå 
och hur denna skall mätas. Särskilt har man därvid intresserat sig för att 
genom icke-ekonomiska mått söka mäta storleken hos ett antal statistiskt 
betonade indikatorer. 

Nuläget och framtiden 

Av den föregående framställningen har framgått att frågeställningarna 
på många sätt har förskjutits. Alltjämt kvarstår naturligtvis socialsta
tistikens huvuduppgift: att ge kunskaper om levnadsförhållandena, sär
skilt bland de mindre bemedlade. När resonemanget gäller vårt eget land, 
kan man kanske med en mera aktuell formulering säga att socialstatisti
kens huvuduppgift bör vara att kartlägga alla slag av sociala behov i väl
färdssamhället. Ordet »social» bör därvid tas i en vidsträckt bemärkelse 
varav följer att även sådana statistikgrenar som befolkningsstatistiken, un
dervisningsstatistiken m m har väsentliga bidrag att ge. 

Det är klargörande att understryka skillnaden i innebörd mellan den 
på detta sätt definierade sociala statistiken och den ekonomiska statisti
ken. Det rör sig därvid snarare om en skillnad i synsätt än om en skillnad 
i ämnesområde. Statistik, som till sin karaktär närmast är av ekonomisk 
art, kan många gånger utnyttjas även för sociala ändamål och vice versa. 

Skillnaden består framför allt däri, att den ekonomiska statistiken god
tar penningen och priserna som värdemätare, medan man på den sociala 
sidan begagnar andra värdeskalor. För att åskådliggöra med ett konkret 
exempel, så innebär enligt ekonomiskt betraktelsesätt höga konsumtions
utgifter alltid en hög levnadsnivå, medan man från sociala utgångspunk
ter också kan vilja ta hänsyn till om pengarna slösats bort på sådant, som 
inte tillfredsställer behov, som ur social synpunkt kan anses viktiga. 

Följderna av den inledningsvis omtalade organisatoriska förändringen 
bör också beröras något. Den i realiteten viktigaste kraft, som har lett till 
den centralisering av statistikproduktionen, som för närvarande håller på 
att genomföras, är förmodligen utvecklingen på maskinområdet. För att 
det skall bli möjligt att anskaffa och på ett rationellt sätt utnyttja de mo
derna datamaskinerna är en centralisering av statistikproduktionen mer 
eller mindre nödvändig, i vart fall i ett litet land som Sverige. 

Ur socialstatistikens synpunkt kan man beklaga den isolering från den 
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sociala förvaltningen, som lätt kan bli en följd av centraliseringen. I den 
vida bemärkelse, som ordet socialstatistik har fått i detta avsnitt, var 
emellertid denna statistikgren redan förut starkt splittrad, och problemet 
skulle inte kunna lösas genom att viss statistikproduktion kvarstannade 
inom socialstyrelsen. 

Ur organisatorisk synpunkt är även den under senare år så starkt till
växande ekonomiska statistiken starkt splittrad. Olägenheterna härav kan 
emellertid begränsas genom att nationalräkenskapen ger ett slags ram för 
den ekonomiska statistikens målsättning.1 Därtill kommer, att det inom 
den del av förvaltningen, som sysslar med ekonomisk politik eller som i 
andra sammanhang har anledning att utnyttja den ekonomiska statisti
kens resultat — konjunkturinstitutet, finansdepartementets ekonomiska 
avdelning osv — finns ett stort antal personer, som är specialutbildade 
just för dessa frågor och som därför uppträder på det sätt, som statistik
konsumenter förutsätts göra. Något liknande gäller i fråga om den eko
nomiska statistikens övriga avnämare. 

På den sociala sidan ligger det annorlunda till. Där saknas något slags 
sammanhållande ram för all sådan statistik. Att man på det internationel
la planet har uppmärksammat behovet av en sådan ram framgår av vad 
som ovan sagts om det internationella arbetet i fråga om definitionen av 
vad som bör menas med levnadsnivå och hur den bör mätas samt om pla
nerna på ett »Compendium of Social Statistics». 

Risker finns alltid för att den löpande statistikproduktionen kommer 
att arbeta i ett vakuum utan kontakt med de aktuella frågeställningarna 
på det område, som statistiken skall belysa. Vad särskilt gäller socialvårds
statistiken var erfarenheterna från den tid före 1938, då denna statistik 
låg hos statistiska centralbyrån, inte särskilt goda. Följden av isoleringen 
kan lätt bli, att de socialvårdande organen eller kanske ännu mera troligt 
allsköns kommittéer och tillfälliga organ kommer att själva söka utföra 
statistiska undersökningar. Detta kan i praktiken lätt innebära amatör
mässigt utförda undersökningar, som inte fyller ens mycket låga krav på 
vetenskaplighet och som inte kan användas för det avsedda syftet. 

I detta sammanhang kan det vara anledning att ge några exempel på 
konkreta problem, som socialstatistiken i mera begränsad betydelse bör 
kunna angripa men som är av den karaktären och svårighetsgraden, att 
det krävs ett mycket ingående planläggningsarbete för att resultat av 
verkligt värde skall erhållas. En viktig frågeställning är socialvårdens re
sursanvändning. Den socialvårdande verksamheten innebär en omfördel-

1 »It has been found by expérience that national accounts, in the widest sense of the 
word, provide an excellent means of appraisiog any actual or proposed scheme for the 
collection of économie statistics since a place for virtually all these statistics is provided 
systematically somewhere in these accounts.» (A System of National Accounts and 
Supporting Tables. U N, New York 1960.) 
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ning av penningmedel, som numera har mycket stor omfattning. Den 
fråga som ständigt bör ställas är om dessa resurser används på ett så 
effektivt sätt som möjligt. En variant av samma frågeställning är om de 
för socialvården tillgängliga personalresurserna används så effektivt som 
möjligt. 

En annan frågeställning gäller inventeringen av skilda »bortglömda 
grupper» — man kan exempelvis tänka på skilda kategorier av invalider 
— samt en analys av deras problem. Inventeringar av socialvårdens rest-
klientel tillhör ungefär samma kategori. 

En tredje frågeställning gäller analys av »orsaker» till olika sociala fe
nomen, såsom brottslighet eller andra typer av asocialt uppträdande. 

I vårt land har intresset för att på ett mera systematiskt sätt angripa 
frågeställningar av det angivna slaget under senare år varit påfallande 
lågt. Förr eller senare lär det emellertid bli nödvändigt att se till att be
tydligt mera blir uträttat än vad som nu är fallet. Det duger då naturligt
vis inte att statsmakterna sitter och väntar på att enskilda forskare kom
mer och begär medel för att få utföra undersökningar, som svarar mot de 
aktuella socialpolitiska frågeställningarna. Om socialdepartementet och 
andra intressenter vill ha något uträttat, så får man också intressera sig 
för att skapa ändamålsenliga organisationsformer. 

Den i rubriken till denna artikel ställda frågan om socialstatistikén nu
mera bör anses vara ett föråldrat begrepp har väl i stort sett fått sitt svar 
genom den föregående framställningen. Sammanfattningsvis kanske det 
till slut kan vara anledning att säga följande. 

Även om det i framtiden inte så ofta kommer att finnas anledning att 
tala om socialstatistiken som ett särskilt begrepp, bland annat därför att 
den hithörande statistiken kommer att vara organisatoriskt splittrad, så 
betyder det inte på något sätt att den sociala statistiken i mera vidsträckt 
betydelse har spelat ut sin roll. Långt därifrån. Som komplement och i 
viss mån som motvikt mot den ekonomiska statistikens ensidiga syn på 
samhällsförhållandena, är det nödvändigt att också beakta de icke-eko-
nomiska sidorna. Där har den sociala statistiken sin stora uppgift. 
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FEMTE BYRÅN 

Byrån för löne- och sysselsättningsstatistik 

Av byråchef L E I F BJÖRK 

Efter beslut av 1919 års riksdag uppdelades styrelsens fjärde byrå på två 
byråer, nämligen fjärde byrån eller byrån för allmän socialstatistik m m 
och femte byrån eller byrån för socialstatistiska specialundersökningar, se
nare kallad utredningsbyrån och numera byrån för löne- och sysselsätt
ningsstatistik. 

Byråns verksamhet har omfattat både fortlöpande statistik och engångs-
undersökningar, främst beträffande arbetsmarknadsförhållanden samt, 
fram till 1940-talet, bostadsförhållanden och byggnadsverksamhet. Under 
senare år har byråns arbete i huvudsak avsett fortlöpande statistik rö
rande löner och sysselsättning samt omsättningen inom detaljhandel och 
serviceföretag. Byrån har dessutom ansvaret för en hålkortsanläggning, 
som utför bearbetningar av material såväl för styrelsens egen statistik som 
för andra myndigheter och enskilda kunder. 

Av de tre nyssnämnda statistikgrenarna har lönestatistiken varit den mest 
omfattande. Större delen av den officiella lönestatistiken har utarbetats 
av femte byrån. Byrån har varje år utfört undersökningar av löneförhål
landena för arbetare inom jordbruk, trädgårdsodling, skogsbruk, industri, 
byggnads- och anläggningsverksamhet, stuverirörelse, åkeri-, buss- och 
oljedistributionsföretag, ävensom för industritjänstemän, handelsanställ-
da, anställda vid restauranger m fl kategorier av arbetstagare. En gång i 
kvartalet har dessutom undersökningar av löneförhållandena för arbetare 
inom egentlig industri företagits. 

De olika lönestatistiska serierna har kommit till användning i många 
olika sammanhang. De har utnyttjats för analys av den samhällsekono
miska utvecklingen och — vid sidan av den lönestatistik som utarbetats av-
olika arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer — som underlag för för
handlingar om löneavtal och andra uppgörelser och beslut av ekonomisk 
betydelse. 

Materialet till lönestatistiken har dels utgjorts av primäruppgifter som 
styrelsen inhämtat från vederbörande arbetsgivare, dels av olika slags halv-
eller helfabrikat som styrelsen erhållit från olika organisationer och myn
digheter. Vad beträffar den årliga lönestatistiken för industri, byggnads-
och anläggningsverksamhet och samfärdsel har styrelsen samarbetat med 
Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) på så sätt att uppgifter rörande 
SAF-anslutna företag ställts till förfogande av SAF i form av hålkort, un
der det styrelsen själv direkt inhämtat och överfört till hålkort primärupp
gifter från företag utanför SAF, varefter de båda kortmassorna bearbetats 
gemensamt. 

Den sysselsättningsstatistik som utarbetats inom byrån har endast avsett 
arbetare inom industrin. En gång i månaden har från industriföretag in
hämtats summariska uppgifter, som belyser utvecklingen i fråga om an
talet arbetare som varit i arbete eller varit frånvarande av olika skäl, an-
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tal arbetstimmar och övertidstimmar under en vecka, avgång och nyan
ställning samt förekomsten av korttids- och deltidsarbete. Materialet har 
insamlats under medverkan av länsarbetsnämnderna. Byrån har t o m år 
1961 en eller två gånger om året företagit undersökningar rörande från
varon från arbetet olika dagar under en vecka vid företag inom industrin. 

Statistiken över omsättningen inom detaljhandel m m, som utarbetats 
varje kvartal, har bland annat avsett att belysa den privata konsumtio
nens utveckling. Den har byggt på uppgifter från ett urval av enskilda 
handelsföretag, restauranger, kaféer, konditorier och andra serviceföretag 
samt från ett urval av konsumtionsföreningar. 

Vid utformningen av frågeblanketter och undersökningsplaner har by
rån hållit intim kontakt med representanter för uppgiftslämnarna samt 
myndigheter och organisationer, som haft särskilt intresse av resultaten. 
Vad beträffar lönestatistiken har frågor av större vikt behandlats vid sam
manträden med lönestatistikdelegationen, som är ett av Kungl Maj:t till
satt, rådgivande organ. 

Förutom de maskiner som styrelsen själv förfogar över har maskiner 
vid hålkortsanläggningar utanför styrelsen utnyttjats för bearbetning av 
materialen till de olika statistiska undersökningarna. Fr o m år 1959 har 
styrelsen för en del av lönestatistiken utnyttjat databehandlingsmaskiner 
både för granskningen av primärmaterialet och för uträkning av resul
taten. 

Resultaten av de statistiska undersökningarna har publicerats i Sociala 
Meddelanden, Statistisk Information, i Löner I och II (SOS) och i den 
stencilerade publikationen Meddelande från socialstyrelsens byrå för löne-
och sysselsättningsstatistik samt i vissa fall i andra officiella publikationer. 

Enligt den av 1960 års riksdag fastställda tidsplanen för statistikens 
centralisering skall under budgetåret 1963/64 till statistiska centralbyrån 
överföras de uppgifter som nu åvilar socialstyrelsens byrå för löne- och 
sysselsättningsstatistik. 
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S J Ä T T E BYRÅN 

Den offentliga nykterhetsvården 

Av byråchef O L L E M E L I N 

I proposition till 1913 års riksdag föreslog Kungl Maj:t riksdagen att anta 
ett förslag till lag om behandling av alkoholister. Lagförslaget, som hade 
utarbetats av den s k fattigvårdslagstiftningskommittén, antogs av riks
dagen. Den nya lagen trädde i kraft år 1916. 

1913 års lag om behand

ling av alkoholister — i 

första hand en 

samhällets och familjens 

skyddslag: 

en interneringslag 

Alkoholfrågan var ingen ny fråga, alkoholmissbruket ingen ny företeelse. 
År 1837 bildades Svenska Nykterhetssällskapet. Dess stadgar erhöll kung
lig sanktion. Dess ledare, Peter Wieselgren, lyckades i kraft av sin person
lighet göra sällskapet till en verklig folkrörelse som otvivelaktigt åstadkom 
en förbättring av nykterhetstillståndet i vissa delar av landet. Sällskapets 
verksamhet torde ha berett marken för 1855 års rusdryckslagstiftning, var
igenom husbehovsbränningen avskaffades. 

År 1879 stiftades den första svenska godtemplarlogen. Under 80- och 90-
talen tillkom sedan i rask följd nya nykterhetsorganisationer. Denna nya 
rörelse var helabsolutistisk och inriktade sig på att avlägsna allt bruk av 
alkohol. Målet var ett alkoholfritt samhälle. På nykterhetsområdet gjordes 
endast trevande försök. Det s k Göteborgssystemet såg dagen. Avsikten 
var att rätten att försälja alkoholdrycker, från början endast brännvin, 
skulle uppdras åt för ändamålet bildade bolag, vilka skulle anslå sin vinst 
till det allmänna. Principen att försäljningen borde ske i »sedlighetens in-
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tresse» inskrevs i lag 1895. På detta sätt bereddes marken för det senare 
tillämpade »Brattsystemet». 

Frågan om hur man skulle kunna hjälpa de alkoholskadade började bli 
allt mer aktuell. På 1890-talet börjar i Sverige anordnas enskilda alkoholist
hem, Sans Souci, Eolshäll och de från och med 1908 upprättade Floda
kolonierna. År 1912 började Frälsningsarmén driva alkoholisthem på 
Kurön — numera erkänd vårdanstalt för alkoholmissbrukare. På dessa 
hem meddelades vård till frivilligt ingångna. Någon möjlighet att mot 
vårdtagarens egen vilja kvarhålla vederbörande på anstalten fanns inte. 

Den första upprinnelsen till tvångsbehandling av alkoholister i vårt land 
möter vi i en motion vid 1889 års riksdag av läkaren E W Wretlind. Mo
tionen, som blev avslagen, framfördes i något förändrad form vid riks
dagarna 1905, 1906 och 1907. Sistnämnda år beslöt riksdagen skrivelse 
till Kungl Maj:t med anhållan om utredning. Uppdraget anförtroddes åt 
fattigvårdslagstiftningskommittén, som år 1910 var färdig med ett betän
kande i ärendet. Redan vid genomläsandet av denna lags första paragraf 
finner man att hänsynen till samhället och familjen starkt träder i för
grunden. Ett fortsatt studium ger visserligen vid handen att den också tar 
sikte på att man skall kunna förbättra alkoholisten. Men i första hand var 
den en samhällets och familjens skyddslag: en interneringslag. 

1931 års alkoholistlag efter

trädde 1913 års lag. Den 

gav anvisningar om en på 

individuell behandling 

inriktad vård men det var 

dock i första hand alkohol

missbrukets sociala 

skadeverkningar som lag

stiftarna avsåg att stävja 



1954 års lag om nykterhetsvård ställer 

intresset för den alkoholskadade på 

ett helt nytt sätt i förgrunden 

Vad sedan gäller 1931 års alkoholistlag, som efterträdde 1913 års lag, så 
gav den visserligen anvisningar om en på individuell behandling inriktad 
vård. Fortfarande var det dock i första hand alkoholmissbrukets sociala 
skadeverkningar, som lagstiftningen avsåg att stävja. Professor Olof Kin-
berg benade vid ett tillfälle upp frågan på följande sätt och definierade 
härigenom den då gällande alkoholistlagens kompetensområde: »Med al
koholism i medicinsk mening, som inte på samma gång är alkoholmiss
bruk i social mening, befattar sig den samhälleliga alkoholistvården icke. 
Det är nämligen at t märka att medan varje alkoholist i medicinsk mening 
är en alkoholmissbrukare, så är däremot icke varje alkoholmissbrukare 
alkoholist i medicinsk mening. Varje alkoholmissbrukare i medicinsk me
ning är å andra sidan inte alltid alkoholmissbrukare i social mening.» O m 
m a n bortser från at t den offentliga nykterhetsvården numera, efter till
komsten av 1954 års nykterhetsvårdslag, »befattar sig med» även sådana 
alkoholister som inte är alkoholmissbrukare i social mening, enligt då ve
dertagna begrepp, så förtjänar Kinbergs analys att uppmärksammas även 
av dagens nykterhetsvårdare. 

Genom lagen om nykterhetsvård av år 1954 kommer intresset för den 

alkoholskadade själv på ett helt annat sätt i förgrunden. Det juridiskt-
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sociala begreppet alkoholmissbruk definieras i lagens 1 § på följande sätt: 
»Alkoholmissbruk föreligger, då någon, ej blott tillfälligt, använder alko-
holhaltiga drycker till uppenbar skada för sig själv eller annan.» 

Tvångsingripandena inskränks fortfarande till att avse mera avancerade 
missbrukare, »hemfallen åt alkoholmissbruk», enligt 15 § nykterhetsvårds-
lagen. Strävandena att genom tidigt insatta hjälpåtgärder försöka begrän
sa antalet tvångsomhändertaganden är ett ledmotiv i den nya nykterhets-
vårdspolitiken. 

I 1913 års alkoholistlag bestämdes att den lokala alkoholistvården skulle 
handhas av kommunala nykterhetsnämnder. Om särskild sådan nämnd 
inte utsetts skulle nykterhetsnämnden utgöras av kommunens fattigvårds
styrelse. Personer som efter beslut därom av Konungens befallningsha-
vande omhändertagits enligt lagen skulle intas på vad som kallades »all
män anstalt för vård av alkoholister». Allmän alkoholistanstalt kunde vara 
antingen av staten för ändamålet upprättad anstalt eller också av lands
ting, kommun eller annan anordnad anstalt som av Konungen erkänts 
som allmän. 

I lagen stadgades att de allmänna alkoholistanstalterna skulle stå under 
uppsikt av den myndighet som Konungen bestämmer. Till sådan myndig
het hade kommitterade föreslagit socialstyrelsen. I proposition till 1954 
års riksdag anmälde departementschefen att detta förslag, som tillstyrkts 
av médicinal- och socialstyrelserna, nödvändiggjorde viss förstärkning av 
socialstyrelsens personal. Det kan, i ett sammanhang som detta, finnas an
ledning att kortfattat redogöra för utvecklingen av socialstyrelsens orga
nisation i vad gäller nykterhets vården. 

Till en början handlades nykterhetsvårdsärendena av socialstyrelsens då
varande första byrå för »sociala angelägenheter i allmänhet». Dessa ären
den utgjorde endast en obetydlig detalj i byråns åligganden. En deltids
anställd amanuens (A Åman, sedermera sekreterare och byråchef) om
besörjde de första åren dessa arbetsuppgifter. Inte förrän år 1926 erhöll 
socialstyrelsen medel till en arvodesanställd tjänsteman, som främst skulle 
handha göromålen beträffande nykterhetsnämndernas verksamhet — i 
första rummet för organiserandet av upplysnings- och utbildningsarbetet 
— samt biträda med ärenden rörande alkoholistvården i allmänhet. I sam
band med tillkomsten av 1931 års lag om behandling av allkoholister änd
rades arvodesbefattningen till en sekreterartjänst på extra stat. 

Vid socialstyrelsens omorganisation år 1938 upplöstes den dåvarande 
första byrån och dess arbetsuppgifter överfördes på andra byråer. Nykter-
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hetsvårdsärendena kom till den från socialdepartementet överflyttade by
rån för fattigvård och barnavård. Den särskilda sekreterarbefattningen 
för nykterhetsvårdsärenden förenades med självständig föredragningsskyl
dighet. Vidare inrättades ett kansli samt anställdes en amanuens (Fritz 
Hag, sedermera förste byråinspektör och numera byrådirektör). Denna 
upprustning med en särskild avdelning för nykterhetsvårdsärenden var 
närmast föranledd av inrättandet av länsnykterhetsnämnderna, som bör
jade sin verksamhet den 1 januari 1939. 

År 1944 beslöts en utbyggnad av länsnykterhetsnämnderna, varigenom tio 
län erhöll heltidsanställda ombudsmän. I övriga fjorton län skulle liksom 
förut ombudsmännen fullgöra sina uppdrag såsom bisysslor. För att ytter
ligare effektivisera nykterhetsvården infördes statsbidrag till anordnande 
och drift av inackorderingshem samt till familjevård av alkoholmissbru
kare. Dessa reformer ställde ökade krav på socialstyrelsen såsom uppsikts
myndighet över alkoholistvården och tillsynsmyndighet över nykterhets
nämnderna. Med anledning därav ombildades styrelsens avdelning för 
nykterhetsvård till en särskild byrå, benämnd nykterhetsvårdsbyrån, och 
personalen förstärktes. Personaluppsättningen på byrån utgjordes därefter 
av en byråchef, en förste byråinspektör, en byråinspektör och två ama
nuenser samt biträdespersonal. En sedan alkoholistlagstiftningens tillkomst 
anställd medicinsk expert (professorn Olof Kinberg, numera docenten 
Gunnar Lundquist) för alkoholistvardsärenden ansågs inte tillhöra byråns 
personal utan vara direkt knuten till socialstyrelsen. 

Den år 1954 beslutade omläggningen av nykterhetspolitiken innebar bland 
annat att 1931 års alkoholistlag ersattes med den nu gällande nykterhets-
vårdslagen. Genom den nya lagen utvidgades såsom tidigare framhållits 
tillämplighetsområdet, så att tyngdpunkten inom nykterhetsvården för
sköts från anstaltsvård till behandling inom den öppna vården av allt fle
ra fall av alkoholmissbrukare. På grund härav verkställdes en kraftig upp
rustning av såväl de kommunala nykterhetsnämnderna som länsnykter
hetsnämnderna. 

I avvaktan på resultatet av en enmansutredning rörande nykterhetsvårds-
byråns organisation utökades personalen med en förste byråsekreterare 
och en amanuens. I enlighet med utredningsmannens förslag genomför
des därefter år 1956 en uppdelning av byrån under byråchefen på två av
delningar, den ena för ärenden rörande den öppna vården och den andra 
för ärenden rörande den slutna vården. Av förslagen om personalförstärk
ning antogs det, som gällde en förste byråinspektör. 
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År 1960 verkställdes — pâ Kungl Majrts uppdrag — ånyo en organisa
tionsundersökning inom nykterhetsvårdsbyrån. Enligt förslag av statens 
organisationsnämnd är byrån numera sedan den 1 juli 1961 under byrå
chefen organiserad på fyra sektioner, nämligen planeringssektionen, admi
nistrativa sektionen, inspektionssektionen och intagningssektionen. I sam
band därmed höjdes två förste byråsekreterartjänster samt erhölls ökad 
tillgång till medicinsk expertis. En sedan ett par år inrättad arvodesbe
fattning för psykolog ändrades till en heltidstjänst, vars innehavare även 
skall stå till skolbyråns förfogande. 

Anstaltsvårdens utveckling 

De allmänna anstalter, som skulle motta tvångsvis omhändertagna alko
holister, avsågs bestå dels av statsanstalter, dels av s k erkända anstalter. 
Lagrådet hade visserligen ifrågasatt huruvida det verkligen vore lämpligt 
att de tvångsvis omhändertagna skulle vårdas annat än på statliga an
stalter, men civilministern liksom riksdagen fann att även erkända an
stalter borde kunna ifrågakomma för ändamålet. 

1 augusti månad år 1916 öppnades den statliga Venngarnsanstalten med 
pastorn Eric Wijkmark, Svartsjö, som chef. När Wijkmark 1923 blev byrå
chef i fångvårdsstyrelsen, utsågs assistenten vid Venngarn Hardy Görans
son till anstaltens direktör. Denna tjänst innehade han, tills han 1936 blev 
chef för fångvårdsstyrelsen. 

Under första världskriget ökade ungdomsbrottsligheten hastigt och sty
relsen för tvångsuppfostringsanstalten vid Bona anhöll hos Kungl Maj:t 
att skyndsamt erhålla annexanstalt. Venngarn togs i anspråk härför och 
tömdes på alkoholister 1918. Av patienterna sändes 17 till soldatbaracker
na vid Salbohed, som staten just övertagit av föreningen Flöda kolonier. 
Det klientel som intogs på Salbohed var utgallrat framför allt från landets 
större städer. År 1920 beslöt Kungl Majrt, att en statlig alkoholistanstalt 
för svårdisciplinerade alkoholmissbrukare snarast skulle öppnas vid där-
varande tvångsarbetsanstalt. Chef för anstalten var direktören Gerhard 
Reutercrona och assistent och vårdledare assistenten vid Svartsjö Folke 
Boström. Den 26 oktober 1920 överförde Västeråspolisen de första 6 pa
tienterna till Svartsjö från Salbohed, den 7 november samma år ytter
ligare 6 och inom några år uppgick antalet alkoholister intagna på Svart
sjö till cirka 140. Den 1 oktober 1921 kunde Venngarn ånyo tas i bruk 
som alkoholistanstalt. För svårskötta kvinnliga alkoholister hade man 
i början av 1920-talet öppnat vårdavdelning vid den för kvinnor avsedda 
tvångsarbetsanstalten i Landskrona. 
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Även annan alkoholistvård än rent statlig hade tidigt kommit igång. År 
1908 hade som tidigare nämnts grundats en förening vid namn Flöda 
kolonier med kolonatverksamhet i Vemdalen i Härjedalen. Vemdalen er
kändes som allmän anstalt och förfogade år 1920 över 20 vårdplatser i 
Vemdalen. Innan dess eller från 1916 hade samma förening disponerat 
över en del soldatbaracker vid exercisplatsen Salbohed och kunde där 
31 december 1918 redovisa 77 godkända vårdplatser, av vilka endast 3 var 
belagda. Av ekonomiska skäl måste verksamheten nedläggas och baracker
na övertogs av staten, som dit överflyttade patienter från Venngarn. År 
1925 var Flöda koloniers skulder till leverantörer och personal, som inte 
fått ut löner, så stora, att man nedlade verksamheten och hos Kungl Maj :t 
anhöll om ett statligt bidrag på 42 000 kronor för att reglera affärerna. 
Kungl Maj:t godkände en den 9 december 1925 nybildad stiftelse för 
vårdanstalten Älvgården med landshövdingen S H Kvarnzelius som ord
förande. Vårdanstalten övertogs av den nya anstaltsledningen 1 januari 
1926. 

Den 25 april 1918 inkom till styrelsen för dåvarande arbetshemmet Björk
näs, vilket ägdes av diakonanstalten Stora Sköndal, en begäran från 
Stockholms stads nykterhetsnämnd att på vårdhemmet få disponera ett 
antal platser för manliga alkoholmissbrukare. Man hade redan 1916 dis
kuterat att söka erkännande för Björknäs som allmän alkoholistanstalt. 
Anledningen till Stockholmsnämndens framställning var omdisponerandet 
av Venngarn. Styrelsen för Björknäs ställde fr o m 1 augusti 1918 10 vård
platser till förfogande för alkoholmissbrukare från Stockholm. I december 
samma år erhöll Björknäs erkännande som allmän alkoholistanstalt och 
vårdplatsantalet- fastställdes till 22. 

År 1907 hade en förening, benämnd Lunds stifts prästers nykterhets- och 
diakoniförbund, bildats i Skåne med teologie doktorn Joel Thulin i Ör-
tofta som ordförande. Man ville bl a bedriva vårdverksamhet för epilep-
tiker och alkoholmissbrukare. År 1914 öppnade man för dylika vårdbe-
hövande ett vårdhem på Rönneholms slott i Stehags församling. År 1918 
nedlades denna anstalt och verksamheten överflyttades samtidigt till nu
varande Fogdarödshemmet i Höör. Föreningen inköpte så nuvarande 
Holmahemmet, dit alkoholisterna överfördes år 1931. Först år 1930 dis
ponerade man över en allmän vårdanstalt för kvinnor nämligen Hagby-
hemmet i Almunge. 

I dag finns det i Sverige 5 statliga anstalter (Venngarn med annexet 
Backgården, Svartsjö, Gudhem, Salberga och Bro torp, den senare för 
kvinnor) med sammanlagt 478 vårdplatser, 26 erkända vårdanstalter med 
tillsammans 2 110 platser och 16 enskilda vårdhem med plats för 361 
patienter eller sammanlagt 2 949 vårdplatser. 
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Gudhemsanstalten, den nya statliga anstalten för alkohol missbrukare, har tillkommit på nykterhetsvårds-
utredningens initiativ. Nu har man anledning tro på möjligheterna av en standardförbättring vid anstalterna 
över lag. övre bilden visar den öppna vårdavdelningen, som omfattar 5 paviljonger. Till vänster behand
lingskollegium, till höger exteriör av en paviljong. 

Anstaltsvården måste ses som ett led i ett större vårdsammanhang. En viss långtids
planering måste ske redan vid intagningen. Målet för själva anstaltsvården måste vara 
att se till att patienten är i bättre skick då han lämnar anstalten än då han kom. I fysiskt 
avseende är detta självklart, men det gäller givetvis också hans sociala och psykiska till
stånd. Anstalterna avses utgöra institutioner för psykosomatisk rehabilitering. 

Trädgårdsodling är en av sysselsättningarna på Gudhem. Kortvågsbehandling, 



Frågan om den vård och behandling som anstalterna skulle meddela kom 
redan tidigt att bli föremål för diskussion. Sålunda påtalade socialstyrelsen 
vid remissbehandlingen av ärendet rörande den statliga vårdanstaltens 
utformning år 1914 att statsmakterna vid antagandet av 1913 års alko
holistlag varit »fullt ense därom, att de allmänna alkoholistanstalterna 
skola vara verkliga vårdanstalter och ej blott interneringsinrättningar.» 

Det skall inte på något sätt döljas att de farhågor som möjligen kan ha 
legat bakom detta socialstyrelsens yttrande var realistiska. Under långa 
perioder har »knapphetens kalla stjärna» varit den sparsamma belysning 
i vilken alkoholistanstalterna tvingats leva. Den traditionella konstruktio
nen av statsbidraget till dessa institutioner med uppdelning på ett garan
tibidrag avseende godkänd vårdplats och dag samt ett s k beläggnings
bidrag avseende belagd vårdplats och dag har knappast underlättat ut
vecklingen av de terapeutiska anordningarna på anstalterna. Framsynta 
och energiska anstaltsledningar —• styrelser och föreståndare — har vis
serligen, under medverkan av personal i olika grader, nått förvånande 
goda resultat trots bristfälliga resurser. Konsten att koka soppa på en 
spik har inte fått vara främmande för pionjärerna på detta område. Dock, 
förhållandena har förbättrats, men fortfarande måste många anstaltsled
ningar ägna oproportionerligt mycken tid åt triviala ekonomiska vardags
bekymmer till förfång för de egentliga vårduppgifterna. Där är varken 
tid eller plats för en detalj redovisning av den relativt kraftiga upprust
ning som anstaltsbeståndet varit föremål för under senare år. Nya för
läggningsbyggnader, kompletteringar av vissa anstalter med sjuk- och mot
tagningsavdelningar, anordnande av personalbostäder etc har stått på pro
grammet. 

Till sist är det emellertid inte den byggnadsmässiga utformningen av 
anstalterna som ger anstaltsvården dess innehåll. Personalfrågorna och hur 
dessa kan lösas är trots allt avgörande för om det skall bli vård och be
handling eller enbart internering. Och utbildning av personal för nyk
terhetsvårdens anstalter är ett eftersatt problem. Socialstyrelsen har under 
några år haft anslag till kurser för bl a vårdare vid anstalterna. Det är 
emellertid endast fråga om relativt korta kurser om tre veckor. Genom 
den inom civildepartementet arbetande personalutbildningsberedningen 
har under hösten 1962 anordnats en försöksutbildning av vårdpersonal vid 
fångvårdsanstalter, ungdomsvårdsskolor och nykterhetsvårdsanstalter. Kur
sen pågår i tre månader.1 Om denna kurs slår väl ut finns det anledning 
hoppas att grunden skall vara lagd till en yrkesutbildning för vårdperso
nal vid dessa anstalter. 

Socialstyrelsen har i »Råd och anvisningar» nr 139 (sept. 1961) för
sökt skissera målsättningen för anstaltsbehandlingen : »Det vore fåfängt att 

1 Se redogörelse för denna experimentkurs i Soc Medd 1962 nr 4—5 och 6 
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Kursdeltagare i grupparbete under handledning av kursledaren från socialstyrelsens nykterhetsvård sbyrå 

K u r s s c h e m a n för socialstyrelsens personalkurser utgör intressanta provkartor på de 

problem anstalterna har att knäcka. På den senast anordnade kursen för föreståndare 

och assistenter vid de allmänna och enskilda vårdanstalterna behandlades frågor som 

Att vara chef på anstalt — Nykterhetsvårdens plats i socialpolitiken — Vårdfrågor, 

vårdtid, kvarhållning — Anstaltsdemokrati — Gammal och ny vårdmetodik — 

Socialarbetarnas och läkarnas roller i anstaltsarbetet — Tekniska frågor i samband med 

lydnadsföreskrifter, delgivning av beslut, åtalseftergift, kvarhållning, journalföring 

o d — Vårdanstalternas budget — Plan för och medicinska synpunkter på 

konditionsträningen — Arbetsvärdens insatser för de alkoholskadade — Samarbetet 

mellan arbetsförmedling och nykterhetsvård — Erfarenheter från AMS 

skyddade arbeten — Samarbetsfrågor mellan öppen och sluten vård osv. 
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tro att man skulle kunna reda upp ett tilltrasslat liv under några måna
ders mer eller mindre tvångsmässiga anstaltsvistelse. Anstaltsvården måste 
ses som ett led i ett större vårdsammanhang. En viss långtidsplanering 
måste ske redan vid intagningen på anstalt . . .» »Målet för själva anstalts
vården måste vara att se till att patienten är i bättre skick då han lämnar 
anstalten än då han kom. I fysiskt avseende är detta självklart, men det 
gäller givetvis också hans sociala och psykiska tillstånd.» Anstalterna av
ses utgöra institutioner för psykosomatisk rehabilitering. Något universal
medel för behandling av alkoholister och alkoholmissbrukare har vi inte. 
Sedan avgiftningsproceduren slutförts gäller det därför att sätta in ett helt 
batteri av olika, individuellt avpassade behandlingsmetoder, medicinska, 
psykologiska och sociala, allt i syfte att ge patienten ökade fysiska och 
psykiska möjligheter att anpassa sig. Inte minst kan en väl avpassad sys
selsättning i ett meningsfullt arbete bidra till rehabiliteringen. Statsmak
terna har ställt sig synnerligen positiva till önskemålen om att ge anstal
terna ökade resurser i detta avseende. 

Man kan emellertid inte lämna därhän alla de skadliga biverkningar, 
som en anstaltsvistelse åsamkar individen. En intagning på anstalt medför 
inte sällan för den intagne att han rycks bort från och blir av med sitt 
vanliga arbete. Därtill kommer att en från vårdanstalt utskriven person 
ofta betraktas som sekunda arbetskraft; han får till följd därav svårig
heter att hävda sig pä arbetsmarknaden. Möjligheterna till återanpass
ning minskas givetvis till följd härav. Sker intagningen på vårdanstalt inte 
på frivillig väg kan den dessutom lätt få den verkan att den intagne, i 
sin oppositionsinställning till frihetsberövandet, blir väsentligt mindre mot
taglig för någon form av behandling under såväl som efter anstaltsvis
telsen. 

Med hänsyn bl a härtill är det uppenbart att målsättningen inom nyk
terhetsvården måste vara att i möjligaste mån begränsa de frihetsberö-
vande åtgärderna. Även samhällsekonomiska synpunkter kan anföras här
för. Att helt släppa alla tvångsåtgärder riktade mot alkoholmissbrukare 
låter sig inte göras. Alkoholmissbruket har också den sociala aspekten att 
hustrur, barn och andra anhöriga till missbrukare måste garanteras visst 
skydd av samhället. Till detta kommer att alkoholmissbrukaren ofta måste 
skyddas mot sig själv. (Bötesföreläggande vid omhändertagande för fylleri 
borde däremot kunna tas bort tämligen omgående!) 

Med hänsyn till vad som ovan anförts är det uppenbart att vid plane
ringen av nykterhetsvårdsarbetet bör prövas vilka åtgärder som erfordras 
för att ge ökade och mera differentierade behandlingsmöjligheter inom 
den öppna vården. 

I 1913 års alkoholistlag stadgades att nykterhetsnämnden, innan ansö-
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LEVANDE 
LIVET 
»Att vara chef på 
anstalt» 

Chefer och assisten
ter på allmänna och 
erkända anstalter 
för alkoholmiss
brukare samlade på 
kurs hos social
styrelsen. 
Från höger: Alfred 
Olsson, Björstorp, 
Emmaljunga, 
Mauritz Melin, 
Vårnäshemmet, 
Vingåker, Artur 
Hedemar, Östfora, 
Järlåsa, Roland 
Berg, Stornäset, 
Alnö, Rune Gustavs
son, Hessleby sana
torium, Hässleby 
sanatorium, Ingmar 
Hellander, Hagby-
hemmet, Almunge. 

Från höger: Rune 
MDIUI, Stora Frätrn-
backa, Korsnäs, Erik 
Lindblom, Älvgår
den, Hedemora, Ivar 
Ljungman, Rällsö-
gården, Rällsås, Ivan 
Holmblad, Holm-
forshemmet, Boden, 
Lennart Nordström, 
Ribbingebäck, 
Järlåsa. 

Överst på mot
stående sida från 
höger: Bengt 
Karlsson, Holma
hemmet, Höör, Gun
nar Eriksson, Karls
vik, Höör, Bertil 
Birgersson, Gudhem, 
Ragnar Andersson, 
Venngarn, Sigtuna. 

Nedre bilden på 
motstående sida från 
höger: Arnold 
Ottoson, Ryds 
brunn, Ryd, Rune 
Hedberg, Romanäs, 
Tranås, Vincent 
Melin, Hägerstad, 
Falerum, Gerhard 
Willén, Solviks-
hemmet, Ramfall, 
Bror Yxberg, 
Svartsjö. 
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I nykterhetsvårdsbyråns centralregister som syns härovan förvaras under sträng 

sekretess nära 32 000 personhandlingar rörande landets alkoholmissbrukare — 

papper som innehåller tragiska berättelser om alkoholmissbrukets 

förödande av mänskliga existenser, om roterandet mellan polismyndigheter, 

nykterhetsnämnder och anstalter. Två gånger om dagen inkommer 

handlingar från länsnykterhetsnämnderna och kommunala myndigheter — 

det är intagnings- och överflyttningsärenden, som gäller frihetsberövanden i 

enskilda fall. Intagningshandlingarna går vidare till anstalterna, men här stannar kopior 

av dem. Anstalterna i sin tur rapporterar om hur det går i fortsättningen 
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kan om intagning gjordes, skulle undersöka om det inte i stället vore lämp
ligt att vidta andra åtgärder. Såsom exempel nämndes att försöka förmå 
vederbörande att ingå i nykterhetsförening, att bereda honom anställning 
hos lämplig person eller ombyte av verksamhet eller vistelseort, att utver
ka hos försäljare av brännvin, vin eller öl att sådana drycker inte utläm
nades till honom, att förmå honom att rådfråga läkare och följa dennes 
anvisningar eller att frivilligt söka vård på lämplig anstalt. På samma sätt 
ankom det på nykterhetsnämnd att, för att citera ett inlägg i riksdagsde
batten, »i varje särskilt fall på bästa sätt sörja för utskrivna alkoholisters 
skyddande mot återfall i dryckenskap». Hur det var beställt med nämn
dernas möjligheter att åstadkomma dylika förebyggande och eftervårdan
de åtgärder är mera ovisst. Det kan nog med fog göras gällande att in
förandet av statsbidrag till de kommunala nykterhetsnämndernas verk
samhet härvidlag haft en väsentlig betydelse. 

Statsbidrag till de kommunala nykterhetsnämnderna 

De gällande principerna för bidraget till de kommunala nykterhetsnämn
dernas verksamhet fastställdes år 1954 efter förslag av alkoholistvårdsut-
redningen och nykterhetskommittén. Dessförinnan hade efter behovspröv
ning och under vissa villkor bidrag kunnat utgå med högst 1 000 kronor 
eller undantagsvis 1 500 kronor för nämnd och år. 

Rörande bidragets storlek anfördes i proposition 1954: 158 att den pri
mära nykterhetsvården vore en kommunal angelägenhet och att kommu
nerna därför borde svara för en inte alltför obetydlig andel av kostna
derna men att statsbidraget borde sättas så högt att det, åtminstone under 
uppbyggnadsskedet, medförde en kraftig stimulans för kommunerna att 
öka sina egna ekonomiska insatser. Ett bidrag med schematiskt fastställda 
belopp erbjuder visserligen fördelar i en del avseenden. Med hänsyn till 
bl a svårigheterna att få ett lämpligt underlag för en rättvis bestämning 
av ett dylikt bidrag innan erfarenheter vunnits om formerna för och om
fattningen av den nykterhetsvårdande verksamhet, som borde vara stats-
bidragsberättigad, borde emellertid statsbidraget utgå med viss procent av 
kostnaderna. 60 procent motsvarar härvid en skälig fördelning av kost
naderna mellan stat och kommun. Bidraget borde åtminstone tillsvidare 
utgå separat —• huruvida det framdeles borde inarbetas i ett allmänt kom
munalt statsbidrag finge bli beroende på prövningen av statsbidragsutred
ningens fortsatta överväganden. 

Sedan de i propositionen angivna riktlinjerna i huvudsak godtagits, 
trädde ny kungörelse om statsbidrag till de kommunala nykterhetsnämn
dernas verksamhet i kraft den 1 juli 1954. Frågan om storleken av stats
bidraget till nykterhetsnämndernas verksamhet upptogs på nytt i stats-
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Nykterhetsnämndernas statsbidragsberättigade utgifter under åren 1955—1961 

verkspropositionen år 1957. För att ett av de huvudsakliga syftemålen 
med den nya lagen om nykterhetsvård, nämligen att åstadkomma en för
skjutning av tyngdpunkten från anstaltsvård till förebyggande öppenvård, 
skulle kunna förverkligas vore det av stor vikt att nykterhetsnämndernas 
verksamhet ytterligare utvidgades och intensifierades framför allt genom 
ökad användning av åtgärder inom den öppna vårdens ram. Med hänsyn 
härtill och under hänvisning till den inträffade ökningen av alkoholmiss
bruket föreslogs en höjning av bidragsprocenten från 60 till 75, d v s till 
den nivå som ursprungligen hade förordats av alkoholistvårdsutredningen. 
Förslaget godtogs av riksdagen och ändringen trädde i kraft den 1 juli 
1957. 

Spörsmålet om statens bidrag till de kommunala nykterhetsnämnderna 
behandlas också i nykterhetsvårdsutredningens betänkande »Översyn av 
nykterhetsvården», SOU 1961:58. Utredningens mening är att bidragets 
konstruktion förr eller senare måste radikalt förenklas. Några förslag i den 
riktningen kommer utredningen dock inte med utan föreslår att den ak
tuella utvecklingen mot större kommunenheter avvaktas innan ställning 
tas till en mera genomgripande bidragsreform. Redan före avgivandet av 
sitt nämnda betänkande hade nykterhetsvårdsutredningen föreslagit en 
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vidgning av ifrågavarande statsbidrag därhän att statsbidraget till länk
rörelsen skulle inkluderas i detsamma. 

Det råder ingen tvekan om att statsbidraget till de kommunala nykter
hetsnämnderna i hög grad verkat stimulerande på nämndernas verksam
het. En sammanställning av nykterhetsnämndernas statsbidragsberättigade 
utgifter åren 1955—61 (tabell 1) visar att det i första hand är de i egent
lig mening vårdmässiga åtgärderna, läkarmedverkan, poliklinisk verksam
het etc, som har kunnat byggas ut och intensifieras. 

Uppenbart är emellertid att bidragets konstruktion medför vissa nack
delar. En olägenhet är sålunda att dess basering på de verkliga kostnader
na medför att såväl den sökande som den prövande myndigheten får ett 
ganska omfattande arbete vid sökande och utgivande av detta statsbidrag. 
Socialstyrelsen har under senare år sökt att så långt möjligt förenkla 
granskningen; strävandena att trygga att bidraget utnyttjas på avsett sät 
kan lätt leda till att handläggningen blir alltmera komplicerad. Inom so 
cialstyrelsen har man uppmärksammat detta problem; det har givetvi. 
även påtalats från kommunalt håll. Friktionsanledningarna torde dock 
inte kunna helt avlägsnas annat än genom en omläggning av själva bi
dragssystemet. 
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Öppenvården — utredning och behandlingsformer 

Nykterhetsvårdslagstiftningen grundas på principen att kommunen genom 
sin nykterhetsnämnd skall bära ansvaret för att personer som missbrukai 
alkohol blir föremål för nykterhetsvårdande åtgärder i enlighet med la
gens bestämmelser. För att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter — 
utredande såväl som vårdande — måste den ha resurser härför. Påståen
det kan förefalla vara en ren truism. Emellertid är det inte alltid det 
självklara som är praktisk verklighet. 

U t r e d n i n g a r n a s kvalitet är det svårt att ge rättvisande omdöme 
om. Man kan dock våga konstatera att de inte sällan är ojämna. Vi har 
väl kommit en god bit på väg i att utredningen så att säga inte inriktas på 
ett tvångsvis omhändertagande. Onyanserade negativa omdömen om 
klienten staplade på varandra är ingen god utgångspunkt för hjälpåtgär-
der och inte heller för den anstaltsbehandling som eventuellt kan ifråga-
komma. Nykterhetsvårdsutredningen understryker vikten av att åtgär
derna på undersökningsstadiet »baseras på en genomtänkt och nyanserad 
åskådning i fråga om undersökningarnas motivering, syfte och metodik.» 
I detta önskemål kan man oreserverat instämma. Samt tillägga att moti
veringen och syftet bör vara terapeutiskt; metodiken bör utformas med 
hänsyn härtill. I n f o r m a t i o n s - eller r å d g i v n i n g s b y r å e r , 
som inrättats i vissa städer får anses vara ett uttryck för samma syn. 

I sitt arbete med de enskilda vårdfallen visar nämnderna prov på väx
lande metodik. Någon laglig grund för den i vissa sammanhang framförda 
uppfattningen att t ex en rådgivningsbyrå skulle kunna arbeta isolerad i 
förhållande till nykterhetsnämnden i övrigt torde dock inte finnas. Mot 
det i något sammanhang antydda försöket att göra skillnad på finare resp 
mindre fin nykterhets vård måste en bestämd gensaga riktas. Nykterhets-
vårdsarbetet rymmer en spänning mellan den terapeutiska, vårdande, 
uppgiften och den samhällsskyddande uppgiften. Det blir lättare att full
göra den vårdande uppgiften genom en differentiering av nämndernas be
handlingsinstrument. Differentieringen får dock inte leda till att den sam
hällsskyddande uppgiften försummas. 

I väsentliga avseenden måste den påbörjade utbyggnaden av nämnder
nas behandlingsresurser intensifieras. I n a c k o r d e r i n g s h e m och 
p o l i k l i n i k e r har visat sig vara värdefulla instrument för en pro
gressiv nykterhetsvård. På längre sikt torde man böra se det som en ratio
nell lösning att åtminstone de enskilda anstalterna, eller några av dem, 
knyts till sjukvårdsorganisationen som behandlingshem dit patienter som 
behandlats på akutavdelningar kan föras. 

F a m i l j e v å r d e n har hittills förekommit i mycket ringa omfatt
ning inom nykterhetsvården. Nykterhetsvårdsutredningen föreslår att det 
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nuvarande bidraget till familjevård skall upphöra och att kostnaderna 
härför inkluderas i statsbidraget till de kommunala nykterhetsnämnderna. 
Här kan man ställa frågan om det i själva verket är så mycket att vinna 
på e n — i och för sig synnerligen välmotiverad — ökning av ersättningen 
till familjevårdsgivaren. Olika skäl talar för att antalet presumtiva fa
miljevårdsgivare kommer att minska. Därtill är att lägga det faktum att 
familjevården kräver en organisation. Detta senare förhållande kan 
exemplifieras med att vi har en familjevård värd att tala om endast i Jön
köpings län i anknytning till vårdanstalten Lillegården där verksamheten 
lagts upp för ändamålet. Flera omständigheter pekar mot att familje
vårdsverksamheten inom nykterhetsvården måste läggas om efter delvis 
nya linjer om vårdformen skall komma att ha någon mera nämnvärd be
tydelse. Riktpunkten torde härvid få vara att ge t ex från anstalt försöks-
permitterade och utskrivna arbetstillfällen i skyddad miljö. 

Eftervårdsproblem 

Därmed är vi också inne på de brännande eftervårdsproblemen. Gängse 
syn på nykterhetsvården förleder lätt till en, låt vara ibland omedveten, 
benägenhet att betrakta de olika komponenterna som isolerade företeel
ser. I denna artikel har jag skenbarligen hamnat i samma predikament 
genom rubriceringen av de olika avsnitten. Någonstans bör därför sägas 
att i en väl fungerande nykterhetsvård skall de olika vårdmomenten bilda 
en logisk följd av åtgärder. 

Anstaltsbehandlingen skall vara en länk i en kedja av behandlingsåt
gärder. Därav följer att anstaltsvistelsen regelmässigt skall åtföljas av åt
gärder i syfte att underlätta för patienten att återinpassa sig i samhället. 
Ö v e r v a k n i n g e n får inte bli en slentrian. Patienten har rätt att få 
en övervakare som på ett personligt plan kan ge ett individuellt avpassat 
stöd. Övervakaren skall vara en personlig rådgivare som patienten känner 
att han med förtroende kan vända sig till för att få hjälp med sina pro
blem. Enligt gällande lag åvilar det anstaltsledningen att med anlitande 
av arbetsförmedling etc bereda en permitterad lämplig sysselsättning och 
att vidta andra tjänliga åtgärder till hans bistånd. 

Nykterhetsvårdsutredningen föreslår att lagstiftningen skall komplette
ras med en bestämmelse om att det skall åligga nykterhetsnämnd som om
besörjer övervakning av permitterad att föranstalta om de hjälpåtgärder 
som kan finnas erforderliga och lämpliga. I själva verket gör väl nykter
hetsnämnderna redan nu sådana insatser. Vilket inte är något skäl mot en 
sådan lagstiftning. Tvärtom synes det angeläget att nykterhetsnämndernas 
ansvar för jämväl den eftervårdande verksamheten fastslås. 

Utvecklingen av den öppna nykterhetsvården har i hög grad främjats 
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av länsnykterhetsnämndemas insatser. Inte minst när det gällt upprättan
det av polikliniker och inrättande av enskilda anstalter har länsnämnder
na nedlagt ett förtjänstfullt arbete. Sedan någon tid har på socialstyrel
sens initiativ försök gjorts att låta vissa länsnämnder biträda även i efter
vårdsplaneringen. Försöken har pågått alltför kort tid för att man skall 
kunna avge ett bestämt omdöme om verksamheten. De hittills gjorda er
farenheterna är övervägande positiva. 

Allt talar för att intresset för de nykterhetsvårdande problemen är i 
tilltagande och tränger ut till kretsar, som inte har direkt anknytning till 
den samhälleliga nykterhetsvården. Detta är en glädjande utveckling. Al
koholmissbruket utgör ett så allvarligt hot mot folkhälsan att alla insatser 
som kan vara ägnade att begränsa dess skadeverkningar är att hälsa med 
tillfredsställelse. Nykterhetsvården måste ständigt söka nya vägar. Nyk
terhetsvården kan inte vara det enda oföränderliga i en föränderlig värld. 
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SJUNDE BYRÅN 

Skolbyrån 

Socialstyrelsen är centralmyndighet för ungdomsvårdsskoleorganisationen. 
Denna omfattar 25 ungdomsvårdsskolor med närmare 1 000 platser, ca 
750 villkorligt utskrivna elever, ca 200 elever i familjevård, 7 inackorde
ringshem, anordnade i samarbete med IOGT, 1 hospits för bostadslösa 
pojkar, ett antal platser på Frälsningsarméns mödrahem, 4 läger av typ 
»Operation Vildmark», vägarbeten i samarbete med arbetsmarknadssty
relsen »Operation Bättringsvägen». 
Skolbyrån består av två delar, socialpedagogiska avdelningen och ad
ministrativa avdelningen. 

D e n s o c i a l p e d a g o g i s k a a v d e l n i n g e n följer eleverna ge
nom organisationen och sysslar med alla elevärenden från intagningspro
ceduren över anstaltsvårdens mångskiftande problem till eftervårdsfrågor
na. Innan beslut fattas måste ställning tas till en rad olika frågor såsom: 
Är anstaltsvård verkligen nödvändig? Är ungdomsvårdsskola, mentalsjuk
hus, anstalt för psykiskt efterblivna eller annan anstalt den adekvata pla
ceringen? Vilken av de 25 ungdomsvårdsskolorna är bäst lämpad i det 
aktuella fallet? 

I många fall är svaren på dessa frågor självklara, i andra åter är man 
tveksam om den lämpligaste åtgärden, speciellt i de s k gränsfallen. Ibland 
säger socialstyrelsen nej till en placering på ungdomsvårdsskola. Ibland 
måste socialstyrelsens psykiater ytterligare diskutera fallet med sina kolle
ger. Blir svaret ja till en ungdomsvårdsskoleplacering, gäller det att i den 
differentierade anstaltsorganisationen finna den skola som bäst passar för 
eleven. 

I den ökade ungdomsbrottslighetens och platsbristens dagar ar pressen 
på avdelningen mycket stor. Handläggningen måste ske snabbt, platser 
måste alltid finnas tillgängliga, samtidigt som anstalternas kapacitet skall 
utnyttjas till fullo. Kring varje ärende utspinner sig därför många telefon
samtal med skolor, barnavårdsnämnder, åklagare och domare. 

Utöver dessa intagningsärenden skall skolbyrån också ta ställning till 
observationsutlåtanden och överflyttningsansökningar från skolorna. Vi
dare ta befattning med såväl missnöjda nämnder som missnöjda föräldrar. 

F n pågår en kraftig upprustning av den psykiatriska och psykologiska 
verksamheten vid skolorna. Grundskolan skall införas och anpassas till 
skolornas speciella förhållanden. Yrkesundervisning och arbetsträning er
bjuder svåra problem och skall effektiviseras. Intresselösa, passiva, trotsi
ga elever skall aktiviseras i arbete och fritid. Alkohol- och narkotikamiss
brukande ungdomar skall ha möjligheter till behandling. 

Allt detta är givetvis något som avdelningen inte ensam arbetar med. 
Avdelningen får samarbeta med andra myndigheter och organisationer, 
stimulera och samordna. Lika viktig som vården i skola är eftervården. 
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Eleverna skall ha bostad, arbete eller fortsatt utbildning och en övervaka
re. Detta är besvärligt att ordna för ungdomsskolans elever — de överallt 
ovälkomna. Under avdelningen sorterar 6 eftervårdskonsulenter med upp
gift att hjälpa skolorna med dessa problem. Två av dem, med Storstock
holm som verksamhetsfält, har sina lokaler i Kocksgatan 15. Men konsu
lenternas arbete är inte bara förlagt till tjänsterummet. Fältarbete ute i 
storstadsdjungeln förekommer i stor omfattning. 

Socialpedagogiska avdelningen för ett kortregister över varje elev, som 
passerar skolorganisationen. Registret innehåller uppgifter om elevernas 
uppväxt och personlighetsdrag och tillförs kontinuerligt data från de ut
låtanden och rapporter, som kommer in från skolorna. 

Det materiella underlaget för skolornas verksamhet, d v s allt som rör an
slagsmedel och personal, handläggs av a d m i n i s t r a t i v a a v d e l 
n i n g e n . Innevarande budgetår har ca 19 miljoner kronor ställts till 
förfogande för verksamheten inom ungdomsvårdsskoleorganisationen. 
Dessa medel skall fördelas för skilda ändamål på de olika enheterna inom 
organisationen. Detta betyder att medlen delas upp i inte mindre än ca 
1 000 delposter. Skolornas medelförbrukning och bokföring kontrolleras 
och revideras av avdelningens räkenskapssektion, som också fungerar som 
rådgivare åt skolornas redogörare. 

Skolorganisationen är nu inne i ett utbyggnadsskede. Byggnadsstyrelsen 
har visserligen numera övertagit vården och förvaltningen av skolornas 
byggnadstillstånd liksom bestyret med ny-, om- och tillbyggnader. Men 
skolbyrån deltar i projekteringen, hjälper till vid inventarieutrustningen 
och får vara aktiv när det gäller att organisera upp och starta nya anstal
ter och nya avdelningar. 

Vid ungdomsvårdsskolorna är f n anställda ca 550 befattningshavare, 
som tillsatts av socialstyrelsen. Den administrativa avdelningens arbete 
med personalärenden är sålunda omfattande. Att skaffa fram lämplig 
personal till det påfrestande och ofta kritiserade anstaltsarbetet tillhör in
te de lättaste uppgifterna. 

Helt naturligt spelar personalutbildningen en stor roll för rekryteringen. 
Varje år organiserar och leder byrån en aspirantkurs om tre månader för 
vårdpersonal samt två treveckors fortbildningskurser för olika personal
kategorier. Den lokala och individuella fortbildningen av anstaltspersonal 
tar också åtskilligt av tid i anspråk. 

I kampen mot ungdomsbrottsligheten utgör ungdomsvårdsskolorna ett 
viktigt frontavsnitt med skolbyrån som ett slags stab. Detta ger en spe
ciell karaktär åt arbetet, särskilt den del som får bedrivas i kritikens 
stormcentrum och offentlighetens strålkastarljus. 
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Ungdomsvårdsskolorna 

Av förste byråsekreterare CHRISTINA ELLWYN 

Ända fram till 1800-talets början fanns i vårt land inga särskilda anord
ningar för att omhänderta asociala barn och ungdomar. På grundval av 
ett privat initiativ inrättades emellertid 1838 Råby som ett »räddningsin
stitut» för »vilseförda och moraliskt vårdslösade barn». Institutet upprät
tades efter mönster av en tysk anstalt för att ta hand om ungdomar, som 
annars skulle ådömts fängelsestraff. 

Först i slutet av 1800-talet började man på allvar diskutera samhällets 
skyldighet att ta ansvar för de vanartade barnen. De privata initiativen 
var otillräckliga och på grundval av en riksdagsmotion år 1896 tillsattes 
en kommitté, som skulle utarbeta förslag om åtgärder »för förberedande 
av lämplig uppfostran, dels åt minderåriga förbrytare, dels åt vanartade 
och i sedligt avseende försummade barn». Kommitténs arbete resulterade 
i 1902 års lagstiftning, varigenom man vädjade till landstingen att upp
rätta »skyddshem», om tillräckligt antal privata dylika ej kom till stånd. 

Det är intressant att redan i utskottsutlåtandet från 1902 möta uttalan
den om vikten av att hemmen inte blev för stora så att hemmens befatt
ningshavare fick svårt »att träda i personlig beröring med varje skydds-
ling eller på honom utlösa ett tillräckligt individualiserande, handledande 
inflytande»; tongångar som vi känner igen från de senaste årens diskus
sioner dm »den lilla gruppens princip». 

Emellertid förblev antalet skyddshem otillräckligt och 1918 konstatera
de fattigvårdslagstiftningskommittén, att en allvarlig platsbrist förelåg. På 
grundval av kommittéförslaget beslutade riksdagen 1919 om skyldighet 
för landstingen att anordna skyddshem i den mån de enskilda inte räckte 
till. I 1924 års barnavårdslag infördes särskilda bestämmelser om skydds
hemmen, bl a skulle dessa godkännas av Konungen och särskilda anstalter 
skulle inrättas för elever som företedde kroppslig eller andlig svaghet. 
Åldersgränsen höjdes till 18 år och 1934 utvidgades lagen till att omfatta 
även gruppen 18—21 år, vilka skulle omhändertas på särskilda hem. 

På grundval av ett särskilt kommittéförslag år 1935 differentierades för 
första gången elevklientelet på skolpliktiga och icke-skolpliktiga elever och 
för de senare skulle möjligheterna till yrkesutbildning förbättras. Psy
kiatrisk expertis knöts till varje hem. 

Statsbidragen till de enskilda hemmen förbättrades avsevärt under 1930-
och 1940-talet. Utvecklingen gick emellertid samtidigt i den riktningen, 
att staten övertog allt mera av ansvaret. Den inspektion av hemmen, som 
tidigare innehafts av en folkskoleinspektör vid sidan av hans andra arbets
uppgifter, övergick omkring 1940 till en särskild inspektör i socialstyrelsen. 
Samtidigt överfördes besluten om intagning i de olika hemmen till den
ne inspektör, som bl a hade att differentiera klientelet efter deras ålder 
och sinnesbeskaffenhet. 
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Den 1 juli 1950 förstatligades ungdomsverksamheten i sin helhet. Re
formsträvanden inom strafflagstiftningen resulterade bl a i ökade krav 
på platser och resurser vid ungdomsvårdsskolorna, där numera placeras 
även fall, som tidigare omhänderhafts inom fångvården. Avskaffandet av 
tvångsuppfostran 1947 var ett steg i samma riktning. Samtidigt har för
bättrade förebyggande åtgärder inom barna- och ungdomsvården medfört, 
att man söker ta till vård på ungdomsvårdsskola endast där anstaltsvård 
bedöms som den enda möjligheten för tillrättaförande av den unge. 

Klientelförsämringen har bl a inneburit, att man ansett sig tvingad in
föra slutna avdelningar dels för rymningsbenägna eller på annat sätt 
svårskötta elever, dels för de utredningsfall, som enligt den nya barna
vårdslagen må intas å ungdomsvårdsskolorna. 

Den ökade ungdomsbrottsligheten under senare hälften av 1950-talet, 
bland annat beroende på ökningen av antalet ungdomar, har för ung
domsvårdsskolornas del resulterat i en ökad efterfrågan på ungdomsvårds
skoleplatser. Platsbrist vid skolorna kunde konstateras från och med hös
ten 1958 och avsåg platser vid yrkesskolorna, alltså för åldersgruppen 
15—18 år. Däremot fanns det ett platsöverskott vid skolhemmen avseen
de åldersgruppen 12—14 år. På grund härav omlades två skolhem till yr
kesskolor och dessutom tillkom tre nya yrkesskolor. Några av de befintliga 
skolorna utökades med nya avdelningar. År 1958 fanns det 22 skolor med 
728 platser under det vi år 1962 har 25 skolor med omkring 1 000 plat
ser. För närvarande är 5 mottagningsavdelningar med sammanlagt 40 
platser samt två andra elevbyggnader med ett 30-tal platser under upp
förande. De beräknas bli färdigställda under budgetåret 1963/64. Härtill 
kommer ett antal platser å mödrahem, skogsförläggningar och inackorde
ringshem, de senare för elever placerade för vård utom skolan. 

Alltsedan början av 1950-talet har ett flertal olika kommittéer arbetat 
med skilda problem inom ungdomsvårdsskoleverksamheten för att sätta 
skolorna i stånd att tillfredsställande fylla sin uppgift som fostrare. Den 
höga rymningsfrekvensen i början på 1950-talet resulterade bl a i förslag 
1954 om slutna avdelningar, utökad personal och vidgade möjligheter för 
vård i enskilda hem av elever. Samma kommitté framlade en plan för 
omändrings- och nybyggnadsarbeten mm. 1957 års kommitté — tillsatt 
bl a på grund av platsbristen — framlade bl a förslag om nya specialsko
lor för det mest svårbehandlade psykopatklientelet, och om betydligt för
bättrad skol- och yrkesundervisning. 

Endast till en del har de olika kommittéförslagen förverkligats. I prin
cip har dock statsmakterna anslutit sig såväl till önskemålet om mindre 
elevanläggningar som till förbättrad skol- och yrkesundervisning och ut
ökade behandlingsmöjligheter för det mest psykiskt skadade klientelet. 
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Sålunda har under de senaste åren uppförts flera elevhem om endast 
7—10 platser. Ett antal nya verkstäder för yrkesundervisning har upp
förts eller är under uppförande, bl a ett snickeri vid Johannisberg och me
kaniska verkstäder vid Råby, Gräskärr, Hammargården m fl. Vid flick
skolorna kommer inom den närmaste tiden att tas i bruk verkstäder för 
konfektionssömnad, tempoarbete inom metallindustri, monteringsarbete, 
industritvätt och hårvård. Särskilda sjuk- och behandlingsavdelningar för 
alkoholskadade elever och psykiskt särartade skall uppföras. 

Den nya barnavårdslagen och ungdomsvårdsskolestadgan, som trädde i 
kraft vid årsskiftet 1961, har ställt ungdomsvårdsskolorna inför delvis för
ändrade arbetsuppgifter, bl a i fråga om vården utom skolan, som mot
svarar de tidigare formerna utackordering och villkorlig utskrivning. En 
särskild kommitté kommer att lägga fram förslag till effektivare åtgärder 
härför. En annan kommitté har till uppgift att föreslå en behandlings
forskning, som skall ge en fastare vetenskaplig grund för planläggning av 
hela verksamheten. 

Många nya problem möter dagens befattningshavare på ungdomsvårds
skolorna jämfört med för ett par decennier sedan. En klientelundersök
ning har visat att antalet psykiskt skadade bland klientelet är mycket 
stort. Antalet fall med alkoholmissbruk och thinnersniffning har ökat, 
även bland flickorna. Allvarlig sexuell vanart bland mycket unga tonårs
flickor tycks också öka oroande. Samtidigt har skolornas terapeutiska re
surser inte ökat motsvarande behovet. Till största delen har upprustningen 
hittills avsett rent materiella resurser, t ex byggnader. Personalsidan har hu
vudsakligen förstärkts beträffande vård- och tillsynspersonalen. Visserligen 
har de förbättrade möjligheterna till arvodering av psykiater medfört att 
antalet besök av psykiater ökat och även den psykologiska sidan är bättre 
tillgodosedd än tidigare, men bristen på psykiater och psykologer medför 
här — liksom på andra vårdområden — att den terapeutiska sidan inte 
kan tillgodoses i så hög grad som är erforderligt. 

Vår målsättning för ungdomsvårdsskolorna får inte vara att dessa skall 
vara förvaringsanstalter för att under en begränsad tid förhindra krimina
litet. I stället bör den vara att ge vårdtiden ett meningsfyllt innehåll, att 
göra eleven bättre skickad att klara sig i livet utanför anstalten. Grund
läggande bör vara en allmän fostran och karaktärsdaning som grundas på 
kunskap om orsakerna till hans beteende och förståelse för hans problem. 
För en bättre samhällsanpassning erfordras också skol- eller yrkesundervis
ning samt ofta kvalificerad psykologisk eller psykiatrisk särbehandling. 

För att nå detta erfordras en samverkan mellan barnavårdsnämnderna, 
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Många nya p r o b l e m möter i dag personalen pä ungdomsvårdssko lorna 

Det psykiskt skadade klientelet är betydligt större än tidigare. Antalet fall med alkohol
missbruk och thinnersniffning har ökat även bland flickorna. Allvarlig sexuell vanart 
bland mycket unga tonårsflickor tycks öka oroande. Samtidigt har skolornas terapeutiska 
resurser inte ökat motsvarande behovet. Till största delen har upprustningen hittills avsett 
rent materiella resurser t ex byggnader. Personalsidan har huvudsakligen förstärkts med 
vårdare och tillsynspersonal, men bristen på psykiatrer och psykologer medför här — 
liksom på andra vårdområden — att den terapeutiska sidan inte kan tillgodoses i så hög 
grad som är erforderligt. 

Vad f ö r m å r ungdomsvårdssko lorna? 

Assistent vid yrkesskola för flickor sammanfattar sina och kollegers funderingar och säger : 
»Socialläkare John Takmans undersökningsresultat, redovisat i Sociala Meddelanden nr 
4—5/1962, har fäst uppmärksamheten på ett aktuellt och angeläget vårdproblem, näm
ligen de asociala flickorna. Det får anses som synnerligen angeläget att denna, så ofta 
bortglömda grupp inte tappas bort i den av kriminella våldshandlingar dominerade 
ungdomsdebatten. 

Det blir nu tyvärr allt vanligare att till våra ungdomsvårdsskolor för flickor kommer 
femtonåriga elever med en lång tids promiskuitet, vagabondage och alkoholmissbruk 
bakom sig. Problemet blir inte lättare ur behandlings- och vårdsynpunkt, om man till 
bilden fogar de övriga komponenter, som förekommer i större eller mindre grad, nämligen 
dålig begåvning, omognad, pubertetsbesvär, ogynnsamma hereditets- och uppväxt
förhållanden samt hjärnlesioner. 

Det gäller att bygga upp den inre strukturen, men även den yttre måste vara ändamålsenlig 
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Ungdomsvårdsskolans moderna psykolog är motståndare till att flickorna håller på med korsstyngsbrodericr. 
Han ville här i stället ha fått se bilder av typen trädgårdsjobb, skönhetskurs, kökssysslor eller dylikt 

Är då våra ungdomsvårdsskolor för flickor t stånd att ge den erforderliga vården? Gör 
vi dessa flickor till goda samhällsmedborgare och mödrar för vår nästa generation? 

Frågorna kan kanske anses vara alltför provocerande, möjligen med alltför hög mål
sättning för att ens nöjaktigt kunna besvaras. Men måste vi inte ha rätt och möjlighet 
att veta mera om det arbetsmaterial vi dagligen kommer i kontakt med. Alla ungdoms
vårdare kan berätta om s k »lyckade fall». Att någon lyckats, ger oss dock inte större 
kunskap. Dr Takman efterlyser »vetenskapliga undersökningar, som ger oss kännedom om 
verkligheten». På våra ungdomsvårdsskolor finns bevarade handlingar på utskrivna 
elever, ett material som borde utnyttjas för en efterundersökning. Denna borde kunna 
skapa klarhet i en del frågeställningar. 
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Broderi och vävning är en vanlig form av arbetsträning på våra ungdomsvårdsskolor. Vävning anses sedan 
gammalt vara en fin terapi, det är rogivande att höra det jämna dunket och att se hur något sakta men 
säkert växer fram. 

Individuell undervisning i dessa ämnen jämte olika hushål lsgöromål har som målsättning att lära eleven 
sköta sysslor som förekommer i ett hem. Avsikten är lovvärd, men, frågar de nyorienterade ungdomsvårdarna 
sig, vore det inte möjligt att i högre grad än nu låta en mera produktionsinriktad arbetsträning förbereda 
eleven för ett arbete som passar henne när hon skall passas in i samhället. Det nya inslaget på flickskolorna 
blir verkstäder för konfektionssömnad, tempoarbeten inom metallindustrin, monteringsarbete, industritvätt 
och hårvård. 

Är anpassningen i grupp lika god hos f l ickor s o m hos pojkar? 

Vad säger den psykologiska forskningen om flickor som gruppvarelser? Man kan inte 
komma ifrån att det finns betydande skillnader. Passiviteten under fritid är genom
gående hos båda grupperna, men pojkarna är i många avseenden lättare att »sätta igång» 
än flickor. 

Flickorna är i regel rädda för tävlingsmoment, är rädda för att göra bort sig, att vara 
löjliga i kamraternas ögon. Flickorna har i regel svårare att underordna sig ett lagspels 
regler, kan man inte så hoppar man gärna av leken. Ge ett gäng pojkar en boll och syssel-

702 



I de fall där eleven har en stark frihetslängtan är enda sättet att placera honom i sluten miljö, om han skall 
kunna hållas kvar för att få sin behandling. Man försöker göra den miljön så tilltalande som möjligt. 

sättningen är räddad för en god stund. Friluftsverksamhet är inte särskilt populär 
bland flickorna, det finns alltid invändningar : »håret räknar», »vad skall man ha på sig», 
»så här kan jag väl inte gå ut och visa mig», »det är löjligt» etc. Man föredrar 
att sitta runt en radiogrammofon även om vädret är aldrig så vackert. 

Flickgruppen är också mera labil, mera känslig för skiftningarna i miljön. En god 
stämning kan plötsligt förbytas till dito dålig. 

Triviala spörsmål kan det tyckas, men vår vardag är ofta fylld av just triviala problem 
som måste lösas, oftast omgående. Det är därför viktigt att känna till hur gruppen 
reagerar», slutar den citerade assistenten. 
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Redan entrén i det moderna flickhemmet är trivsam — med öppen spis och spinnande 
katt 

Interiör från det Carl Larsson-präglade vardagsrummet i en av ungdomsvårdsskolorna 
för flickor 
Det får av förklarliga skäl inte tas personbilder i ungdomsvårdsskolans interiörer, varför 
miljön gärna ter sig väl städad och stel på fotografier, något som den inte är i vardagslag, 
då här råder liv och rusch — och flickorna alltemellan samlar sig kring pianot och sjunger 
tillsammans. 



Blommande fönster i vardagsrummet 

En ombonad och trivsam miljö kan tyvärr inte alltid kompensera att eleverna inte har 

fått trygghet och omvårdnad i sitt eget hem. Rymningarna från våra ungdomsvårds

skolor för flickor återspeglas inte av löpsedelsrubriker, men de nedbrytande upplevelserna 

»i frihet» sätter djupa spår i individen och motverkar ett hyggligt vårdresultat. 
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Alla eleverna i flickhemmet har eget rum. En del av dem är mycket intresserade av att 
hålla fint och pyntat i sin kammare, men andra återigen har inget som helst sinne för 
detta. Ett gemensamt intresse har de emellertid och det är valet av idol. För närvarande 
pryder Mike Landons bild i alla de format väggar och bord. De betecknas som infantila 
i sin smak. Det Överflödar av nallar och andra plyschdjur i deras rum. Många måste ha 
sin nalle med sig i sängen. Kanske ett uttryck för vårt allmänna behov av ömhet? 



Bland det första flickorna behöver lära sig är att vårda sin yttre person, att hålla sig rena, 

att vårda sina kläder. Genom att de själva får försöka sig på att sy kläder stimuleras deras 

intresse att sedan sköta dem och deras känsla för smak utvecklas. Här nedan visas prov 

på garderoben som elever kan sy åt sig själva innan de lämnar skolan. 



Genom en trivsam innemiljö och möjligheter till kulturkontakt försöker man få ung

domarna att inse att den gamla gathörnsmiljön är torftig 

På ungdomsvårdsskolorna försöker man ge en så mångsidig yrkesutbildning och yrkes

träning som möjligt. Kontakten mellan arbetsledare och elev blir ofta personlig — ett 

betydelsefullt led i den psykologiska behandlingen. (Bilderna på omstående sida.) 

Forts från s 699 

ungdomsvårdsskolorna och socialstyrelsen. Allt beror slutligen på att man 
på olika håll har tillräckligt med personligt lämpliga och väl utbildade 
befattningshavare för de mycket svåra människobehandlande arbetsupp
gifter det är fråga om. 

Socialstyrelsen är centralmyndighet för ungdomsvårdsskolorna och är 
bl a beslutande i fråga om inskrivning av elever, tillsättning och fortbild
ning av personal och utfärdande av anvisningar för elevvården och ad
ministrationen vid skolorna. Trots att flera förslag lagts fram härom sak
nar skolbyrån fortfarande resurser och personal för en långsiktig plane
ring av verksamheten, pedagogisk rådgivning till skolorna o dyl, vilket i 
stor utsträckning fått stå tillbaka för det alltmera stigande antalet akuta 
problem, som krävt en omedelbar lösning. Det är att hoppas, att den sär
skilda kommitté, som 1962 tillsatts för att lösa vissa organisatoriska frågor 
i socialstyrelsen, kommer fram till en tillfredsställande lösning även av 
dessa frågor. 
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Smide 

Snickeri 



Chefen för förlikningsmannaexpedi-

tionen har förlikningsförhandlingar. 

Ibland kan förhandlingarna dra 

ut på natt immarna. Av den 

anledningen har det sörjts för att 

det finns gott om soffor på 

expeditionen, så att det är möjligt 

för förhandlarna att ta sig en 

vilopaus mellan slagen. Det är 

också ofta så att inte alla är i 

sammanträde samtidigt. 
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Förlikningsmannaexpeditionen 

Av byrådirektör K A R L - A X E L NORDFORS 

Vår första lagstiftning om medling i arbetstvister utfärdades den 31 de
cember 1906. Samtidigt utfärdades en instruktion för förlikningsmännen, 
som till antalet var sju, varjämte Kungl Maj:t fastställde indelning av 
landet i sju förlikningsmannadistrikt. Den centrala myndighet som hade 
att leda och övervaka medlingsväsendet var kommerskollegium och inom 
detta verk närmast en särskild avdelning för arbetsstatistik. Denna avdel
ning kan sålunda anses vara ursprunget till förlikningsmannaexpeditio
nen. Förlikningsmännen skulle varje kvartal till kommerskollegium insän
da berättelse om sin verksamhet. När sedan socialstyrelsen trädde i verk
samhet med ingången av år 1913 blev det dess första byrå som kom att 
handha medlingsärendena — byråns arbetsuppgifter utgjordes bl a av 
frågor om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare, arbetsavtal och 
kollektivavtal, arbetskonflikter, medling och skiljedom i arbetstvister. I 
sitt betänkande angående inrättande av ett centralt ämbetsverk för so
ciala ärenden, socialstyrelsen, anförde de sakkunniga bl a »med avseende 
å de ärenden, som avse förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare, tor
de det numera vara tämligen oomtvistligt att dessa äro att betrakta som 
sociala frågor. Vid den här ifrågasatta organisationens genomförande böra 
följaktligen alla till denna grupp hänförliga ärenden, som nu äro eller 
framdeles kunna bli föremål för lagstiftning, statistik eller annan hand
läggning inom den högsta statsförvaltningen i regel tilläggas civildeparte
mentet och den nya socialstyrelsen.» Särskilt underströks den blivande so
cialstyrelsens betydelse för statens medverkan till främjande av ett gott 
förhållande mellan arbetsgivare och arbetare, biläggande av arbetskon
flikter m m. 1906 års medlingslag reviderades sedermera och ersattes av 
vår nu gällande lag om medling i arbetstvister av den 28 maj 1920, vilken 
trädde i kraft den 1 juli samma år. Från och med ingången av år 1921 
tillkom så socialstyrelsens förlikningsmannaexpedition. Den ansågs for
mellt utgöra en del av styrelsens första byrå, men intog i realiteten en fri
stående ställning. Expeditionens uppgift blev främst att på olika sätt bi
träda förlikningsmännen i deras arbete bland annat genom vidtagande av 
vissa förberedande åtgärder för förlikningsmännens förhandlingssamman
träden — kallande av parter m m — ävensom genom verkställande av 
diverse utredningar. Expeditionen hade också att tillhandagå arbetsgiva
re och arbetare samt deras organisationer med upplysningar samt att un
derlätta kommunikationen mellan parterna och förlikningsmännen. Ären
den jämlikt lagen den 28 maj 1920 om särskilda skiljedomare i arbetstvis
ter hörde även til] expeditionen. Som nyss nämnts var förlikningsmanna
expeditionen vid tillkomsten formellt en del av socialstyrelsens första byrå 
— eller byrån för sociala frågor i allmänhet. Först från 1938 års ingång 
blev förlikningsmannaexpeditionen en självständig avdelning vid sidan av 
styrelsens byråer. Detta blev resultatet av en utredning rörande socialsty-
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De första kollektivavtalen 
tillkom redan på 1840-
talet. I förlikningsexpedi
tionens arkiv återfinns 
åtskilliga rariteter av 
detta slag. Några av de 
äldsta kollektivavtalen 
som finns bevarade här 
återges på omstående 
sida. 
1. Avtal, daterat 15 maj 

1899, mellan »å ena 
sidan Byggmästare
föreningen i Stockholm 
och å andra sidan 
följande föreningar 
därsammastädes, 
nemligen: Svenska 
Murareförbundets 
Stockholmsafdelning, 
Byggnadssnickare-
fackföreningen, Bygg-
nadstimmermansfack-
föreningen, Byggnads-
tegelbärarefack-
föreningen och Mur-
arbetsmannens fack
förening. 

2. Avtal mellan Stock
holms Skors tensfejare-
mästareförening och 
Stockholms Skorstens-
fej er iar b.-fackföre ning, 
mars 1900. 

3. överenskommelse 
mellan Hernösands-
och Ådalens Bageri-
idkare-Förening å ena 
sidan och Svenska 
Bageriarbetare-För
bundets afdelning 
nr 25 i Hernösand om 
»Arbets- och Ord
ningsregler för 
Hernösands och 
Ådalens Bagerier.» 
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relsens organisation, varom betänkande avgavs år 1936. I sakkunnige
betänkandet föreslogs att expeditionen skulle överflyttas till styrelsens då
varande sjunde byrå, som handlade ärenden rörande arbetslöshetsförsäk
ring och arbetsförmedling. Socialstyrelsen framhöll i sitt yttrande över be
tänkandet, att det förelåg ett visst mått av samband mellan förliknings-
mannaexpeditionens och sjunde byråns arbetsuppgifter, men att detta 
samband inte var av den art, att det utgjorde ett motiv för sammankopp
ling av arbetsuppgifterna. Styrelsen föreslog att expeditionen alltjämt 
borde vara förlagd till första byrån. Föredragande departementschefen •— 
statsrådet Gustav Möller —• föreslog emellertid, att expeditionen skulle gö
ras till en självständig avdelning. Detta skulle knappast innebära någon 
förändring i sak, då expeditionen alltid intagit en mycket fristående ställ
ning och anknytningen till första byrån varit av väsentligen formell natur. 
I detta sammanhang framhölls att expeditionen även skulle handha de 
uppgifter som enligt 1936 års lag om förenings- och förhandlingsrätt skul
le ankomma på socialstyrelsen. 

I samband med en utredning 1948 rörande förstärkning av förliknings
väsendet föreslog socialstyrelsen i sitt betänkande att förlikningsmannaex-
peditionen skulle ombildas till en egen byrå. Som motivering härför an
fördes bl a de ökade arbetsuppgifterna för expeditionen genom avtalsvä
sendets kraftiga utveckling. Förslaget blev emellertid inte bifallet. Som en 
följd av utredningen ökades antalet förlikningsmannadistrikt från sju till 
åtta genom att det fjärde distriktet delades i två. 

Vid tillkomsten 1921 utgjordes expeditionens personal av en sekreterare 
såsom chef, en amanuens samt två kontorsbiträden. Enligt nuvarande be-
manningsplan utgörs personalen av en byrådirektör som chef — tjänsten 
som byrådirektör tillkom 1952 — en förste byråsekreterare, en kansliskri
vare, ett kanslibiträde och ett kontorsbiträde. 

Sedan 1921 har utvecklingen på avtalsväsendets, organisationsväsendets 
och förhandlingsväsendets område varit högst betydande; förlikningsman-
naexpeditionens arbetsuppgifter har därför också automatiskt ökats. Nya 
arbetsuppgifter har tillkommit genom ny lagstiftning såsom 1940 års lag 
om förhandlingsrätt för kommunala tjänstemän samt 1945 års lagänd
ring avseende tillämpning i vissa fall av förhandlingslagarna på s k bero
ende uppdragstagare. 

Efter denna något summariska historik övergår jag till att redogöra för 
förlikningsmannaexpeditionens nuvarande arbetsuppgifter. 

De arbetsuppgifter som åvilar förlikningsmannaexpeditionen kan sam
manfattas enligt följande. 

Jämlikt socialstyrelsens senaste instruktion hör till styrelsens verksam
hetsområde bl a ärenden angående »förhållandet mellan arbetsmarkna-
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dens parter, såsom föreningsrätt, förhandlingsväsen, arbetsavtal, kollektiv
avtal, arbetstvister». Byrådirektören å expeditionen är enligt instruktio
nen föredragande och adjungerad ledamot beträffande de ärenden, som 
handläggs å expeditionen. 

Under rubriken »förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare» fal
ler ett synnerligen vidsträckt område, som berör inte bara viktiga delar av 
den svenska socialpolitiken utan även det internationella samarbetet. 

Förutom utlåtanden, yttranden och promemorior i hithörande ämnen 
ankommer på expeditionens handläggning en hel del administrativa och 
statistiska arbetsuppgifter, bland vilka särskilt må nämnas följande. 

Till den administrativa ärendesgruppen hör frågor om förordnande och 
entledigande av distriktsförlikningsmän, handledning av nya förliknings
män, semestervikarier för förlikningsmän och en allmän tillsyn över för
likningsverksamheten, vari ingår exempelvis information om ny lagstift
ning, nya betydelsefullare kollektivavtal och inte minst viktigt förmedling 
av erfarenheter. Enligt lagen om medling i arbetstvister har socialstyrel
sen vidare att förordna eller hos Kungl Maj :t utverka förordnande av sär
skilda förlikningsmän eller medlingskommissioner i arbetstvister av större 
omfattning ävensom att ta befattning med frågor om ersättningar åt så
dana medlingsorgan. 

Sedan ingången av budgetåret 1949 bestrids ur anslaget till förliknings
män för medling i arbetstvister m m även kostnader för sådana särskilda 
medlingsorgan — opartiska ordförande eller medlingskommissioner — som 
förordnas utan stöd av medlingslagen, exempelvis i arbetstvister beröran
de stats- och kommunalanställda vilka är underkastade ämbetsmannaan-
svar. Även sådana ärenden brukar förberedas å förlikningsmannaexpedi-
tionen. 

I åtskilliga kollektivavtal stipulerar förhandlingsordningarna skiljeför
farande i vissa tvister, varvid i åtskilliga fall skiljeman eller opartisk leda
mot av skiljenämnd skall utses av socialstyrelsen, dess chef eller förlik-
ningsmannaexpeditionen. 

Vissa uppgifter med avseende å 1939 års lag om medling i hyrestvister 
åvilar socialstyrelsen, vilka uppgifter förbereds av expeditionen. Detta gäl
ler förordnande av ordförande och suppleant för denne i medlingsnämnd 
rörande dylika tvister. Dessa förordnanden skall avse två år och förekom
mer för närvarande i stor omfattning. 

Styrelsen har vidare att enligt 1936 års lag om förenings- och förhand
lingsrätt 3 kap verkställa registrering av vissa arbetstagareorganisationer 
samt förordna opartiska ordföranden och skiljenämnder. 

Jämlikt 1940 års lag om förhandlingsrätt för kommunala tjänstemän 
har styrelsen att motta och pröva ansökningar om kommunal förhand
lingsrätt. 
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Expeditionen upprätthåller ett sedan länge inlett samarbete med med
lingsinstitutionerna i de nordiska grannländerna. 

Inom den statistiska ärendesgruppen må främst nämnas vården och 
kompletteringen av förlikningsmannaexpeditionens kollektivavtalssam
ling. Denna är av väsentlig betydelse inte bara för förlikningsverksamhe
ten utan även för olika utredningar m m, och det är av stor vikt att sam
lingen vid varje tillfälle kan hållas såvitt möjligt aktuell. Ur denna syn
punkt har övervägts att föreslå intagande i lagen om medling i arbets-
tvister av stadgande om skyldighet för parter att tillställa expeditionen 
exemplar av alla ingångna kollektivavtal, på sätt skett i åtskilliga andra 
länder, exempelvis i de danska och norska medlingslagarna. Trots den 
lättnad i arbetsuppgifterna, som härav skulle följa, har det dock ansetts 
att de skäl, som talar mot införandet av ett sådant stadgande, väger över 
och det har ansetts riktigt att i stället alltjämt lita till frivillighetens väg 
vid insamlandet av avtalen. Å expeditionen utarbetas statistik över kollek
tivavtal i riket, vilken statistik dock på grund av kollektivavtalsväsendets 
oerhörda utbredning under senare år och knappheten på arbetskraft för 
närvarande släpar efter. 

Å expeditionen utarbetas vidare statistik över arbetsinställelser samt 
över förlikningsmännens verksamhet under respektive år. 

De på expeditionen ankommande arbetsuppgifterna är ofta i hög grad 
intressebetonade. Det behöver inte närmare påvisas, att sådana ärenden 
inte sällan berör för samhällsekonomin mycket betydelsefulla intressemot
sättningar. För arbetets fullgörande krävs, att expeditionen träder i direkt 
kontakt med myndigheter, enskilda arbetsgivare och organisationer av ar
betsgivare och arbetstagare. Efter andra världskrigets slut har såsom ovan 
omnämnts antalet kollektivavtal stigit högst avsevärt, och denna avtals
form täcker numera i allt väsentligt den privata arbetsmarknaden samt en 
betydande del av kommunernas och statens arbetsområden. Nya organisa
tioner har tillkommit, vilka eftersträvar i kollektivavtalsform reglerade ar
betsvillkor. Förhandlingsväsendet har i väsentlig mån ökat i jämförelse 
med tiden före krigsutbrottet — om man bortser från de av lönestopps
politiken känntecknade åren 1949 och 1950. Även sedan centrala avtals
uppgörelser träffats på arbetsmarknaden har förhandlingsverksamheten ur 
förlikningsinstitutionens synpunkt varit synnerligen livlig. 

I detta sammanhang kan nämnas att förlikningsmannaexpeditionens lo
kaler står till förfogande vid olika avtalsförhandlingar inför statliga med
lingsorgan. 

1962 års utredning om socialstyrelsens organisation har aktualiserat frå
gan om förlikningsmannaexpeditionens placering, om motivering finns för 
ett kvarblivande i socialstyrelsen. Utredningsresultatet torde föreligga om 
något år. 
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Människosynen i socialarbetet1 

Av generaldirektör K A R L J H Ö J E R 

Vårt sätt att se på de människor som vi möter i det sociala arbetet, våra 
klienter, är naturligtvis i första hand beroende på hur vi ser på våra med
människor överhuvud taget. Under årtusendenas gång har väl med många 
återfall utvecklingen ifråga om aktningen för människor gått framåt, även 
om vi just nu kan fråga oss om vi befinner oss i en vågdal. Här är det 
emellertid fråga om inte bara aktning för människan i den meningen att 
man vägrar ta andras liv, vägrar att misshandla och plåga andra utan 
det är här fråga om något mycket subtilare, nämligen om man ser andra 
människor som sin like, ser på dem som på sig själv. Motsatsen utesluter 
på intet sätt god vilja att hjälpa, men det blir en hjälp som i alla avseen
den präglas av låt mig säga uppifrån och ner. Objektet för det sociala 
arbetet placeras på ett lägre plan än subjektet — socialarbetaren. En spe
ciell moral utbildas för individerna som de har att iaktta om de skall 
kunna vänta sig framgång; alltså anses värda hjälp. När man från stats
maktens sida i mitten av 1800-talet kommit så långt i sin inställning till 
de många nödlidande att man för att de skulle kunna ha någon möjlighet 
till hjälp ansåg sig böra söka tvinga kommunerna att lämna hjälp i vissa 
situationer så förestavar man •—• i 1847 års fattigvårdsförordning 1853 — 
att »nödtorftig vård och försörjning», motsvarande som det hette »de nöd
vändigaste behoven» skulle lämnas, men man var angelägen att samtidigt 
stryka under att denna plikt för kommunerna visst inte medförde en rätt 
för de hjälpbehövande, tvärtom. »Som fattigvårdsunderstöd — hette det 

— är en nödhjälp av kristligt deltagande för den behövande, vare allt 
pockande, då det sökes, alldeles förbjudet» och man tillfogade att 
om fattighjonet visade »sturskhet» finge hjonets underhåll minskas, han 
skulle alltså inte ens få till de nödvändigaste behoven. Han skulle göras 
mör genom svält. Hjonet skulle alltså visa ödmjukhet, eljest hade han 
inte något att hämta. Hela denna inställning hänger självfallet nära sam
man med den som präglade och präglar det patriarkaliska systemet. Detta 
har ju många sidor, också positiva sidor, men jag skall här bara uppehålla 
mig något vid två. 

Det ligger i detta system att överheten vet vad som är bäst. Konungen 
— eller annan statsledning och hela raden av ämbetsmän uppifrån och 
ner vet vad som är bäst och medborgarna bör enbart vara tacksamma, 
ty de styrs med vishet. Ytterst står den allsmäktige Guden som garant 
för detta. Den Gud ger ett ämbete osv. På samma sätt låg det också till 
inom andra kollektiv. Prästerna vet vad som är bäst för församlingens 
medlemmar, husbonden vet vad som är bäst för tjänarna, familjefäderna 
vet vad som är bäst för hustrun och barnen. Och i socialt arbete, det so
ciala organet eller socialarbetaren vet vad som är bäst för den hjälpbe-

Generaldirektör Höjers sista föredrag, hållet under de »samtalsdagar», som stifts
gården i Rättvik våren 1962 anordnade för socialarbetare i Kopparbergs län. 
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hövande. Denne har endast att ödmjukt tacka och ta emot, foga sig i vad 
som blir beslutat, det passar väl att välja det gamla uttrycket »i nåder be
slutat». 

Den andra sidan av det patriarkaliska systemet jag vill erinra om står 
i nära samband med den jag nyss har berört. Den gäller det tvång som 
alltid blir en viktig sida av ett patriarkaliskt system. Trots mot överheten 
i alla dess manifestationer måste slås ned, annars kan hela systemet störta 
samman. I lämpliga former, med lämpliga medel måste därför ett sådant 
trots beivras och vederbörande tvingas att inordna sig i systemet, att lära 
sig veta sin plats, hans sturskhet måste knäckas. 

Jag stryker under en gång till att hela denna inställning på inget sätt 
är oförenlig med en god vilja. Vare sig det är fråga om socialt arbete eller 
något helt annat kan alltså den som i en viss situation är överhet verkligen 
ha de bästa, de vänligaste avsikter med den underordnade. Den gamla 
fattigvårdsförordningens tal om kristligt deltagande som i belysning av 
det jag citerat i övrigt nästan verkar cyniskt och kanske gör det ännu mer 
om man vet hur fattigvården såg ut på den tiden, var nog trots allt någon 
gång en realitet. 

Nu kanske någon tänker att allt detta, det tillhör väl historien. Jag måste 
svara att tyvärr gör det visst inte det. Det patriarkaliska- systemet är poli
tiskt och officiellt avskaffat, men man avskaffar inte en sak som gäller 
inställningen till medmänniskor genom att upphäva eller ändra en lag. 
Här är det fråga om att gå på djupet, en fostran till en ny syn på med
människorna — och sådant kan endast växa fram långsamt och under 
oupphörlig medveten strävan mot de mål som bör uppställas för demo
krati i djupare mening. Demokrati är inte bara fråga om flertalets be
stämmanderätt, utan även en fråga om förhållandet mellan människor. 
Vårt land är politiskt numera i hög grad demokratiskt, men är vi demo
kratiska i vårt förhållande till våra medmänniskor, är ens vi socialarbe
tare goda demokrater i vårt sätt att betrakta och möta dem vi har att 
hjälpa och stödja? Har vi en demokratisk syn på dem vi har att hjälpa? 

I botten på all demokrati ligger den gamla parollen från franska revo
lutionen: Frihet, jämlikhet, broderskap. Det är just de orden, tillämpade 
på vårt sätt att se på andra människor, som gör oss till demokrater i vårt 
förhållande till andra. Låt oss se litet på den glödande paroll som de tre 
orden innebär även för den som står i socialt arbete. 

FRIHET ja, naturligtvis har man här främst tänkt på den politiska fri
heten. Men även i de nu aktuella situationerna har vi anledning begrunda 
frihetens värde och tvångets elände. Kanske någon tänker på att vi i det 
sociala arbetet i åtskilliga situationer är skyldiga att tillgripa tvång för 
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att kunna klara en besvärlig historia till människans eget bästa. Lagstif
tarna ålägger oss och befullmäktigar oss att t ex ingripa med tvång för att 
skydda ett barn mot olämpliga föräldrar eller för att söka rädda en per
son — liksom hans familj — ur ett svårt alkoholmissbruk eller för att söka 
tillrättaföra en ung människa som vare sig i samband med alkoholmiss
bruk eller annars på allvar har kommit på dåliga vägar. Det är så och 
måste vara så i vissa situationer. I de lagar, där det stadgas om detta, 
understryks dock med skärpa att tvånget är en nödfallsutväg och att vi 
främst och dominerande skall bygga på samförstånd med den som behö
ver hjälp och stöd, alltså bygga på respekt för hans frihet. Ofta hör man 
socialvårdare beklaga sig över att möjligheterna till tvångsingripanden är 
så snäva och man menar att man nu ofta står maktlös, inte kan ingripa när 
ett ingripande är angeläget. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg 
att tvånget är ett brytande av människans frihet och att det därför bör 
erkännas som ett våld på en viktig inställning till våra medmänniskor. 
Våld kan visserligen vara nödvändigt, men erfarenheten säger oss att re
sultatet av våra ansträngningar att bistå en människa blir bättre om vi 
kan arbeta i samförstånd med henne själv. Varje gång vi känner oss nöd
sakade att tillgripa tvång bör vi fråga oss om det kan bero på att vi inte 
har blivit informerade om situationen, alltså på att vi kommer för sent? 
I så fall bör det bli oss en varning och vi bör försöka tänka igenom vad 
vi kan göra för att hålla oss bättre informerade. Men är det inte på det 
sättet, så måste vi i regel konstatera, att vi misslyckats, våra ansträngningar 
att lösa problemet i samförstånd har inte lett till resultat. Det behöver 
inte bero på att vi har skött saken illa men det gör ofta det och vi bör 
alltid tänka igenom det hela och fråga oss om vi verkligen tagit vara på 
de möjligheter som denna människa kan ha erbjudit till verkligt sam
arbete. 

Jag är angelägen att understryka att det inte är så ovanligt att sociala 
organ underlåter att ingripa med tvång enbart därför att de finner detta 
besvärligt, trassligt och obehagligt. Naturligtvis är en sådan inställning 
förkastlig. Den beror ju inte alls på någon respekt för människans frihet. 
Men ännu mera förkastligt är det när man känner till ett fall från ett 
tidigt stadium och inte ingriper, därför att man tänker vänta tills man 
kan sätta makt bakom orden. En sådan inställning betyder att man sätter 
tvång framför frihet. 

Det är nyttigt att betrakta frågan om människans frihet ur en annan 
synvinkel. Jag tänker på hennes frihet att själv bestämma om hon i ett 
läge, som socialvårdaren utan tvekan anser vara ett nödläge ur vårdsyn
punkt, verkligen vill ha hjälp eller föredrar att fara illa. Nu är det ju så 
att vad saken i regel gäller är att socialvårdaren finner att ingen effektiv 
hjälp kan lämnas annat än ifråga om anstaltsvård, ålderdomshem eller 
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sjukvårdsanstalt, och det är just intagning på anstalt som människan sät
ter sig emot. Hur många gånger har inte det från socialt håll yrkats att 
de sociala myndigheterna skulle få rätt att använda tvång för att föra in 
en gamling på ålderdomshem, när hon ligger och far illa i sin stuga? En 
sådan anhållan avslås regelmässigt om man inte befarar att det föreligger 
suicidalrisk eller risk för allvarliga olyckshändelser på grund av klientens 
bristande förmåga att sköta sig själv. I vissa fall kan en bedömning krävas 
av läkare för att avgöra om en klient bör omhändertas för vård enligt 
sinnessjuklagen. Men vad kan man annars göra om den vårdbehövande 
inte vill acceptera den föreslagna vården? Man kan ordna så gott det går 
i hemmet även om detta ställer sig dyrare. Man kan följa utvecklingen, 
försöka vinna kontakt för att efterhand finna en lösning, ordna kontakt 
mellan t ex ålderdomshemmets föreståndarinna och klienten etc. Det är 
en arbetsam och kanske orolig väg men människan får inte fråntas sin 
frihet, som också innebär rätt att vanvårda sig själv. 

Låt mig gå över till JÄMLIKHETEN. Här har vi en direkt motsats till 
den patriarkaliska inställningen över och under. Här möter vi kravet på 
att vi inte får känna oss på något sätt som en finare sort. Det är kanske 
en förfallen människa, som sitter framför oss. Skall vi bemöta honom rätt 
så måste vi ständigt ha det levande i vårt sinne, att han, hur förfallen han 
äi, dock är lika mycket människa som jag och att under andra förhållan
den jag själv kanske skulle ha kunnat befinna mig i hans situation. Det 
värsta fel vi kan göra oss skyldiga till i det sociala arbetet, det är att känna 
förakt för den människa vi har till uppgift att hjälpa. På jämlikhetstanken 
grundas också något som ofta betecknas som en arbetsmetod, men som i 
själva verket är en fråga om hela vårt förhållande till klienten. Betraktar 
jag honom verkligen som jämlike, så bör därav följa att det blir en själv
klar sak för mig att jag skall söka vinna god kontakt med honom. Och 
här kommer vi även tillbaka till samförståndet. Hur skall vi kunna arbeta 
i samförstånd med en annan människa om vi inte har en god personlig 
kontakt med henne? Den gamla metoden att hålla förhör genom att ställa 
frågor och fordra svar, helst snabba, koncisa och kortfattade svar var 
och är den diametrala motsatsen till det samtal som kan föras endast om 
man fått god kontakt, men som då också ger oändligt mycket mer än ett 
förhör med frågor och svar. Jag vill här understryka att den som inte 
kan förverkliga jämlikheten i sitt förhållande till klienterna, den är från 
början utestängd från möjligheterna att vinna god kontakt. Till frågan 
om kontakten skall jag återkomma. 

Nära jämlikheten ligger för min del BRODERSKAPET. Broderskapet 
som en sida av demokratin och här alltså som en sida av vårt sätt att se 
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på våra medmänniskor innefattar mycket mer än jämlikheten. Däri ligger 
ett krav på oss som i österländskt yppiga ord uttrycks som kärleken till 
nästan eller Du skall älska Din nästa såsom Dig själv eller som i mera 
nordiskt måttfulla formuleringar skulle anges så att vi skall vara hyggliga 
och vänliga mot varandra eller att vi skall ha en god vilja att hjälpa och 
bistå varandra. Det får i vårt sätt att se på den som vi har till klient 
inte finnas något av njugghet eller hårdhet, inte något av önskan att låta 
honom umgälla vad han kan ha gjort mer eller mindre galet, endast en 
positiv vilja att bistå denna broder. Här är vi inne på etiska begrepp som 
ju utgör eller åtminstone borde utgöra en väsentlig del av den kristna 
religionen. Detta har lett till påståendet att vi svårligen kan betrakta våra 
klienter i det sociala arbetet på det rätta sättet ifråga om broderskaps
tanken utan att själva vara troende kristna = kyrkokristna. I ett föredrag 
inför en studiekurs för socialvårdare uttalade en av vår kyrkas främsta 
män att även om vi i teorin erkänner att alla varelser med mänskligt an
lete är våra bröder, har vi oerhört svårt att i praktiken göra allvar av 
denna gemenskap. Det är i ljuset från tron på en gemensam Gud och 
Fader, som föreställningen om ett mänskligt broderskap får konkretion 
och liv, sade talaren. I en visserligen försiktig men dock fullt klar form 
möter vi här påståendet att endast troende kristna kan leva och arbeta, 
»i praktiken göra allvar av», hette det, av det etiska kravet på kärlek och 
barmhärtighet, broderskap eller hur vi vill uttrycka det. Sådana anspråk 
på monopol på kärleken har ingen grund. För min del finner jag dem 
närmast vara ett uttryck för ett andligt högmod. Ser vi på den demokra
tiska människosynen som helhet, som jag här har utvecklat den, framträ
der det klart att vissa grupper bland dem som särskilt betecknar sig som 
kristna snarast måste ha vissa svårigheter att »i praktiken på allvar» till
ägna sig den demokratiska människosynen i dess helhet. 

Frågan om vår syn på människan i vårt arbete kan också anknytas till 
en särskild uppgift i det sociala arbetet och gäller om socialarbetaren skall 
betrakta sin klient som föremål för fostran eller uppfostran. 

Det hände en gång på 1940-talet att chefen för fattigvården i en av 
våra största städer samlade sina tjänstemän, sina närmast underordnade 
tjänstemän, och höll ett tal till dem, där han särskilt reagerade mot att 
dessa som ett led i arbetet sökte som han sade uppfostra klienterna. Det 
där skall ni lägga bort, sade han, ni skall inte vara några pedagoger. Ut
talandet väckte ändlösa diskussioner, delvis bittra. Vad denne man egent
ligen ville komma åt var säkerligen en hos många av dessa tjänstemän fak
tiskt kvarlevande uppifrån och ner-inställning, som ledde till att den väg
ledning ifråga om klientens livsföring, som de ansåg behövdes, blev ett na
ket, tomt predikande, ett moraliserande. Men han sköt över målet. För det 
borde vara självklart att det i alla delar av socialvården — och även i so-
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cialhjälpen — måste ligga ett fostrande moment, mer eller mindre fram
trädande alltefter situationens art. Vi möter ju ofta klienter som i sin livs
föring avviker ifrån vad samhället anser tolerabelt eller önskvärt och det är 
då vår skyldighet att även i sådana situationer där tvång inte kan ifråga-
komma söka leda vederbörande tillrätta. Men det får inte ske genom mo
raliserande utan genom att under de samtal jag har talat om förut söka 
få honom att fatta och acceptera de linjer för livsföringen som man väntar 
sig av honom. Genom en sådan personlig påverkan skall de fostrande upp
gifterna lösas och det kan endast ske om den personliga påverkan förenas 
med praktiska anvisningar och ledning om hur det skall göras lättare föl
klienten att omsätta nya linjer för sin livsföring i verklighet. Här krävs 
mycket av den demokratiska synen på människan för att vi skall kunna rätt 
utföra denna fostran i samförstånd, dvs en fostran som i hög grad skall ha 
formen av ett stöd till självfostran. Acceptera i första hand, inte fördö
ma, sedan ge ledning till rätta. 

Det är klart att den syn på våra medmänniskor — klienter, som jag här 
har sökt ge uttryck åt, får en direkt motsvarighet åt andra hållet, alltså i 
klientens syn på socialarbetaren. Men det är på inget sätt givet att vi kan 
räkna med att bli betraktade som medmänniskor. Under 1400-talet, då 
kristendomens representanter predikade det kritiklösa givandet, givandet 
för sin egen skull såsom högsta moral och såsom vägen till himmelriket, 
blev tiggaren en viktig person så att säga i hela systemet. Du. skall vara 
glad att jag — tiggaren finns, hur skulle du annars kunna klara dig in i 
himmelen? Tiggaren var just pockande. Reformationen blev en hård och 
många sekler lång reaktion åt andra hållet som jag inledningsvis talat om. 
Du skall vara ödmjuk och inte stursk. Nu arbetar vi oss bort ifrån detta 
men vi ska inte förvåna oss över att de hjälpbehövande kan ha en 
benägenhet att i sin tur slå över och gärna bara tala om sina rättigheter. 
Jag erinrar mig en liten historia, som en av eleverna på socialinstitutet i 
Stockholm berättade för en tio år sedan. Hon var erfaren i arbetet 
långt innan hon kom till institutet. Nå, hon hade hjälpt en människa med 
hennes pensionsansökan och allt var klappat och klart. Det var en rar gam
mal gumma men hennes medelålders dotter var med henne. När allt var 
klart och gumman redan var nere vid dörren, vände hon sig om och neg 
och sade tack så mycket. Då hördes dotterns röst. Mor, du behöver inte 
niga och tacka. Det här är din rättighet. Nej, inte behövde hon niga, men 
tacka, det kunde ju gärna våra klienter göra, likaväl som vi var och en bör 
tacka när vi får hjälp med en sak. Nigandet var väl en rest hos gumman 
från den gamla tiden då socialarbetaren var en överhet, som det var bäst 
visa sig ödmjuk mot. Men tacket behövde åtminstone inte vara annat än 
ett fint uttryck för glädjen att ha fått stå människa mot människa. 

Skall vi nu förarga oss över, bli arga på den klient som reagerar så som 
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dottern här gjorde? Naturligtvis inte! Vi skall förstå att om vi socialarbe
tare har våra svårigheter att praktisera attityden människa mot människa, 
så kan den andra parten — efter århundraden av förtryck — ha ännu 
mycket svårare att göra det utan slår lätt över. Alltså, låt oss även i sådana 
situationer söka se på vår medmänniska med ett vänligt leende, försöka 
ta henne med godmodighet och förstå vad som ligger bakom hennes upp
trädande. När vi blir ohövligt bemötta ställs vår syn på klienten som vår 
medmänniska på ett hårt prov. Det gäller att bestå sådana prov utan att 
bli upprörd, utan att tappa modet och bli nedslagen. Det finns så många 
andra tillfällen i det sociala arbetet, då just den personliga kontakten, 
mötet människa mot människa, tacksamheten från den som blir hjälpt i 
en sådan anda, kan värma oss och lyfta oss över vardagens bekymmer. 
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Sthlm 1962. 

BOALT, G. Familjeproblem. Sthlm 1962. 
BÖDAL, K. Arbeidsskolen og dens behandlings-

resultäter. En undersökelse av de förste 100 
arbeidsskoleelever — deres tilpasningsnivå för, 
under og etter institusjonsoppholdet. Oslo & 
Bergen 1962, 

CANADA 1962. The officiai handbook of present 
conditions and récent progress. Ottawa 1962. 

DAHLSTRÖM, E [mfl] . Kvinnors liv och arbete. 
— Kvinners liv og arbeid. Sthlm 1962. (Studie
förbundet Näringsliv och samhälle.) 

DELEGATIONEN FÖR STATISTIKFRÅGOR. 

Förslag till centralt företagsregister och partiella 
företagsräkningar. [Avgd 23 nov 1962.] 
Sthlm 1962. [Stencil.] 

Förslag till statistikens fortsatta centralisering 
under budgetåret 1963/64. [Avg d 12 okt 
1962.] Sthlm 1962. [Stencil.] 

DEPRIVATION of maternai care. A reassessment of 
its effects. Geneva 1962. (World health organ-
ization. Public health papers 14.) 

FAMILIERADGIVNING. Under red av O H Iversen 
SuFJor. Oslo 1961. 

F R I HYRESMARKNAD. Näringslivets bostadsutred
ning 2. Sthlm 1962. 

FÖRENTA NATIONERNA. 

Yearbook on human rights for 1959. New York 
1961. (Publ 61.14.1.) 

— D e p a r t m e n t of é c o n o m i e a n d s o c i a l af
faira. 
Basic equipment for rehabilitation centres. P 1. 

Artificial limbs and braces. New York 1962. 

Population studies. New York 1961. 
34. The Mysore population study. Report of 

a field survey carried out in selected areas 
of Mysore state, India. New York 1961. 
(Publ 61.13.3.) 

-— F o o d a n d a g r i c u l t u r e o r g a n i z a t i o n . 
FAO Africa survey. Report on the possibilities 

of African rural development in relation to 
économie and social growth. Rome 1962. 

The state of food and agriculture 1962. Rome 
1962. 

GOUDE, G. On fundamental measurement in 
psychology. Sthlm, Ggb & Upps 1962. (Akad 
avh.) 

GUSTAFSSON, BENGT. Arbets- och byggnadsför
hållanden i mjölkproduktionen. Lund 1962. 
(Statens forskningsanstalt för lantmannabygg
nader. Meddelande. 55.) 

HAAVELMO, T. Innledning til höyere kurs i ekono
misk teori. Oslo 1962. (Memorandum fra Sosial-
ökonomisk institutt, Universitetet i Oslo.) 

[—] Sysselsettingsteori. En bearbeidet framstilling 
av hovedpunkter i professor Haavelmo's fore-
lesninger våren 1960 ved K Edvardsen. Oslo 
1962. (Memorandum fra Sosialökonomisk in
stitutt, Universitetet i Oslo.) 

HAMDAHL, B, DANIELSON, G & LIDBOM, C. Den 

allmänna försäkringen. Kortfattad översikt 
jämte författningstexter. Sthlm 1962. 

HASTE, H . Rasismen. Sthlm 1962. 
HENRIKSSON, R. Byggnadernas ekonomiska bety

delse vid specialiserad mjölkproduktion. Lund 
1962. (Statens forskningsanstalt för lantmanna
byggnader. Meddelande. 54.) 

HENSCHEN, F. Åldrandets problem från läkarens 
synpunkt. Lund 1962. 

HULTLAND, G. Virkestransporterna i Kalix älv
dal 1951—60. Upps 1962. (Geographica. 27.) 

HÖJER, SIGNE. Afrika i våra hjärtan. Sthlm 1962. 
HÖÖK, E. Den offentliga sektorns expansion. En 

studie av de offentliga civila utgifternas ut
veckling åren 1913—58. Sthlm, Gbg & Upps 
1962. (Industriens utredningsinstitut. Akad avh.) 

INTERNATIONELLA ARBETSBYRÅN. 

Studies and reports. New series. Geneva 1962. 
64. Workers' management in Yugoslavia. 

The trade union situation in Burma. Report of 
a mission from the International labour 
office. Geneva 1962. 
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INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATIONEN. 

5th Asian regional conférence, Melbourne, 1962. 
Report. Geneva 1962. 
1. Report of the Director-General. Some 

labour and social aspects of économie 
development. 

LJUNGLÖF, L. Indonesien under Sukarno. Sthlm 
1962. (Världspolitikens dagsfrågor 1962:8.) 

LUNDEVALL, O. Svensk bostadsförsörjning. Sthlm 
1962. 

Mc CORD, W & JOAN. Origins of alcoholism. 
Lond 1960. 

M E H R , H J . Ge liv åt åren. Synpunkter på modern 
åldringsvård. Sthlm 1962. 

MEINICH, P. Elementaer markedsteori. Oslo 1962. 
(Memorandum fra Socialökonomisk institutt, 
Universitetet i Oslo.) 

MONTELIUS, S. Säfsnäsbrukens arbetskraft och 
försörjning 1600—1865. Studier i en mellan
svensk bruksbygd. Falun 1962. (Geographica. 
37. Akad avh.) 

MÖRNER, M. Latinamerika under 60-talet. Sthlm 
1962. (Världspolitikens dagsfrågor 1962: 9—11.) 

NORDISKA RÅDETS verksamhet 1952—1961. Över
sikt över rådets rekommendationer och råds
presidiets framställningar sammanställd inom 
Nordiska rådets sekretariat under red av G 
Petrén. Sthlm 1962. 

D E N NYA SKOLAN. Grundskolan — syfte, organisa
tion, arbetssätt. Sthlm 1962. (Skolöverstyrel
sen.) 

PERSSON, GUSTAV. Daghemsfrågan. Ett arbets
marknadsproblem. Sthlm 1962. (Landsorganisa
tionen i Sverige.) 

PERSSON, LARS & FORNSTAD, B. Personal och 

kapital i handeln. Studier av utvecklingsten
denser under 1950-talet och försök till prog
noser för 1960-talet. Sthlm 1962. (Företags
ekonomiska forskningsinstitutet vid Handels
högskolan i Stockholm.) 

PROCEEDINGS of the IGU symposium in urban 
geography, Lund 1960. Ed by A' Norborg. Lund 
1962. (Lund studies in geography. Ser B:24.) 

RAGGARUNGDOM. Utredning angående de sk 
raggarproblemen i Stockholm. Verkställd av 
en av Stor-Stockholms planeringsnämnd till
satt kommitté. Sthlm 1962. (Stadskollegiets ut
låtanden och memorial. Bihang 1962:90.) 

R E H , EMMA. Manual on household food consump-
tion surveys. Rome 1962. (FAO. Nutritional 
studies. 18.) 

SAXÉN, H. Adekvans och skada. Åbo 1962. (Acta 
academiae aboensis. Humaniora 25:2.) 

SEGERSTEDT, T T. Tekniskt bistånd och social 
struktur. Några problemställningar. Upps 1962. 
(Acta universitatis upsaliensis. Studia sociolo-
gica upsaliensia 1.) 

SOCIALSTYRELSEN. 

Framställning om ändring av lydelsen av 33 § 
lagen om samhällets vård av barn och ung
dom (barnavårdslagen). [Avg d 5 okt 1962.] 
Sthlm 1962. [Stencil.] 

SPARRING, A. Den afro-asiatiska neutralismen. 
Sthlm 1962. (Världspolitikens dagsfrågor 1962: 
7.) 

TAKMAN, J . Ungdomspsykiatri. En orientering. 
Sthlm 1962. 

WAGTSKJOLD, F W. Engrosbedrifter i manufaktur-
bransjen 1960. Bergen 1962. (Forretnings-
ökonomisk institutt ved Norges handelshöy-
skole.) 

WALLANDER, J . Verkstadsindustrins maskinka
pital. En studie av dess sammansättning och 
av maskiners »åldrande och död». Sthlm, Gbg 
& Upps 1962. (Småtryck från Industriens ut
redningsinstitut. 25.) 

WENDT, P F. Housing policy — the search for 
solutions. A comparison of the United Kingdom, 
Sweden, West Germany, and the United States 
since world war I I . Berkeley & Los Angeles 1962. 

ASVÄRN, G. Hur planeras ditt samhälle? Studie
handbok för lekmän i samhällsplanering. Sthlm 
1962. 
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