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Abstract
Den svenska fattigvårdens, socialvårdens och socialtjänstens ”värdehistoria” handlar om
hur mellanmänskliga värden, med religiösa och existentiella dimensioner, har använts
för att bygga upp, förvalta och utveckla offentliga lösningar. Etiska frågor har berörts på
olika nivåer. Officiella texter om fattigvården, socialvården och socialtjänsten har främst
avsett värden på samhällsnivån och medborgarnivån. Den professionella nivån har sällan
berörts direkt.
Sammantaget har socialtjänstens människosyn byggt på värden som gäller den enskildes individualitet, möjligheter och behov med ett starkt underliggande fokus på individuellt oberoende. I dag finns det dock tecken på skillnader i värden mellan olika grupper,
såsom rättigheter för barn och människor med funktionsnedsättningar och en mer traditionellt etisk värdegrund för äldreomsorgen.
Trots att värdefrågor varit grundläggande och ofrånkomliga i officiella texter om
fattigvård, socialvård och socialtjänst, är det ovanligt att analyser, reflektioner och ställningstaganden i lagarnas förarbeten direkt beskrivs som etiska. Det gäller både i äldre tid
och under de senaste decennierna. En gemenskapsmoral med rötter i akademisk filosofi
har dock varit viktig för utformningen av de övergripande målen i socialtjänstlagens,
SoLs, portalparagraf. I socialtjänstens samlade värdeuppsättning förenas en outtalad
konsekvensetik med drag av en kvalitativ utilitarism och spår av en äldre pliktetik.
Det finns en risk för att etik används på ett mer retoriskt än analytiskt sätt i förarbeten.
Det vilar därför ett stort ansvar på statens företrädare att visa omsorg om de värden
som genom lagar, förarbeten och andra texter förs vidare mellan olika nivåer inom
socialtjänstområdet.
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Inledning
Syfte, avgränsningar och frågeställningar

Att inte alltid kunna klara sig själv är en del av människans livsvillkor. I vid mening
gäller det för oss alla, hela tiden, men det är särskilt tydligt i vissa situationer och under
vissa förhållanden. Det gäller när vi är barn, när vi är vuxna och inte kan försörja oss
samt när vi är unga, medelålders eller gamla och har sjukdomar eller skador som minskar
funktionsförmågan i olika sammanhang.
Lösningarna för hjälp i dessa situationer har skiftat. I Sverige har någon form av
offentligt och nationellt reglerat samhällsstöd funnits åtminstone sedan reformationen på
1500-talet. Det stödet har ofta byggt på eller kompletterats av annan hjälp som människor
fått av anhöriga eller av personer som de avlönat.
Under lång tid var fattigvård den samlande benämningen för samhällsstödet. Ur det
offentligas perspektiv var den som inte kunde klara sig själv, och inte heller ordna med
stöd och hjälp på egen hand, i första hand fattig. I andra hand var den personen också
barn, arbetslös, alkoholist, gammal, sjuk, handikappad eller något annat som hängde
samman med stödbehovet.
Under 1900-talet utformades lösningarna för att möta stödbehoven stegvis som något
socialt genom socialpolitik, socialt arbete, socialförsäkring och socialhjälp. Sedan början
av 1980-talet är socialtjänsten den samhällssektor som ansvarar för behovsprövat individuellt stöd för det dagliga livet.
Med socialterminologin försköts fokus från individens tillstånd – att vara ”fattig” – till
samspelet mellan individen och det samhälle som individen ingår i och som möter stödoch hjälpbehovet. Ordet ”social” antyder att det finns något frivilligt och ömsesidigt i
stödet och hjälpen. Social kommer av latinets ”socialis”, som betyder sällskaplig, och
”socius”, som betyder medlem, deltagare, bundsförvant eller kamrat.1 Men terminologin
ger också koppling till ett mer tekniskt och administrativt språkbruk, som i exempelvis
social ingenjörskonst.
De offentliga och nationellt reglerade lösningar som förekommit har motiverats på
olika sätt av statsmakten, med mer eller mindre uttalade moraliska och moraliserande
argument. Marika Hedin konstaterar att socialpolitik inte bara handlar om att fördela
materiella resurser utan är uppbyggd av värderingar av människans natur, hur hon bör
bete sig och vilket slags samhälle som är önskvärt.2 Överhuvudtaget kan välfärdssamhällets idéhistoria, som Roger Qvarsell skriver, sägas handla om föreställningar, idéer och
ideal rörande vilka människor som bör erhålla eller har rätt till någon form av hjälp eller
omhändertagande. Denna historia handlar också om vem eller vilka som anses ha ansvar
för att något blir gjort eller som själva uppfattar sig ha anledning att göra något. Slutligen

1 Svenska Akademiens Ordbok, social. https://www.saob.se/artikel/?seek=social&pz=1 (hämtad 2018-01-21) och Nationalencyklopedin, social. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/social (hämtad 2018-01-21).
2 Marika Hedin. Ett liberalt dilemma: Ernst Beckman, Emilia Broomé, G H von Koch och den sociala frågan 1880-1930 (Diss.
Stockholm) 2002, s. 23 f.
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handlar välfärdssamhällets idéhistoria också om vad man tänkt sig kunna eller böra göra
för att förebygga framtida problem.3
De existentiella aspekterna på behovet av stöd och hjälp var länge centrala, och lösningarna var knutna till kyrkan och utformade i anslutning till en religiös idévärld. Efter hand
tonades dessa sidor ned och lösningarna fick allt tydligare koppling till administrativa
och politiska överväganden. Etiska värden har dock fortsatt att vara centrala i lagar och
förarbeten om socialt stöd, både i övergripande mål och i utformningen av olika former
och verktyg för stödet. Det är dock långt ifrån alltid som dessa värden kallats just etiska.
Syfte och avgränsningar

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera fattigvårdens, socialvårdens och
socialtjänstens ”värdehistoria” med fokus på
• etiska reflektioner och ställningstaganden i statliga utredningar och andra förarbeten till lagar om socialtjänsten och dess äldre föregångare
• genomslaget av dessa reflektioner och ställningstaganden i lagstiftningen
• orsaker till förändringar över tid och eventuella skillnader mellan olika delar av
socialtjänstens område.
Studien avser socialtjänsten och dess föregångare som verksamheter med nationella
uppdrag i lagar och andra regler. Det är dessa uppdrag och motiveringarna till dem som
står i fokus, inte det sociala arbete som utförts och utförs inom ramen för uppdragen. Inte
heller handlar studien primärt om de behov som funnits av fattigvård och socialtjänst,
även om en del uppgifter om detta refereras för att förklara de inriktningar som staten
valt för lagstiftningsarbete och annan reformverksamhet. En del tidigare forskning om
de aktörer som påverkat lagar och förarbeten refereras också. Jag har ingen ambition att
bidra med nytt underlag om de utomparlamentariska aktörernas betydelse utom när det
gäller vissa aspekter på arbete med socialtjänstens övergripande mål i det som blev SoLs
portalparagraf.
Överhuvudtaget har studien avgränsats så att den i huvudsak omfattar material som är
välkänt sedan tidigare och i flera fall väl utforskat och analyserat. Genom att överblicka
detta omfattande material hoppas jag att nya mönster och sammanhang blir synliga, som
i sin tur kan leda till nya frågeställningar och fördjupningar.
Frågeställningar

Studien utgår från följande frågeställningar:
• I vilken utsträckning, i vilka frågor och på vilka sätt har kommittébetänkanden
och andra förarbeten till lagar om socialtjänsten omfattat
- uttalade etiska analyser eller reflektioner och uttalade etiska ställningstaganden
- andra analyser eller reflektioner och ställningstaganden i frågor som är eller
ofta behandlas som etiska?

3 Roger Qvarsell, ”Välfärdssamhällets idémässiga förhistoria”, i Vägar till välfärd – idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv.
Red. Hans Swärd, Per Gunnar Edebalk och Eskil Wadensjö, 2013, s. 65 f.
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• I vilken utsträckning och på vilka sätt har dessa analyser, reflektioner och ställningstaganden avsett
- människosyn i betydelsen uppfattningar om människans grundläggande
egenskaper, hennes möjligheter och begränsningar
- samhällssyn i betydelsen uppfattningar om samhällets uppgifter och
funktion, inklusive statens roll och relationen mellan staten och den enskilde
individen
- föreslagna åtgärder och eftersträvade förändringar?
• Har några etiska värden, normer eller principer varit centrala som basvärden i
analyser, reflektioner och ställningstaganden?
• Finns det skillnader mellan olika delar av socialtjänsten när det gäller analysernas, reflektionernas och ställningstagandenas förekomst och inriktning?
• Hur kan eventuella förändringar över tid och skillnader inom området förklaras
och vilken betydelse har de för socialtjänsten och de som behöver ha kontakt med
socialtjänsten, särskilt när det gäller förhållandet mellan stöd och kontroll från
samhällets sida?
Avslutningsvis tar jag också upp frågan om vad det studerade materialet kan innebära för
statens arbete med värdegrundsfrågor.

Definitioner
Etik och värdegrund

Med etik avses här den systematiska reflektionen över mänskliga värderingar och
handlingar och motiven för dessa. Den etiska reflektionen utmärker sig genom att man
försöker ge skäl till varför man handlar som man gör eller varför man valt de värden man
valt.4 De etiska frågor som är aktuella i denna studie avser normer på statlig nivå i lagar,
andra regler och motiven till dessa. De avser därför både hur enskilda människor ska eller
bör agera och vad vilket ansvar staten ska ha för det agerandet.
I officiell text har värdegrund under senare blivit en vanlig benämning för de grundläggande värderingar som formar normer och handlingar. Benämningen lanserades i
skolväsendet under arbetet med en ny läroplan i mitten av 1990-talet.5 På statlig nivå har
en värdegrund byggd de rättsliga grunderna för alla statliga myndigheter formulerats. De
kan sammanfattas i sex principer för de statsanställda: demokrati, legalitet, objektivitet, fri
åsiktsbildning, respekt för lika värde, frihet och värdighet samt effektivitet och service.6
4 Statens medicinska-etiska råd, http://www.smer.se/etik/ (hämtad 2017-05-13).
5 Nationalencyklopedin, värdegrund. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/värdegrund (hämtad 2017-07-07).
6 Värdegrundsdelegationen, http://www.vardegrundsdelegationen.se/om-delegationen/ (hämtad 2017-07-07).
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Socialtjänst

Studien utgår från ett baklänges tidsperspektiv. Utgångspunkten är det som i början av
2000-talet räknas som socialtjänst, och utifrån det beskrivs de berörda målgrupperna
och verksamheterna även om de i äldre tider inte alltid omfattats av fattigvårdens eller
socialvårdens ansvar. Eftersom detta ansvar varierat över tid går det inte att undvika vissa
anakronismer. Samtidigt är just dessa variationer, och motiveringarna till dem, en central
del av värdefrågorna inom området.
Med socialtjänst avses enligt Socialstyrelsen i första hand den verksamhet som
nu regleras genom bestämmelser i SoL (2001:453), SoL, lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga, LVU, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa
fall, LVM och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Till
socialtjänst hör också personlig assistans som utförs med assistansersättning enligt i 51
kap. socialförsäkringsbalken (2010:110).7
Som begrepp infördes ”socialtjänst” i lagstiftningen i början av 1980-talet. Områden
som då inkluderades benämndes tidigare fattigvård, socialhjälp, barnavård och nykterhetsvård. Nu omfattar socialtjänsten också helt eller delvis områden som tidigare kallats
särskilda omsorger (för personer med utvecklingsstörning), långtidsvård (för personer med långvarig sjukdom, ofta äldre) samt mentalvård (för personer med psykiska
sjukdomar).
Under 1980- och 90-talen reglerades de nuvarande skolformerna förskola och fritidshem inom ramen för socialtjänstens barnomsorg.
Socialtjänsten omfattas av socialpolitiken, som är ett bredare och mindre formellt
begrepp. Nationalencyklopedin beskriver socialpolitik som direkta eller indirekta statliga
åtgärder för att tillförsäkra enskilda individer drägliga levnadsförhållanden, ”välfärd”,
eller med andra ord för att lösa eller förebygga sociala problem.8
Förarbeten

Med förarbeten avses den typ av material som i Sverige tas fram under lagstiftningsprocessen. Det gäller i första hand kommittébetänkanden, propositioner och utskottsbetänkanden. Även annat material som exempelvis departementsskrivelser och skrivelser
mellan regering och riksdag kan vara förarbeten till lagar och andra regler.
I praktiken domineras underlaget av betänkanden från statliga kommittéer som arbetat
självständigt på uppdrag av regeringen och vars analyser och förslag inte alltid gått vidare
i lagstiftningsprocessen. Systemet med sådana kommittéer går tillbaka till 1600-talet.
I förhållande till internationellt sett små departement och förhållandevis självständiga
statliga myndigheter har gjort det möjligt att initiera reformer och möten mellan regering,
riksdag, experter och organisationer.9
De kommittéer som arbetat med fattigvård, socialvård och socialtjänst har sett ut
på olika sätt, från större grupper som ibland kallats beredningar till ”enmansutredare”.

7 Socialstyrelsens Termbank, http://termbank.socialstyrelsen.se/showterm.php?fTid=736 (hämtad 2017-05-13).
8 Nationalencyklopedin, socialpolitik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/socialpolitik (hämtad 2017-08-08.)
9 Ken Zetterberg, ”Det statliga kommittéväsendet – en del av den svenska modellen”, i Svensk Juristtidning 2011, s. 753 ff.,
http://svjt.se/svjt/2011/753 (hämtad 2017-07-23).
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De har haft mycket varierande uppdrag och tidsramar, och därför också i mycket olika
utsträckning kunnat göra ingående analyser.

Material

Materialet utgörs i huvudsak av kommittébetänkanden och andra förarbeten från och
med 1970-talet, då det som blev socialtjänsten började utredas och förberedas, till och
juni 2018. För en förståelse av socialtjänstreformens bakgrund och socialtjänstens historiska förutsättningar beskrivs och analyseras också äldre lagar om fattigvård och andra
sociala verksamheter samt förarbeten till dessa. På några punkter görs jämförelser med
den nuvarande hälso- och sjukvårdslagstiftningen och dess förarbeten, som tillkommit
parallellt med lagarna och förarbetena om socialtjänsten.
De formella förutsättningarna för de verksamheter som föregick dagens socialtjänst
förändrades åtskilliga gånger, och även socialtjänstens regelverk har konstant förändrats
i olika delar under de senaste decennierna. Det innebär att enbart det material som avser
dagens socialtjänstlagstiftning är omfattande. Översiktligt kan det delas in i följande
faser:
Socialtjänstreformen och dess tillkomst, från 1967 till 1981. I denna fas låg fokus på Socialutredningens betänkanden om en socialtjänstlag samt regeringens proposition och
socialutskottets betänkande i samma fråga. I den processen togs också särskilda lagar
om tvångsvård för barn och unga samt personer med missbruksproblem fram, LVU och
LVM. Parallellt pågick också andra viktiga arbeten, bland annat utredningar om utbyggd
barnstugeverksamhet och en samlad hälso- och sjukvårdslagstiftning.
Nya tvångsvårdslagar, från 1982 till 1990. I denna fas började SoL och den nya hälso- och
sjukvårdslagen gälla. De nya lagarna om tvångsvård för barn och unga respektive
personer med missbruksproblem trädde också i kraft, men kom nästan omedelbart att
följas upp och förändras. Förarbetena under denna fas gäller i första hand de nya lagar
som så småningom infördes, 1988 års LVM och 1990 års LVU. Ett viktigt parallellt
arbete ledde fram till en ny lag för landstingens särskilda omsorger för människor med
utvecklingsstörning.
Strukturförändringar och nya uppgifter för socialtjänsten, omkring 1990 till 1995. I denna fas dominerades förarbetena av de strukturförändringar som innebar ändrade ansvarsförhållanden
och nya uppgifter för socialtjänsten inom äldreområdet (Ädelreformen) och funktionshinderområdet (Handikappreformen med införandet av LSS och Psykiatrireformen).
Översyner av SoL, från 1991 till 2001. I denna fas, som inledningsvis överlappar den
föregående och därefter den följande, återvände regering och riksdag till SoL som en ram
för verksamheten. Två översyner av lagen genomfördes och ett antal ändringar beslutades
med följden att en ny lag, 2001 års SoL, infördes.

12

Fördjupningar avseende enskilda målgrupper, från mitten av 1990-talet. I denna fas har olika
målgruppers behov och förutsättningar fokuserats snarare än helheten eller en viss typ av
frågor för flera målgrupper. Det har gällt
• barn och unga genom bland annat utredningar om barnmisshandel, social barnoch ungdomsvård samt två översyner av LVU
• personer med funktionshinder genom bland annat översyn av personlig assistans,
uppföljning av Psykiatrireformen samt två översyner av .personer med missbruksproblem genom bland annat en översyn av LVM och en utredning om den samlade
missbruksvården
• äldre personer genom bland annat utredningar om bemötande av äldre, uppföljning av Ädelreformen, betydelsen av en åldrande befolkning samt värdegrund och
kvalitet i äldreomsorgen.
Ny översyn av SoL, från 2017 till hösten 2018. I denna pågående fas, som överlappar den
föregående, har regeringen på nytt återvänt till de övergripande frågorna om SoLs
konstruktion och innehåll, bland annat avseende målgruppsindelningen och biståndsparagrafens funktion som grund för annat bistånd än för försörjning.

Metod

Såväl det äldre som nutida materialet studeras med en idéhistorisk metod med textanalys
och kontextualisering av tankar och tankemönster. Etiska diskussioner, argument och
ståndpunkter beskrivs och analyseras dels utifrån den betydelse de haft i olika texter,
dels utifrån hur dessa texter samspelat med varandra och i viss mån med de politiska och
sociala förhållanden som aktualiserat översyner och lagändringar. Eftersom materialet i
huvudsak utgörs av officiella texter uppmärksammas också användning av begrepp och
retoriska mönster eller strategier. Det ingår inte i syftet att ta ställning till värdefrågorna
och direkta etiska analyser av dem görs inte.
Socialtjänsten är i högsta grad en pågående och föränderlig verksamhet. Den här
studien har skrivits samtidigt som nya översyner pågår av SoL och LSS på uppdrag av
regeringen. Dessutom bereder Regeringskansliet ett förslag till ny LVU som överlämnades 2015. Inom ett par år kan alltså stora delar av socialtjänstlagstiftningen vara en annan
än i dag. Därför är det rimligt att läsa den här studien som en historisk översikt och analys
också av dagens regelverk och dess bakgrund. De första femtio åren med socialtjänsten
blir då är en del av de knappt femhundra år som det i Sverige funnits offentligt reglerade
insatser för människor som behöver stöd för sitt dagliga liv.
Begrepp och termer inom det sociala området har förändrats dramatiskt över tid
och är fortfarande under utveckling. Här används de benämningar som förekommer i
äldre texter när dessa beskrivs och analyseras. I mer övergripande avsnitt används de
begrepp och termer som i dag är etablerade i officiellt språkbruk utifrån vad som anges
i lagtext, Socialstyrelsens Termbank och andra relevanta källor. För hela det område
som behandlas i studien används termerna fattigvård, socialvård och socialtjänst. Dessa
tre termer har avlöst varandra i tid, med ”fattigvård” som dominerande benämning till
mitten av 1900-talet innan ”socialvård” tog vid för att omkring 1980 successivt ersättas av
”socialtjänst”.
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Tidigare forskning

Värdefrågor i äldre tiders fattigvård och andra offentliga stödformer har uppmärksammats i historisk forskning och i studier inom socialt arbete. Studierna avser avgränsade
tidsperioder eller särskilda delar av det sociala området. Ofta har material, frågeställningar
och resultat mera relaterats till politiska och sociala förhållanden som kan förklara beslut
och vägval än till de etiska argument och överväganden som beslutsfattare hänvisat till.
Forskningen om dagens socialtjänst har på flera sätt uppmärksammat värdefrågor,
men även här har olika delar av socialtjänstens område behandlats för sig. Det finns
inte någon studie av värdefrågor som utgår från regelverk och förarbeten inom hela
socialtjänstområdet.
Relevant sekundärlitteratur refereras i anslutning till olika delar av studien.

Disposition

Studien är indelad i fem delar:
• En översikt av den äldre historien med fokus på värdefrågor i regler och former
för stöd åt fattiga från reformationen till tiden närmast före socialtjänstreformen
• En beskrivning och analys av överväganden, förslag och beslut om socialtjänstens
övergripande mål och inriktning, bland annat i SoL:s så kallade portalparagraf
• En beskrivning och analys av överväganden och ställningstaganden kring frivillighet och tvång inom socialtjänstens område
• En beskrivning och analys av de överväganden och ställningstaganden i värdefrågor som rör socialtjänstens målgrupper, särskilt barn och unga, människor med
funktionsnedsättningar och äldre människor
• En övergripande diskussion om etikens roll i förarbeten och lagar, konstanter och
viktiga skillnader över tid uppmärksammas i förhållande till bland annat frågor
om förhållandet mellan stöd och kontroll.

Några kommentarer

Jag är inte en helt neutral betraktare av de frågor och det material som tas upp i den här
studien. Tre av de kommittéer som nämns i de följande kapitlen har jag själv arbetat för
som sekreterare: den parlamentariska äldreberedningen Senior 2005, Assistanskommittén/LSS-kommittén och Utredningen om tvångsvård för barn och unga. Till stor del är
det erfarenheterna från dessa kommittéer som lockat mig att skriva studien, inte minst
eftersom jag haft anledning att fundera över likheter och skillnader mellan frågor som
gäller barn och unga, människor med funktionshinder och äldre människor. Samtidigt
har arbetet med studien gett nya perspektiv också på det arbete som jag och andra gjorde
med dessa utredningar.
Även om jag haft anledning att fundera över hur socialtjänstens hanteras i lagar och
förarbeten, var det Erik Blennberger som kom med idén till den. Erik hade inte bara
skrivit mest och bäst i Sverige om etik i socialt arbete. Han hade också medverkat som
etikexpert i flera statliga utredningar och blivit nyfiken på hur värdefrågor överhuvudtaget hanterats av statliga kommittéer som arbetat med socialtjänstfrågor. Erik gav mig
också möjlighet att få viktiga synpunkter och kommentarer på ett utkast till studien vid
ett seminarium på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Jag vill särskilt tacka Eva Jeppsson
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Grassman, Tomas Brytting, Martin Börjesson och Lars Trägårdh för de viktiga synpunkter och kommentarer de bidrog med under seminariet. Tomas har också hjälpt till med
utgivningen i Ersta Sköndal Bräcke högskolas serie med arbetsrapporter.
Det största tacket går till Erik, som hastigt gick bort våren 2018. Studien hade överhuvudtaget inte skrivits utan hans klokhet, sakkunskap och levande engagemang för de
frågor som jag behandlar. Saknaden efter honom är inte heller bara personlig. Mer än
kanske någonsin tidigare behövs fortsatta studier och diskussioner kring etik i socialt
arbete, socialtjänst och socialpolitik av det slag som han bedrev och stimulerade.
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Den äldre historien – från reformationen till till mitten av
1900-talet
Det långa tidsperspektivet

Det fanns en tid när statliga utredningar inom det sociala området tog avstamp i forntiden. Det långa tidsperspektivet hjälpte det officiella Sverige att hantera frågorna om
fattigdom och fattigvård – två oönskade men ofrånkomliga företeelser i 1800-talets och
det tidiga 1900-talets samhälle.
Den första fattigvårdskommittén, tillsatt av riksdagen 1809 och färdig först tolv år
senare, inledde sitt slutbetänkande med en tusenårig exposé av fattigdomens historia i
Sverige. Där fastslås att fattigdomen ”beklageligen” infördes i Sverige med kristendomen och dess idé om värdet av goda gärningar. Därefter hade landet fyllts med ”onyttige
lättingar och late tiggare, som alltsedan icke kunnat utrotas”. Annat var det i forntiden.
Då klarade sig var och en efter egen förmåga och kunde fritt ta livet av sig. Oönskade
barn sattes ut i skogen – eller adopterades bort – och gamla människor såg till att dö
innan de låg andra till last. Som goda kristna tog kommitténs ledamöter avstånd från allt
detta. Men det går att ana viss beundran och nationell stolthet över de brutala sederna i
återgivningen av vad forntidens götar ska ha uppfattat som ett uselt liv och en hederlig
död:
Sveriges förste Inbyggares naturliga enfald, stränga och obeqväma lefnad, obegränsade
frihet och falska begrepp om ära gjorde all fattigdom då för tiden, om icke alldeles okänd,
åtminstone lätt att afböja. När hvar och en utan hinder kunde försörja sig huru han helst
ville och dertill ofta blott genom kropps-styrkan bereda sig medel; när den som fann
sig ledsen vid verlden eller onyttig till ytterligare lefnad, kunde utan fruktan och skam
afhända sig lifvet; och när man älskade mer en hederlig ansedd död, än en usel lefnad,
samt afskydde en onyttig och sjuklig ålderdom; så följde af detta allt, att hvar och en
förskaffade tarflig bergning åt sig sjelf och de sina, så länge hälsa och krafter tilläto, och
att den, som icke längre kunde försörja sig sjelf ändade sitt lif.10

Kommittén leddes av den gamle gustavianen och upplysningsmannen Nils von Rosenstein. Bland förslagen fanns en del radikala förslag om bland annat. rättigheter till en
fattigvård som skulle finansieras med en särskild fattigskatt.11 Förslagen gillades inte att
riksdagen, som anade att de skulle leda till en fortsatt ökning av antalet ”lättingar”. Det
som står om avsky för en ”onyttig och sjuklig ålderdom” var för övrigt ekon från en historiebok från mitten av 1700-talet där ättestupan beskrevs på ett liknande sätt. Ättestupan
betraktades vid denna tid som ett historiskt faktum och en källa till nationell stolthet.

10 Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll. 1. Betänkande om fattigvården i riket. 1823–1824, s. 76.
11 Sverker Oredsson, ”Samhällelig eller enskild fattigvård? En linje i debatten inför 1871 års fattigvårdslagstiftning”, i Scandia
37:1 1971, s. 149 ff.; Hans Wallentin, ”Värdiga och ovärdiga i socialpolitiken”, i Etik och idéhistoria i socialt arbete. Red. Alf
Ronnby. 2 rev. uppl..1993, s. 221.
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Bruket av den ansågs vittna om svenskarnas grundläggande mentalitet, med starka preferenser för fysisk och mental styrka.12
Nästa fattigvårdskommitté tillsattes 1837 och var klar redan två år senare. Under
ledning av juristen Samuel Abraham Leijonhufvud tog den ett brett grepp om fattigdomsfrågan och levererade förslag till såväl förebyggande som stödjande och organisatoriska åtgärder. Åtminstone tre viktiga regelverk följde på utredningens förslag: 1842
års folkskolestadga, 1847 års fattigvårdsförordning och 1862 års kommunalförordningar.
Någon generell rätt till fattigvård var utredningen inte beredd att föreslå. Den delade i
princip den tidigare kommitténs historieskrivning, men hoppade över hänvisningarna till
den hedniska tiden. Istället gick den nya kommittén direkt in på tiden efter den ”Christna
Religionens antagande” med de ”mildare seder och de mera utbildade begrepp om
menniskovärde, som dervid inträdt” samt den ”första allmännare antagna föreställningen
om Allmosor och Allmosehjon”.13
En kommitté som på riksdagens initiativ såg över fattigvårdslagstiftningen 1869–1870
byggde vidare på den föregående utredningens bakgrundsbeskrivning och nöjde sig med
att beskriva den aktuella utvecklingen som utgångspunkt för förslag om en mer återhållsam fattigvård efter de svåra svältåren under slutet av 1860-talet. Möjligen hade hänvisningar till ättestupor och andra ytterligheter gett dessa ambitioner en alltför hårdhjärtad
och kallsinnig inramning.
Desto grundligare behandlades den historiska bakgrunden av det tidiga 1900-talets
Fattigvårdslagstiftningskommitté under ledning av juristen och tidigare civilministern
Johan Widén. Kommittén gav en annan jurist, hovrättsassessorn Gustaf Lindstedt, i
uppdrag att göra en översikt av den svenska fattigvårdslagstiftningens utveckling. Resultatet blev en hundrasidig bok som gavs ut separat vid sidan av kommitténs betänkanden. Lindstedt konstaterar att det inte förekom någon ”egentlig fattigvård […] bland de
forntida inbyggarna” i Sverige. I likhet med Rosensteins utredning hänvisar Lindstedt
till att barn sattes ut om de var ”klena, vanföra eller lytta” och att sjuka och ålderdomssvaga ”plägade ej sällan själfva beröfva sig lifvet för att rädda sig undan fattigdom och
nöd”.14 Först när kristendomen blev utbredd uppkom fattigvården i landet. Den utgick,
enligt Lindstedt, från barmhärtigstanken och välgörenheten som en kristen dygd.15 Även
i Fattigvårdslagstiftningskommitténs förslag till ny fattigvårdslag åberopades fattigvårdens uppkomst i anslutning till kristnandet av Sverige, men med ett tillägg om att det som
då uppstod snarast var fattigvård i mer organiserad form genom kyrkan. Dessförinnan
var fattigvården ”ett de enskilda samhällsmedlemmarnas åliggande”.16
Även Socialvårdskommittén, under ledning av socialdemokraten Bernhard Eriksson
som varit landets förste socialminister, utgick i sitt slutbetänkande 1950 från fattigvårdens
12 Med forntidens Sverige hade ättestupan inget att göra; den var hämtad från en isländsk saga och okänd i svenska texter och
traditioner före mitten av 1600-talet. Pär Alexandersson, Ättestupans förvandlingar: åldrande, hot och rädsla under 350 år. Acta
Academiae Regiae Gustavi Adolphi 138. Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur. Uppsala. 2015, s. 89 f. och passim.
13 Underdånigt betänkande, med dertill hörande handlingar, angående fattigvården i riket, utom Stockholms stad, jemte dermed
sammanhang egande ämnen. 1839, s. 4..
14 Ännu under 1980-talet dök ättestupan upp som en gammal form av fattigvård i en presentation av den nya SoL som gavs ut i
flera upplagor. Se Leif Holgersson, Socialtjänst. Lagtexter med kommentarer i historisk belysning. 8:e uppl 1998, s. 13 f.
15 Gustaf Lindstedt, Öfversikt af den svenska fattigvårdens historia intill Kungl. förordningen angående fattigvården den 9 juni
1871. 1915, s. 3 ff.
16 Förslag till lag om fattigvården, afg. den 29 april 1915 af Kungl. Fattigvårdslagstiftningskommittén. 1915, Motiver s. 1.
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kristna grund: ”Historiskt kan fattigvården sägas ha sitt ursprung i den inbördes hjälpverksamhet, som på grundval av det kristna kärleks- och barmhärtighetsbudet utövades
inom församlingarna under tidig medeltid och som även kom till uttryck i landskapslagarna.” Kommitténs intresse för frågan hade mindre med någon vurm för kristna dygder
att göra än med en vilja att fokusera det offentliga åtagandet inom området. ”Går man
långt tillbaka i tiden är det över huvud taget svårt att avgöra, huruvida den verksamhet, ur
vilken vår tids fattigvård vuxit fram, bör betecknas såsom offentlig eller enskild”, konstaterade kommittén.17
Hänvisningarna till fattigdomens och fattigvårdens grunder i de äldre utredningarna
markerade åtminstone fram till början av 1900-talet både acceptans och distans i förhållande till fattigdom och fattigvård. Acceptans genom att den kristna värdegrunden lyftes
fram, vilket givetvis var en stark markering i ett land där stat och kyrka hängde samman.
Distans genom att fattigdomen och fattigvården relativiserades som beroende av religiösa
och sociala synsätt snarare än av människors faktiska levnadsförhållanden och maktfördelningen i samhället. Åtminstone under 1800-talet gav svenskarnas ”ursprungliga”
förhållande till de faktorer som hängde samman med fattigdom en sorts sanktion åt de
samtida försöken att avgränsa fattigvårdens ansvar och minska behoven av dess insatser.
Blandningen av acceptans och distans fanns också i de regleringar som sedan reformationen avsett fattigvården.

Dygder och plikter under förändring
Goda gärningar och världsliga plikter

Under medeltiden hade fattigvården i Sverige, liksom i andra kristna länder, mötts med
olika insatser inom ramen för den katolska kyrkan. Arbetet byggde på en hög värdering av
goda gärningar i form av allmosor och annan välgörenhet. Eftersom givmildheten antogs
hjälpa givaren till frälsning och syndernas förlåtelse var det i princip inte avgörande vem
den riktades till. Det fanns också en föreställning om de fattiga och sjuka som märkta av
ett lidande som innebar ett syndastraff redan i denna världen och som ställde dem i ett
särskilt förhållande till Gud. Samtidigt var många nödlidande utstötta och stigmatiserade,
och gapet mellan hård verklighet och religiösa kärleksideal stort.18 I delar av Nordeuropa
hade tiggare också börjat framställas i ord och bild som lata, falska och potentiella hot
mot samhällsordningen under 1300- och 1400-talen.19
Stödet och vården organiserades genom kloster, hospital och lokala församlingar. Då
liksom senare motiverades omsorgen om fattiga och sjuka ofta med hänvisningar till
Matteusevangeliet 25:31–46:

17 Socialvårdskommitténs betänkande. 17. Utredning och förslag angående lag om socialhjälp m.m. (socialhjälpslag). SOU
1950:11, s. 1.
18 Sveriges kyrkohistoria. Huvudred. Lennart Tegborg. 1. 1998, s. 215; Sveriges kyrkohistoria. Huvudred. Lennart Tegborg. 2.
1999, s. 64 ff.; Bronisław Geremek, Den europeiska fattigdomens betydelse. 1991, s. 25 ff.; Gabriela Bjarne Larsson, ”Syndens
pris”, i Usla, elända och arma. Samhällets utsatta under 700 år. Red. Sofia Holmlund och Annika Sandén..2014, s. 47.
19 Paul Vandenbroek, ”The people’s vengeance on perfection: on the iconography of Hiernonymys Bosch’s lost composition
Christ Driving the Trades from the Temple”, i On the Trail of Bosch and Bruegel. Four Paintings under Cross-examination.
London 2012, s. 111..
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När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han
sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja
människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om
sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni
som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens
skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag
var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och
ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga:
’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg
vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk
eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för
någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’
Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ’Gå bort från mig, ni förbannade, till
den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att
äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om
mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.’
Då kommer också de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller
hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då skall han svara
dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller
gjort för mig.’ Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.”.2020

Världsliga myndigheter och inrättningar som skrån och gillen hade inte helt saknat
intresse för fattigvården, men det var först efter reformationen som den svenska staten
började ta ett övergripande ansvar för frågan.21 Det utökade ansvaret finansierades
genom att kyrkogods och sädestionden drogs in till kronan, som också fick ordna hospitalsväsendet. Religiösa faktorer samspelade med ökade ambitioner hos den statsmakt
som formerades av Gustaf Vasa att kontrollera kyrkan och undersåtarna. Martin Luther
värderade arbetet högt och tillhandahöll den principiella grunden för den nya synen på
fattigdom och fattigvård. I en skrift från 1520 underströk han att allt tiggeri borde förbjudas. Varje stad skulle sörja för sina fattiga och se till att inga tiggare fick komma in, inte
ens om de kallade sig för pilgrimer eller tiggarmunkar. Dessutom borde den organiserade
fattigvården begränsas till en basal nivå som inte lockade till lättja på andras bekostnad.
Den som inte vill arbete ska inte äta, hävdade Luther, och den som vill bli rik ska ta till
plogen.22 Några år senare tog Olaus Petri tydligt avstånd från tanken på goda gärningar,
såsom givande av allmosor, som en väg till frälsning. Det enda viktiga var den osynliga
mildhet och barmhärtighet som låg i kärleken till Kristus, menade han.23 Förändringar
20 Svenska Bibelsällskapets webbplats.
21 Lindstedt 1915, s. 9.
22 Martin Luther. An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung. I Werke 6. Weimar. 1888,
s. 450 f. Om Luthers syn på arbetet, se Carl-Henric Grenholm, Arbetets mening: en analys av sex teorier om arbetets syfte och
värde. Uppsala studies in social ethics 11. Uppsala universitet. 1988, s. 150 f. och 166 ff. Luther hänvisade till Paulus Andra Thessalonikerbrev 3:10 när han hävdade att den som inte vill arbeta inte heller ska äta.
23 Olaus Petri. En liten bok, därute förklaradt varder, hvarigenom människan får den blotta saligheten, om det sker af hennes
förtjänst eller af Guds blotta nåd och barmhärtighet, I Olavus Petri Samlande skrifter 2. Red. Bengt Hesselman. 1915, s. 514 f.
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av detta slag var dock inte unika för lutherskt influerade områden. I både katolska och
protestantiska länder ökade vid denna tid intresset för en mer organiserad, och efter hand
mer repressiv, fattigvård. Från och med 1520-talet fick missväxt, epidemier och social oro
myndigheter på olika håll att ta över kontroll över fattigvårdsinrättningar och motverka
tiggeri.24
Vid sidan av relationen mellan Gud och människa blev således en annan, mer
inomvärldslig relation allt viktigare i förhållandet till fattigdomen. Conny Blom har
beskrivit de värdemässiga förskjutningar som ägde rum i officiella texter från reformationen och fram till mitten av 1600-talet. Generellt handlar det om en utveckling från
andliga värden mot alltmer materiella värderingar med fokus på arbete, ansvar och lydnad.
Vissa förreformatoriska föreställningar om de fattiga som satta i ett särskilt förhållande
till Gud dröjde visserligen kvar under en tid. Men efter hand ledde statens betoning av
arbetets värde till ökad klassificering, kontroll och misstänkliggöranden i syfte att urskilja
de ”rätta” fattiga samt klappjakt på de som försökte undkomma arbetskravet. De offentliga myndigheterna tog på sig ett moraliskt ansvar för de (verkligt) sjukas och fattigas
välfärd, vilket åtföljdes av krav på de nödlidandes ödmjukhet och lydnad. Hjälpsamheten,
barmhärtighet eller godhet blev en del av överhetens ansvar och kristliga plikter som
de förde vidare till undersåtarna och bevakade bland dem. Vid 1600-talets mitt återstod
inget av den vördnad och aktning som fattiga kunde bemötas med före och direkt efter
reformationen, åtminstone inte i officiella texter. Kraven på kompetens och effektivitet
ökade också, vilket ledde till att allmosor inte delades ut direkt till de fattiga utan ”sattes
på ränta” för att stärka hospitalets ställning.25
Den alltmer kontrollfixerade fattigvården behöver inte ha uteslutit en patriarkal
omsorg. Som Roger Qvarsell noterar är det anakronistiskt att tänka sig att social kontroll
och omsorg skulle stå i konflikt med varandra under 1600-talet, när den så kallade
treståndsläran och hustavlan utgjorde ett socialt och etiskt system för hur ansvaret för de
som inte kunde försörja sig skulle fördelas inom samhället.26 Treståndsläran och hustavlan beskrivs i Luthers lilla katekes med det grundläggande budskapet att varje person
har sin roll i tillvaron utifrån en uppdelning av världen i olika stånd – det andliga, det
världsliga och hushållet – med överhet och undersåtar.
Tonen anslogs i Ordning för Stockholms Helgeandshus och Hospital, utfärdad i
Gustav Vasas namn i september 1533 och med en normerande betydelse för fattigvården även utanför huvudstaden. Helgeandshuset hade tillkommit ett par år tidigare sedan
Gustav Vasa befallt att de fattiga och sjuka i stadens olika helgeandshus och sjukstugor
skulle samlas i det tidigare Gråbrödraklostret, beläget på nuvarande Riddarholmen. Även
i andra städer genomfördes liknande förändringar i syfte att centralisera verksamheten
till ett enstaka helgeandshus eller hospital. Fortfarande kunde romersk-katolska präster
vara föreståndare, men det ändrades efter några år .27 För tillkomsten av 1533 års ordning

24 Geremek 1991, s. 144 ff.
25 Conny Blom, Tiggare, tidstjuvar, lättingar och landstrykare: studier av attityder och värderingar i skrån, stadgar, ordningar
och lagförslag gällande den offentliga vården 1533–1664. Bibliotheca historica Lundensis 73. Lunds universitet. 1992, s. 57 ff., 129
ff., 237 ff. och 255 f.
26 Qvarsell 2013, s. 67 f.
27 Sveriges kyrkohistoria. Huvudred. Lennart Tegborg. 3. 1999, s. 54 ff.
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spelade Olaus Petri och magistraten en viktig roll, och kristendomen åberopades som
grund för reglerna:28
Såå och effter thet, att wij nu aff guds Nåde Haffue lärtt besynna giönom gudz helga
ordh, att osz påå vårtt Embetes vegna bör såå vell veta the fattiges bästa, som alle andres,
ther osz är befalningh offuergiffuen her ij Staden, och tuiffle wij inthet, att wår gudh och
Skapare vorde thett icke tagandes till godho, om wij allenaste brukadom vår befalningh
the helbregda till bistånd och låthe the fattige siuke bliffua, the ther doch merha hielp
behöffua, effter thet the icke kunna hielpa sigh sielffue.29

Reglerna begränsade hospitalets ansvar till stadens egna nödlidande och bara till dem
som inte kunde klara sig på annat sätt. Det gällde ”gammalt folk som oberycktatt är, och
eij lenger förmå hålla huss och heman vppe, för theras ålderdom skull” och ”vngtt eller
gifft folk [med] sådana siukdom skull att the äro ij thet meniga bästa onyttige”.30 Om
någon fördes till ”Siukestuffuan” från landsbygden så skulle de skickas hem igen. Genom
tillägget ”huar församlingh måå föda sijna siuka” markerades att fattigvården var en plikt
för den lokala nivån i den nya statskyrkliga organisationen.31 Av reglerna framgick alltså
en indirekt försörjningsplikt för unga och gamla, men även de som togs in på hospitalet
förväntades arbeta så långt som möjligt. Det kunde handla om att spinna garn, binda
not eller ta hand om döende likar: ”När som nogor ligger vthi sitt ytersta, tåå skola the,
som klärken ther till skickar, achta vppåå then siuka, och trösta honom vijd thed sett
som them befallatt är aff klärken, huilken som thet icke vijll giöra, han skall straffas ther
öffuer, effter som klärken förelegger.”32 De intagna förbjöds att upprätta testamenten
och allt som de ägde tillföll hospitalet efter deras död. Det kan tilläggas att hospitalet inte
bara var hänvisat till offentlig finansiering och konfiskering av de intagnas ägodelar. Det
gamla systemet med allmosor och annat frivilligt stöd fanns kvar och skulle aktiveras när
”någon deell fattas ij Hospitalen och ther kommer icke såå mökijn hielp som behöffues”.
För de intagnas sinnelag och beteende skulle hospitalet bedriva en uppbygglig verksamhet som de intagna ödmjukt förväntades ta del av vid gudstjänster och måltider. Särskilda
regler gällde för de som ägnade sig åt brott, kivades och trätte på andra eller hamnade
i slagsmål. Ingen fick gå och tigga på stadens gator utan tillåtelse av de ansvariga för
hospitalet.33
Helgeandshuset på Gråmunkeholmen flyttades under 1550-talet på order av Gustav
Vasa till Danviken utanför staden. Flytten motiverades med sanitära skäl, men kan också
ha varit sätt att minska fribrödernas antal. Redan tidigt efter 1533 års ordning hade
kungen gett uttryck för att fribrödernas ställning var för gynnad och anklagat Olaus Petri
för att ha gett en ”löösachtigh hoop tillfälle och wilkor, att blifue ther vthi spetalen” utan
att stå under någon världslig kontroll. Några fribröder nämndes inte i den stadga som
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Axel Klockhoff, Danviks hospital: dess rättsliga ställning. 1. 1935, s. 134 ff.
Konung Gustaf den förstes registratur. 8. Riksarkivet. 1883, s. 290. Jfr Blom 1992, s. 14.
Konung Gustaf den förstes registratur. 8, s. 293.
Ibid., s. 296 f.
Ibid., s. 298.
Ibid., s. 291 ff.
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senare utfärdades för hospitalet i Vadstena.34 Det grundläggande budskapet i 1533 års
stadga om fördelningen mellan hospital och församlingar upprepades dock i ett rikstäckande sammanhang i 1571 års kyrkoordning. Utgångspunkten var givetvis religiös även
denna gång:
Ibland alt annat som wår käre HERre Jesus Christus och helga Apostlar både med ord
och exempel oss befalat haffua, är the itt stycke thet ringaste, at wij skole lata oss wårda
om the fattiga, siuka, halta och blinda, hwilke, lika som the sielffue ingen god rådh för
sigh weta kunna, så moste the al lijta til andra om theras nödtorfft, therföre står icke heller
oss Christnom widh wår Christeliga troo och ewiga saligheet tilgörandes, thenna delen
försuma eller tillbaka settia, Ty såsom Paulus tilkenna giffuer, then thet gör, nemliga, sina
wårdnadher försumar och öffuergiffuer, han är ock werre än en Hedninge.35

Uppmaningarna till församlingarna upprepades och konkretiserades. Eftersom ”the
almenneligha Hospitaler äro fåå och swage” vore det gott och kristligt om också några
mindre sjukstugor med fyra till sex platser uppfördes. ”Therföre skola oc Landzpresterna
förmana theras soknafolk, at the til sådana milda gerning, som är, at tessa små Siukastoffuor kunde warda kunde warda wid theras Kyrkior bygda, wilia wara behielpelige”, hette
det i kyrkoordningen.36
Hårdare tag mot tiggeri

Ett par decennier in på 1600-talet skärpte statsmakten tonen och försökte ta ett samlat
grepp om fattigvården. Kyrkan behöll kapitlet om hospital och sjukstugor vid en revidering av kyrkoordningen under 1610-talet, men Gustaf II Adolf klagade över att hospitalsystemet inte fungerade. Trots att kronan lade ned stora resurser på att driva hospitalen
bredde tiggeriet ut sig i landet, hävdade han.37 Efter några års dispyt utfärdade kungen
en konstitution emot ”Tiggiare och tijdztiuffuer” i mars 1624 efter ett förslag av Axel
Oxenstierna. Nu var utgångspunkten inte enbart kristlig omsorg om nästan. Läget i
landet bedömdes vara alarmerande och kräva kraftfulla åtgärder. Dagligen märktes det
”skadelige och förderffuelige Tiggerijdt” som ”så framptt der emot i tijdh icke påfinnes
Någon boot, då skall Landet bliffua innan kort tijdh vpfylt medh Lätingar och mycket
onyttigt och skadeligit Partij”. Det gällde att i tid förekomma detta och ”holla vngdomen till arbete, ifrån Lätian, till ähra och dygdh, ifrån Last och blygsell”. Den religiösa
grunden var dock inte helt utelämnad, det kristna medlidandet med de som ”Gudh
haffuer täktz medh stoor siukdom och swagheet besökie” nämns som ett centralt värde
för fattigvården.38 Ambitionerna sammanföll med försök i andra delar av Europa för att

34 Blom 1992, s. 32 ff.
35 Laurentius Petris Kyrkoordning av år 1571. Utgiven av Samfundet Pro fide et christianismo; med historisk inledning av Emil
Färnström. 1932, s. 193 f.
36 Ibid.
37 Lindstedt 1915, s. 19 f.; Gunnar Wetterberg, Kanslern: Axel Oxenstierna i sin tid. 1. 2002, s. 378.
38 Pehr Erik Thyselius, Handlingar rörande svenska kyrkans och läroverkens historia. 1. 1839, s. 43 ff. Jfr Axel Oxenstierna,
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Afd. 1. Bd 1. Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien.
1888, s. 351 ff.
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skilja de verkligt behövande fattiga, som skulle få vård, från andra tiggare som skulle
sättas i arbete i tukt- och spinnhus.39
Kungen och hans kansler var ute efter en allmän reform av hospitalen, som skulle
organiseras så att det fanns ett i varje landsända. Därmed skulle kostnaderna för dem
hållas nere och deras arbete bidra till att utrota tiggeriet. Reformen omfattade även inrättandet av ett hospital i Vadstena för krigsfolk samt barnhus och tukthus för de arbetsovilliga runt om i landet.40 Stor vikt lades vid att hitta de ”vanföre och rätte fattige” som
kunde få tas in på hospitalen. Arbets- och försörjningsplikten efter förmåga gällde för
övrigt även där:
När någon skall tages i Hospitalet, då skall hans siukdom, feel, brist och wilkor wäl öffuerwäges, och dher han något sådant feel haffuer, att han till alt är odugze, då lägges vthi
the celler och på dhen redd som aff androm skötas moste. Men är han Lam på dhen ene
Lemmen eller på åtskillige tijdher siuk, så att han antheen medh then andre Lemmen
något arbethe kan göra, och vnderstundom när Siukdomen föreslår, förmå tiäna till
Födhan, så skall them icke Lättian tilstädias; Vthan sådant arbete påleggies, som swarar
dheres kraffter, och hwadh dhe i så motte förtiäna, thet wändes Hospitalen till godha.41

Vidare skulle inga barn tas emot vid hospitalen ”som färdige och vtan stoort lythe ähre”.42
Att de tidigare uppmaningarna till församlingarna om att bygga lokala sjukstugor inte
klingat ohörda framgår av texten. Dessa ”Käringie Stugur” utmålas nu dock som ”rätte
Orsaken till all Lättia och Tiggerij” och skulle enligt statens nya påbud avskaffas och
rivas.43
Reformförsöket ledde inte långt. Det blev inte några sammanslagningar av hospital
och församlingarnas sjuk- eller käringstugor blev kvar. Prästerna och bönderna var emot
reformen, och staten satsade sina krafter på deltagandet i det trettioåriga kriget.44 Det
utlovade krigsmanshuset i Vadstena inrättades dock. En del förtydliganden om avgifter
för intagande av fattighjon gjordes också när 1533 års hospitalsordning förnyades 1626.
I den nya hospitalsordningen infördes dessa tydligare krav på de intagnas beteende.
Männen skulle bevisa sin lydnad och hörsamhet för att inte riskera att sättas i stocken.
Alla män som kunde ta sig ur sängen skulle också en gång i timmen under dagtid falla på
knä och läsa Fader Vår samt be Gud bevara överheten och fäderneslandet.45
Fattigdomen var ändå inte avhjälpt eller färdigdiskuterad. Inte minst kom de nya krig
som Sverige deltog i under 1600-talet att leda till en ökning av antalet fattiga. När missväxt
gjorde det svårt för många att överleva på landsbygden, sökte de sig till huvudstaden, där
människor levde på gatorna.46 Statens insatser kom också till stor del att handla om ett

39 Wetterberg 2002, s. 378; Clas Levin, Det sociala arbetets moraliska bas. I Villkorandets politik: fattigdomens premisser och
samhällets åtgärder - då och nu. Red. Hans Swärd och Marie-Anne Egerö. 2008, s. 89.
40 Thyselius 1839, s. 43 ff. Jfr Oxenstierna 1888, s. 351 ff.
41 Thyselius 1839, s. 48. Jfr Oxenstierna 1888, s. 355.
42 Thyselius 1839, s. 48. Jfr Oxenstierna 1888, s. 355.
43 Thyselius 1839, s. 49. Jfr Oxenstierna 1888, s. 356.
44 Wetterberg 2002, s. 380.
45 Lindstedt 1915, s. 23; Samfundet S:t Eriks Årsbok 1916. Utg. Gustaf Upmark. 1916, s. 107 f.
46 Lindstedt 1915, s. 33 f.
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fortsatt begränsat intag på hospitalen, önskemål om ökade insatser av församlingarna och
mer eller mindre drastiska åtgärder mot tiggeriet.
År 1635 ålades landshövdingarna att tillse att åldringar och sjuka som ingen tog hand
om togs in på hospital medan fattiga barn placerades på barnhus. Särskilda tiggarepass
kunde utfärdas för den som råkat i nöd utan att sakna arbets- och försörjningsförmåga.
Tre år senare ändrades instruktionen så att landshövdingarna skulle motverka utfärdandet av tiggarepass och istället förmå varje socken att hålla en stuga vid kyrkan där
församlingens fattiga kunde försörjas. Socknen var en gammal administrativ enhet som
långt fram i tiden förenade lokalsamhällets kyrkliga dimension med det praktiska ansvaret för exempelvis fattigvården, inte minst genom sockenstämmorna som kyrkoherdarna
förväntades leda.47
Ytterligare några år senare skärptes kraven genom 1642 års tiggareordning. Där
fastställdes att hospitalen bara skulle ta in fattiga och sjuka som saknade släktingar som
kunde försörja dem, ”ursinnige och besatte menniskor” samt personer med smittosamma sjukdomar. Den övriga fattigvården hänvisades på nytt till församlingarna och
deras fattigstugor. Flera förordningar och stadgor med liknande innehåll följde under de
följande decennierna. Det gällde bland annat krav på fördrivning av romer och resande
ur riket samt förbud mot tiggeri genom skrifter vid trolovningar, gästabud, barndop och
begravningar hos adeln, prästerna och borgarna.48
Församlingarnas ansvar för den lokala sjuk- och fattigvården framgick på nytt av 1686
års kyrkolag. Där stadgades att kyrkoherden skulle ”tilsee, at the Huusarme och Tiggiare
i hans Sochn, eij lemnas oförsörgde, eij heller något olofligit Tiggerij, emot TiggiareOrdningen, i Sochnen tillåtets” (24 kap. 24 §). Lokalsamhällets ansvar lyftes också fram
genom ett krav på varje härad och socken att ”föda sine Fattige” och inte föra över dem
till andra socknar eller till hospitalen. Sjuk- och fattigstugor borde utan dröjsmål sättas
upp i varje socken, sades det vidare. Kyrkoherden borde påminna församlingsborna om
hjälp till byggandet och ”efter råd och ämne, af en frij och god willie, gifwa åhrligen något
til sin nödtorftige Jemnchristens underhåll, ther med at wijsa sin Tacksamhet emot Gud”.
Det var också kyrkohederns uppgift att samla och utdela de insamlade medlen åt de som
”bäst behöfva, och äre the elendigaste” (28 kap. 4–5 §§). En annan möjlig inkomstkälla
för fattigvården var böter för utövande av annan religion än den rätta kristliga läran sådan
den uttrycktes i den augsburgska trosbekännelsen och vid Uppsala möte 1593 (1 kap. 3 §).
Kyrkolagen hade också en del att säga om hospitalen. De fattiga som vistades där
skulle enligt 28 kap. 11 § föra ett gudfruktigt, ärligt och stilla liv:
Är någon bullersam, gerna kijfwar, går ut på Gator och Gårdar, til at öfwa sqwaller och
annan fåfängia, eller om Natten ligger borta ifrån Hospitalet; dhen samma sak skal först på
någon tijd umbära sin Kost, och ther thet intet hielper, drijfwas ifrån Hospitalet. Samma
Lag ware för then, som gifwer Föreståndarena, Prästen eller Sysslomannen, smälig Ord,
och wil sig intet bättra.49

47 Carin Bergström, Mitt i byn. Med kyrkan som följeslagare genom Sveriges historia, 2015, s. 50 och 150 ff.
48 Ibid., s. 24 ff.
49 1686 års kyrkolag. Utgiven av Samfundet Pro fide et christianismo; med inledning av Gabriel Thulin. 1936, s. 105.
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Med samhällsnyttan som drivkraft

Ännu i mitten av 1700-talet upprepade statsmakten det föregående seklets budskap,
bland annat i förordningar från 1741 och 1748 om löst och onyttigt folk samt tiggeriets
hämmande. I 1734 års lag anbefalldes på nytt uppförandet av fattigstugor i församlingarna.50 Nya omständigheter skulle efter hand bidra till ett mer samlat regelverk.
Hustavlans värld minskade gradvis i betydelse medan nya individualistiskt orienterade
religiösa strömningar fick genomslag.51 Från kontinenten kom ett inflytande från mer
humanistiska strömningar och en mer individbaserad samhällssyn med rättigheter och
skyldigheter. I Frankrike hävdade Montesquieu att staten har en skyldighet att säkra alla
medborgare en trygg existens när det gäller föda, kläder och hälsa.52 Men framför allt
kom omhändertagandet av fattiga och föräldralösa barn i fokus. Inom det området såg
makthavarna möjligheter att, med en annan ordning, häva den folkbrist i riket som var ett
av de största politiska bekymren vid denna tid.
År 1750 väckte riksrådet Claes Ekeblad tanken på en särskild kommission för att se
över hospitalen. Förslaget diskuterades först i den nyinrättade Serafimerorden, som skulle
ha de fattigas sak som en huvudangelägenhet, och därefter under de närmast följande
riksdagarna. Det motiverades särskilt med möjligheterna att omfördela hospitalens
resurser så att de mindre ägnades åt gammalt folk, som inte kunde avhjälpa folkbristen,
och mer åt späda och fattiga barn, som antogs kunna göra det. Efter hand kom också
barnhusens roll att uppmärksammas i detta sammanhang. Våren 1756 godkände riksdagens förordningsutskott ett betänkande med förslag på en särskild deputation som skulle
ha överinseende av alla barnhus och hospital samt arbeta för att de bättre skulle kunna
tjäna framtiden. Året efter inrättade Kongl. Maj:t en sådan deputation med företrädare
för stånden. (Kongl. Maj:t är under frihetstiden och senare efter 1809 års regeringsform
beteckningen på det statliga organ som nu brukar kallas regeringen.)
En stor del av deputationens arbete gällde situationen i Stockholm, men uppgifter
samlades in från hela landet och svenska ministrar i utlandet ombads lämna underlag om
hur fattigvården hanterades i andra delar av Europa. På en punkt agerade deputationen
snabbt. Efter ett halvårs arbete föreslog den nya bestämmelser om en bättre räkenskapsmetod för hospitalen, som Kongl. Maj:t nästan omedelbart biföll.53
Deputationens viktigaste förslag finns i den redovisning som lämnades till riksdagen
i mars 1761. Redovisningen tog inte upp det lokala arbetet i socknar och församlingar,
men föregrep senare fattigvårdsutredningar genom detaljerade beskrivningar av läget i
landet. I redovisningen beskrivs ingående den ekonomiska situationen vid hospitalen och
barnhusen. Det gäller bland annat fastigheter och fordringar. Talande nog presenterar
deputationen sitt förslag om en ”nödig och wiktig allmän författning” om hospital och
barnhus under rubriken ”Om Späda Barns Underhållande”. Där framhålls vikten av att

50 Lindstedt 1915, s. 39. Fattigstugorna nämndes inte i det äldsta förslaget till byggningabalk från 1692 men förekom i förslagen
från 1694 och framåt, se Förarbetena till Sveriges rikes lag 1686-1736. utg. Wilhelm Sjögren. 1900-1909, IV s. 302 och V s. 219.
51 Qvarsell 2013, s. 69.
52 Stig Jägerskiöld, Från fattigvård till socialhjälp: en studie i socialrättens rättshistoria och begreppsbildning. I Förvaltningsrättslig tidskrift 18. 1955, s. 251 ff.
53 Ulla Johanson, Fattigvård i Sverige under 1700-talet. I Oppdaginga av fattigdomen: sosial lovgiving i Norden på 1700-talet.
Oslo. 1983, s. 272 ff.
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hospitalen bara tar emot de som ”aldraminst äro i stånd at bidraga til sitt uppehälle”. För
att urskilja dessa delar deputationen upp de nödlidande i tre grupper:
Det första slaget äro sådane, som antingen af ålderdoms skröpligheter, långwariga krämpor
eller någon slags ofärdighet hindras at sielfwe förskaffa sig tillräckeligt uppehälle, och ej
äga anhöriga, som äro i stånd at sig om dem wårda, eller ock wid tiltagande ålder lidit
sådane olyckor, at deras näring afstadnat, samt nu mera blifwit orkeslöse, at wälja sig annat
näringssätt.
Det andra slaget äro dårar, krymplingar och med smittosamme eller obotelige siukdomar
behäftade minniskior, hwilkas wistande ibland andra är ohyggeligit eller skadeligit, och
således ej på något sätt kunna förwärfwa sig annat af sine medborgare, än deras medlidande.
Det tredje slaget äro späda barn, emedan deras bibehållande wid lif och hälsa tarfwar
den skyndesammaste hielp och undsättning; de kunna ej allenast icke gå ett steg til sin
räddning, eller därtil det ringaste bidraga, utan äro äfwen utur stånd at en gång klaga sin
nöd, samt därutinnan uslare än alla andra wanföra. De gifwa dock hopp, at med tiden
kunna blifwa nyttige medlemmar och hedrande efterkommande, och fordra fördenskul
ömmare wård, än alla andra nödlidande.54

Gruppindelningen bär spår av frihetstidens nyttotänkande. Dels betraktas de fattiga
barnen som särskilt värda stöd och omsorg eftersom det finns hopp om deras framtida
roll i samhällslivet. Dels motiveras hospitalsvården med omsorgen om samhällsmedlemmarnas trygghet: dessa ska skonas från att behöva möta de ohyggliga och skadliga personerna i den andra gruppen fattiga.
Under sitt arbete hade deputationen konstaterat att alla hospital och fattighus
var fyllda av det första slaget fattiga. Det hade ”kommit til en sådan wana, at en del
Föreståndare wägrat emottaga nödlidande af det andra slaget, såsom sådane hwilka skulle
förstöra den ro och snygghet, som ibland de förr antagne Hospitals hjonen härskat”.55
Deputationen konstaterade att denna ordning inte hade stöd i äldre lagar om tiggeriet och
ansvaret för olika grupper av fattiga. Flertalet ”hospitalshjon” var sådana som anhöriga
eller hemsocknen borde ”föda”. Bara en mindre andel av hospitalens platser användes
för sådana ”uslingar, som böra njuta underhåll af det allmänna”.56 Mot den bakgrunden
ansåg deputationen att en ”nog ansenlig tilgång blifwa öfrig til understöd för fattige barn,
då de, igenom föräldrarnas frånfälle och brist på anhörigas eller andra missundsamma
54 Berättelse til riksens högloflige ständer om den förordnade barnhus- och hospitals-deputationens giöromål, sedan sidsta
riksdag. 1761, s. 27.
55 Ibid., s. 26 f.
56 ”Usling” kunde i äldre svenska stå för ”stackare” eller ”olycklig person”, så som i Bengt Lidners diktrader ”På Nova Zemblas
fjäll, i Ceylons brända dalar, / Hvar helst en usling fins, är han min vän, min bror” från 1783. Det finns också en annan betydelse
i äldre och modern svenska. Där betyder ”usling” snarare en moraliskt dålig, gemen, lumpen eller feg person, med synonymer
som skurk, fähund och kräk. Se Svenska Akademiens ordbok, usling, https://www.saob.se/artikel/?seek=usling&pz=1 (hämtad
2018-03-10). I förordningstexten används ”usling” i den första betydelsen, men det kan noteras att den andra betydelsen också
förekom i mitten av 1700-talet.
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menniskiors omwårdnad, blottställas för den lika bedröfweliga och för Riket skadeliga
nödwändigheten, at i elände och wanskiötsel förgås”. Om detta kunde ordnas så skulle
folkmängden, ”den dyrbaraste Clenod i Rikets Krona”, inom kort genomgå en ”ansenlig
förkofring”. Många fattiga förutspåddes gifta sig och ”många menlösa uslingars suckar”
kunna avböjas.57
Riksdagen delade i huvudsak deputationens bedömningar och förslag. I juni 1762
sände ständerna ett brev till Kongl. Maj:t om utfärdande av en förordning om hospitalen
och barnhusen i riket, till stor del utifrån deputationens förslag men med vissa förändringar efter borgar- och bondeståndens diskussioner. I april 1763 beslutade Kongl. Maj:t
utan diskussion i riksrådet att verkställa ständernas förslag.58 Ekeblad hade nu blivit
kanslipresident, den tidens motsvarighet till statsminister, och var med när hans förslag
till sist ledde till en ny förordning.
Förordningen inleddes med att Kongl. Maj:t betygade att ”nödlidandes och wärnlösas
rätt” låg honom ”högt om hjertat” (texten skrevs i kungens namn men var inte ett uttryck
för personlig maktutövning). Men det framgick också att kristliga anstalter som hospital
och barnhus genom god hushållning måste ”förkofras, missbruk och egennytta förekommas samt inkomsterne på det för Riket fördelacktigaste sättet anwändas”.59 De traditionella barmhärtighetstankarna och samhällsförpliktelserna kompletterades alltså med ett
uttalat ekonomiskt nyttotänkande. Att de nödlidande och värnlösa gavs en uttrycklig
rätt till stöd kan tolkas som en markering av att staten hade det yttersta ansvaret för att
fattigvården fungerade och inte varierade hur mycket som helst mellan olika delar av
riket. Rätten till stöd blir då mera ett påtryckningsmedel mot städer och församlingar
än en principiell utfästelse till medborgarna. Det hindrar inte att rätten innebar ett annat
perspektiv på den enskildes tillgång till stöd än vad som tidigare gällt i svenska lagar och
förordningar. Även i deputationens rapport från 1761 hade det talats om ”wälgärningars
utdelande” istället för en rätt till stöd.60
I förordningen fördelades ansvaret för de nödlidandes försörjning enligt deputationens förslag, med mindre justeringar av indelningen av de fattiga i tre grupper. Indelningen kompletterades med ett uttalat ansvar för städer och församlingar att sörja för
allt stöd för personerna i den första gruppen. Endast de som ingick i den andra gruppen
skulle i fortsättningen få tas in vid hospitalen: eftersom ”hwar Sokn skal föda sine fattige,
så bör sådant, til obrottslig efterlefnad wederbörligen handhafwas, och inge fattighjon af
första slaget någonsin för framtiden, i de på Kronoförläningar fotade Hospitaler blifwa
intagne”.61 De statliga medel som blev över sedan den första gruppen fasats ut från hospitalsvården skulle användas till understöd av fattiga barn, som det var ”långt fördelagtigare” att låta stanna hos egna eller fosterföräldrar än att ta in på barnhus.62 För att bekosta

57 Berättelse til riksens högloflige ständer…, s. 32. Att hospitalen fortsatt behövde donatorer som skänkte pengar av kristlig
givmildhet framgår på s. 12 f.
58 Johansson 1983, s. 278.
59 Utdrag utur alle ifrån den 7. decemb. 1718./1791 utkomne publique handlingar. Red. Reinhold Gustaf Modée. 7. 1766, s. 5592.
60 Berättelse til riksens högloflige ständer…, s. 27.
61 Utdrag utur alle…, s. 5593.
62 Ibid., s. 5598 f.
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en mer fullständig fattigvård fick församlingarna rätt att ta ut en särskild fattigvårdsskatt
av invånarna.63
Genomförandet av de nya reglerna blev inte enkelt. Deputationen, som fortsatte sitt
arbete till 1765–1766 års riksdag, tillstod att fördelningen av fattiga mellan församlingar
och hospital var komplicerad. Det var svårt att utmönstra fattighjon från hospitalen och
föra över dem till församlingarnas fattighus utan konflikter med städernas och hospitalens privilegier. Nya hospital uppfördes inte heller som deputationen tänkt sig. Frågorna
diskuterades med viss hetta av ständerna och en annan riksdagsdeputation utarbetade ett
förslag till förnyad förordning. Enligt det förslaget skulle de skarpa gränserna mellan olika
grupper av fattiga luckras upp så att hospitalen även fortsättningsvis kunde ta emot gamla,
orkeslösa människor som varit vana vid att ha det bättre och som annars skulle riskera att
”förgås” i elände och vanskötsel. I december 1766 utfärdade Kongl. Maj:t en ny förordning
i enlighet med dessa tankar. En ny myndighet, hospitalsöverdirektionen, inrättades också
med uppgift att bland annat reglera antalet intagna på hospitalen och se till att de överskott
som uppstod av verksamheten verkligen användes till underhåll av späda barn.64 I den
nya förordningen fanns inget stadgande om en särskild fattigvårdsskatt, istället fick varje
församling återigen bestämma hur utgifterna skulle täckas. Därmed försvann en viktig
förutsättning för att rätten till fattigvård skulle få något större genomslag vid denna tid.65
I riksdagen fortsatte ändå den ekonomiska diskussionen om hospitalen och församlingarnas fattigvård. Ett resultat var kungörelsen med hemortsbestämmelser 1788. Där
föreskrevs att den socken där ”fattighjonet antingen haft eget hemman eller såsom inhyseseller tjänstehjon senast varit i skatt antecknad” borde ansvara för vården. Samtidigt infördes förbud för inhyseshjon att slå sig ned inom annat samhälle samt för anställande av
”något gammalt och mindre arbetsfört tjänstehjon” innan sockenstämman lämnat sitt
bifall.66
Vid sidan av dessa regler kom fattigvården och hospitalen att påverkas av de nya former
för sjukvården som utvecklades under 1700-talets andra hälft. Statliga länslasarett inrättades för personer med botbara fysiska sjukdomar och ett system med provinsialläkare
började byggas upp. Därmed kopplades den somatiska vården alltmer bort från fattigvården. Att det fanns en annan, nyttobaserad drivkraft inom sjukvården än fattigvården
gick att ana redan under 1600-talet. Då hade Collegium medicum inrättats som en sorts
ämbetsverk för sjukvården medan statens ansatser till större kontroll av fattigvården
misslyckats. Även vården av personer med psykiska sjukdomar kom mer i fokus och blev
en huvuduppgift för hospitalen, åtminstone i teorin och regelverket. 1775 års brev om
kronohospitalen fastslår att dessa endast är avsedda för dårar och svårt sjuka. Och 1791
års instruktion för det till öfverstyrelsen vid hospitalen, barnhusen och lasaretten angav
att hospitalen i första hand var avsedda för ”dårar och svagsinta”, därnäst andra personermed obotliga och ”ohyggliga” sjukdomar. Hospitalen och lasaretten organiserades dock

63 Ibid., s. 5593 f.
64 Klockhoff 1935, s. 256 ff.; Utdrag utur alle ifrån den 7. decemb. 1718./1791 utkomne publique handlingar. Red. Reinhold
Gustaf Modée. 8. 1774, s. 7256. Jfr Johansson 1983, s. 278.
65 Håkan Berggren och Göran B. Nilsson. Liberal socialpolitik 1853–1884. Två fallstudier. Studia historica Upsaliensia 17. 1965,
s. 7.
66 Lindstedt 1915, s. 54 f.
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tillsammans som delar av ett sammanhängande system med statliga sjukvårdsinstitutioner (under en tid ingick även de statliga barnhemmen i det systemet).67

Rättigheter under utveckling och avveckling
Förslag och lösningar under 1800-talets första decennier

Fattigvårdens omfattning, organisation och finansiering skulle fortsätta att sysselsätta
Sveriges politiker och ämbetsmän. Som framgått kom området att utredas och regleras
flera gånger under 1800-talet och början av 1900-talet.
Först ut var den kungliga kommitté som tillsattes 1805 för att föreslå hur fattigvården
i Stockholm skulle ordnas. Redan samma år resulterade arbetet i en kunglig kungörelse
med strikta kriterier för inflyttning av de arbetande lägre folkklasserna till Stockholm.
Bland annat förbjöds alla ”vanföra, lytta och till arbete odugliga personer” att flytta till
huvudstaden. Detsamma gällde alla som var äldre än femtio år och saknade säkra medel
för sin försörjning. Två år senare utfärdade Kongl. Maj:t en mer omfattande stadga för
fattigvården i Stockholm. Där fastslogs återigen rätten till fattigvård:
Alla werkeligen fattiga, det wil säga sådane, som icke hafwa eller sjelfwe kunna förtjena
hwad til deras nödtorftiga uppehälla erfordras, äro berättigade til den hjelp de behöfwa,
så widt den til wäga bringas. – Såsom nödtorftig underhåll för en fattig, anses et, som til
föda, kläder, husrum och wärma är oumbärligt, för at underhålla lif och helsa.68

Rättigheterna balanserades av tydliga skyldigheter för den enskilde. Ingen skulle få
understöd av fattigvården utan att behovet undersökts noga och utan ständig tillsyn av
att understödet används på rätt sätt. Den som fått understöd och senare fått möjlighet att
ersätta fattigvården skulle vara skyldig att göra så. Vidare skulle arbete göras tillgängligt
för alla som nödgades anlita fattigvården för sin försörjning. Genom utbildning skulle
arbetsdugligheten befordras hos de som saknat tillfälle att lära sig ett yrke. Det skulle
till och med vara möjligt för arbetsgivare att vända sig till fattigvården för att anvisas
dugliga arbetare. Allt tiggeri förbjöds och tiggare skulle kunna tvingas arbeta. Utöver
detta innehöll stadgan bland annat bestämmelser om skolundervisning för fattiga barn
mellan sex och tolv eller tretton års samt regler om läkarvård för fattiga.69
Det föregående seklets gryende rättighetstänkande levde alltså vidare i det tidiga
1800-talets officiella texter om fattigvården. Precis som tidigare var den svenska diskussionen i samklang med tendenser i omvärlden. I England hade rättighetsperspektivet
drivits långt genom den så kallade Speenhamland Act från 1795. Där fastslogs att även
de som inte var arbetsoförmögna hade rätt till allmänna medel om deras inkomst understeg en viss nivå, som fastställdes med ledning av priset på bröd. Mindre långtgående
rättigheter till fattigvård infördes i Danmark-Norge vid sekelskiftet 1800.70

67 Ibid., s. 51 ff.

68 Efter Joseph Müller, Fattigvården i Stockholm från äldre till nyare tid en historisk öfversikt. 1906, s. 99.: jämte beskrifning af
Stockholms stads arbetsinrättningar med anledning af den nya arbetsinrättningens fullbordan :
69 Ibid., s. 98 ff.
70 Jägerskiöld 1955, s. 254 f.
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På riksnivå fortsatte hospitals- och barnhusförordningen och 1788 års hemortsbestämmelser att gälla. De kompletterades 1811 med en förordning om att var och en som
inte själv behövde andras hjälp var skyldiga att bidra till de fattigas försörjning.71 Vid det
laget hade riksdagen tillsatt den första kommitté som hade i uppdrag att se över fattigvården i riket och som leddes av Nils von Rosenstein. I kommitténs betänkande återkom
delar av bestämmelserna i stadgan från 1807 och intentionerna bakom dessa. Kommittén
utgick från ett förebyggande och allmännyttigt perspektiv på fattigvården som tidigare
inte varit synligt i officiella texter. I den övergripande uppgift som kommittén föreslog
för fattigvården kombinerades samhällets förpliktelser mot de fattiga med en preventiv
uppgift att ordna arbete åt de som skulle kunna försörja sig själva och ett bibehållet fokus
på arbetsmoral och samhällsordning:
Fattigvårdens föremål skall vara, att lemna Fattiga Nödlidande och Behöfvande Personer
nödtorftig vård och understöd i den mån de ej sjelfve kunna dertill bidraga, att tillika
besörja barns uppfostran och undervisning, samt att med arbete förse dem, för hvilka
sådant brister, men alltid med uppmärksamhet, att vården och understödet lämpas efter
hvar och persons noggrant undersökta verkliga behof, och att icke derigenom huglöshet
och lättja befordras. Det tillhörer således Fattigvården äfven, att i sin mån motverka allt
Tiggeri, allt lättjefullt och obehörigt kringstrykande; och den bör öfrigt, så vidt ske kan,
söka förekomma fattigdomens tillväxt samt bereda dess förminskning.72

I motivtexten uppehöll sig kommittén i första hand vid den del av målet som handlade om
att förse de arbetslösa med arbete: ”Efter naturens ordning är det hvar och ens skyldighet
att när, och så länge han kan, sjelf försörja sig och sjelf skaffa sig näringsfång; Men, i den
mån han antingen icke förmår bidraga till sin bärgning eller arbets-tillgång honom tryter,
tror Commitéen det böra vara Fattigvårdens pligt att räcka honom hjelpsam hand.” För
kanske första gången kombinerades på riksnivå pliktargument här med nyttoargument i
samband med den lokala fattigvården. Genom att skaffa de arbetsförmögna betalt arbete
förväntas fattigvården göra ”en verklig vinst i samma mån som den arbetsledige personen
på sådant sätt afhålles från lättja och sysslolöshet, samt hindras att såsom fattighjon än
tyngre falla Fattigvården till last”.73 Aktuella för arbetsanskaffningen var två grupper av
fattiga: personer över 15 år med full arbets- och försörjningsförmåga men utan arbete
samt personer över 15 år som är mindre arbetsföra över tid eller ”vid särskilda händelser,
såsom Barnsbörd eller sjukdom och andra olyckor”.74
De övriga uppgifter som föreslogs var, enligt kommittén, mindre angelägna att
motivera. De var ”de samma, som Fattigvården från äldre tider haft, och synes ej tarfva
något närmare försvar.”75 Det gällde dels stöd till barn under 15 år som var fader- eller
moderlösa eller hade föräldrar som inte förmådde försörja och uppfostra dem, dels stöd
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Lindstedt 1915, s. 64.
Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll 1, s. 116 (Art 1 § 1).
Ibid., s. 105 f.
Ibid., s. 118.
Ibid., s. 105 f.
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till personer över 15 år som var oförmögna till arbete genom ”oboteliga kropps- eller
sinnessjukdomar, vanförhet eller ålderdom”.76
Den mer ambitiösa och förebyggande fattigvården fick motivera den strikta hållning
mot tiggeri som kommittén ville se:
Som hvar och en verkligt Fattig, Nödlidande och Behöfvande har rättighet att åtnjuta
Fattigvård på det sätt och i den ordning denna Stadga föreskrifver, vare ock allt Tiggeri
och syssellöst och lättjefullt kringstrykande strängeligen förbjudit.77

Som framgår av citatet använde kommittén ett rättighetsargument i sammanhanget.
Även på andra ställen i betänkandet formulerar sig kommittén på liknande sätt.78 Något
sammanhängande förslag med tydligt definierade och utkrävbara rättigheter till fattigvård lämnades dock inte. Att de fattiga gavs rättigheter innebar inte att de förväntades
bete sig mindre ödmjukt än tidigare. Den som fick fattigvård och visade ”motvillighet till
arbete eller ohörsamhet mot sin Husbonde eller Vårdare” skulle behandlas, näpsas och
straffas enligt samma regler som för tiggare, dvs. som brottslingar.79
Förslag om prevention och rättigheter åt fattiga var dock inte vad riksdagen var intresserad av vid denna tid. Den Rosensteinska kommitténs förslag avskrevs och 1700-talets
regler fortsatte att gälla under ytterligare ett par decennier.80
De statliga fattigvårdsförordningarnas tid

I slutet av 1830-talet fick en ny statlig kommitté ta sig an frågan om hur fattigvården skulle
ordnas och fattigdomens bekämpas. I dess betänkande från 1839 finns ett annat, både
bredare och snävare angreppssätt. För första gången i officiell svensk text diskuterades
fattigdomen med ett brett samhällsperspektiv, där förbättrade möjligheter till skolgång
och religiös och moralisk fostran kombinerades med förslag om utveckling av jordbruket, minskade pålagor på bönder, inrättande av sparbanker och insatser mot fylleriet. Till
detta fogades förslag på strukturella förändringar i den lokala samhällsorganisationen.
När det gäller själva fattigvården var denna kommitté mer traditionell och anpassad
efter tidens politiska debatt om ”underklassens farlighet” med följder för moralen, ekonomin och ordningen i samhället.81 Kommittén avstod från övergripande målformuleringar
och lämpade av alla idéer om allmännyttiga förebyggande insatser. Istället bjöd den på
långa resonemang om att den duglige arbetaren normalt sett inte behöver sakna tillgång
till arbetsförtjänst och att det är ”brist på omtanka, idoghet och sparsamt användande
af inkomsten, som vållar förlägenheten”.82 Kommittén underströk dock att fattigvården
måste ses som ett åliggande för staten och inte enbart en uppgift för kyrkan. ”Fattigvården är […] oundviklig för Statens bestånd”, heter det i betänkandet. Det lokala ansvaret
var ändå viktigt att behålla. Det var där som behoven bäst kunde bedömas, och genom att
76 Ibid., s. 118.
77 Ibid., s. 142.
78 Ibid., s. 115 ff.
79 Ibid., s. 145.
80 Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll. 10:2. 1823–1824, s. 123 ff.
81 Birgit Petersson, ”Den farliga underklassen”: studier i fattigdom och brottslighet i 1800-talets Sverige. (Diss. Umeå).Umeå
studies in the humanities 53. Umeå universitet. 1983, s. 259 ff.
82 Underdånigt betänkande…, s. 18.
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de fattiga tenderade att blygas inför sin närmaste omgivning kunde understödets omfattning hållas nere:
Hos den sökande sjelf ligger dessutom vanligen en återhållande kraft, som är verksam,
då understödet påkallas hos den, af hvilken han är personligen känd, memn försvagas, i
den mon hjelpkällan är aflägsen och främmande. Denna kraft är den naturliga blygseln
att erkänna sin egen oförmåga, sdärdeles om den är sjelfförvållad, och undseendet att
framträda med diktade behof, eller sådana, som genom egna ansträngningar kunna afhjelpas.83

I sitt lagförslag urskilde kommittén bara de som helt saknade försörjningsmöjlighet som
fattigvårdens målgrupp. Fattigvård är, enligt kommittén, en ”nödtorftig försörgning för
sådana personer, som sakna förmåga och medel att sjelfva sig dermed förse, samt, om
dessa äro barn, deras uppfostran till christliga samhällsmedlemmar”.84 Några rättigheter för de fattiga var det inte längre tal om. Fattigvården var visserligen en förpliktelse
för samhället, men det var viktigt att den behöll sin karaktär av kristlig barmhärtighet.
Därför skulle fattigvården inte sökas eller tas emot med annat än ett ödmjukt och undergivet sinnelag:
Ingen eger rättsanspråk på fattigvård, utan det understöd, som lemnas, är en nödhjelp af
christelig omvårdnad för den lidande. Det må således icke pockande utfordras, och icke
eller klandrande utlåtelser öfver dess beskaffenhet ega rum; hvaremot rättelse af förment
felaktighet må sökas hos den, på hvilken rättelsen kan bero.85

Kommittén framhöll att understödet bara är ett förskott som mottagaren bör gottgöra så
långt möjligt (för barn under femton års ålder var det alltid barnens föräldrar som skulle
häfta i skuld).86 Kommitténs inställning till rättigheter för fattiga kunde inte missförstås,
men förenades med förslag om att lokala fattigvårdsbeslut skulle kunna överklagas till
konungens befallningshavare, dvs. landshövdingarna, eller överståthållaren i Stockholm.
Kongl. Maj:t överlämnade kommitténs förslag tillsammans med ett utlåtande av
Kammarkollegiet till riksdagen. Det riksdagsutskott som handlade ärendet instämde
1841 i huvuddelen av förslagen, men justerade en del formuleringar. I definitionen av
fattigvård fick nu även ”vård” ingå, inte bara nödtorftig försörjning. En del av de preventiva idéerna kom också till heders, om än i en mycket försiktig form och utan tydliga
nyttoargument. Särskilt under svårare år skulle fattigvårdsstyrelsen söka bereda arbete
för att förhindra nöd hos arbetsföra personer, och dessutom tidigt förbereda förslag om
avhjälpande av större behov till följd av allmännare olycka.87
Under debatten vid 1840–1841 års riksdag hade det annars kommit invändningar
mot att ansvaret för fattigvården skulle ligga på varje socken på landet och varje stad
för sig. Fattigvården var redan kostsam, sades det, och kostnaderna drabbade de mindre
socknarna oskäligt hårt. Majoriteten höll dock inte med om detta. Fattigvården var ett
83 Ibid., s. 67.
84 Ibid. s. 179.
85 Ibid, s. 125 f. (IV Art. 20 §).
86 Ibid. s. 185 f.
87 Bihang till samtlige riks-ståndets protocoll.7:2. Lag- samt Allmänna Besvärs och Ekonomi Utskottets Betänkande N:o 5.
1841, s. 11 ff.
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gemensamt åliggande för samhället i dess helhet och inte bara för socknarna, ansåg
riksdagen. Mest rättvist vore det om staten direkt kunde bekosta fattigvården. Det skulle
dock göra det omöjligt att förebygga missbruk och stegra kostnaderna till ”oerhörda
belopp” samtidigt som det moraliska fördärvet bredde ut sig.88 Under riksdagsdebatten
refererades också negativa erfarenheter från de fattigas rättigheter i England, bland annat
enligt Speenhamland Act, som argument mot att fattigvården var något mer eller annat
än en kristlig plikt.89
Riksdagsutskottets förändringar togs in i den första utryckliga fattigvårdsförordningen (1847:23) som utfärdades i maj 1847 och började gälla den 1 november samma år.
I 1 § fastslås att fattigvården ”skall lemna nödtorftig wård och försörjning åt sådana […],
som, i anseende till bristande arbetsförmåga i saknad af andra medel och lofliga utwägar
till sitt uppehälle, icke kunna sig sielfwa försörja”. I 6 § sägs att understödet ska motsvara
de nödvändigaste behoven med beräkning av ”fattighjonets” arbetsförmåga. Särskilt
under svårare år ska fattigvårdsstyrelsen dock söka bereda arbete för att förhindra nöd
hos arbetsföra personer. Fattigvårdsstyrelsen ska också tidigt ”vara betänkt” på förslag
om avhjälpande av större behov till följd av allmännare olycka. Kraven på de fattigas
sinnelag formulerades tydligt i 8 §:
Som fattig-understöd är en nödhjelp af christligt deltagande för den behöfwande, ware allt
påckande, då det sökes, eller klandrande utlåtelser om dess beskaffenhet, då det emottages,
alldeles förbudne; hvaremot rättelse af förment felaktighet må sökas hos den, på hvilken
rättelsen kan bero. Understödet är ock ett förskott, hvarföre ermottagaren står i skuld,
som bör godtgöras, i den mon möjligheten det förr eller senare medgifver. För barn under
15 år vidlåder sådan skuld alltid barnens föräldrar […].
Wisar fattighjon tredska, sjelfsvåld, oordentlighet eller sturskhet, må Fattigvårds-styrelse,
der annan rättelse ej gör tillfyllest, för någon kort tid lämpligen minska hjonets underhåll.

Även de föreslagna reglerna om möjligheter att överklaga lokala beslut till konungens
befallningshavare togs in i den nya lagen, vilket gav tillgången till fattigvård en sorts
rättighetskaraktär trots att det inte var ett uttalat syfte. Precis som rätten till stöd i hospitals- och barnhusförordningen kan dessa regler mera uppfattas som ett sätt för staten att
understryka socknarnas ansvar än om att fastställa en individuell rättighet.90 Helt nyskapande var inte heller överklagandemöjligheten.91
Förordningen reviderades på vissa punkter och utfärdades på nytt efter några år
(1853:39). Till förändringarna hörde att ”wanförhet eller sjukdom” nu i 1 § nämndes som
orsak till behöv av ”nödtorftig” vård och försörjning vid sidan av bristande arbetsförmåga. I grunden handlade fattigvårdsbehovet fortfarande om att människor var ”urståndsatta att sig sjelfwa försörja”, inte om att de behövde någon särskild form av omsorg eller
88 Socialvårdskommitténs betänkande VI. Utredning och förslag angående socialvårdens organisation m.m. SOU 1942:56, s. 40
f.
89 Karsten Åström, 1918 års fattigvårdslag – mellan social kontroll och sociala rättigheter. I Villkorandets politik 2008, s 83. I
England hade systemet avskaffats 1834.
90 Qvarsell är inne på detta i artikeln De fattigas vård i 1910-talets Sverige i Villkorandets politik 2008, s. 77. Jr Jägerskiöld 1955,
s. 335, som menar att avståndstagandet från individuella rättigheter uttrycker ett omdöme om relationen mellan stat och individ.
91 Berggren och Nilsson 1965 s. 37.
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omvårdnad. Vidare angavs en särskild försörjningsplikt i ett nytt stycke i 1 §: ”Arbetsför
och frisk person ware skyldig att, utan Fattigwårdens betungande, draga försorg om sig
och de sina.” Samhällets förpliktelse att erbjuda fattigvård balanserades alltså med en
annan och mer grundläggande plikt för den enskilde. I 6 § preciserades fattigvårdsstyrelsens skyldighet att söka bereda arbete för att förhindra nöd hos arbetsföra personer till
situationer med ”misswext eller annan allmännare olycka”. I 8 § ströks det sista stycket
om fattighjon som visade ”tredska, sjelfsvåld, oordentlighet eller sturskhet”. Ytterligare
en förändring var att kammarrätten infördes som överklagningsinstans efter konungens
befallningshavare (22 § 3 mom.).
Ett annat resultat av 1830-talets fattigvårdskommission var att kyrkans församlingar
skildes från borgerliga landskommuner. Kyrkoherdar och sockenstämmor hade med
tiden börjat digna under de många besluten om kyrkliga, administrativa och praktiska
frågor. Ett verkställande organ, sockennämnden, hade införts under 1840-talet med
kyrkoherden som ledamot men inte nödvändigtvis ordförande. Genom fattigvårdsförordningarna blev fattigvården nämndens viktigaste uppgift.92 Förändringen fullföljdes
genom 1862 års kommunalförordningar (SFS 1862:13, 1862:14 och 1862:33, upphöjda till
lag fyra år senare). Nu blev kommunalnämnden ansvariga för fattigvården, om inte en
särskild fattigvårdsstyrelse tillsattes. De nya reglerna innebar också att landstingen infördes som en ny regional nivå. Landstingen tog över ansvaret för lasarett och andra sjukhus
från staten, även om vissa sjukvårdsinrättningar förblev statliga långt fram i tiden.
Samtidigt som de nya fattigvårdsförordningarna började gälla fortsatte läget i fattigvården att diskuteras. Carl Adolph Agardh, biskop i Karlstads stift, uppmärksammade
på 1850-talet att det fanns 100 000 änkor i landet som var tvungna att under ålderdomen arbeta för brödfödan eller tigga. Fattigvårdens organisation och insatser varierade
kraftigt, i en del socknar bestod försörjningen enbart av tiggeri och i ett stort antal
socknar saknades fattighus.93 Möjligheterna att överklaga beslut var i praktiken svåra att
tillämpa för människor i utsatta situationer, men tycks ha haft betydelse som hållhake på
kommunerna främst i södra Sverige.94 Trots de omfattande behoven, och svårigheterna
för många att överklaga, ifrågasattes regleringens grunder av folkvalda i den nya tvåkammarriksdagen. Kritiken utgick från kommunalt missnöje med utgifterna för fattigvården
under 1860-talets nödår. Föreställningen om ”underklassens farlighet” levde också vidare
med återkommande varningar för de fattigas bristande sedlighet, tendenser att ligga
samhället till last och de potentiella politiska hot som de stod för.95 Det officiella Sverige
var ännu inte berett att anamma det ”sociala” perspektivet på de fattigas situation som
börjat spridas i Europa under 1800-talet, med olika försök att intervenera i människornas
liv genom filantropiska projekt och statliga välfärdsanordningar.96
I maj 1869 hemställde riksdagen att Kongl. Maj:t skulle utarbeta ett förslag till ny
förordning inom området med betydligt mindre omfattande skyldigheter för kommunerna att ge understöd åt fattiga. Den obligatoriska fattigvården borde bara omfatta
92
93
94
95
96

Bergström 2015, s. 153 f.
Sveriges kyrkohistoria. Huvudred. Lennart Tegborg. 6. 2003, s. 55.
Berggren och Nilsson 1965, s. 37 f. och 55 f.
Petersson 1983, s. 259 ff.
Vägar till välfärd 2013, Red. Hans Swärd, Per Gunnar Edebalk och Eskil Wadensjö, 2013, s. 22 f.

34

vansinniga personer och barn under femton år utan egna tillgångar. Utöver det skulle
kommunerna, efter egen bedömning, kunna lämna vård och försörjning åt den som till
följd av ålder, vanförhet, sjukdom eller andra orsaker var ur stånd att försörja sig själv.
Denna radikala inskränkning av det lokala ansvaret motiverades med att samhällets
rättigheter gentemot de fattiga behövde förstärkas. Riksdagen framhöll att all hjälp till
fattiga måste ha ”sin egentliga grund i frivillighet, medlidande och kristlig kärlek, samt
att den fattige ej bör kunna såsom en honom tillkommande rättighet fordra understöd”.
Kongl. Maj:t tillsatte i snabb följd två kommittéer för att få fram ett förslag till ny
fattigvårdsförordning, och slutresultatet förelåg 1870. Där fanns ett nytt stadgande om
den frivilliga fattigvården, som kommunerna själva fick bestämma om, men den obligatoriska fattigvården skulle även fortsättningsvis omfatta fler än vansinniga och minderåriga barn. Även den som på grund av ålderdom, själs- eller kroppssjukdom, vanförhet
eller lyte var oförmögen till arbete skulle få nödtorftig fattigvård, men bara om inte en
anhörig kunde hjälpa till med vård och underhåll. Bland annat befarade kommittén att
striktare regler skulle kunna leda till obarmhärtighet mot de som behövde hjälp utanför
hemorten.97
I juni 1871 utfärdades en ny fattigvårdsförordning (1871:33) som följde kommitténs
förslag om den obligatoriska fattigvården. Förordningen började gälla den 1 november
samma år. I § 1 angavs följande:
Befinnes minderårig eller den, som i följd af ålderdom, kropps- eller sinnessjukdom,
wanförhet eller lyte är oförmögen att genom arbete förwärfwa hwad till lifwets uppehållande oundgängligen erfordras, sakna medel samt underhåll och wård af annan; då skall
nödtorftig fattigwård honom lemnas.

Nya paragrafer reglerade möjligheten till frivillig fattigvård och försörjningsplikten för
anhöriga och husbönder. Utöver skyldigheten att försörja sig själv, som skrevs in i 1853
års fattigvårdsförordning, stadgades nu att alla arbetsföra skulle försörja sina minderåriga
barn samt att varje arbetsför man skulle försörja sin hustru. Dessutom ålades föräldrar och
barn att i mån av behov och förmåga försörja varandra. Vidare bestämdes att ”husbonde”
skulle ansvara för försörjning av tjänstehjon, statfolk samt fabriks-, hantverks-, bruks- och
gruvarbetare samt deras hustrur och minderåriga barn under den tid som ett arbetsavtal
gällde. Ett särskilt kapitel ägnades stadganden mot bettleri, som ersatt tiggeri som term.
Den tidigare skrivningen om sanktioner mot sturska och tredskande fattighjon ströks
dock.
Möjligheterna för enskilda att överklaga kommunala beslut om fattigvård begränsades
i den nya förordningen i förhållande till 1847 och 1853 års regler. Nu skulle besvär över
fattigvårdsbeslut i huvudsak hanteras lokalt i de former som kommunallagen anvisade.
Till konungens befallningshavare fick klagande bara höra av sig om de trodde sig kunna
visa att beslutet inte tillkommit i laga ordning (46 § 3 punkten).

97 Underdånigt betänkande med förslag till förordning angående fattigvården i riket m.m. 1871, s. 1 ff.; Lindstedt 1915, s. 91 ff.
Jfr Prop. 1871:29.
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Hospitalen blir sinnessjukhus

Parallellt med att den lokala fattigvården reglerades under 1800-talet inriktades de statliga
hospitalen alltmer på personer med psykiska sjukdomar. Förändringen hade påbörjats i
slutet av det föregående seklet (se ovan). Då hade den avsett personer med mer generella
psykiska vård- och stödbehov. Nu betonades, precis som i den somatiska lasarettsvården, möjligheterna att behandla botbara sjukdomar. Samhällsnyttan blev alltså på nytt en
drivkraft för hospitalsvårdens förändring medan den fortsatte att hållas utanför fattigvården. År 1823 inrättades de första behandlingshospitalen för sinnessjuka vid Danviken
och i Vadstena. Efter hand skulle alltfler hospital omvandlas till sinnessjukhus, som i
likhet med lasaretten för personer med botbara fysiska sjukdomar fördes över till landstingen under 1800-talets slut.98
På riksnivå drevs hospitalsvårdens förändring på av otåliga politiker. I en skrivelse
som rikets ständer sände till Kongl. Maj:t just 1823 kritiserades hospitalen för att
”merendels blott warit förwaringsrum” åt svagsinta istället för att ”förhjelpa [dem] till
förnuft och helsa och såmedelst återställa dem till samhället”. Kongl. Maj:t svarade med
en del åtgärder, som att inrätta en gemensam överstyrelse för hospitalen, men inte med
den organisationsförändring som rikets ständer efterlyst.99 Femton år senare utfärdade
Kungliga Serafimer-Ordens-Gillet ett cirkulärbrev med föreskrifter om hur hospitalen
tydligare skulle få en tydligare behandlingsinriktning och bli ”Cur-anstalter för wansinnige”. Obotliga dårar skulle bara tas emot om de var våldsamma och måste bevakas eller
hade sådana kroppslyten och åkommor som övriga samhället inte skulle behöva se.100
Ytterligare ett par decennier senare reglerades de sinnessjukas vård och behandling i en
egen stadga (1858:50), som efter ett kvarts sekel ersattes med en annan stadga (1883:63). I
1858 års stadga introducerades lagligt reglerad tvångsvård. Denna administrativa innovation kom senare att tillämpas också på andra personer som ansågs oförmögna att klara sig
själva eller utgöra ett hot mot samhället.101
Uppdelningen av hospitalens och fattigvårdens tidigare målgrupper fortsatte inom
ramen för den psykiatriska inriktningen. Även psykiskt utvecklingsstörda urskildes under
1800-talet som en egen grupp med medfödda stödbehov som inte kunde behandlas bort.
Gruppen gick under olika benämningar, såsom ”fåniga”, ”imbecilla”, ”helidioter” och
”halvidioter”, men kom efter hand att officiellt kallas ”sinnesslöa”. Eftersom någon bot
eller betydelsefull förbättring inte var i sikte för denna grupp sorterades de bort från
hospitalen/sinnessjukhusen, så att dessa fullt ut kunde inriktas på sin påstått samhällsnyttiga verksamhet att behandla psykiskt sjuka med god prognos för tillfrisknande.
Behovet av en tydlig åtskillnad mellan sinnessjuka och ”fånar” eller sinnesslöa hörde
till argumenten för både 1858 och 1883 års sinnessjukstadgor. Den äldre stadgan infördes sedan rikets ständer på nytt klagade hos Kongl Maj: över hospitalens tillstånd. I en
skrivelse från 1854 hävdade ständerna att många sinnessjuka skulle kunna återställas till
hälsan om de fick rätt behandling. Ett hinder för detta ansågs vara föråldrade regler från
98 Roger Qvarsell. Vårdens idéhistoria. 1991, s. 99 ff.
99 SFS 1828, Särskilt blad 17, s. 213 ff.
100 SFS 1838:2, s. 3 f.
101 Tvång och förändring - Rättssäkerhet, vårdens innehåll och eftervård Slutbetänkande av LVM-utredningen. SOU 2004:3.
Bilaga 4 sammanställd av Weddig Runquist, s. 527.
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en tid när hospitalen mera sågs som ”försörjnings-anstalter för obotliga och fattiga, än
såsom läke-anstalter för sinnessjuke”. Ett annat hinder sades vara att hospitalen ”ännu till
stor del uppfyllas af så beskaffade oskadliga fånar, hvilka utan våda kunde annorstädes
vårdas”.102 Skrivelsen utgick från en motion inom prästeståndet och ett utskottsbetänkande vid 1854 års riksdag, där samma problembild beskrevs. Här utvecklades också
argumenten för renodlingen av hospitalen till sinnessjukvård: ”Det vore […] obestridligt
att staten så väl för sin egen del som för de vansinnigas skull vore pligtig att om dem taga
nödig vård så länge deras sjukdomstillstånd antingen lemnade förhoppning om återvändande helsa eller medförde våda för dem sjelfva och andra samhällets medlemmar.”103
Bakom den uttalade plikten för samhället ligger alltså ett nyttoargument i förening med
värnet om samhällsordningen och tryggheten för andra personer. Argumentationen
påminner om den som hospitals- och barnhusdeputationen använde, trots att förslaget
nu är ett annat.
I § 3 1858 års stadga urskildes fyra grupper som fick tas emot, behandlas och vårdas
vid hospital: sinnessjuka som nyligen insjuknat och som därför sannolikt kunde återställas
till hälsan, sinnessjuka som var våldsamma eller opålitliga och samhällsvådliga, personer
som behövde genomgå rättsmedicinsk undersökning och personer som domstol ansett
så vansinniga att de inte kunde ställas till svars för brottslig handling. Den som länge
vårdats vid hospitalet utan att lämna hopp om återställelse och som inte var vådlig för sig
eller andra bara fick stanna så länge det också fanns plats för nyinsjuknade (§ 17 moment
3).
Tjugofem år senare hade terminologin förändrats. Nu skildes hospital eller kuranstalter från asyler eller vårdanstalter. På hospitalen fick de bot- eller förbättringsbara sinnessjuka tas in tillsammans med de samhällsvådliga sinnessjuka och de som behövde tas in
för rättsmedicinsk undersökning (kap. 3 § 23). Asylerna fick ta hand om de mer kroniska
vårdbehoven hos bland personer med fallandesot (epilepsi) och sinnessjuka som behövde
vård på offentlig anstalt utan at uppfylla kriterierna för hospitalsvård. Dessutom framgick
det att våldsamma eller opålitliga sinnesslöa fick tas in om de inte kunde beredas vård i
hemmet, men bara om det fanns plats över vid asylerna (3 kap. § 24).
Staten var inte benägen att på sig ett nytt vårdansvar för de sinnesslöa vid sidan av
hospitalen och asylerna utan förlitade sig på de filantropiskt drivna enskilda inrättningar
för uppfostran, undervisning och omsorg som börjat växa fram efter mitten av 1800-talet.
Från 1878 utgick statligt understöd för sådana uppfostringsanstalter för sinnesslöa barn
som ansågs mottagliga för uppfostran och undervisning.104 Eftersom de filantropiska
institutionerna bara fanns på några platser i landet blev vården om de sinnesslöa till stor
del en istället nu en tydligare uppgift för fattigvården.
Särskilda lagar om lösdriveri, barnavård och alkoholistvård

Lagstiftarens intresse för fattigvården var inte mättat med 1871 års förordning. Ytterligare lagar skulle införas under de kommande decennierna som berörde delar av området,
i första hand utifrån vad samhällsordningen ansågs kräva.
102 Bihang till Samtlige Riks-ståndets Protocol. 10:1. Expeditions-Utskottets förslag till underd. skrivelse n:o 146. 1854, s. 307 f.
103 Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll. 8. Allmänna Besv. och Ekonomi-Utskottets betänkande n:o 124. 1854, s. 4.
104 SFS 1878, bihang nr 23, s. 4. Understödet beslutades först årligen men permanentades 1885, se SFS 1885:30, s. 3 f.
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1885 infördes en lag om behandling av lösdrivare (1885:27), enligt vilken den som
”sysslolös stryker omkring från ort till annan utan medel för sitt uppehälle” (1 §) kunde
anhållas och erhålla en varning om det inte visade sig att han sökte arbete. Om denne på
nytt anhölls, riskerade han eller hon att häktas och dömas till tvångsarbete upp till tre år
vid allmän tvångsarbetsanstalt. Lagen ersatte äldre förordningar om personer som dömts
till arbete eftersom de ansågs driva runt och undandra sig försörjningsplikten, så kallade
försvarslösa personer. Lagen upphävdes inte förrän efter åttio år, när lagen (1964:450) om
åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet trädde i kraft 1965.
Ett annat område som särreglerades under den tid som 1871 års fattigvårdsordning
gällde var barnavården. Den hade tidigare ofta diskuterats utifrån barnhemmens funktion
och statens ansvar för dem. Ett fostrande perspektiv utifrån den påbjudna kristna
värdegrunden och de lutherskt präglade plikterna för individer och offentliga organ var
självklart och kunde ibland formuleras med en förebyggande ambition att göra de fattiga
barnen till samhällsnyttiga medborgare. Som vi sett knöts denna ambition i mitten av
1700-talet till statsmaktens intresse av att ta till vara landets begränsade folkmängd på ett
optimalt sätt. 1830-talets fattigvårdskommitté hade, vid sidan av förslaget till fattigvårdsreglering, också föreslagit regler om obligatorisk folkskola. Mot 1800-talets slut återkom
behovet av nya barnavårdsregler. Utgångspunkten var en närmast alarmistisk oro för att
samhällsförordningen var i fara.
I en skrivelse från 1896 varnade riksdagen för den sedliga förvildningen hos en del av
det uppväxande släktet. En kommitté tillsattes av Kongl. Maj:t för att ta fram förslag på
ny lagstiftning. Kommittén delade riksdagens oro i sitt betänkande från 1899, men pekade
på att det inte bara behövdes ingripanden mot de vanartiga barnen utan också förebyggande åtgärder riktade till de barn som visade tecken på att utvecklas till samhällsfarliga
personer. Regeringen delade också oron och framhöll ”nödvändigheten för det allmänna
att ingripa mot det onda, innan detsamma slagit alltför djupa rötter”. Oron gällde i första
hand arbetarklassens barn, som genom industrialiseringen och urbaniseringen utsattes
för särskilda hot. De ”dåliga och vårdslösade” hemmen var alltför ofta ”utslaget af den
förtviflade kamp för tillvaron, som icke lemnar fadern, ofta ej heller modern, tid och
tillfälle att som sig bör förese sina barn, af det intensiva arbete, som industriens tjenst
under konkurrensens tryck utkräfver, af det moderna storstadslifvets trångboddhet och
inneboendesystem samt mångahanda lockelser till utelif”. Regeringen konstaterade att
denna problembild krävde medel som var ”djupt ingripande i samfundsordningen”, men i
brist på klarhet om dessa var det angeläget att åtminstone i tid begränsa det onda.105
Kommitténs förslag låg till grund för flera barnavårdsreformer som genomfördes
1902. Det året antogs lagar som innebar att straffmyndighetsåldern höjdes från 14 till 15
år och att ungdomar i åldern 15–18 år istället för straff kunde dömas till tvångsuppfostran på allmän uppfostringsanstalt. De svåra förhållandena för fosterbarnen ledde också
till lagen (1902:63) om fosterbarns vård. Lagen innebar att fosterhemsplacerade barn
under sju år som vårdades mot ersättning skulle få ett visst skydd av samhället medan
utackorderade barn över sju år fortfarande stod utan skydd. Utöver detta antogs också
lagen (1902:67) angående uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade
barn enligt vilken samhället kunde tvångsomhänderta dessa barn så länge de inte fyllt 15
105 Prop. 1902:30 s. 16 ff. och 57 f.
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år. Lagen avsåg två grupper av barn: dels de som på grund av ”föräldrars eller målsmäns
lastbarhet, vårdslöshet eller oförmåga att egna barnen nödig tillsyn äro i sedligt afseende
så försummade, att särskilda åtgärder anses vara erforderliga för att förekomma deras
vanartande”, dels de som redan var ”så vanartade, att hemmets eller skolans uppfostringsmedel befinnes otillräckliga för deras tillrättaförande” (1 §). De särskilda åtgärderna
skulle främst vara påtvingat förebyggande, såsom förmaning, varning, aga eller övervakning. Om inget av detta hjälpte kunde barnen tvångsomhändertas.
Vanartslagen introducerade en kombination av grunder för omhändertagande som
återkommit i lagstiftningen i mer än ett sekel, även om språkbruket och samhällets
perspektiv på barn och föräldrar utvecklats åtskilligt. I praktiken hade lagen kanske inte
så stor betydelse; den knöts inte till någon stark organisation och inte till effektiva verktyg.
Principiellt var den ändå viktig. Tommy Lundström pekar på lagens idémässiga komplexitet. Givetvis var lagen paternalistisk och präglad av luthersk moral, inte minst genom
den centrala roll som kyrkoherden vid denna tid hade för beslut om barnavård. Samtidigt
var lagen en del av en långsiktig förändring som innebar att barndomen skildes ut från
vuxenlivet och utsattes för särskild övervakning och kontroll – med ett förebyggande
perspektiv i syfte att skydda barnen och deras positiva egenskaper.106 Medan samhällets åtgärder för fattiga och vuxna personer som inte kunde eller ville arbeta präglades
av torftighet och uppgiven repression, blev barnavården ett område där statsmakten
uttryckte åtminstone ett litet hopp om positiv förändring.
Det dröjde ytterligare några år in på 1900-talet innan tvångsingripanden mot alkoholister reglerades i en särskild lag. Dryckenskap och fylleri var sedan gammalt belagt med
straff eftersom det betraktades som självförvållat. Under 1800-talet kunde upprepade
fylleriförseelser leda till förlorad rösträtt och den som dog av sitt missbruk fick mot slutet
av seklet bara jordfästas ”i stillhet”, med de närmaste anhöriga och sörjande närvarande
och klockringning, sorgmusik, sång eller liktal. I slutet av seklet aktualiserades också,
liksom i många europeiska länder, frågan om alkoholens negativa konsekvenser för den
enskilde, dennes anhöriga och de myndigheter som ansvarade för fattigvården. Helnykterhetsrörelsen, med en särskild nykterhetsgrupp i riksdagen, hade stor betydelse för
diskussionen. Riksdagsledamöter förde fram förslag om internering av alkoholmissbrukare och frågan togs upp i Fattigvårdslagstiftningskommitténs direktiv. Kommittén lade
1911 fram ett lagförslag som utgick från behovet att skydda samhället mot alkoholister
som stört ordningen i samhället eller på annat sätt visat sig vara samhällsfarliga.107 Ytterst
skulle tvångsinternering för vård på anstalt bli möjlig. Efter remissbehandling och ett
bearbetat förslag från regeringen antog riksdagen lagen (1913:102) om behandling av
alkoholister. Där angavs tre rekvisit för att någon skulle tas in för anstaltsvård på grund av
dryckenskap. Det handlade om att alkoholisten (som i princip förutsattes vara en man) var
farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv, utsatte hustru eller barn för nöd eller
uppenbar vanvård eller låg fattigvården eller sin familj till last. Rekvisiten knöt alltså ihop
den nya lagens tvångsregler med såväl fattigvården som barnavården. De kompletterades

106 Tommy Lundström, Från sedlig försummelse till brister i omsorgen, om barnavårdslagstiftningens historia. I Tvångsvård av
barn och unga; rättigheter, utmaningar och gränszoner. Red. Pernilla Leviner och Tommy Lundström. 2017, s. 44 f.
107 Fattigvårdslagstiftningskommittens betänkanden 1. Förslag till lag om behandling af alkoholister 1911.
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1922 med en möjlighet att tvångsinta en person som var hemfallen åt dryckenskap och
som under de senaste två åren upprepade gånger bötfällts för fylleriförseelser.108

Barmhärtighetens uttåg ur lagtexten
Humanitet, folkuppfostran och professionalisering

Resultatet av 1871 års förordning blev en återhållsam fattigvård, till stor del på kommunernas villkor. Det bidrog inte till att höja verksamhetens anseende och innebar ofta
ytterligare stigmatisering av de som behövde dess stöd. Inte minst är det verksamheten
under 1800-talets sista och 1900-talets första decennier som präglat bilden av fattigvården
som snål, moralistisk och inhuman. Den lille Martins utsatthet i ”Nässlorna blomma”
och kommandoran på fattighuset i ”Emil i Lönneberga” är bara ett par exempel på hur
fattigvården vid denna tid kunde upplevas såväl inifrån som utifrån. I folkminnesarkiven
finns det gott om uppteckningar om gamla och fattiga människors utsatthet omkring
förra sekelskiftet.109
Det är inte underligt att Fattigvårdslagstiftningskommittén, som arbetade på uppdrag
av regeringen 1907–1915, funderade på att byta namn på verksamheten. ”En viss misstro
finnes helt visst mot den offentliga fattigvården”, skrev kommittén och tillade att det är
viktigt att en samhällsverksamhet som ”har till uppgift att hjälpa de behöfvande, […]
ej utöfvas under ett namn, som möjligen kan ingifva en ofördelaktig uppfattning om
densamma”. Kommittén bedömde dock att ordet fattigvård på ett klart och enkelt sätt
beskrev den verksamhet som det handlade om. Alternativa benämningar som ”offentlig understödsverksamhet”, i enlighet med vad fattigvården kallades i England och
Frankrike, var för allmänna och befarades skapa långvarig oreda i förhållande till andra
samhällsinstanser. Som ett tips till kommunerna skrev kommittén att termen fattigvård
ändå kunde undvikas när det fanns andra lämpliga ord som till exempel ålderdomshem
och arbetshem.110
Fattigvårdslagstiftningskommittén behöll alltså verksamhetens gamla namn i sina
förslag, som ledde till 1918 års fattigvårdslag. Förslagen blev tillsammans med den nya
lagen ändå ett första belägg för att de sociala perspektiv och ambitioner som utvecklats under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet börjat få genomslag på högsta
politiska nivå. I Sverige kom 1800-talets filantropiska rörelser att vara centrala för detta,
med tillkomsten av Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) som en brygga över till
en mer sammanhållen, skattefinansierad och professionell organisation.111 CSA bildades
1903 efter förebilder i bland annat Storbritannien, USA och Kanada. Med hjälp av en
privat donation kunde CSA år tillsätta en egen kommitté för att utreda fattigvården och
1906 anordnade förbundet en kongress i Stockholm för fattigvård och folkförsäkring. I
den socialpolitik som växte fram var liberaler särskilt engagerade; de konservativa ville

108 SOU 2004:3, s. 527 ff.
109 Alexandersson 2015, s. 76 ff. och 113.
110 Fattigvårdslagstiftningskommittens betänkanden 2. Fattigvårdslagstiftningen. D. 1, Förslag till lag om fattigvården m.fl.
författningar afgifna af utsedda kommitterade. 1915, s. 13 f.
111 Qvarsell 2013, s. 71 ff.
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inte expandera statens ansvar och roll medan socialdemokrater såg socialpolitiken som
underordnad större politiska frågor.112
Ordet ”social” förekom i olika betydelser i Sverige under 1800-talet, men det var
CSA som etablerade begreppet ”socialt arbete”. Med ”socialt arbete” avsågs i början av
1900-talet ett brett spektrum av frågor, men begreppets kärna definierades av Gerda
Meyerson som en verksamhet som krävde kunskap till skillnad från äldre verksamheter
och begrepp som bara förutsatte ”ett gott hjärta” i arbetet för de fattiga. Det handlade
om kunskap om lagstiftningen, hygien, barnavård, fabriksväsende, nykterhetsarbete,
arbetarorganisationer med mera. Samtidigt användes ”socialpolitik” av nationalekonomen Gustav Cassel som ett tidigt försök att koppla samman vetenskap och praktik
i ambitionen att komma till rätta med samtidens sociala problem. Socialbegreppen var
dock otydliga ännu vid förra sekelskiftet och förväxlades ofta med socialism. Hans Swärd
har uppmärksammat en viktig skillnad mellan ”socialpolitik”, som manligt kodat begrepp
för de som hade tillgång till den politiska makten, och ”socialt arbete” som kvinnligt
kodat begrepp, för de som var utestängda från det politiska beslutsfattandet och sökte
andra vägar för att förändra samhället.113
CSA:s roll för de förändringar av fattigvården som diskuterades och delvis genomfördes under 1900-talets första decennier har ingående studerats och analyserats under
senare år. Organisatoriskt har Lennart Lundquist beskrivit förbundet som en del av ett
nätverk med flera organisationer och ett antal frontgestalter med kopplingar till politiska
partier och offentliga inrättningar. Inte minst kom detta nätverk, ”fattigvårdsfolket”, att
ha starka band till Fattigvårdslagstiftningskommittén. Bland annat ingick kommitténs
ordförande, juristen och den tidigare civilministern Johan Widén, i likhet med ledamöterna Albin Lindblom och Ebba Pauli i ledningen för en annan viktig organisation,
Svenska Fattigvårdsförbundet. Lindblom och Pauli hade också varit ledamöter av den
egna fattigvårdskommitté som CSA genomfört. Dessutom hade kommitténs sekreterare
Jacob Linders goda kontakter med fattigvårdsfolket.114
Idémässigt har CSA knutits till en reformering av fattigvården så att den blev mer
modern och mindre kränkande, men också en tydligt folkuppfostrande institution.115
Mikael Sjögren understryker just inslaget av folkuppfostran. Det handlade om att
de enskilda skulle utveckla sin vilja och förmåga att försörja sig själva och de sina; att
ställa krav sågs som en ett sätt att visa respekt för den fattiges människovärde. Sjögren
understryker att CSA ville skilja ”värdiga” mottagare av fattigvård från ”ovärdiga”. Som
vi sett var det inte någon ny idé utan en kärnfråga under tidigare sekler som fick en
annan inramning. En annan aspekt av folkuppfostran var att skapa ett större medvetande hos allmänheten om de sociala frågornas betydelse för att öka samhörigheten
mellan samhällsklasserna och motverka klassantagonism.116 Även andra underliggande
tankemönster hos CSA har påpekats. David Östlund spårar ett patriarkalt drag i CSA:s
112 Hedin 2002, s. 23 f.
113 Hans Swärd, ”Vad kan en organisation berätta om socialt arbete och socialpolitik?”, i Socialt arbete och socialpolitik – om
Centralförbundet för socialt arbete och dess betydelse, 2017, s. 41 ff.
114 Lennart Lundquist, Fattigvårdsfolket: ett nätverk i den sociala frågan 1900 -1920, 1997, s. 80 ff., 140 ff. och 275 ff.
115 Hans Swärd, ”Det tudelade välfärdssystemet”, i Vägar till välfärd. Red. Hans Swärd, Per Gunnar Edebalk och Eskil Wadensjö, 2013, s. 158.
116 Mikael Sjögren. Fattigvård och folkuppfostran. Liberal fattigvårdspolitik 1903-1918 (Diss. Umeå) 1997, s. 53 f. och 116 f.
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tidiga form av social ingenjörskonst, som vid denna tid just introducerats som ett nytt
begrepp i USA.117 Shamal Kaveh tillgriper Foucaults analys av biopolitiken för att visa att
förbundets liberala praktik utgick från att medborgarskapet var en politisk teknologi för
att inkludera de fattiga och inte en rättighet för dem.118
Mot den bakgrunden är det intressant att Marika Hedin lyft fram den starka framtidsorienteringen hos de liberala socialpolitikerna i början av 1900-talet. Moralismen var
förvisso tydlig när socialpolitikerna lyfte fram stärkandet och ”höjandet” av individens
karaktär som en del av socialpolitiken, men det handlade om en ljus tro på människans
möjligheter snarare än en cynisk inställning. Även om de liberala socialpolitikerna såg
vissa sociala problem som strukturfel så måste socialpolitiken ändå handla om att skapa
goda människor utifrån en liberal vision om karaktären som samhällsomvandlande kraft.
Hedin pekar också på de liberala socialpolitikernas kategorisering av behövande grupper,
såsom hemlösa och ogifta mödrar, som ett sätt att både definiera och skydda de som
skulle komma i åtnjutande av understöd och förmåner. Trots att individens karaktär och
karaktärsutveckling var central för socialpolitikerna så riktades deras program och arbete
mot grupper av individer.119
För att dessa möjligheter skulle förverkligas måste socialpolitiken gå nära de enskilda
individerna, förändra deras sätt att vara, deras värderingar och innersta känslor. (Med
"individ" avsågs genomgående individen som samhällsvarelse; individen var alltid placerad i ett socialt sammanhang och förhållandet mellan individens vilja och samhällsviljan
problematiserades inte.)120 Även i det nära mötet förenades dock de olika momenten av
stöd och kontroll i CSA:s uppfattning om det sociala arbetet. Sjögren pekar på att detta
möte innehöll stora moment av social kontroll där vårdaren i ”maternalistisk” anda skulle
uppfostra den fattige, samtidigt som det också hade ett positivt innehåll genom att det
skulle få den fattige att känna respekt för sitt eget människovärde. Medan fattigvården
diskuterades som en verksamhet baserad på ett manligt familjeförsörjaransvar, kom
utförandet av den att kräva ett stort antal vårdare – och för det behövde inte minst många
kvinnor rekryteras.121
Trots den offensiva diskussionen om socialt arbete och socialpolitik, genomgick fattigvårdslagstiftningen inte några radikala förändringar i början av 1900-talet.122 Precis som
när fattigvården utreddes med en bred ansats under 1830-talet kom de politiska ambitionerna att minska fattigdomen snarare att knytas till andra områden. Den gången var det
skolan och näringspolitiken som sattes i fokus, nu blev det tidiga former av bostadspolitik
och arbetsmarknadspolitik samt i viss mån socialförsäkringar som skulle främja utvecklingen. Socialstyrelsen, som inrättades 1913, och socialdepartementet, som följde sju år
senare, hade ansvar för flera övergripande välfärdsfrågor utöver den behovsprövade och
individuella fattigvården som kvarstod som en sorts politisk restpost.
117 David Östlund. Det sociala kriget och kapitalets ansvar. social ingenjörskonst mellan affärsintresse och samhällsreform i
USA och Sverige 1899 -1914 (Diss. Stockholm), 2003.
118 Shamal Kaveh. Det villkorade tillståndet. Centralförbundet för Socialt Arbete och liberal politisk rationalitet 1901–1921
(Diss. Uppsala), 2006.
119 Hedin 2002, s. 45, 208 f. och 214 ff.
120 Ibid., s. 203 ff. och 214 ff.
121 Sjögren 1997, s. 116 f. och 156 f.
122 Swärd 2013, s. 159 f.
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Fattigvårdslagstiftningskommittén föreslog en återgång till den omfattning som
den obligatoriska fattigvården hade enligt 1847 och 1853 års förordningar. Vidare ville
kommittén återinföra de möjligheter som då funnits för den enskilde att överklaga
beslut inte bara till fattigvårdsstyrelsen utan också till konungens befallningshavare och
kammarrätten. Kommittén såg fattigvården som en rätt för den enskilde att vid behov
få understöd eller försörjning av det allmänna och att den rätten bör kunna utkrävas
vid domstol. Till skillnad från tidigare utredningar lade kommittén ingen vikt vid fattigvården som ett ”barmhärtigsverk”.123 Kanske hade sådana tankar misskrediterats alltför
mycket när försämringarna i 1871 års förordning motiverats med att fattigvårdens ”egentliga” grund var frivillighet, medlidande och kristlig kärlek. Den offentliga fattigvården
definierades istället med medborgerliga termer och som en statsuppgift, även om staten
överlämnat skötseln av den till kommunerna:124
Fattigvården karaktäriseras således däraf, att den icke hänför sig till några vissa kategorier
eller klasser af medborgare, såsom vissa ålders- eller samhällsklasser, utan omfattar alla
slag af behöfvande och nödlägen, för vilka hjälp icke är på annan väg beredd. I jämförelse
med annan samhällelig understödsverksamhet har fattigvården alltså en mer universell
karaktär. Den har att träda till, när som helst och af hvad orsak nöd uppstår och hjälp icke
eljest är beredd, likasom då denna hjälp befinnes otillräcklig.125

Med den tidens invecklade lagspråk inledde kommittén sitt lagförslag med följande
precisering av samhällets obligatoriska skyldigheter att tillgodose rätten till en fattigvård,
som omfattade ”nödtorftigt underhåll och erforderlig vård samt för minderårig jämväl
uppfostran”:
Befinnes minderårig eller den, som i följd af ålderdom eller sjukdom eller af annan anledning är oförmögen att genom arbete försörja sig, sakna medel till sitt lifsuppehälle, skall
han, där hans behof icke annorledes afhjälpes, af det allmänna erhålla fattigvård, på sätt i
denna lag sägs.126

Kommunerna föreslogs även fortsättningsvis frivilligt få bevilja fattigvård i andra situationer än de som nämns ovan och utifrån bestämmelser som de själva beslutat om.
Med detta sagt var kommittén ändå angelägen om att balansera den enskildes rätt till
fattigvård mot försörjningsplikten. I lagförslaget placerades bestämmelser om försörjningsplikten i det inledande kapitlet efter bestämmelserna om fattigvårdens grundläggande uppgifter. ”I främsta rummet är hvar och en skyldig att sörja för sig själf”, konstaterade kommittén. ”Men ej nog härmed; samhället har också rätt att fordra, att vissa
personer, som till den behöfvande stå i ett visst närmare förhållande, skola bringa honom
hjälp. Detta särskilda förhållande kan hafva sin grund i giftermål, släktskap eller aftal om
tjänst eller arbete.”127 Kommittén betonade också att det psykologiskt sett är viktigt att
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i det längsta ”söka afhålla personer, som ej äro fullkomligt hjälplösa, från att anlita den
allmänna understödsverksamheten”. I likhet med den första fattigvårdskommittén ett
sekel tidigare ansåg Fattigvårdslagstiftningskommittén att samhället måste gripa in för att
underhjälpa den enskildes strävanden att med egna krafter hålla sig uppe. Men handlade
det snarare om andra verksamheter än fattigvården, bland annat socialförsäkringen.128
Samhällets rättigheter mot understödstagare och deras försörjningspliktiga framgick
också i lagförslaget. Det handlade bland annat om rätten att omhänderta den behövandes
egendom och ålägga honom arbetsskyldighet, vid behov med polishandräckning. Den
som undandrog sig arbete, visade ”tredska att efterkomma gifna föreskrifter” eller gjorde
sig skyldig ”till uppförande mot sedlighet eller god ordning” kunde varnas av fattigvårdsstyrelsen eller dömas till tvångsarbete om varningen inte hjälpte.129 Vid denna tid
var fattigvård förenad med förlust av politisk rösträtt och valbarhet till vissa allmänna
uppdrag, till exempel som ordförande i kommunalstämma eller ledamot i kommunalfullmäktige eller kommunalnämnd. Dessa bestämmelser reglerades på annat sätt än i den
nya fattigvårdslagen och skulle finnas kvar under olika lång tid.130 Som Sjögren konstaterar var detta punkter där CSA:s moralism och betoning på folkuppfostran fått tydligt
genomslag.131
Mest nydanande var kanske det intresse som Fattigvårdslagstiftningskommittén visade
verksamhetens innehåll. Sådana frågor hade i stort sett helt ignorerats i de tidigare utredningarna. Innehållsfrågans betydelse kan tolkas i ljuset av kommitténs rättighetsidéer; om
rätten till understöd ska vara något värd så måste understödet vara ändamålsenligt och
ha rimlig kvalitet. Det spelade också stor roll att socialt arbete nu blivit en tydligare egen
profession och att personer med ett seriöst intresse för fattigvårdens möjligheter organiserat sig och bilda opinion för sina frågor. Det gällde såväl diakonin som andra former av
socialt arbete inom och utom kyrkan.132 Även här går det att spåra ett tydligt inflytande
från CSA och det övriga ”fattigvårdsfolket”. Som vi sett definierades socialt arbete somen
verksamhet som krävde kunskap till skillnad från äldre verksamheter och begrepp so m
bara förutsatte ”ett gott hjärta” i arbetet för de fattiga.133 Samtidigt saknades inte tankar
om kall och barmhärtighet hos de liberala fattigvårdsreformatörerna, som kunde fånga
upp och omsätta gamla dygdeidéer i en ny, mer kunskapsbaserad socialpolitik. Till bilden
hör de liberala socialpolitikernas tilltro till vetenskapen och deras betoning på det kontinuerliga mötet mellan människor som viktiga för att personligheter kunde mötas och
utvecklas.134
Exempel på kommitténs intresse för fattigvårdens innehåll var förbud som föreslogs
mot olämpliga fattigvårdsinsatser såsom rotegång eller sockengång samt auktion av
fattiga.135 Fattigvårdsstyrelsen skulle inte heller ha rätt att låsa in understödstagare i
128 Ibid., s. 119 f.
129 Ibid. s. 20 ff. (9 kap. 64, 72–73, 76–77 §§).
130 Socialvårdskommitténs betänkande. 17. Utredning och förslag angående lag om socialhjälp m. m. (socialhjälpslag). SOU
1950:11, s 28 f.
131 Sjögren 1997, s. 116 f.
132 Sveriges kyrkohistoria. Huvudred. Lennart Tegborg. 7 2004, s. 79 f., 178 ff. och 219 ff.; Qvarsell 2008, s. 71 ff.; Åström 2008,
s. 84.
133 Swärd 2017, s. 41 ff.
134 Hedin 2002, s. 39 ff. och 203 ff.
135 Fattigvårdslagstiftningskommittens betänkanden 1915 s. 9 ff. (4 kap. 27 och 29 §§).
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mörka rum eller att prygla dem.136 Vidare var de erfarenheter som visade att fattigvården
krävde individualiserade insatser och ett personligt arbete i nära beröring med de fattiga
kommitténs viktigaste argument mot att staten skulle ta över ta den praktiska hanteringen av fattigvården. (I praktiken kan det ha vägt minst lika tungt att en statlig fattigvård ansågs bli dyrare än en kommunal eftersom den förutsatte en mer schablonmässig
behovsbedömning.)137 För kommunerna skulle det bli obligatoriskt att ha ett reglemente
med de ”allmänna grunder för ordnande och handhafvande af samhällets fattigvård, som
anses erforderliga”.138
Kommittén skilde mellan tre sätt att meddela fattigvård: understöd i hemmet, utackordering i enskilt hem och anstaltsvård. Särskilt anstaltsvården kommenterades utförligt
med redovisning av statistiska uppgifter och en pågående specialisering i form av bland
annat ålderdomshem för äldre orkeslösa personer, barnhem, sjukhem, arbetsinrättningar
och natthärbärgen för tillfälligt nödställda. Anstaltsvården föreslogs bestå av arbetshem
samt ålderdomshem, de senare öppna även för yngre personer och en sorts allmänna
fattigvårdsanstalter. Om de huvudsakliga målgrupperna för dessa anstalter hade kommittén inte mycket att säga. Gamla människor och ”arbetsföra element” utan försörjning
uppfattades som tämligen givna i sammanhanget. Desto större problem hade kommittén
med sinnesslöa, sinnessjuka och personer med kroniska fysiska sjukdomar. Dessa grupper
borde i högre grad tas om hand inom landstingens sjukvård eller statens institutioner,
menade kommittén. Fattigvården, borde befrias från ”vårdbehöfvande […] tynger dessa
anstalter och bidrager att där åstadkomma svårigheter och otrefnad”.139
Förslaget till ny fattigvårdslag remissbehandlades och bereddes av regeringen som i
början av 1918 lämnade sitt förslag till riksdagen. Då hade också de politiska förutsättningarna för en reformering inom området blivit bättre. Fattigvårdslagstiftningskommittén hade visserligen tillsatts av en konservativ regering och lämnat sitt betänkande till en
annan regering med konservativ profil. Men den regering som stod bakom propositionen leddes av liberalen Nils Edén och inkluderade för första gången socialdemokratiska
ministrar. Det ansvariga statsrådet, civilministern Axel Schotte, var liberal.
Regeringen konstaterade att remissinstanserna överlag ställt sig bakom kommitténs
övergripande bedömningar och förslag, inte sällan med en kommentar att de innebar
viktiga framsteg. Propositionen innehöll inte heller några större förändringar när det
gällde fattigvårdens inriktning och innehåll eller rättighetstankarna. Även när det gällde
benämningen fattigvård delade regeringen kommitténs bedömning. I den inledande
bestämmelsen om kommunernas skyldighet att tillgodose behov av fattigvård ändrades
ville regeringen dock att det skulle framgå att fattigvården omfattade ”det underhåll
och den vård som äro erforderliga, samt för minderårig jämväl uppfostran”. Därmed
användes samma term – ”erforderlig” – för både underhåll och vård. Kommittén hade
behållit ”nödtorftigt underhåll” från 1800-talets utredningsförslag och förordningar
om fattigvården men lagt till ”erforderlig” om vården. Civilministern befarade att
”nödtorftig” kunde leda till missuppfattningen att underhållet kan vara så knappt att
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”understödstagaren nätt och jämnt hålles ovan svältgränsen” (vilket det nog ofta varit vid
tillämpningen av de äldre reglerna). Medicinalstyrelsen hade i sitt remissyttrande föreslagit en ändring till exempelvis ”behövligt underhåll”. Civilministern fann det dock enklast
att använda ”erforderlig” om både underhållet och vården. Utöver detta ville regeringen
i den inledande bestämmelsen tydligare markera att arbetslöshet i sig inte var ett behov
som kunde föranleda fattigvård.140
Utskottsbehandlingen i riksdagen ledde till en del mindre ändringar av lagförslaget,
men inget som rubbade de grundläggande formuleringarna och intentionerna. Den nya
lagen utfärdades av Kongl. Maj:t i juni 1918 och började gälla den 1 januari följande år.
Genom dessa olika led hade ”fattigvårdsfolket” ett tydligt inflytande över processen.
Lundquist visar hur dessa aktörer bidrog med underlag till Fattigvårdslagstiftningskommittén, vars betänkande på ”alla vitala punkter” överensstämde med fattigvårdsfolkets
handlingslinjer, och påverkade beredningen av det, bland annat genom skärpningar av de
föreslagna bestämmelserna mot försumliga försörjare och en utbyggd fattigvårdsinspektion. Den nya lagen blev dessutom utgångspunkt för implementeringsinsatser av fattigvårdsfolket i form av information och opinionsbildning för lagen och dess intentioner,
uppföljningsenkät och fortsatta utbildningsinsatser. Enskilda personer i fattigvårdsfolket
kom att engageras i offentliga roller i implementeringen, bland annat riksdagsledamoten
G. H. von Koch som utnämndes till statens fattigvårdsinspektör.141
Kommunal sjukvård för kroniskt och obotligt sjuka

Fattigvårdslagstiftningskommittén ansåg att de sinnesslöa, sinnessjuka och personer med
kroniska fysiska sjukdomar som fanns inom den kommunala fattigvården i högre grad
borde få sjukvård genom statens eller landstingens institutioner. I 1918 års fattigvårdslag
infördes en bestämmelse som gjorde det möjligt för den kommunala fattigvården och
den landstingsdrivna kroppssjukvården att samarbeta, men några förpliktelser för huvudmännen handlade det inte om. Bestämmelsen var ändå viktig som en första markering av
de kroniskt sjukas vårdbehov.142
Uppdelningen av lasaretts- och hospitalsvård för ”botbara” patienter och andra, mer
oklara former av vård inom fattigvården för kronisk och obotligt sjuka kom också stegvis
att förändras under de närmast följande decennierna. Enligt 1901 års lasarettsstadga fick
lasaretten inte ta emot den som var obotligt sjuk. Undantag kunde göras om sjukhusvistelsen skulle medföra en väsentlig lindring för den sjuke, men inte om någon annan
behövde vårdplatsen eller sjukdomen kunde medföra ”större obehag” för övriga sjuka
(§ 6 mom. 3 1901:83). Reglerna bestod i 1928 års sjukhuslag, men med en delvis annan
terminologi. Obotligt sjuk hade bytts ut mot ”kronisk kroppssjukdom eller sinnessjukdom”, väsentlig lindring mot ”särskilt trängande omständigheter” och större obehag mot
”avsevärt obehag (16 § 1928:302).
När lasaretten och sjukhusen till stor del var stängda för de kroniskt och obotlig
sjuka, återstod bara ett varaktigt understöd från fattigvården som kunde inrymma en viss
sjukvård. Det gällde särskilt psykiskt sjuka och äldre, men också många fysiskt sjuka och
140 Prop. 1918:135, s. 44, 50 f. och 56 ff.
141 Lundquist 1997, s. 286 ff., 300 ff. och 356 ff.
142 Socialstyrelsen, Utvecklingen av vården för personer med kroniska sjukdomar. Lägesrapport, 2015, s. 20.
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”sinnesslöa”. Det varaktiga understödet skilde sig från det tillfälliga, ofta försörjningsinriktade understöd som fattigvårdsfolket och Fattigvårdslagstiftningskommittén mest
intresserade sig för. Sjukvård i form av varaktigt understöd kunde ges i hemmet eller
mindre institutioner med hemliknande förhållande, men var påfallande oreglerat i såväl
fattigvårds- som sjukvårdslagstiftningen. Anders Berge beskriver denna form av vård
som en ”B-sjukvård” för fattiga människor, ofta med bristande ambitioner och tillsyn,
ibland med övergrepp och vanvård av de som behövde vården.
Den kommunala sjukvården av fattiga expanderade under 1920-talet och första delen
av 1930-talet. Därefter fördes vården av kroniskt fysiskt sjuka och psykiskt sjuka alltmer
över till landstingens verksamhet enligt sjukhuslagen. En stor del av vården av sjuka
och fattiga äldre fortsatte dock ännu många år vid kommunala ålderdomshem. Även om
gränserna mellan social vård och sjukvård för äldre människor fortsatte att vara flytande,
blev bodelningen mellan verksamheter och huvudmän allt tydligare när det gällde andra
yngre och medelålders vuxna med kroniska sjukdomar.143
Fortsatta särregleringar

Även efter tillkomsten av 1918 års fattigvårdslag fortsatte barnavården att vara särreglerad. Som framgår ovan gällde ett antal lagar sedan 1902 inom området, och den nya fattigvårdslagen underlättade inte ett samlat arbete inom området. År 1924 skulle dock ett antal
bestämmelser från olika håll föras samman och kompletteras med nya i lagen (1924:361)
om samhällets barnavård. Det blev nu obligatoriskt för kommunerna att inrätta särskilda
barnavårdsnämnder för såväl förebyggande åtgärder som omhändertaganden. Kyrkoherden behövde inte längre vara ordförande, men skulle ingå i nämnden. Samhällsskyddet
fortsatte att vara en viktig utgångspunkt i den nya barnavårdslagen, men det kompletterades med regler till skydd för barnet om föräldrarna utsatte det för misshandel, vanvård
eller annan fara för liv och hälsa. Grunderna för tvingande åtgärder formulerades också
något annorlunda än i vanartslagen, men byggde alltjämt på en kombination av miljöfaktorer i familjen och barnets eget beteende. Kedjan av kontrollerande och/eller tvingande
åtgärder var tydlig, från allvarliga förmaningar till föräldrarna eller allvarliga varningar
till barnet via aga (avskaffat i detta sammanhang 1942), föreskrivande av särskilda former
för barnuppfostran och tillsättande av en särskild övervakare. Om inget av detta hjälpte
kunde barnavårdsnämnden besluta om ett tvångsomhändertagande. Tommy Lundström
konstaterar att 1924 års barnavårdslag fortsatta den paternalistiska linjen från vanartslagen med fokus på fattiga barn och deras föräldrar, även om förarbetena lyfter fram
problematiska beteenden snarare än sociala omständigheter.144
Den fortsatta särregleringen, och de mer eller tvingande åtgärderna, motiverades med
ett tydligt effektivitets- och nyttoargument. Detta argument var mer långtgående än vad
som antyddes i förarbetena till vanartslagen och kanske det första uttalade nyttoargumentet på ett sekel inom ett område som delvis berörde fattigvården:
I sättet att betrakta denna verksamhet har vid sidan av den humanitära synpunkten allt
klarare framstått och betonats, att om man vill rädda de späda barnens liv och hälsa,
143 Anders Berge, Sjukvårdens underklass, 2007, s. 13 ff., 278 f. och passim. Jfr Socialstyrelsen 2015, s. 21 ff.
144 Lundström 2017, s. 47.
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tillse att de uppväxande barnen ej sakna uppehälle, hälso- och sjukvård, uppfostran och
utbildning och att de ej utsättas för faror och frestelser, samt söka, om de ändock kommit
på avvägar i moraliskt avseende, tillrättaföra dem, innan det blir för sent. Man har insett,
att ett uppfostringsförfarande mot barnet har större utsikter att krönas med framgång än
ett strafförfarande mot den vuxne. Det arbete, som, nu i angivna eller andra hänseenden
göres för barnen är – det inser man allt tydligare – ett arbete för framtiden, ett arbete
för nationens höjande fysiskt, sedligt och intellektuellt, ett arbete, som visserligen drager
kostnader, men dock – om saken ses ur en vidare synpunkt, med blicken fäst även på
morgondagen – är ekonomiskt lönande.145

1924 års barnavårdslag omfattade inledningsvis barn upp till 18 år. År 1934 fördes även
gruppen unga i åldrarna 18–21 år över från lösdrivarelagen till barnavårdslagen, som då
också kompletterades med en avdelning om ungdomsskydd. Samtidigt ändrades lagens
titel till lagen (1934:204) om samhällets barnavård och ungdomsskydd.
Alkoholistlagen sågs också över under 1920-talet. En statlig kommitté presenterade
1926 ett förslag till reviderad lagstiftning som mera betonade vårdaspekterna och byggde
på principen att tvångsingripanden skulle baseras på omsorgen om individen själv som
samhälls- och familjemedlem. Efter ytterligare översyn inom ramen för arbetet med lösdriverilagen blev förändringarna mindre omfattande. Snarare kom den nya lagen (1931:233)
om behandling av alkoholister att få en starkare uppfostrande och repressiv karaktär med
åtgärder som övervakning och varning på vägen mot tvångsingripanden. Indikationerna
för vård ändrades något, bland annat byttes den tidigare formuleringen ”hemfallen åt
dryckenskap” mot det mer medikaliserande ”hemfallen åt alkoholmissbruk”.146

En del av det sociala systemet
Från fattigvård till socialhjälp

Även den fattigvård som bedrevs enligt 1918 års lag fick dåligt rykte. Det gällde inte
minst ålderdomshemmen, som Fattigvårdslagstiftningskommittén fäst stor vikt vid. Ivar
Lo-Johansson bedrev under åren kring 1950 en framgångsrik kampanj mot institutionsidén som sådan och mot ”klientelblandningen” av vårdbehövande personer i olika åldrar
på ålderdomshemmen. Blandningen av människor i olika åldrar och med olika behov var
också ett motiv i Åke Wassings romaner från 1950-talet, som utgick från hans uppväxt på
ett ålderdomshem i Hälsingland.147
Sedan 1918 års lag införts kom fattigvården också att hamna vid sidan av de socialpolitikernas och reformatörernas huvudfokus. Istället var det tankar om att fattigdomen
i Sverige helt skulle kunna elimineras genom socialförsäkringar som väckte intresse.
Sådana lösningar började införas under 1910-talet genom den allmänna pensionsförsäkringen som syftade till att snabbt få bort äldre människor från fattigvården.148 Gustav
145 Prop. 1924:150 s. 39.
146 SOU 2004:3, s. 538 ff.
147 För en översikt av debatten, se Margareta Wersäll, 2006: Fattighusliv i ensamhetsslott. Ivar Lo-Johansson och de äldre i
samhällsdebatt och dikt. (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i
Uppsala 50.) Diss. Uppsala. 2006.
148 Vägar till välfärd 2013, s. 23 ff.
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Möller, som var socialminister under 1930- och 40-talen, var mån om att precisera ett
nytt regelsystem i termer av tydliga medborgerliga rättigheter för att komma bort från
den gamla fattigvårdsandan. För Möller hade ett nytt och bättre samhälle, med generella
välfärdslösningar, inget större behov av en verksamhet som ansvarade för behovsprövat
individuellt bistånd.149
Under de år som debatten om ålderdomshemmen var som mest intensiv pågick ändå
arbetet med en ny lag inom det sociala området. Gustav Möller hade redan 1937 bemyndigats att utse en kommitté med uppdrag att se över den svenska socialvården. Redan av
uppdraget framgick alltså att ”social” var på väg att bli det nya övergripande begreppet
för det som officiellt fortfarande kallades fattigvård. På det sättet kom det behovsprövade
stödet till de mest behövande att sent om sider lyftas in i det socialterminologiska språkbruket. Möller pekade också ut fyra huvuduppgifter för översynen som rörde stora delar
av det socialpolitiska fältet: revision av fattigvårdslagen, granskning av lagstiftningen
rörande såväl socialförsäkringen som övriga socialpolitiska stödåtgärder, samordning av
socialvårdens olika grenar samt omprövning av social vårdsutgifternas fördelning mellan
stat och kommun. När det gällde fattigvården ville Möller att kommittén särskilt skulle
avlägsna befintliga brister och uppmärksamma hur förebyggande åtgärder skulle kunna
bli vanligare inom verksamhetens ramar.
Kommittén antog namnet Socialvårdskommittén och arbetade fram till 1951, då den
gett ut nitton betänkanden. Ett av de sista i raden innehöll kommitténs förslag till en
reviderad fattigvårdslag eller, med kommitténs benämning, socialhjälpslag. Kommittén
framhöll vikten av att det finns en generell och behovsprövad hjälpform som kan garantera medborgaren hjälp i varje nödläge som komplement och supplement till bland annat
socialförsäkringen och de familjesociala förmånerna. Distanseringen från äldre tankar
om barmhärtighet och moralism var tydlig. Socialvårdskommittén fastslog att socialhjälp
ska vara en rättighet för varje medborgare i ett faktiskt nödläge. Enligt kommittén hade
det behovsprövade stödet fått denna karaktär redan genom 1918 års fattigvårdslag, som
definitivt brutit med insatsernas tidigare karaktär av barmhärtighets- eller nådegåva.
Kommittén behöll den gällande fattigvårdslagens formulering om stöd för ”erforderlig
vård”, men beskrev det övriga stödet som det som den enskilde behöver för att ”behålla
eller återvinna förmåga till självförsörjning”. Även om kommittén inte lämnade några
förslag på uttryckliga mål för socialhjälpsverksamheten så var ett tydligt och mätbart
mål underförstått i den formuleringen: de som fick socialhjälp för sitt uppehälle skulle
bli kapabla att klara sig utan den. Målet fångade upp de gamla bestämmelserna om den
enskildes försörjningsplikt och vände dem till en beskrivning av stödet. Det framgick
också av förslaget att socialhjälp borde lämnas på ett sådant sätt att den behövande
”såvitt möjligt må bli i stånd att för framtiden genom eget arbete försörja sig och de sina”.
Därmed ställdes också ett kvalitetskrav utifrån den bevarade men bara indirekt formulerade försörjningsplikten.150
Som övergripande beskrivning av socialhjälpens ambitionsnivå använde kommittén uttrycket ”skälig levnadsstandard”, som hämtats från en aktuell proposition om
folkpension. Där hade ”skälig” beskrivits utifrån vad som var vanlig för personer med
149 Swärd 2013, s. 161 ff.
150 Ibid., s. 24 (kap III 13 §).
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låga inkomster: ”Omsorgen om dem bör fastmera inriktas på att bereda dem en levnadsstandard som är skälig i förhållande till den, varpå medborgare i gemen med låga inkomster leva.” Kommittén föreslog inte att ”skälig levnadsstandard” skulle ingå i lagtexten,
men föregrep nyckelformuleringen ”skälig levnadsnivå” i de senare socialtjänstlagarna.
Bedömningen av vad som är skälig levnadsstandard rymmer alltid ett subjektivt moment,
erkände kommittén och hjälpformer grundade på behovsprövning ger inte medborgarna
samma trygghetskänsla som hjälp oberoende av den enskildes ekonomiska ställning. Men
även hjälp enligt behovsprincipen kan, enligt kommittén, utformas såsom en skyldighet
för samhället och en rättighet för mottagaren.151 I praktiken innebar rättighetsperspektivet i första hand samma överklagningsmöjligheter som redan gällde och som i huvudsak
funnits redan i 1847 och 1853 års förordningar, med den formella skillnaden att länsstyrelserna föreslogs ersätta kammarrätterna som överklagningsinstans. Till rättighetsperspektivet kan också räknas ställningstagandet att socialhjälp, i motsats till fattigvård, i
regel inte skulle vara förenad med återbetalningsskyldighet för mottagaren, även om det
kunde bli aktuellt i vissa situationer. Kommittén hänvisade dock inte till den enskildes
rättigheter i det sammanhanget.
Kommittén tog tydligt avstånd från alla försök att göra socialhjälp nedsättande eller
avskräckande för mottagaren. Sådana försök var varken förenliga med humanitära
strävanden eller ”grundläggande effektivitetskrav”, konstaterade kommittén med en
kombination av (indirekta) rättighets- och nyttoargument. Om hjälpen görs nedsättande
för den behövande så når man inte alla som borde komma i fråga:
Just de ambitiösa medborgarna dra sig mest för att anlita en hjälpform, som på ett eller
annat sätt betraktas som nedsättande, och man skulle lämna utan hjälp mycket av vad som
understundom benämnes den tysta nöden under det att personer med parasittendenser
likväl icke skulle låta sig avskräckas från att hålla sig framme.152

Exempel på nedsättande inslag i den gällande fattigvårdslagen var begränsningar av den
behövandes rätt att själv förfoga över sin egendom och att själv välja vistelseort. Den
begränsning av socialhjälpens omfattning som är önskvärd borde, enligt kommitténs
uppfattning, istället främst åstadkommas på generell väg genom utjämning av barnfamiljernas kostnader och genom effektivisering av socialförsäkringens alla grenar. Med
sådana insatser skulle antalet ärenden om hjälp efter behovsprövning minskas.153 Personer
vars ”livsföring är i ett eller annat avseende asocial” skulle också ges stöd inom ramen för
socialhjälpen och inte, som i vissa andra länder, genom en särskild hjälpform. Kommittén menade att socialhjälp måste kunna varieras individuellt, och med tillräckligt smidigt
utformade bestämmelser blir det möjligt att meddela även ”asociala behövande” hjälp i
lämpliga former.154
Precis som tidigare låg den enskildes försörjningsplikt till grund för de föreslagna
bestämmelserna om den obligatoriska socialhjälpen. Den nya lagens 3 §, angavs under
vilka omständigheter en medborgare har rätt att erhålla socialhjälp för sitt livsuppehälle
151
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och erforderlig vård. Paragrafen motsvarade 1 § i 1918 års fattigvårdslag, men täckte
även arbetslösa och personer som med hänsyn till sitt hälsotillstånd bör avhålla sig
från arbete. Några särskilda bestämmelser om försörjningsplikten ingick däremot inte i
lagförslaget. Vissa personer, som enligt giftermålsbalken eller föräldrabalken var underhållsskyldiga mot hjälptagaren skulle ändå genom beslut av socialnämnden kunna göras
ersättningsskyldiga för hjälpen enligt 3 §. Tvångsförfarandet mot försumliga försörjare
borde behållas, enligt kommitténs mening, men handläggas enligt en särskild lag om
arbetsföreläggande.
Socialministerns önskan att kommittén skulle uppmärksamma möjligheterna till
förebyggande stöd uppfylldes genom förslag om nya bestämmelser om socialhjälp som
borde eller fick meddelas utöver vad som skulle vara obligatoriskt för kommunerna. I
första hand skulle det handla om att förbättra en persons förmåga till självförsörjning. I
praktiken rörde det sig om yrkesutbildning, maskinanskaffning, startande av en mindre
verksamhet, inventarieutrustning m.m. Det var viktigt att stödet utformades på rätt sätt,
med sikte på arbetsetisk fostran: ”Men det gäller också att ordna så att de missanpassade icke endast erbjudas ett understöd, som för dem lätt blir permanent, utan även få
den personligt utformade hjälp som för deras del ofta är en nödvändig förutsättning för
att de skola kunna på nytt bli försörjningsdugliga.”155 De nya bestämmelserna innebar
en konkretisering och därmed viss uppstyrning av delar av den hjälp som kommunerna
sedan tidigare frivilligt kunna ge.
Redan i ett tidigare betänkande hade kommittén stannat för att kommunerna skulle
vara huvudmän för socialhjälpen. Principiellt ansåg kommittén, i likhet med Fattigvårdslagstiftningskommittén, att en hjälpform av denna universella natur utan tvivel var en
statsuppgift. Ett system med staten som huvudman skulle därför innebära betydande
fördelar. Socialhjälpen skulle kunna utgå efter enhetliga normer oberoende av kommunens ekonomi och bedömningar av hjälpens omfattning. Hemortsrättsbestämmelserna
skulle bli överflödiga och anstaltsvården skulle kunna effektiviseras. Kommittén
delade dock Fattigvårdslagstiftningskommitténs invändningar mot ett statligt huvudmannaskap. ”Obestridligt är, att fara skulle föreligga för ett obehörigt utnyttjande av
hjälpverksamheten, huru än kontrollen anordnades, om förvaltningen skulle skötas av
lokala hjälporgan utan att vederbörande samfällighet finge bära några kostnader för
besluten”, skrev Socialvårdskommittén. Verksamheten skulle också bli så kringgärdad av
regler och föreskrifter att den i hög grad blev ”byråkratiskt betonad” med kostnadsdrivande administration. Vidare skulle det förebyggande arbetet bli lidande: ”Denna sida
av hjälpverksamheten förutsätter givetvis, att förvaltningsorganen stå i möjligaste mån
oberoende av yttre föreskrifter angående hjälpens former o. s. v., vilket icke skulle låta
sig göra i en [statlig] organisation.”156 Genom en särskild lag om bidrag av statsmedel
till kommunernas kostnader för vissa socialvårdsändamål skulle kommunerna ändå få
en betydande kompensation för sina kostnader inom området. Statsbidraget beräknades
normalt motsvara hälften av kommunernas kostnader.
Socialvårdskommitténs förslag till socialhjälpslag remissbehandlades och bereddes i
regeringskansliet. Socialministern, som nu hette Gunnar Sträng, lämnade i mars 1955 en
155 Ibid., s. 11 ff.
156 SOU 1942:56, s. 43 f.
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proposition om en socialhjälpslag som föreslogs ersätta fattigvårdslagen. Propositionen
följde delvis kommitténs förslag. Bland annat föreslogs även den som av hälsoskäl bör
avhålla sig från arbete skulle ha rätt till socialhjälp. Återbetalningsskyldigheten begränsades och hemortsbestämmelserna reformerades. Det blev dock inte något nytt statsbidrag
till kommunerna för socialhjälpen. Socialministern konstaterade att kommitténs förslag
på den punkten väckt stark kritik, inte minst från kommunföreträdare. Dessa hade vänt
sig mot kommitténs utgångspunkt att socialhjälpen var att se som en statsuppgift (ett
ställningstagande som inte bara Fattigvårdslagstiftningskommittén gjort utan även
1840–1841 års riksdag och såväl von Rosensteins kommitté som 1830-talets kommitté).
Enligt kritikerna saknade utgångspunkten historiskt underlag; fattigvården hade av ålder
varit en angelägenhet för socknen och därmed av kommunal karaktär. Socialministern
ansåg att kritiken var berättigad. Han tillade att det också finns risker för en ökad detaljreglering och inskränkning i det kommunala självbestämmandet. En allmän uppgift för
socialnämnden att ”tillhandahålla allmänheten med råd och upplysningar i frågor, som
äga samband med nämndens verksamhet” ingick dock i ministerns förslag om socialhjälpslag (§ 6).157
Även på andra punkter avvek socialministerns lagförslag från kommitténs. Det gällde
inte minst de förebyggande insatserna. Istället för att i lag precisera en del av dessa kom
de även fortsättningsvis att ingå i den ospecificerade fattigvård som det var frivilligt för
kommunerna att ge. Remissinstanser hade kritiserat kommitténs förslag för att medföra
detaljreglering och minska kommunernas handlingsfrihet.158
I riksdagen tog det andra lagutskottet ställning till propositionen. Utskottet gick i sitt
utlåtande (nr 39) på socialministerns linje i de frågor som nämns här. Socialhjälpslagen
antogs i december 1955, utfärdades i januari följande år med SFS-numret 1956:2 och
började gälla den 1 januari 1957.
Kärnan i den nya socialhjälpsverksamheten utgjordes av det som tidigare varit den
obligatoriska fattigvården. Förebyggande insatser fick i huvudsak göras inom andra
områden, såsom socialförsäkringssystemet och arbetsmarknadspolitiken. Riksdagens
andra lagutskott beskrev i sitt utlåtande över regeringens proposition om socialhjälpslag
situationen på följande sätt: ”Socialhjälpens klientel kommer att i huvudsak inskränkas
till ett antal personer eller familjer med nedsatt försörjningsförmåga, vilka behöver
ekonomisk hjälp, men för vilka de på längre sikt viktigaste åtgärderna består i sådan vård,
som är ägnad att göra dem försörjningsdugliga.”159
En förändring avseende det förebyggande arbetet kom dock 1968. Då ändrades
socialhjälpslagen så att det framgick av 1 § att kommunen ska tillse att den som vistas
i kommunen får den omvårdnad som med hänsyn till hans behov och förhållanden i
övrigt kan anses tillfredsställande. Vidare infördes i 6 § socialhjälpslagen en bestämmelse
som fastslog att socialnämnderna är skyldiga att skaffa sig kännedom om de enskildas
behov av omvårdnad och verka för att detta blir tillgodosett. Genom detta tillägg klarlades att socialnämnderna har en skyldighet att bedriva en aktiv, uppsökande verksamheten. Bakgrunden var att Handikapputredningen, som sedan 1965 utredde omvårdnaden
157 Prop. 1955:177, s. 59 ff. och 73 f.
158 Ibid. s. 122 ff.
159 Andra lagutskottets utlåtande 1955:39, s. 73.
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av handikappade, hade undersökt kommunernas arbete för gruppen och föreslagit nya
åligganden för kommunerna att göra sig förtrogna med medborgarnas situation och
behov. Regeringen tonade dock ned bilden av nya krav och beskrev syftet med lagändringen som att undanröja oklarhet och tveksamhet om kommunernas uppgift att bedriva
en aktiv, uppsökande socialvård.160
Det kan tilläggas att en senare utredning, den Socialpolitiska kommittén, under
1960-talet föreslog (SOU 1964:43 och 1966:45) en gemensam vårdlag för de områden
som rörde äldre och handikappade och åldringar med regler får såväl kommunernas och
landstingens ansvar. Förslaget genomfördes dock inte.
Kvarboendets nytta

Socialvårdskommittén hade tidigt intresserat sig för ålderdomshemmen. En inventering
av verksamheten publicerades 1940 (SOU 1940:22) och ett antal principförslag lämnades
i ett betänkande sex år senare (SOU 1946:52). Kommittén såg ett betydande behov av
en ny sorts ålderdomshemsvård, generellt tillgänglig och kvalitativt lockande också för
äldre som inte var fattiga. Motiven byggde på demografiska beräkningar av antalet äldre
under kommande decennier, samhällsekonomiska överväganden och en växande insikt
om att vården om de äldre dittills hade varit ett försummat område inom socialpolitiken.
Till de ekonomiska övervägandena hörde kritik mot de så kallade pensionärshemmen.
Dessa hade börjat inrättas med särskilda statsbidrag, men kommittén ansåg att de hade så
hög standard att äldre lockades från ålderdomshemmen, vars utvecklingsmöjligheter inte
togs till vara. Att de befintliga ålderdomshemmen inte höll måttet insåg dockkommittén;
det saknades enkelrum och ”klientelblandningen” var bekymmersam. För att stimulera
en omfattande nybyggnad samt om- och tillbyggnad av ålderdomshemmen föreslogs ett
statsbidrag. Dessutom borde en särskild ålderdomshemslag införas.
Regeringen och riksdagen delade till stor del kommitténs bedömningar. 1947 beslutade riksdagen att införa ett nytt statsbidrag inom området och att uttala vissa riktlinjer
för verksamheten. Riktlinjerna innebar bland annat att alla boende borde ha ett eget rum
och att anstaltsprägeln skulle ersättas med en trivsam hemmiljö. Någon särskild lag om
ålderdomshem blev det däremot inte. Per Gunnar Edebalk beskriver 1947 års riktlinjer
som ett uttryck för den generella socialpolitik som börjat utvecklas genom folkpensioner
och socialförsäkringar och som innebar en utveckling bort från den traditionella fattigvården. För att få plats på ålderdomshem skulle gamla människor inte längre både behöva
vård och vara fattiga – det skulle räcka med vårdbehovet. Även om många äldre levde
med små ekonomiska marginaler var en generell förbättring av de äldres ekonomi på
gång genom den folkpensionsreform som beslutats 1946 och som trädde i kraft 1948.161
I betänkandet från 1950 med förslag på socialhjälpslag återkom Socialvårdskommittén
till ålderdomshemmen. Nu diskuterades en renodling av verksamheten till att ge äldre
personer stöd och vård och definitivt komma till rätta med ”klientelblandningen”. För
yngre och medelålders personer som hade viss arbetsförmåga men behövde vård och
tillsyn på ”anstalt” skulle särskilda försörjningshem inrättas med krav på arbete efter
160 Prop. 1968:74, s. 3, 10 och 14,
161 Per Gunnar Edebalk. Hemmaboendeideologins genombrott: åldringsvård och socialpolitik 1945-1965. Meddelanden från
Socialhögskolan, Lunds universitet 1990:4, s. 7 ff.
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förmåga. Eftersom målgruppen bedömdes vara liten föreslogs landstingen ansvara för
försörjningshemmen. För omhändertagande av personer som var störande för andra
vårdtagare på ålderdomshem eller försörjningshem föreslogs staten upprätta ett fåtal
särskilda vårdhem med Socialstyrelsen som ansvarig myndighet. När det gällde de gamla
frågorna om vård av personer med psykiska eller kroniska sjukdomar samt psykiska eller
intellektuella funktionsnedsättningar bedömde kommittén att uppgifterna helt borde
ligga utanför kommunernas ansvarsområde. Kostnaden för vården av sinnessjuka på
sinnessjukhus, sinnesslöa och vanföra borde helt flyttas över från landstingen till staten.
Vården av de lättskötta sinnessjuka borde skötas av landstingen, likaså vården av kroniskt
kroppsligt sjuka som hörde nära samman med den slutna kroppssjukvården i övrigt.162
Vid den tiden hade den positiva, utvecklingsinriktade uppfattningen om ålderdomshemmen kommit av sig. Visserligen förbättrades förutsättningarna för renodling och
utveckling av verksamheten när landstingen 1951 övertog huvudmannaskapet för vården
av de kroniskt sjuka äldre och de sjukhem som börjat byggas upp för dessa. Men klientelblandningen fortsatte under flera år och bäddade för den kritik som Ivar Lo-Johansson
och andra börjat framföra mot själva idén om flytten till ålderdomshemmet som en förutsättning för vård under ålderdomen. Edebalk noterar att initiativet i debatten försköts
från ett ”socialvårdsetablissemang” kring Socialstyrelsen och Socialvårdsförbudet till
politiker och massmedier, som kanske för första gången satte den ofta bortglömda och
försummade äldrevården på agendan. Till det kom att seriösa och attraktiva alternativ till
institutionsvården börjat utvecklas. Det gällde främst hemhjälpen som prövats på några
platser och gjort det möjligt för äldre personer att bo kvar i sitt eget hem och få stöd och
vård där.163 Hemhjälpen bidrog till att ge Ivar Lo-Johanssons budskap ”från vårdhem till
hemvård” realism och slagkraft.
Ambitionen att utforma en generell socialpolitik för de äldre, utan fattigvårdens långa
skuggor, tog alltså en ny vändning under 1950-talet. Medan Socialvårdskommitténs
lagförslag bereddes av regeringen tillsattes en ny statlig kommitté, Åldringsvårdsutredningen, för att utreda alternativ till att äldre människor skulle behöva flytta in på institutioner. Utifrån kommitténs förslag (SOU 1956:1) och en proposition från regeringen
(1957:38) beslutade riksdagen 1957 om riktlinjer för åldringsvården. En riktlinje var att
åldringsvården måste respektera de äldres personliga integritet, intressen och individuella
önskemål. Åtgärderna skulle i första hand och i största möjliga utsträckning inriktas på
att de äldre skulle få leva ett oberoende liv så länge som möjligt i sina egna hem. Riktlinjerna innebar också ett förtydligande av vilka äldre som skulle bo på ålderdomshemmen.
Det slogs fast att det var äldre som behövde ständig tillsyn och vård utan att vara akut
eller långvarigt sjuka. I praktiken innebar det att ålderdomshemmen fick delvis samma
målgrupp som sjukhemmen där ”ålderdomsskröplighet och sjukdom […] nära sammanflätas med varandra”. Någon aktiv sjukvård skulle dock inte bedrivas vid ålderdomshemmen, men väl något som kunde betecknas som ”god hemsjukvård”.164
Riktlinjerna bekräftade att en modernare syn på åldringsvården vuxit fram under
det senaste decenniet. I slutet av 1940-talet hade de äldre huvudsakligen setts som
162 SOU 1950:11. s. 57.
163 Edebalk 1990, s. 40.
164 Prop 1957:38, s. 60 och 64 f.
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”vårdobjekt”, nu sågs de äldre mer som individer som skulle kunna leva i sina invanda
miljöer medan eventuell service och omsorg styrdes av valfrihet och individuella önskemål. Samtidigt konsoliderade och utvecklade de nya riktlinjerna vändningen mot en mer
generell socialpolitik inom åldringsvården, även om inriktningen var en annan än vad
”socialvårdsetablissemanget” haft utifrån sina nyttobetonade kalkyler av kostnader och
kvalitet.
De ekonomiska aspekterna levde dock vidare. I propositionen betonade den dåvarande
socialministern John Ericsson att åldringsvården inte, som på fattigvårdens tid, kunde
ha massfattigdom bland äldre som utgångspunkt. Folkpensioner och full sysselsättning
(bland män) hade gjort de gamlas ekonomiska ställning bättre än tidigare. Nu var det
istället ”den efterfrågan, som grundas på åldersbetingade behov i fråga om bostäder,
omvårdnad och service” som samhället borde möta utifrån de äldres ökande möjligheter
till ett fritt konsumtionsval.165 På ett annat plan åberopade ministern också ekonomiska
argument för utvecklingen av en öppen åldringsvård som skulle göra det möjligt för fler
äldre att leva kvar i sina invanda miljöer: ”Även med avsevärda finansiella insatser är en
sådan verksamhet dessutom direkt ekonomiskt gynnsam för samhället med hänsyn till
de höga anläggnings- och driftskostnaderna för vårdanstalter”.166 Den nya hemhjälpen
ansågs också vara värdefull ur folkhushållningssynpunkt eftersom den tog till vara arbetsförmågan och yrkeskunnigheten hos kvinnor utanför den vanliga arbetsmarknaden.167
Utan att direkt skriva det ansåg ministern det självklart att de gamla ville bo kvar i sina
vanliga bostäder så länge som de inte behövde sjukvård i landstingens regi eller ständig
tillsyn och vård på ålderdomshem. Nyttoperspektivets ekonomiska sida kompletterades
därmed av en underförstådd kvalitetsaspekt. Med den inräknad framstod hemtjänsten
och den generella öppna åldringsvården som en social innovation som ledde till största
möjliga nytta för individ och samhälle utan att samtidigt innebära några försämringar
eller risker för försämringar. En mer fullgången utilitaristisk argumentation hade aldrig
tidigare förts på statlig nivå om fattigvården eller socialvården. De nyttoargument som
knutits till förändringar inom barnområdet hade byggt på förhoppningar och förväntningar. Här handlade det också om aktuell empiri från försöksverksamheter i landet och
intryck från en offentlig debatt om åldringsvårdens brister och de äldres egna önskemål.
Ett pris för detta långtgående nyttotänkande var att samhällets förpliktelser och de
äldres rättigheter, som Ivar Lo-Johansson lyft fram i sina reportage, hamnade i bakgrunden. 1957 års riktlinjer skrevs inte heller in i socialhjälpslagen. Regering och riksdag
räknade med att de ändå skulle implementeras genom lokala ekonomiska överväganden
om kostnader och nytta, senare också med viss hjälp av statsbidrag inom området.
Ett annat pris var att nya gränsdragningsfrågor byggts in i systemet. De kommunala
ålderdomshemmens roll blev oklar i förhållande landstingens sjukhem, som byggdes ut
under de följande åren till en ny ”långvård”.168
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Fortsatta särregleringar

Alkoholistlagen utreddes av två statliga kommittéer under 1940-talet. Resultatet blev en
ny nykterhetsvårdslag (1954:579) som trädde i kraft 1955. Den nya lagen fick ett vidare
tillämpningsområde än de tidigare alkoholistlagarna eftersom den också avsåg personer
som ”ej blott tillfälligt använder alkoholhaltiga drycker till uppenbar skada för sig eller
annan” (1 §). Det innebar en helt annan möjlighet att ingripa med insatser på ett tidigt
stadium, innan tvångsvård på anstalt kunde aktualiseras.169
En ny barnavårdslag, lagen (1960:97) om samhällets vård av barn och ungdom, infördes också. Den nya lagen trädde i kraft den 1 januari 1961 och byggde i stora delar på
1924 års lag. Den var dock påverkad av modernare tankar om beteendeproblem, vård
och rättssäkerhet. En del moraliskt färgade begrepp fasades ut ur lagtexten, bland annat
”fara för vanart” som byttes mot ”utveckling äventyras”. Hjälpåtgärder i form av råd
och stöd stod nu främst bland de individuellt förebyggande åtgärderna, men den äldre
upptrappningsmodellen med alltmer tvingande insatser med övervakning och omhändertagandefanns kvar. Medan vissa delar av lagen betonade skydd för individen kvarstod
en del auktoritära inslag med regler som syftade till att skydda samhället från asociala
unga personer. Exempelvis kunde ungdomar omhändertas för utredning för att man ville
förhindra brottslig eller skadlig verksamhet (30 §). Vidare fick polismyndigheten ökade
möjligheter att ta asocial ungdom i tillfälligt förvar (33 §). Tommy Lundström konstaterar
att 1960 års barnavårdslag fick en tydlig inriktning på en mer byråkratisk utformning av
barnavårdens regelverk inom ramen för ett samhälle som mindre präglades av fattigdom
än av ekonomisk tillväxt och sociala reformer.170 I lagens förarbeten spelar grundläggande värdefrågor inte heller någon större roll. Istället lyfts en grundläggande strävan
efter effektivisering fram, bland annat genom ökade möjligheter till tidiga ingripanden i
form av förebyggande åtgärder.171
Den gamla lösdriverilagen ersattes i mitten av 1960-talet med en lag om åtgärder vid
samhällsfarlig asocialitet, som senare upphävdes i samband med socialtjänstreformen i
början av 1980-talet.
De särskilda omsorgerna

Personer med utvecklingsstörning hade, som framgår ovan, glidit mellan de statens
regleringar och kategoriseringar av målgrupper för olika stödformer. Mindre, privat
drivna institutioner hade svarat för delar av stödet sedan slutet av 1800-talet, men
många i gruppen hade samtidigt funnits på fattighus eller ålderdomshem. En bit in på
1900-talet kom ordningsfrågorna att dominera även när det gällde personer med utvecklingsstörning, inte minst genom regler om internering på anstalt, äktenskapsförbud och
sterilisering.
Från 1940-talet tillkom dock stegvis en ny lagstiftning om hur stödet skulle organiseras.
Nyckelordet blev ”omsorg” för samhällets särskilda insatser för gruppen, som inte avsåg
medicinsk behandling utan omhändertagande med drägliga levnadsvillkor som mål.172
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Flera statliga kommittéer arbetade med omsorgsfrågan och lagarna avlöste varandra
parallellt med att socialhjälpslagen tillkom och barnavårds- och nykterhetsvårdslagarna
förändrades.173 Så var det inte heller kommunernas ansvar som utreddes och reglerades;
personer med utvecklingsstörning blev nu allt tydligare en del av landstingens uppgifter.
År 1944 beslutades en lag (1944:477) om skolundervisning för så kallade bildbara sinnesslöa. Tio år senare infördes regler som också omfattade andra sinnesslöa genom lagen
(1954:483) om undervisning och vård av psykiskt efterblivna, vilket var lagstiftarens nya
benämning på gruppen. Särskilt den senare lagen innebar att de särskilda omsorgerna fick
en tydlig ram, med reglerad in- och utskrivning och möjligheter att överklaga.174 Huvudmannaskapet diskuterades av den ansvarige ministern – inrikesministern, inte socialministern – som ansåg att landstingen redan svarade för viktiga delar av undervisningen
och vården inom området och lämpligen borde ha det samlade ansvaret. Landstingsföreträdare hade framfört önskemål om ett statligt ansvar för insatserna, men ministern
hänvisade till riskerna med en centralisering och byråkratisering. En lokal anknytning
och lokala initiativ bör ha ett särskilt värde, ansåg han. Vidare pekade ministern på att
landstingen hade sina viktigaste uppgifter ”på sjukvårdens och andra sinnesslövården i
viss mån närstående områden”.175
Medan 1954 års lag haft fokus på institutionsvård kom öppna insatser som hemmavård, dagcentrum m.m. att få en mer framskjuten plats i den omsorgslag som beslutades 1967. Då hade fler statliga kommittéer lämnat förslag inom området. Landstingens
huvudmannaskap bestod dock.176 Vid det laget hade landstingen slutligen också övertagit
ansvaret för de mentalsjukhus och andra psykiatriska vårdinrättningar som länge förblivit statliga.177

Slutsatser och diskussion

Åtminstone sedan Gustav Vasas tid har stöd och hjälp för personer som inte kunnat klara
sig på egen hand eller genom anhörigas försorg varit en del av det offentligt reglerade
samhällslivet i Sverige. Värdefrågor har ständigt varit centrala för statsmaktens bedömningar och åtgärder inom området, men ofta mera för att motivera insatserna än för att
utforma dem utifrån mottagarnas behov och förutsättningar. Det gäller särskilt den
traditionella fattigvården för vuxna personer, inklusive vården och omsorgen om äldremänniskor och ”obotbara” personer i yngre åldrar.
Trots intresset för grundläggande värdefrågor formulerades inga övergripande och
framåtsyftande mål under den långa tid som föregick 1980-talets socialtjänstreform.
Egentliga konsekvensbeskrivningar var också ovanliga, utöver ideologiska och moraliska
förhoppningar om vad olika åtgärder kunde leda till. Conny Blom konstaterar att värderingar som gäller de slutliga målen för enskilda och för samhället var ovanliga och förlorade i betydelse i officiella texter om fattigvården från reformationen och till mitten av
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1600-talet.178 Detsamma kan sägas om statliga utredningar och regler från de följande tre
seklerna.
I brist på långsiktiga och positiva mål fick fattigvården utgå från och präglas av instrumentella värderingar med fokus på arbete, ansvar, ordning och lydnad. Fram till en bra
bit in på 1900-talet åberopades och användes dessa värderingar för
• att definiera och begränsa den fattigdom och fattigvård som ansågs ofrånkomlig,
• se till att det fanns ett minimum av gemensamt organiserat stöd tillgängligt på
lokal nivå och i viss mån genom statliga institutioner samt
• att disciplinera de fattigas sinnelag och beteende.
En fattigvård med så starkt ovanifrånperspektiv och så tydlig inriktning på kontroll
och sortering behöver inte ha uteslutit vissa inslag av en patriarkal omsorg, som hängde
samman med de hierarkiska strukturer som staten och kyrkan länge odlade.
Den nya betoningen på det ”sociala” i socialpolitik och socialt arbete under 1900-talet
innebar viktiga förändringar genom ökad professionalisering och en ny betoning på
vetenskaplig kunskap inom området, men ledde inte till någon grundläggande förändring när det gällde det behovsprövade och individuella biståndet. De bredare ansatserna
att utveckla välfärden knöts snarare till andra områden, inte minst socialförsäkringarna.
Fattigvården kvarstod som en politisk restpost, som förhoppningsvis skulle bli alltmer
obsolet i det moderna samhället. Först en bit efter seklets mitt övergavs benämningen
”fattigvård” till förmån för ”socialhjälp”.
Dygd, plikt och nytta

Värderingarna och användningen av dem har dock varierat en del. Karsten Åström ser
fattigvårdslagstiftningen mera som en berg- och dalbana än en rätlinjig utveckling.179
Särskilt har värderingarnas förankring i dygder, plikter och nyttotänkande förändrats.
Den första och mest bestående förändringen påbörjades under reformationstiden
och fortsatte in på 1900-talet. Den innebar att religiöst baserade dygder om givmildhet
och barmhärtighet gentemot fattiga och sjuka kompletterades med och så småningom
byggdes in i ett system av världsligt och andligt motiverade plikter. Staten, som ansvarig både för kyrkan och olika myndigheter, förpliktade sig att tillgodose grundläggande
behov av fattigvård samtidigt som det blev en plikt för de fattiga att ta emot vården med
underdånighet och lydnad. Undersåtarnas ekonomiska bidrag till fattigvården baserades
på ökande plikter att bidra, men länge också på frivillighet utifrån de äldre dygderna.
Framför allt hörde det till varje undersåtes plikter att arbeta och försörja sig själv och
sina närmaste. På det sättet kunde fattigvårdens omfattning begränsas samtidigt som
samhällsordningen upprätthölls utan potentiella orosmoment som tiggare och andra
sysslolösa utan säkrad försörjning. Denna strategi levde vidare i den liberala socialpolitik
som utvecklades under början av 1900-talet, och där tankar om ökad humanitet inom
fattigvården samsades med en folkuppfostrande ambition för att främst få manliga familjeförsörjare att ta sitt ansvar.

178 Blom 1992, s. 255 f.
179 Åström 2008, s. 86 f.
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Den andra förändringen utgörs av en punktvis och ryckig utveckling av ett nyttotänkande inom delar av fattigvårdsområdet. I första hand var det institutionsvården som
påverkades av nyttotänkandet. Under 1500- och 1600-talen gällde det hushållning med
statens resurser för hospitalen. I mitten av 1700-talet användes statsnyttan också för att
motivera systemförändringar i förebyggande syften. Det handlade om förbättrat stöd
till fattiga och föräldralösa barn så att de kunde bli samhällsnyttiga vuxna. Åtgärder för
att sätta arbetsförmögna vuxna i arbete så att de inte riskerade att behöva annan fattigvård fanns också på den politiska dagordningen. Under 1800-talet fick nyttotänkandet
vägleda omvandlingen av hospitalen till sinnessjukhus för personer med behandlingsbara
psykiska sjukdomar. En följd var att ”sinnesslöa” personer skrevs ut eller nekades tillträde
som ”obotliga”. I mitten av 1900-talet blev nyttoaspekterna viktiga för att motivera en
satsning på äldres kvarboende som alternativ till ålderdomshemmen. Det var först då
som nyttan formulerades som något mer än stats- eller samhällsnytta genom att även de
enskilda människornas bästa vägdes in. Nyttotänkandet förmådde annars inte tränga in i
fattigvården eller ens socialhjälpssystemet, trots kommittéförslag om förebyggande insatser med vinster på längre sikt i början av 1800-talet och mitten av 1900-talet. Lagstiftaren
valde istället att förlägga de förebyggande och generella insatserna till andra samhällsområden, som skolan, sjukhusvården och socialförsäkringssystemet. Fattigvård förblev
liktydigt med pliktbaserade uppgifter för nödställda. Undantaget var barnavården, där
förebyggande insatser under 1920-talet motiverades med att de effektivare än ingripanden i vuxen ålder. Dessa insatser handlade dock om mer eller mindre tvingande åtgärder i
syfte att få föräldrar och barn att uppfylla sina plikter.
Den tredje förändringen avser den enskildes rätt till stöd och vård. Från och med
hospitals- och barnhusförordningen 1763 formulerades en sådan rätt av och till i regelverket. Den var till en början mest en markering av statens krav på lokala organ att ta sin
del av ansvaret för fattigvården, även om formuleringarna tidsmässigt sammanföll med
upplysningsidéer om mänskliga rättigheter och lagstiftade rättigheter för fattiga i bland
annat England och Danmark. Desto mer energiskt utvecklades argumenten mot att de
fattiga hade rätt till stöd och vård i officiella texter från mitten och slutet av 1800-talet.
Där åberopades kristna dygder och plikter som motsatser till rättigheter inom fattigvårdsområdet. Under en tid fanns i praktiken ändå vissa rättigheter genom att den enskilde
kunde klaga på lokala fattigvårdsbeslut hos statliga organ, men detta begränsades kraftigt
under slutet av 1800-talet. Under 1900-talet utvecklade staten ambitiösa motiveringar för
rätten till fattigvård eller socialhjälp som ett sätt att bemyndiga den enskilde medborgaren och säkerställa tillgången till stöd. I praktiken handlade det ändå inte om mycket mer
om att återinföra de tidigare möjligheterna att överklaga lokala beslut.
Arbets- och försörjningsförmågan i centrum

Annat har varit sig tämligen likt över tid.
Försörjningsstöd har genomgående klumpats samman med en vård i allmän mening
utifrån mottagarnas klassificering som ”fattiga” i meningen att de saknat tillräcklig
arbetsförmåga för att försörja sig, anhöriga som skulle kunna göra det eller eget kapital.
Den grupp som behövt vård har främst utgjorts av äldre personer och personer med
omfattande funktionsnedsättningar. Ytterst lite av allt som i äldre tid skrevs på statlig
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nivå om fattigvården gällde dock dessa människor och insatserna för dem. Deras vårdbehov togs till stor del för givna och administrerades utan uppenbara ambitioner för deras
eller det allmännas del. Mot slutet av 1800-talet infördes ålderdomshem som en särskild
insats i lagstiftningen, men ännu i mitten av det följande seklet var ålderdomshemmen en
sorts allmänna fattigvårdsanstalter för personer i olika åldrar.
Stödet har genomgående legat på en låg nivå: ”nödtorftigt” som närmat sig existensminimum, ”erforderligt” med viss distans till svältgränsen eller ”skälig levnadsstandard” där
jämförelsen gjorts med människor med låg inkomst. Principiellt ansluter nivån till Luthers
tankar om en basal fattigvård som inte lockar människor bort från arbetet. I praktiken
har det också varit en fråga om att hålla nere såväl statens som de lokala organens utgifter,
vare sig dessa bekostats på frivillig väg eller genom skatter. Några särskilda nivåer eller
kvalitetskrav för de mer vårdande insatserna för sjuka har inte angetts i lagstiftning eller
förarbeten.
Det sociala arbete som utfördes var i stort sett osynligt i officiella texter fram till
början av 1900-talet. Då åberopades behovet av lokal förankring och ett personligt
arbete som argument för ett fortsatt kommunalt fattigvårdsansvar. Samtidigt togs de sista
referenserna till ett dygdebaserat regelverk bort. Fattigvårdens ramar baserades helt på
plikter, även om de delvis uttrycktes som rättigheter för den enskilde. Den barmhärtighet, givmildhet och godhet som en gång var grunden för fattigvården kunde istället
utövas och utvecklas inom ramen för det professionella arbetet inom dessa ramar.
Ansvarsfördelningen mellan nationell och lokal nivå har i princip varit densamma
som den blev vid reformationen, möjligen under inflytande av Luthers tankar om fattigvården som en lokal uppgift. Då tog staten över ansvaret för hospitalen från den romerskkatolska kyrkan medan svenska kyrkan fick ansvaret för fattigvården på församlingsnivå.
En del av statens institutioner fördes dock under 1800-talet över till landstingen, men
de hade även i statlig regi haft regionala upptagningsområden. Senast staten gjorde en
framstöt för att ta över delar av det lokala ansvaret var på 1620-talet och det ledde inte
långt. Senare har utredare och lagstiftare slagit fast att fattigvården är en ”statsuppgift”
som kräver rikstäckande reglering. Trots att några kommittéer beskrivit positiva följder
av ett ökat statligt ansvar, har de bedömt att uppgifterna sköts bäst genom delegation till
lokala organ. De lokalt ansvariga har värjt sig mot krav och kostnader, men uppenbarligen
velat behålla sitt ansvar. När en utredning i mitten av 1900-talet ville införa statsbidrag
som skulle binda upp kommunerna så avvisades det med hänvisning till att fattigvården
historiskt sett varit en uppgift för städer, församlingar, socknar och kommuner.
Det vanliga livet – och det andra livet

I avsaknad av övergripande mål eller ambitioner om vårdens och stödets kvalitet och
effekter för den enskilde har en fråga dominerat i officiella texter om fattigvården: sorteringen av människor i syfte att se till att bara de ”verkligt” fattiga kom i fråga för offentligt stöd.
Bakom sorteringen låg tanken på ett förväntat livslopp med arbets- och försörjningsförmågan som avgörande faktor. I detta ”vanliga liv” är människor skyldiga att utveckla
och bibehålla arbets- och försörjningsförmåga (i äldre tid även förmåga att försörja
anhöriga) samt att i det längsta sklara sig på de ekonomiska resurser och genom de sociala
60

nätverk som de byggt upp under livet. Samhället är i gengäld skyldigt att bistå om förmågan sviktar tillfälligtvis eller mer definitivt vid exempelvis svåra skador och sjukdomar
eller hög ålder.
Som en spegelbild av detta livslopp har tanken på det ”andra livet” funnits. Där visar
människor tidigt tecken på sjukdomar eller funktionsnedsättningar som gör att de aldrig
förväntas kunna arbeta och försörja sig själva fullt ut och där anhöriga inte kan eller bör
ta ansvar för dem, till exempel på grund av skrämmande eller hotfulla beteenden som
skapar social otrygghet i den närmaste omgivningen.
I det vanliga livet har ansvaret för fattigvården legat på lokalsamhället med undantag
för vissa statligt drivna barnhem i äldre tid och landstingens långtidsvård för äldre och
kroniskt sjuka i mitten av 1900-talet.
Ansvaret för stöd vid det andra livet har varit mer komplicerat. I princip har det legat
på nationell eller regional nivå, men i praktiken har många som saknat försörjning och
haft omfattande eller långvariga vårdbehov funnits i lokala fattighus och ålderdomshem
utan att deras behov synliggjorts i regelverket. Ansvaret har också justerats utifrån möjligheterna att föra över personer från det andra livet till det vanliga livet. Personer med
psykisk sjukdom delades under 1800-talet upp efter möjligheterna till behandling. De som
bedömdes ha god prognos att bli friska och självförsörjande prioriterades vid hospital och
sinnessjukhus. ”Sinnesslöa” med livslånga funktionsnedsättningar trängdes samtidigt ut
från därifrån och hänvisades till enskilda vårdformer eller den lokala fattigvården. Under
1900-talets första decennier hölls de som ansågs vara ”obotliga” eller hade skrämmande
sjukdomar borta från statens och landstingens lasarett och andra vårdinrättningar. Istället fick de en mer oklart reglerad sjukvård inom ramen för den kommunala fattigvården.
Båda det vanliga livet och det andra livet har varit tankfigurer som inte lämnat mycket
utrymme för individuella förhållanden och variationer. Livsloppen har utgått från och
förmedlat de politiska, sociala kulturella normer som utgjort en viktig del av samhällsordningen i Sverige under flera sekler. För statsmakten låg fattigvårdens främsta värde
antagligen i att effektivt bidra till att denna ordning upprätthölls.
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Socialtjänstens mål och inriktning
Den nya framåtrörelsen

Om de långa tidsperspektiven var viktiga för äldre utredningar om fattigvården och
socialhjälpen så har de saknats i de senaste decenniernas förarbeten till SoL. Socialutredningen nöjde sig under 1970-talet med att beskriva socialpolitikens utveckling från
1800-talets agrara samhälle och fram till 1970-talet.180 Regeringen nämnde mycket kort
tiden dessförinnan i sin proposition om SoL 1979.181 De kommittéer som såg över lagen
under 1990-talet avstod helt från historiska referenser bortanför socialtjänstreformen i
början av det föregående decenniet.
Frånvaron av längre tidsperspektiv kan uppfattas som ett uttryck för bristande historiemedvetenhet. Men den kan också tolkas som ett tecken på att staten slutligen accepterat
det behovsprövade individuella stödet till människor som inte helt klarar sig själva som en
given del av sitt ansvarsområde. Att förklara när och hur fattigdomen först uppkom blev
då mindre intressant; det viktiga var att fokusera befintliga stödbehov och hur de bäst
kunde mötas. Ett tecken på denna nya acceptans är att det sociala perspektivet, som först
i mitten av 1900-talet hade fått inkludera den gamla fattigvården, nu var en utgångspunkt
som varken behövde förklaras eller motiveras.
Det korta tidsperspektivet kan till och med uppfattas som en mer eller mindre medveten iscensättning av den omstart för socialpolitiken som socialtjänstens tillkomst markerade. Inte minst handlade det om att åstadkomma en ny lagstiftning utan den restriktiva,
repressiva och moraliserande ideologi och praktik som fattigvården förknippades med.
Socialtjänstreformen förbereddes under en tid när resterna av fattigvårdens samhälle till
stor schaktades bort. Gamla stadsmiljöer revs och ersattes med nya affärshus, bostadsområden och genomfartsleder. Samma längtan bort från gamla strukturer finns i de digra
betänkanden, som låg till grund för SoL.
Strävan mot en nystart var särskilt märkbar när det gäller övergripande mål för socialtjänsten. Själva idén om sådana mål var ny. Tidigare hade utredningar och lagstiftare inte
ens snuddat vid tanken på att det behövdes något samlande fokus för verksamheter som
mest förväntades administrera stöd och vård i sammanhang där samhällets ambitioner
var att hålla behoven nere och tillgodose dem på en basal nivå.
Det var också till stor del genom analyser, bedömningar och förslag om mål och
deras funktion i en målinriktad ramlag som socialtjänstens värdefrågor hanterades inför
tillkomsten av 1980 års SoL. Dels avsåg målen i hög grad värden och värderingar, dels
innebar intresset för målfrågor att den samlade diskussionen om socialtjänsten fick en
framåtrörelse och en ny inriktning mot utveckling.

180 SOU 1974:39, s. 27 ff.
181 Prop 1979/80:1 s. 88
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1980 års socialtjänstlag
Socialutredningens uppdrag

I december 1967 beslutade regeringen om en allmän översyn av de tre dåvarande sociala
vårdlagarna socialhjälpslagen, barnavårdslagen och nykterhetsvårdslagen. I ett anförande
till statsrådsprotokollet meddelade socialministern Sven Aspling direktiv för översynen.
Lagstiftningen måste anpassas efter utvecklingen i samhället och efter de nya metoder
och ökade resurser man fått i fråga om vård och behandling, fastslog Aspling. Möjligheterna att sammanföra de tre vårdlagarna borde undersökas förutsättningslöst eftersom
socialvårdens olika grenar såvitt möjligt inte borde vara skilda från varandra i lagstiftningshänseende. Vidare anförde departementschefen att utredningsarbetet också skulle
omfatta frågor rörande vårdens innehåll och anordningar för att tillgodose vård- och
hjälpbehov. Det gällde bland annat möjligheterna att göra den förebyggande vården effektivare. Vård- och behandlingsmetoder, samordning av åtgärder och samarbete mellan
olika samhällsorgan och institutioner borde granskas.
Precis som när Fattigvårdslagstiftningskommittén tillsattes sex decennier tidigare
formulerades uppdraget mot bakgrund av en socialpolitisk debatt med krav på en ny syn
på samhällets ansvar och uppgifter för att förebygga och förhindra sociala problem. Vid
denna tid handlade det dock mer om principfrågor, som frivillighet kontra tvång och
behovet av en helhetssyn, och mer avgränsade frågor om den fattigdom som kvarstod i
det framväxande välfärdssamhället. Om det var ”fattigvårdsfolkets” liberala debattörer
och filantroper som drev debatten i början av 1900-talet, så var det snarare socialchefer
och vissa profilerade forskare inom det sociala arbetet som anslog tonen och drev diskussionen under 1960- och 70-talen. Behovet av en helhetssyn på de sociala frågorna hade till
exempel formulerats i visionära ordalag av Paul Lindblom, tidigare rektor för Socialhögskolan i Lund, hösten 1967 vid en av de socialvårdskonferenser som var brännpunkter för
diskussionen om framtidens socialvård.182
Översynen genomfördes av en grupp sakkunniga och experter med landshövdingen
Thure Andersson som ordförande. Bland de sakkunniga fanns några parlamentariker.
Gruppen antog namnet Socialutredningen. I juni 1974 överlämnade utredningen principbetänkandet Socialvården. Mål och medel (SOU 1974:39) till regeringen. I betänkandet
föreslogs inriktning och mål för en ny socialtjänstlag. Förslagen väckte stor uppmärksamhet och omkring fyrahundra remissvar lämnades av myndigheter, organisationer
och andra intressenter. Utredningen återkom efter exakt tre år med slutbetänkandet
Socialtjänst och socialförsäkringstillägg. Lagar och motiv (1977:40) med förslag till ny
lagstiftning m.m. Efter ytterligare remissbehandling och beredning i regeringskansliet
lämnade regeringen sitt förslag till en ny socialtjänstlag i juni 1979 (prop. 1979/80:1). Ett
antal riksdagsmotioner lämnades i frågan och socialutskottet lade fram ett något reviderat
förslag till riksdagsbeslut i maj 1980. Förslaget antogs av riksdagen några veckor senare,
lustigt nog också i juni månad. Den nya lagen (1980:620) trädde i kraft den 1 januari 1982.

182 Ulla Pettersson. Från fattigvård till socialtjänst. Om socialt arbete och utomparlamentarisk aktivitet. 2011, s. 65 ff.
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Utomparlamentarisk påverkan och debatt

Medan Fattigvårdslagstiftningskommittén och ”fattigvårdsfolket” hade ett symbiotiskt
förhållande, arbetade Socialutredningens tidvis i ett mer eller mindre antagonistiskt
förhållande till Föreningen Sveriges Socialchefer och flera ledande debattörer inom det
sociala området. Efter hand kom några av dessa utomparlamentariska pådrivare ändå att
ingå i utredningen och bidra till dess slutresultat.
En skuggutredning, kallad Samarbetskommittén för socialvårdens målfrågor, tillsattes
tidigt. Ordförande var den tongivande socialchefen Bengt Hedlén. Kommittén tillsatte en
arbetsgrupp med Paul Lindblom som ordförande och med forskare som Gunnar Inghe,
Bengt Börjesson och Harald Swedner bland medlemmarna. För juridisk kompetens
svarade straffrättsprofessorn Alvar Nelson. Arbetsgruppen tog fram en programskrift
om socialvården i framtiden och drev debatten vidare vid olika socialvårdskonferenser.
Hedlén, Lindblom och Nelson ingick dessutom som experter i Socialutredningen.183
Jämfört med ”fattigvårdsfolket” dominerade män med etablerade maktpositioner de
utomparlamentariska aktiviteterna. Det kan ses som ett tecken på att en struktur med
sådana positioner utvecklats i kommunerna och den akademiska världen – men inom
ramen för den manliga dominansen överhuvudtaget i dessa sammanhang och vid denna
tid.
Kommittén kritiserade inledningsvis utredningen för att fördjupa sig i juridiska och
administrativa frågeställningar istället för de större mål- och inriktningsfrågorna. Ulla
Pettersson har sammanfattat Samarbetskommitténs program som en kulturrevolution,
där fokus skulle flyttades från individens karaktär och tillkortakommanden till samhällets
oförmågor att bekämpa klassklyftor och ojämlikhet. Klienterna skulle ses som fullvärdiga individer med beslutskompetens över sitt eget liv och få kunskap om de strukturella
orsakerna till sina problem. Dessutom skulle socialvården bli en offensiv organisation,
vars värderingar skulle påverka andra myndigheter och samhällsutvecklingen i stort.184
I programskriften ”Socialvård i framtiden – frågeställningar och argument” underströk samarbetskommittén att det behövdes tydligt formulerade mål för socialvården och
konkretiserade delmål inom olika områden. Bristen på målformuleringar hade varit en
av de grundläggande orsakerna till ”osäkerheten och misslyckandena inom vissa delar av
socialpolitiken”. För att komma till rätta med den ”ofärdiga välfärden” krävdes en vision
för socialpolitiken och ett radikalt annat innehåll i socialvården än vad Socialutredningens direktiv pekat ut.
Samarbetskommittén föreslog fyra övergripande mål: demokrati, jämlikhet, solidaritet
och trygghet på lika villkor. Målen var knappast så tydligt definierade som kommittén
gav sken av. Demokratimålet exemplifierades med bland annat representativ demokrati,
medinflytande på arbetsplatsen och demokrati i hemmiljön. Med jämlikhet avsågs att
samhällets insatser omfattar alla och att åtgärderna utformas med tanke på att stärka
ställningen för underprivilegierade grupper. Solidaritet byggde på insikten att samhället
och därmed medborgarna gemensamt måste stå för en rad olika kostnader och andra
insatser som ökar tryggheten och friheten. Trygghet på lika villkor innebar att ”den
183 Lindblom blev expert våren 1970 lämnade uppdraget som expert i slutet av 1975. Hedlén och Nelson blev experter i slutet av
1971 och kvarstod även under arbetet med slutbetänkandet.
184 Ibid., s. 83 ff. och 219.

64

prestationsideologi, som styr samhället och medborgaren, trängs tillbaka och ersätts av
ett system som förenar jämlikhet och solidaritet”.185
Till dessa mål kom ett antal delmål, som markerade önskvärda inriktningar istället för
att precisera tillstånd som skulle uppnås: socialvårdens integration med andra samhällsaktiviteter, social service, klientdemokrati och personlig integritet, former för social
kontroll samt socialvårdens organisation.186
Programskriften diskuterades vid en socialvårdskonferens 1970 som samarbetskommittén arrangerade. Paul Lindblom presenterade förslaget till nya mål för socialvården.
Han framhöll det historiskt relativa i diskussionen om dessa mål, med en blinkning till
det tidiga 1900-talets liberala socialpolitiker. Det som femtio år tidigare kunde framstå
som en demokratisk landvinning var nu tecken på en kvarvarande förmyndaratmosfär
i samhället, sade han, medan äldre utopiska jämlikhetsdrömmar nu kunde ersättas med
konkreta insatser.187 Något förvånande förklarade Lindblom att det de mål som valts
kanske inte var så viktiga i sig. Istället var de avsedda att driva analysen och det fortsatta
arbetet vidare i rätt riktning:
Det viktiga är att om man väljer ut allmänna övergripande mål, så leder detta till att man
analyserar, hur ett system fungerar f n [för närvarande]. Och det är då man upptäcker
svagheter och blottor i systemet. Så man kan välja ganska många sådana här övergripande
mål, men det man når, resultatet, det är det vi är ute efter, när vi vill se vad som brister.188

Om målen främst var verktyg för förändring, verkar Lindblom ha tillmätt socialvårdens
människosyn större värde, även om den motiverades med både värderingsmässiga och
forskningsbaserade argument.
Vi måste för det första avvisa den människosyn som tenderar att dela upp människorna
i två kategorier – vi och dem – de rättfärdiga, moraliska och framgångsrika på den ena
sidan – de tvekande, de prövande och de som inte lyckas hävda sig i prestationssamhällets
jakt efter makt och pengar på andra sidan. Denna människosyn är grundfalsk. Den har
inget stöd i samhällsforskning och beteendevetenskap, den omhuldar värderingar som är
djupt odemokratiska. […] Det räcker inte med de i och för sig mycket betydelsefulla rättssäkerhetsgarantier som man har sökt inarbeta i de nuvarande lagarna. De är av en alltför
marginell karaktär för att kunna påverka det som vi ser som den centrala uppgiften för
socialvården: att förtroendefullt kunna erbjuda service i fria och generösa former för dem
som får förtroende för socialvården. Och detta förtroende kan inte trollas fram ur intet –
det måste bygga på fasta och klara realiteter – det är en rättighet för alla i vårt samhälle att
ha en anständig levnadsnivå, och ska vara en rätt att den som vänder sig till socialvården
får diskutera sina problem med en likaberättigad partner.189

185 Socialvård i framtiden: frågeställningar och argument. Samarbetskommittén för socialvårdens målfrågor, 1970, s. 14 ff.
186 Ibid. s. 39.
187 Socialvård i framtiden - anföranden och debatter, Göteborgskonferensen 1970, Samarbetskommittén för socialvårdens
målfrågor, 1971, s. 19 f.
188 Ibid., s. 43.
189 Ibid., s. 25 f.
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Socialutredningens ordförande Thure Andersson deltog i konferensen 1970, men utan
att ha någon roll som talare eller debattör vid de många estradpunkterna. Som vi ska se
skulle utredningen efter några år komma fram till förslag och formuleringar som låg nära
samarbetskommitténs, även om det inte tycks ha varit ordföranden som drev på i den
riktningen. Vid denna tid stormade det dock om utredningens arbete. Andersson härsknade till när han fick ordet för ett kortare inlägg i den allmänna debatten. Han tyckte sig
bara ha hört svepande formuleringar om vad som borde göras och ”oförsynta” angrepp
på utredningen:
Vi arbetar inom socialutredningen vill jag säga med lika stora ambitioner, lika stort patos,
lika högt ärende och vi försöker faktiskt att gå igenom alla de förutsättningar som vi har
för att anpassa lagstiftningen, inte bara lagar, utan anda, innehåll och visioner.190

Åtminstone fram till regeringsskiftet 1976 hade debattörerna utanför utredningen
politiskt gehör. De bidrog till att utredningens uppdragsgivare uttryckte förväntningar
på en ny lagstiftning som pekade ut helhetssyn och förebyggande insatser som centrala
uppgifter för den nya socialvården. Vid socialchefernas studiedagar 1971 presenterade
socialministern ett program med ett antal punkter som mötesdeltagarna uppfattade som
informella tilläggsdirektiv till Socialutredningen. Det handlade om
• en god social miljö
• socialvårdens aktiva medverkan i samhällsplaneringen
• en tydligare inriktning på att förebygga sociala risker och otrygghet
• satsningar på generellt utformade stödinsatser
• utvecklad frihet och frivillighet i behandlingen
• en demokratisk utveckling av socialvården
• en utpräglad serviceinriktning av socialvården
• utvecklade helhetssyn
• en social forskning som främjar socialvårdens utveckling
• intensifierad social information.
Dessa punkter låg nära Samarbetskommitténs tankar och förslag, men hade också en
koppling till det interna arbetet inom det socialdemokratiska regeringspartiet, som vid
denna hade ökad jämlikhet som en huvudfråga.191 Statsminister Olof Palme medverkade på socialvårdskonferens 1970 och gav dessa ambitioner en tydlig sanktion:
Ett samhälle för att leva och överleva i måste präglas av en övergripande solidaritet, en
förmåga till inlevelse i andra människors villkor, en känsla av medansvar och meddelaktighet.

190 Ibid., s. 181. Om Thure Anderssons roll i utredningsarbetet, se Pettersson 2011, s. 148.
191 Pettersson 2011, s. 129.
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Sker det inte så, då bryts samhället förr eller senare sönder i en småskuren egoism. Det
finns aldrig de och vi. Det finns bara vi. Det är den demokratiska reformpolitikens djupaste
innebörd. Jag tillönskar er en offensiv och framgångsrik socialvård i den riktningen.192

Socialutredningens analyser och förslag om mål
Under bombardemanget av krav från samarbetskommittén och uppfordrande uttalanden
av ledande socialdemokrater, tog Socialutredningen så småningom ställning till en rad
värdefrågor i sina princip- och slutbetänkanden. Där är utgångspunkterna och tolkningsramarna socialpolitiska, med en blandning av ideologiska ställningstaganden och praktisk
inriktning på juridiska och organisatoriska lösningar. De föreslagna målen sägs ha ”till
uppgift att fungera som politiska riktmärken” och få sin fulla effekt ”när de bryts ner till
lägre målnivåer, dvs. när de praktiska konsekvenserna av dem analyseras”. I principbetänkandet redovisar utredningen en modell för målanalysen som utgår från följande frågor:
• Vilka problem är aktuella för socialvården nu och under överskådlig framtid?
• Vilka faktorer i utvecklingen ger upphov till de redovisade problemen?
• Vilka övergripande mål skall socialvården ha?
• Vilka ekonomiska faktorer begränsar rörelsefriheten när man bestämmer målen?193
Uttalade etiska analyser eller argument presenteras varken i principbetänkandet eller
i slutbetänkandet. Ordet ”etik” nämns överhuvudtaget inte i de digra volymerna. Inte
heller hänvisar utredningen i sin argumentation till vanliga etiska värden som människovärde och autonomi, trots att den i hög grad intresserar sig för hur socialvården kan bli
en samhällelig tjänst utifrån den enskildes unika förutsättningar och utifrån dennes fria
vilja.
Kortfattat och i bakgrundstexter nämns FN:s och Europarådets dåvarande konventioner om mänskliga rättigheter. I anslutning till FN:s konventioner om de mänskliga
rättigheterna från 1966 sägs att de erkänner ”det inneboende värdet hos alla medlemmar av människosläktet och deras lika och oförytterliga rättigheter som grundvalen för
frihet, rättvisa och fred i världen”. Konventionerna används inte som argument för den
enskildes rätt till bistånd eller för andra rättigheter som föreslås, men utredningen konstaterar att det finns en del överensstämmelser mellan dess förslag och de internationella
dokumenten.194
Principbetänkandet

De värden som ligger till grund för utredningens förslag om mål och medel för socialvården (termen socialtjänst har ännu inte introducerats av utredningen) i principbetänkandet
ligger på tre nivåer:
• En övergripande nivå som präglar förslagen om mål och medel, men som inte
uttryckligen beskrivs som värdebaserad.

192 Socialvård i framtiden - anföranden och debatter, 1971, s. 201.
193 SOU 1974:29, s. 157 ff.
194 Ibid., s. 88.
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•
•

En målnivå med uttalade värden som socialtjänsten ska främja för klienter, socialarbetare och medborgare.
En underliggande nivå med ytterligare centrala värden för den enskilda individen
som nämns indirekt i anslutning till värdena på målnivån.

Övergripande värden
På den övergripande nivån finns en helhetssyn på socialvårdens uppdrag och arbete som
utredningen särskilt lyfter fram, i enlighet med direktiven och i samklang med samarbetskommitténs förslag. Helhetssynen beskrivs som viktig på flera sätt. Det handlar om
en samlad bearbetning av ärenden och en ökad uppmärksamhet på de miljöfaktorer som
spelar med i de sociala svårigheter som drabbar individen. Vidare handlar det om socialvårdens samhällspåverkande uppgift och för vikten av samarbete mellan flera organ för
att lösa de sociala problemen. I första hand menar utredningen att helhetssynen kommer
till uttryck i tanken på en gemensam lag för socialvården med en sammanhållen och
enhetlig målsättning för verksamheten.
Utredningen betonar att socialvårdens individuella insatser bör utmärkas av frivillighet och samverkan med den enskilde, men framhåller också helhetssynens betydelse vid
omhändertaganden utan den enskildes samtycke. Här återkommer helhetssynen eftersom
de individuella insatserna ska grundas på en helhetsbedömning av den enskildes situation vad gäller risker för hans liv, hälsa och utveckling. Därmed ska insatserna skilja sig
från äldre tiders mer symtomorienterade och preciserade villkor för omhändertagande
vid exempelvis ”hemfallenhet” åt alkoholmissbruk och ett visst antal fylleriförseelser.195
På den övergripande nivån finns också en mer outtalad strävan efter frigörelse av
resurser hos individer, socialarbetare och kommuner. Det går som en vårvind av emancipatorisk ambition genom principbetänkandet. Utredningens förslag om en ramlagskonstruktion med färre detaljregler och övergripande mål för socialvården bidrar till det
intrycket, likaså betoningen av den enskildes aktiva och frivilliga deltagande i socialtjänstens arbete. Socialvårdens insatser ska i första hand syfta till att stärka individens
egna resurser, hans ansvarskänsla och självförtroende. (Den enskilde är i regel en ”han” i
socialtjänstreformens förarbeten.)
Värden på målnivån
Målnivån är tydligare uttryckt i principbetänkandet. Utredningen föreslår tre övergripande mål för socialvården. De övergripande målen är
• demokrati
• jämlikhet och solidaritet
• trygghet.
Målen är alltså desamma som samarbetskommittén föreslog i sin programskrift, även om
jämlikhet och solidaritet nu förs samman i ett mål. Utredningens analyser och beskrivningar av målen – definitioner i strikt mening är det knappast tal om – är dock både
utförligare och i vissa delar mer avgränsade än samarbetskommitténs.
195 Ibid., s. 107 f.
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Demokratimålet sägs inom socialvården främst handla om medborgarnas aktiva deltagande i beslutsprocesser som har betydelse för deras egen situation i olika avseenden.
Målet beskrivs ur såväl klienternas som socialarbetarnas och medborgarnas perspektiv.
För klienterna måste demokratikravet innebära att de får insyn i premisserna för
socialvårdens engagemang, det vill säga information om innehållet i lagar och regler som
påverkar deras rättigheter och skyldigheter samt information om socialvårdens resurser
och förutsättningar i övrigt att medverka till lösningen av deras problem. Vidare bör
klienten om möjligt ha full insyn i de uppgifter som socialvården inhämtar om honom
och på vilka socialvården grundar sina ställningstaganden. Demokrati förutsätter också
att klienten tillsammans med socialvårdens representanter får utforma förslag till åtgärder som rör honom själv och att han därvid även ges tillfälle att bedöma olika alternativ.
Vidare bör han ha rätt att komma i direkt kontakt med beslutsfattaren.
För socialarbetarna gäller demokratikravet möjlighet att inom ramen för lagstiftningen
och de representativa organens beslut påverka socialvårdens innehåll, metoder och
arbetsformer. Rollfördelningen måste vara sådan att förtroendemännen i de representativa organen ska fatta de för socialvårdens principer, omfattning och innehåll avgörande
besluten.
För medborgarna i allmänhet måste demokratikravet innebära att de genom sina valda
representanter ska ha avgörande inflytande på principerna för socialvårdens utformning
och utövande, att de ska få ”erforderlig information” för att kunna följa verksamhetens
innehåll och allmänna inriktning samt att de enskilt och genom frivilliga organisationer
ska kunna medverka i socialt arbete.
Jämlikhet används av utredningen i bemärkelsen likhet i förverkligade livsvillkor.
Det förutsätter, enligt utredningen, jämställdhet i den faktiska levnadsnivån, som därför
måste kunna definieras och mätas. Denna användning skiljs från jämlikhet i fråga om lika
möjligheter, det vill säga kravet på lika möjligheter till utbildning, anställning, avancemang etcetera.
Enligt utredningen är jämlikhet ett absolut tillstånd, och därför är det nödvändigt
med ett par reservationer när det gäller jämlikhet som ett mål för socialvården. Dels
värderar människor olika komponenter i levnadsnivån på olika sätt, dels finns det en rad
andra faktorer än den enskildes egna önskningar som ständigt motverkar jämlikheten
och tenderar att leda till skillnader i levnadsnivå. Jämlikhet i betydelsen förverkligade
livsvillkor förutsätter att alla motverkande faktorer möts med stödjande åtgärder i en
ständig strävan på alla områden i riktning mot jämlikhet. Som exempel på motverkande
faktorer nämner utredningen medfödda skillnader i fysiska och psykiska resurser, samt
social och ekonomisk premiering av den som är är framgångsrik
Utredningen menar att grunden för en sådan jämlikhetspolitik är solidariteten, det vill
säga alla medborgares vilja att efter förmåga bidra till de gemensamma insatserna. Det
innebär att de bättre utrustade eller lyckligare lottade påtar sig en större andel av kostnaderna för samhällets insatser. Därför menar utredningen att det inte finns anledning att
hålla isär målen jämlikhet och solidaritet.
Mest utförligt redovisar utredningen vad den avser med målet om trygghet. Tre
huvudpunkter i trygghetsbegreppet urskiljs: ekonomisk trygghet, trygghet i fysisk mening
och trygghet i socialpsykologisk mening. Den ekonomiska tryggheten avser i första
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hand individens trygghet till sysselsättning och trygghet vid inkomstbortfall på grund
av sjukdom, yrkesskada, arbetslöshet och ålderdom. Med trygghet i fysisk mening avses
främst individens tillgång till vård vid sjukdom och ålderdom samt stöd och hjälp för att
tillgodose andra behov. Till det kommer en mer komplex form av trygghet som inbegriper en mellanmänsklig känsla av ansvar, gemenskap och aktsamhet bland medborgarna,
vilket bidrar till den enskildes trygghet mot risker i arbete, trafik och boendemiljön.
Utredningen skriver om en positiv social kontroll som utvecklas och upprätthåller
normer och handlingsmönster (se nedan om socialvårdens huvudfunktioner). När det
gäller socialpsykologisk trygghet är det återigen individperspektivet som står i centrum.
Utredningen nämner flera olika aspekter av socialpsykologisk trygghet, som både understryker och kompletterar det som sägs om ekonomisk och fysisk trygghet. Det handlar
om
• tillgång till samhällets service som ett stöd att utveckla sina egna resurser
• möjligheter till kontakter och gemenskap
• trygghet mot övermäktiga psykiska krav i bland annat skola och arbetsliv
• tillgång till vård vid behov
• rätten att slippa vård om man inte vill ha den
• att få vara fredad i sitt privatliv
• att vid behov få samhällets hjälp utan att behöva utlämna ovidkommande uppgifter om sitt liv
• att ha garantier för att inte personliga data via register sprids på ett okontrollerat
sätt.
Det är svårt att komma ifrån intrycket att utredningen lagt in så många olika komponenter i trygghetsbegreppet att det börjat bågna och flyta ut. Flera av dessa komponenter
skulle också kunna omfattas av demokratimålet (rätt att avstå från vård, fredat privatliv, garantier mot okontrollerad spridning av registerdata) eller målet om jämlikhet och
solidaritet (positiv social kontroll).196
Underliggande värden
De underliggande värden som utredningen nämner har en mer traditionellt etisk karaktär
och avser den enskildes frihet och frivillighet samt rättigheter och integritet. Här finns
även hänvisningar till den enskildes hälsa och behov av skydd i situationer där han eller
hon är farlig för sig själv.
Den enskildes frihet och frivillighet kopplas till demokratimålet, som alltså främst
handlar om medborgarnas aktiva deltagande i beslutsprocesser av betydelse för deras
egen situation, och till trygghetsmålet, som lyfter fram tillgång till samhällets service som
ett stöd att utveckla egna resurser men också rätten att slippa vård. (Som framgår ovan
använder utredningen inte ordet ”autonomi”.)
Den enskildes rättigheter kopplas också till demokratimålet och trygghetsmålet.
Något förvånande beskrivs inte rätten till stöd från socialvården som en del av de mänskliga eller demokratiska rättigheterna utan snarare som ytterligare del av den demokratiska utvecklingen, vid sidan av rättigheter som rösträtt, yttrandefrihet, tryckfrihet etc.
196 Ibid., s. 239 ff.
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Dock menar utredningen att det hör till demokratimålet att människor känner till sina
rättigheter och skyldigheter i fråga om socialpolitiska bidrag. Den grundläggande rätten
till stöd från socialvården lägger utredningen in i trygghetsmålet: ”Utredningen har bl a
såsom övergripande uppställt målet trygghet. Begreppet trygghet omsluter rätten för den
enskilde att få samhällets bistånd då han ej själv förmår klara sin situation.”
Den enskildes integritet kopplas, som vi sett, också till trygghetsmålet:
En annan sida av tryggheten i socialpsykologisk mening är integriteten. Häri ingå: att
få vara fredad i sitt privatliv, att vid behov få samhällets hjälp utan att behöva utlämna
ovidkommande uppgifter om sitt liv och att ha garantier för att inte personliga data via
register sprids på ett okontrollerat sätt.

Integritet är alltså här inte i första hand en fråga om rättigheter och rättssäkerhet – möjligen med undantag för det som står om garantier mot spridning av registerdata – utan en
mer subjektiv trygghetsupplevelse.
Den enskildes hälsa har också koppling till trygghetsmålet. Utredningen skriver att
trygghet i fysisk mening och trygghet i socialpsykologisk mening i huvudsak motsvarar
Världshälsoorganisationen WHO:s hälsomål. Samtidigt är hälsa också något annat och
mer än trygghet: ”Hälsan är således en av de viktigaste förutsättningarna för tryggheten.
Åtgärder i syfte att främja hälsa hör därmed till de viktigaste konsekvenserna av målet
trygghet.”
Trygghetsmålet används som argument för tvång i vissa situationer. Dessa frågor
diskuteras inte utifrån olika principer om autonomi, integritet och rättssäkerhet utan
snarare som just trygghet för barn, ungdomar och vuxna, när liv och hälsa hotas. När det
gäller vuxna heter det:
Av det övergripande målet trygghet följer således som en samhällsuppgift att skydda den
som inte förmår styra eller överblicka konsekvenserna av sitt handlande. Samhället kan
inte utan att ingripa åse hur den enskilde på grund av missbruk av beroendeframkallande
medel, psykisk sjukdom, utvecklingshämning eller annat förhållande som begränsar hans
möjligheter att bedöma följderna begår handlingar som kan få förödande konsekvenser.

Socialvårdens huvudfunktioner
Vid sidan av de övergripande målen diskuterar utredningen åtta så kallade huvudfunktioner inom socialvården. Dessa huvudfunktioner är
• medverkan i samhällsplanering
• allmänt förebyggande insatser (bland annat uppsökande arbete och rådgivning)
• information (om socialvårdens och för att påverka beteende genom kunskap och
värderingar)
• behovsprövad ekonomisk hjälp
• sociala tjänster
• stöd och behandling i öppen socialvård
• institutionellt förlagd vård och behandling
• social kontroll.
71

Den sista huvudfunktionen är särskilt intressant ur värdesynpunkt. Dels griper den
tillbaka på äldre traditioner inom fattigvård och socialvård, dels återkommer den inte i
denna form och med denna benämning i senare förarbeten till socialtjänstlagstiftningen.
Social kontroll var en stötesten för utredningen, och den text som togs in i principbetänkandet var en nedtonad version av tidigare utkast (se vidare i avsnittet Gemenskapsmoral
och övergripande mål). I texten konstaterar Socialutredningen att ett inslag av social
kontroll ingår i all samhällelig verksamhet. Den sociala kontroll som har aktualitet för
socialvården kan, enligt utredningen, sammanfattas i tre grupper.
• Social kontroll som förebygger normkonflikter och beteendeavvikelser. Det
handlar om normpåverkan i barnstugor och andra institutioner, som syftar till ett
godtagande av samhällets normer samt till ett beteende som inte strider mot dessa
normer. Vidare handlar det om allmän samhällsinformation i samma syfte, påverkan genom utbildning och information som ökar toleransen för beteendeavvikelser som inte skadar andra samt social service som indirekt påverkar värderingar
och beteende. Arrangerande av fritidssysselsättningar och åtgärder som underlättar utvecklandet av en positiv, informell social kontroll i boendemiljön ingår också
i denna form av social kontroll.
• Social kontroll som innebär bearbetning i frivilliga former av normkonflikter eller
beteendeavvikelser. Det handlar om ”gängbearbetning” och andra åtgärder i syfte
att aktivera klienterna att bearbeta sina problem samt olika slag av frivilliga stödoch behandlingsinsatser i öppna eller institutionella former.
• Social kontroll som utövas i syfte att möjliggöra behandling eller att skydda klienten.
Det handlar om skiljande av barn från deras hemmiljö om hänsynen till barnets
bästa kräver det och om omhändertagande för att bryta en akut destruktiv situation och för att få igång en behandling. Dessa ingripanden kan behöva göras utan
samtycke.197
Utredningen noterar att det kan finnas negativa bieffekter av social kontroll, men ”i stort
torde socialvårdens sociala kontroll kunna förankras i normer som accepteras även av dem
som den riktas till”. Utifrån de övergripande målen för socialvården härleder utredningen
några allmänna principer för den sociala kontrollen. Av demokratimålet bör exempelvis
följa ett accepterande av mångfald i normer och beteenden medan det från jämlikhetssynpunkt är viktigt att den formella sociala kontrollen utövas lika i likartade situationer
utan ovidkommande hänsyn till berörda personers socioekonomiska och annan status.198
Vid sidan av huvudfunktionerna diskuterar utredningen ett antal mål för socialvårdens
olika målgrupper: familjer med barn, ungdomar, missbrukare av beroendeframkallande
medel, handikappade och de äldre. (Se vidare kapitlet om socialtjänstens målgrupper.)

197 Ibid., s. 245 ff.
198 Ibid., s. 277 f.

72

Det yttersta ansvaret
Ytterligare en central aspekt på den framtida socialvården diskuteras i principbetänkandet: ett yttersta ansvar för den enskildes vårdbehov.
I ett alltmer komplicerat samhälle får den enskilde ständigt större svårigheter att
finna vägarna till den hjälp och service som samhället kan ge, konstaterar utredningen.
Ett generellt regelsystem kan inte heller alltid tillgodose de mångskiftande hjälpbehov
som kan uppstå i det enskilda fallet. Något samhällsorgan måste därför få i uppgift att
förmedla hjälpinsatser från andra samhällsorgan och tillgodose andra behov av bistånd i
det enskilda fallet. Först på det sättet skapas garantier för att alla kan få det stöd och den
hjälp som de behöver. Enligt utredningen är kommunen den organisatoriska enhet som
hade de största förutsättningarna att ta det yttersta ansvaret för den enskildes sociala
situation.199
Mot bakgrund av denna problembeskrivning nämner utredningen den uppsökande
verksamheten och den allmänna sociala informationen som viktiga delar av det yttersta
ansvaret. Att hjälpa den enskilde vidare till rätt samhällsinstans ingår också, likaså
”kurativa och ekonomiska åtgärder” som ytterst innebär att sörja för att den enskilde får
”erforderlig vård”.200
Reservationer och särskilda yttranden
Mot förslaget om de tre övergripande målen reserverade sig utredningens ledamot
Ingegerd Troedsson (m). Hon menade att socialvårdens mål bör vara entydiga och
begripliga för både förtroendemän, socialarbetare, klienter och allmänhet. Vidare bör
målen vara så konkreta att det är lätt att inrikta åtgärderna mot dem samt kunna vinna
allmän uppslutning och inte uppfattas som politiska slagord. Troedsson bedömde att de
föreslagna målen – med undantag av begreppet trygghet – inte motsvarade dessa krav.
Slutbetänkandet

Förslaget till portalparagraf
I sitt slutbetänkande återkommer Socialutredningen till de mål som föreslås i principbetänkandet. Dessa sägs nu vara ”av klart övergripande karaktär” och byggda på vissa
grundläggande värden och analyser av samhället och dess funktioner. Målen knyter an
till värderingar och krav som bildar grund för hela det demokratiska samhällslivet: ”De
utgör följaktligen en viktig grundval för såväl lagstiftning som andra riktlinjer avseende
olika former av samhällsverksamhet. Först då dessa värden konkretiseras och preciseras i
delmål får de karaktären av en särskild målsättning för socialtjänsten.”201
Försiktigheten kan uppfattas som en gest av ödmjukhet inför den stora mängd remissinstanser som yttrade sig över principbetänkandet.
Av nära 400 remissvar hade nästan 270 haft synpunkter på utredningens förslag om
övergripande mål. Av dessa hade närmare 180 uttalat sig positivt medan nära femtio
remissinstanser haft en negativ inställning och ett fyrtiotal uttryckt tveksamhet. Av
de kritiska omdömena gick många ut på att de föreslagna övergripande målen var för
199 Ibid., s. 315.
200 Ibid., s. 320.
201 SOU 1977:40, s. 65 f.
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allmänna och vaga. De positivt inställda ansåg däremot att målen på den övergripande
nivån måste ges en sådan generell utformning som i principbetänkandet. En del remissorgan framförde att ett otillräckligt empiriskt underlag bidragit till att göra målen allmänna.
Denna vaghet skulle i sin leda till att olika värderingar och tolkningar kunde läggas in i
en och samma målformulering. Enstaka kritiska svar gick så långt att de betecknade de
övergripande målen som ”politiskt allmängods” och ”värdeladdade slagord”. Risker för
målkonflikter och inkonsekvenser togs upp av några remissinstanser medan andra pekade
på att de föreslagna målen gäller för det demokratiska samhällslivet i dess helhet och
blir för oprecisa för en speciell samhällsfunktion som socialtjänsten. En annan riktning
i kritiken var att de konkreta förslagen inte på långt när kan förväntas förverkliga målen,
som även ansågs markera en för hög ambitionsnivå för socialtjänstens del. Nya mål hade
också föreslagits, såsom rätten till arbete, välfärdstillväxt, frihet och en tydligare markering av religiösa värden.
Mot bakgrund av remissvaren understryker utredningen att sociala mål som överensstämmer med regeringsformens principer bör vägleda inte bara socialtjänsten utan all
samhällsverksamhet. Den framtida socialtjänstens möjligheter att nå resultat i fråga om
såväl generella som mer individinriktade insatser är starkt beroende av att även annan
verksamhet i samhället är inriktad mot sociala mål. För detta krävs en fortgående
samhällsutveckling. Utredningen anser därför att de övergripande mål som utredningen
valt får betydelse särskilt i en utveckling på lång sikt av socialtjänsten och samhället i
övrigt. Dessa mål förutsätter eller innefattar grundläggande politiska och sociala värden
och krav som inte alltid kommer till direkt uttryck i själva målformuleringarna. Det gäller
bland annat frihet, integritet och livskvalitet, som nu alltså kommenteras som värden i
sig. Demokrati förutsätter frihet i flera grundläggande hänseenden i relationen mellan
den enskilde och samhället. Det gäller den enskildes rätt att inom vida gränser bestämma
över sin situation, att ge uttryck för sin mening och att söka påverka andra. Utredningen
innefattar därför principen om den enskildes frihet i främst demokratibegreppet. Den
enskildes rätt till personlig integritet har nära samband med friheten som demokratisk
rättighet. Vidare ligger det i linje med de övergripande målen och till dem knutna politiska
och sociala värden att socialtjänsten medverkar i en utveckling som syftar till att förbättra
människornas levnadsförhållanden i den mening som ryms i begreppet livskvalitet.
Utredningen bedömer att de övergripande målen är av sådan grundläggande betydelse
för den framtida socialtjänstens utveckling att de bör framträda i en portalparagraf i den
nya lagen. Till dessa mål bör i lagen också knytas mer konkreta och preciserade mål och
medel, bland annat om socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen, allmänt förebyggande insatser, information, individ- och familjeinriktade insatser i form av behovsprövad
ekonomisk hjälp och andra sociala tjänster.202
Den ”portalparagraf” som utredningen föreslår har följande utformning:
Socialtjänstens mål
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja
människornas
202 Ibid., s. 66 ff.
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- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor och
- aktiva deltagande i samhällslivet.
Verksamheten skall bygga på respekt for människornas självbestämmanderätt
och integritet och inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna
resurser.203
Av författningskommentaren till bestämmelsen framgår målparagrafens tänkta funktion:
Förevarande lagrum anger inriktningen av samhällets socialtjänst. På grundval av
vunna erfarenheter och vidgade kunskaper skall socialtjänsten medverka i en samhällsutveckling som syftar till jämlikhet mellan människor och social och ekonomisk trygghet för dem. Verksamheten skall syfta till att öka den enskildes möjligheter att ta del
i samhällets gemenskap, förebygga uppkomsten av sociala svårigheter samt begränsa
och avhjälpa gruppers eller enskildas behov av stöd och hjälp.204
Vidare säga att lagrummet syftar till att ge vägledning om hur verksamheten ska bedrivas.
Som framgår av andra stycket i paragrafen bör socialtjänsten ha sin utgångspunkt i rätten
för den enskilde att själv bestämma över sin situation. Av det följer att verksamheten
skall inriktas på att tillsammans med enskilda och grupper finna de insatser som är bäst
ägnade att frigöra och utveckla deras egna förutsättningar.
De övergripande mål som föreslog i principbetänkandet har alltså preciserats, kompletterats och stuvats om en del. Detta kommenteras inte närmare. I praktiken innebär dessa
förändringar att målen fått ett tydligare yttre och inre sammanhang. Målen utgör nu både
en fastare värdegrund för socialtjänsten och en tydligare vägledning för det fortsatta
arbetet. De värden som tas upp i portalparagrafen ligger även denna gång på tre nivåer:
• En generell samhällsnivå som förankrar socialtjänsten i ”demokratins och solidaritetens grund” utan att dessa värden är egna mål för socialtjänsten
• En nivå som anger vad socialtjänsten ska främja för enskilda och grupper genom
sitt arbete: delaktighet i samhällslivet, jämlikhet i levnadsvillkor samt ekonomisk
och social trygghet.
• En nivå som anger hur detta ska ske: genom frigörande och utveckling av enskildas och gruppers egna resurser med beaktande av den enskildes självbestämmande och den enskildes integritet som en sorts avgränsningar av socialtjänstens
räckvidd.
Jämfört med de övergripande målen i principbetänkandet har oklarheten om vilka
som ska omfattas av dem minskats. Socialarbetare och medborgare i allmänhet är nu
knappast berörda. Demokrati i vid mening har förts till socialtjänstens – och samhällets –
grunder medan delaktighet i samhällslivet har preciserats som ett mål för socialtjänstens
arbete. Innebörden av jämlikhet har också preciserats och trygghetsbegreppet blivit
203 Ibid., s. 31.
204 Ibid., s. 840 f.
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något mindre omfattande genom att fysisk trygghet inte längre nämns. I gengäld har det
underförstådda emancipatoriska perspektivet i principbetänkandet fått ett tydligt uttryck
i målet att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Etiska värden som
självbestämmande och integritet är synliga i egen rätt.
Ett problem är dock att det är svårt att följa de analyser och bedömningar som ligger
bakom förändringarna. De beskrivs inte i slutbetänkandet, och det framgår inte i vilken
utsträckning som resonemangen i principbetänkandet fortfarande är aktuella. Innefattar trygghetsbegreppet fortfarande rättigheter, integritet och hälsa? Är social trygghet
detsamma som i principbetänkandet kallades socialpsykologisk trygghet? Har tankarna
om en positiv social kontroll fallit bort när fysisk trygghet inte längre nämns, eller omfattas de av termen ”social trygghet”? Är trygghet fortfarande ett argument för tvångsingripanden i vissa situationer? (På den sista frågan svarar utredningen ja, men bara i samband
med ett alternativförslag om tvång inom missbruksvården och inte på en generell nivå.205)
Utredningens begränsade intresse för att förklara sammanhangen närmare beror på
att portalparagrafen trots den avsedda betydelsen för socialtjänstens arbete i grunden har
ett politiskt syfte. Den markerar ett utvecklingsperspektiv som utredningen förväntar sig
att de ansvariga på nationell och lokal nivå anammar och driver vidare. Det viktigaste,
skriver utredningen, ”blir här att ange intentionerna och syftet med verksamheten i dess
helhet liksom för dess olika delar”. I det sammanhanget blir målen centrala som politiska
riktningsvisare: ”Ju större frihet som ges att utforma socialtjänsten desto starkare blir
kravet på att lagen anger vägledande mål för verksamheten.” Istället för att ytterligare
utveckla de övergripande målen är det viktigare att omforma dem till mer konkreta och
preciserade delmål, som bland annat möjliggör utvärdering av socialtjänstens resultat.
Precis som i principbetänkandet finns det alltså en mer eller mindre outtalad övergripande nivå för de angivna målen. Den uttrycks nu mer som utveckling, inte minst i
författningskommentaren, än helhetssyn. Tillsammans med den tidigare formulerade
helhetssynen gestaltas utvecklingsperspektivet i motiveringarna till den ramlag som
portalparagrafen inleder. Till skillnad från en mer detaljerad lagstiftning, motsvarande
de då gällande socialvårdslagarna, ger en målinriktad ramlag socialtjänsten ”stora möjligheter att i samarbete med den enskilde bestämma på vilka vägar man skall nå de angivna
målen”. En målinriktad ramlag ”kommer att kunna främja en fortgående utveckling av
socialtjänsten eftersom lagen inte låser verksamheten i fixerade rutiner och handlingsmönster” utan ”medger mer praktiska, av formella föreskrifter mindre bundna överväganden än tidigare lagstiftning och ökad inriktning på orsaksförhållanden.” Det handlar
alltså om att socialtjänsten genom utveckling av sin egen verksamhet bidrar till både
klienternas och hela samhällets utveckling.
Utredningen är dock medveten om att det inom ramen för en sådan lag ryms skillnader
som beror på olika förutsättningar och behov och på förändringar som med tiden följer
av nya kunskaper grundade på forskning och praktiska erfarenheter. Vissa områden,
såsom den enskildes grundläggande rätt att erhålla bistånd i olika former, måste därför
också bestämmas och ges en fast reglering i den nya SoL. Även i vissa frågor om rättigheter, rättssäkerhet och integritet måste SoL innehålla en mer preciserad reglering.206
205 Ibid., s. 921.
206 Ibid., s. 68 f.
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Konkretiseringar inom tre huvudområden
Till de övergripande målen kopplas konkretiseringar i form av delmål för olika delar av
socialtjänstens arbete. Principbetänkandets uppdelning av verksamheten i åtta huvudfunktioner ersätts nu med tre huvudområden:
• strukturinriktade insatser i form av medverkan i samhällsplaneringen, arbete med
sociala problem i samhället och uppsökande verksamhet
• allmänt inriktade insatser för att tillgodose behov av information, barns och
ungdoms omvårdnad och utveckling, arbete och försörjning, självständigt boende
samt social jour
• individuellt inriktade insatser vid behov för att bistå enskilda och familjer med
sociala tjänster som har till syfte att avlägsna eller begränsa uppkomna sociala
svårigheter och som främjar möjligheter till självständig tillvaro.207
De strukturinriktade och allmänt inriktade insatserna tass upp i flera bestämmelser i
utredningens förslag till socialtjänstlag, bland annat i 4 och 7–10 §§. Det handlar om att
bland annat
• göra sig väl förtrogen med enskildas levnadsförhållanden i kommunen
• medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan,
organisationer, föreningar och enskilda verka för goda miljöer
• ge information om socialtjänsten i kommunen
• främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden genom uppsökande
verksamhet
• verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer blir tillgängliga för
alla
• ta initiativ till åtgärder för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden
för barn och ungdom, äldre och andra grupper som har särskilt behov av samhällets stöd
• tillhandahålla sociala tjänster genom rådgivningsbyråer, sociala servicecentraler,
social jour eller annan därmed jämförlig verksamhet.
Även målgruppsindelningen är nu delvis en annan än i principbetänkande och tydligare
formulerad uifrån socialtjänstens funktioner och insatser: äldreomsorg, omsorgen om
personer med handikapp, sociala insatser för enskilda och familjer. (Se vidare i kapitlet
socialtjänstens målgrupper.)
Det yttersta ansvaret
Precis som i principbetänkandet understryker utredningen behovet av att något samhällsorgan har det yttersta ansvaret för att den enskilde får stöd och hjälp efter behov. I förslaget till socialtjänstlag lägger utredningen in en bestämmelse (2 §) om att kommunen ska ha
detta ansvar direkt efter portalparagrafen. Som utredningen skriver innebär det ett vidgat
ansvar i förhållande till de då gällande sociallagarna.208 Där fanns ingen sådan generell

207 Ibid., s. 95 ff.
208 Ibid., s. 80.
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uppgift, även om kommunerna enligt 1 § socialhjälpslagen skulle se till att den som vistas
i kommunen fick den omvårdnad som behövs och kunde anses tillfredsställande.
Utredningens diskussion på denna punkt hade allmänt sett tagits emot positivt av
remissinstanserna. Men det hade kommit kritik mot att det yttersta ansvaret kunde få
orimliga konsekvenser om socialtjänsten alltid måste gå in och bereda nödvändig vård
när andra huvudmän inte kunde eller ville göra det. Bredden i den tidigare beskrivningen
av det yttersta ansvaret kvarstår dock i slutbetänkandet. Det handlar om uppsökande
verksamhet, information och vägledning till andra samhällsorgan samt om att ytterst
”bereda den enskilde erforderlig vård”. Utredningen framhåller ändå att den förslagna
bestämmelsen inte syftar till ändrad ansvarsfördelning mellan kommunen och hälso- och
sjukvården.209
Till det yttersta ansvaret knyter utredningen särskilt de paragrafer som ingår i lagförslaget och som ger den enskilde en uttalad rätt till bistånd för sin försörjning och sin
livsföring i övrigt, om behoven inte tillgodoses på annat sätt (5–6 §§). Till skillnad från
vad som gällde enligt socialhjälpslagen vill utredningen med sitt förslag vidga ansvaret
från att gälla ett specificerat stöd vid ekonomiska hjälpbehov till att också omfatta vård
för äldre och handikappade, till exempel social hemhjälp. Utredningen föreslår också en
bestämmelse om att biståndet ska tillförsäkra den enskilde en ”skälig levnadsnivå” och
utformas så att det stärker hans resurser för ett självständigt liv (5 §). ”Skälig levnadsnivå”
ingick inte i den då gällande lagstiftningen, men hade som vi sett föregripits av Socialvårdsutredningen som lånade formuleringen ”skälig levnadsstandard” från en proposition om folkpensioner.210
Reservationer och särskilda yttranden
Mot förslaget om mål för socialtjänsten reserverade sig två av utredningens ledamöter,
landstingsdirektören Gillis Albinsson och riksdagsledamoten Blenda Littmarck (m).
Albinsson ansåg att övergripande mål för samhällsarbetet av denna dignitet bör anges
i grundlag och inte i olika specialförfattningar. Lagtexten i 1 § SoL borde istället ha
formulerats på sådant sätt att den koncentrerat återger vad som i fortsättningen mera
utvecklat anges som samhällets åligganden och medborgarnas rättigheter inom socialtjänsten. Littmarck vände sig emot att de angivna målen inte var så konkreta. som gör att
de på ett tillfredsställande sätt beskrev socialtjänstens syfte och innehåll. Hon föreslog att
målen istället ska vara att medverka till att skapa trygghet och gynnsamma levnadsbetingelser för människorna, motverka sociala missförhållanden och – under största möjliga
hänsynstagande till den enskildes integritet och egna förutsättningar – tillgodose den
enskildes behov av stöd och hjälp, vård och omvårdnad.
Hovrättsrådet Nils Mangård, som var sakkunnig i utredningen, inlämnade ett
särskilt yttrande om socialtjänstens mål. Han invände inte mot dem i sig, men ifrågasatte
om de bör skrivas in i lagtexten. Mangård ansåg att det var värt att överväga om inte
den inledande paragrafen i SoL mer direkt borde knyta an till socialtjänstens delmål/
huvudfunktioner.211
209 Ibid., s. 78 och 80.
210 SOU 1950:11, s. 29.
211 Ibid., s. 949 ff.
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Regeringens proposition

Efter att slutbetänkandet remissbehandlats och beretts i regeringskansliet presenteraderegeringen en proposition som till stor del fullföljde Socialutredningens bedömningar
och förslag. I propositionen föreslår den dåvarande socialministern Gabriel Romanus (fp)
en ny social vårdlagstiftning som ersätter barnavårdslagen, nykterhetsvårdslagen, socialhjälpslagen och även barnomsorgslagen med en ny socialtjänstlag.
I likhet med utredningen betonar regeringen helhetssynen som utmärkande för socialtjänsten. En enskilds eller grupps sociala situation ska ses i förhållande till hela den sociala
miljön. Socialarbetaren ska sträva efter att finna en samlad lösning på sociala svårigheter
i den enskildes eller gruppens totala situation. Ett annat grunddrag i reformen är att all
vård och behandling inom socialtjänsten ska ske i frivilliga former. Endast när det gäller
barn och ungdom vill regeringen behålla möjligheterna till vård mot den enskildes vilja
(se nästa nedan om tvångslagarna inom det sociala området).
Även karaktären av ramlag betonas av regeringen, likaså portalparagrafens betydelse.
Regeringen konstaterar att utredningens förslag till övergripande mål hade fått kraftigt
stöd vid remissbehandlingen. Det fanns dock kritiska synpunkter, bland annat om att
målen hade blivit för allmänt hållna. Regeringen bedömde dock att de övergripande
målen måste vara allmänt utformade och i första hand ses som politiska riktmärken för
socialtjänstens långsiktiga utveckling. De långsiktiga målen innebär även en markering
av ett nytt förhållningssätt i del dagliga arbetet till människor som söker bistånd. Det
förhållningssättet gäller såväl samhällets roll i olika problemprocesser som en positiv
tilltro till människans egen förmåga. Utredningens förslag hade också kritiserats för att
och att socialtjänsten inte kan förverkliga portalparagrafens mål och åstadkomma till
exempel ”jämlikhet i levnadsvillkor”. Den kritiken avfärdar regeringen med att sociala
mål som överensstämmer med regeringsformens principer bör vägleda inte bara socialtjänsten utan all samhällsverksamhet. Socialtjänsten är en av många verksamheter som
ska sträva efter att uppfylla de sociala målen. Det har stor betydelse att dessa riktlinjer
läggs fast i den lag som skall reglera omdaningen av den traditionella socialvården till en
socialtjänst, enligt regeringen.
På en punkt delade regeringen ändå de synpunkter som framkommit under remissbehandlingen. Det gällde den enskildes ansvar för sitt liv, som inte blivit tillräckligt tydligt
i utredningens lagförslag. Regeringen föreslår därför att SoLs målparagraf ska kompletteras så att individens ansvar kommer till klarare uttryck i lagen. Vad socialtjänsten bör
och kan göra är att förstärka och komplettera människans egna resurser, inte att ta över
ansvaret för enskilda människors handlingar och livsföring..
Regeringen ansåg att ytterligare ett par kritiska synpunkter från remissinstanserna
behövde uppmärksammas i lagstiftningsarbetet, även om de inte ledde till ändringar
eller tillägg i portalparagrafen. Det gällde den enskildes rätt till ett meningsfullt arbete
och en fullgod bostad. Båda dessa rättigheter beskrivs som aspekter på den livskvalitet
som socialtjänsten ska medverka till att tillförsäkra människorna. När det gäller andra
och mindre materiella aspekter på livskvalitet, såsom solidaritet och gemenskap, föreslår
regeringen ingen lagtext. Dessa frågor bör liksom andra ideella faktorer i begreppet
livskvalitet få sin berättigade betoning när riktlinjerna för den framtida socialtjänsten
dras upp, skriver regeringen.
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Precis som Socialutredningen vill regeringen att de övergripande målen skulle konkretiseras genom olika uppgifter och delmål för socialtjänsten. Det handlar dels om de
områden som utredningen kallade strukturinriktade och allmänna, dels om uppgifter
och delmål för SoLs omsorger om barn och ungdom, äldre människor och människor
med handikapp. (Se vidare i kapitlet om socialtjänstens målgrupper.)212
I likhet med Socialutredningen vill regeringen att kommunen enligt den nya lagen ska
ha det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som
de behöver. Remissinstanserna hade tillstyrkt utredningens förslag på denna punkt eller
lämnat det utan erinran.213 Det föredragande statsrådet kommenterar dock några frågor
som aktualiserats under remissomgången. En sådan fråga gäller människans eget ansvar,
som statsrådet betonar med hänvisning till förslaget om att komplettera lagens inledande
målparagraf med en formulering som klart uttrycker individens ansvar. En annan fråga
gäller kommunens ansvar i förhållande till andra huvudmäns ansvarsområden. Statsrådet håller med de remissinstanser som pekat på att det kan vara svårt att skilja sjukvård
från social rehabilitering när det gäller äldre, psykisk sjuka och missbrukare. Efter att ha
diskuterat för- och nackdelar med en mer detaljerad avgränsning i lag mellan socialtjänst
och hälso- och sjukvård stannar han för att det vore olyckligt. De tveksamheter som kan
uppstå kan bäst lösas genom överenskommelser mellan huvudmännen, menar statsrådet.
Samtidigt markerar han att det inte ska vara en kommunal uppgift att bygga upp resurser
för sjukvård.214 Lagförslaget kompletteras också med en bestämmelse om att kommunens
ansvar inte innebär någon inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän (3 §
andra stycket).
Socialutskottets betänkande

Utskottsbehandlingen av regeringens proposition dröjde. Socialdepartementet arbetade
vidare med en del frågor, bland annat om huvudmannaskapet för nykterhetsvårdsanstalterna och ungdomsvårdsskolorna, och inte förrän i april 1980 fick socialutskottet det sista
underlaget från regeringen. Utskottets ordförande Göran Karlsson (s) konstaterade att
han under 26 riksdagsår inte varit med om ett lika besvärligt utskottsärende. ”Har vi löst
upp en knut, så har det kommit andra istället”, sade han i den följande riksdagsdebatten.215
Propositionen föranledde flera riksdagsmotioner. En av dem (motionen 1979/80:67)
var undertecknad av Blenda Littmark med flera och gällde förslaget till mål för socialtjänsten. Motionärerna ansåg att ”jämlikhet i levnadsvillkor” är en uppgift för politiken i
allmänhet som knappast kan överföras till socialtjänsten. De ansåg också att främjandet
av människors ”aktiva deltagande i samhällslivet” bör vara en strävan och ett mål inom
alla samhällsområden. För socialtjänstens del är det dock inte ett mål av den digniteten att
det bör upptas särskilt i portalparagrafen. Det får istället anses ingå i att socialtjänsten ska
inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Ett enigt utskott tillstyrkte dock förslaget i propositionen och avstyrkte motionen
1979/80:67 (betänkande 1979/80:44). Beslutet motiverades med regeringens förslag
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överensstämmer med de målsättningar som man bör ha för att utforma en från alla
synpunkter god socialtjänst. Den kritik mot förslaget som framfördes i motionen hade,
enligt utskottets mening, delvis redan besvarats i propositionen, där det framgår att
socialtjänsten bara är en faktor bland många för att uppfylla de sociala målen. Utskottet
framhöll att ”’jämlikhet i levnadsvillkor” och människors ”aktiva deltagande i samhällslivet” är allmängiltiga mål för all samhällsverksamhet som får en för socialtjänstens del
särskild betydelse genom socialtjänstens ansvar för de svaga och utslagna. Inte minst
principerna för omsorger om äldre och om människor med handikapp framträder i
portalparagrafens stadgande att socialtjänsten skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och
aktivt deltagande i samhällslivet.
Överhuvudtaget lyfte socialutskottet fram målfrågornas betydelsefulla roll i socialtjänstreformen. Behovet av övergripande mål är särskilt framträdande i ett reformarbete
som går ut på att omgestalta en funktionellt uppdelad socialvård till en sammanhållen
socialtjänst som präglas av en helhetssyn, skrev utskottet.
Riksdagens beslut

Riksdagen behandlade utskottsbetänkandet och motionerna med anledning av den nya
SoL den 3 juni 1980. Det blev en lång och mångordig debatt där enigheten i utskottet
lovsjöngs samtidigt som ett par av de partier som bidragit till den markerade visst avstånd
till vad de just gått med på. Särskilt frågan om frivillighet eller tvång väckte diskussion (se
vidare nedan). Överhuvudtaget blev det tydligt att den nya lagen skulle behöva fungera i
en politisk vardag med olika ideologiska uppfattningar.
Fyra socialministrar yttrade sig i debatten, två tidigare, en nuvarande och en blivande.
Mest vältalig var den sittande departementschefen Karin Söder (c). Hon hänvisade till den
nya lagens portalparagraf. Det som står där kan sägas vara honnörsord, sade hon, men
tillade att honnörsorden är viktiga vägvisare för arbetet med att ramlagstiftningen ett
konkret innehåll. Karin Söder var också den enda i debatten som hänvisade till ”grundsatsen om alla människors lika värde och rättigheter” som riktmärken för den nya lagen.
På ett generellt plan lyfte hon fram socialtjänstens betydelse för att människor skall kunna
fungera i samhället och känna trygghet, känslomässigt och materiellt: ”Socialtjänsten
måste i framtiden bli en serviceinriktad tjänst för alla medborgare när de i något av livets
skeden behöver samhällets stöd.” Socialministern gick också igenom de föreslagna målen
och insatserna för olika grupper i behov av stöd från socialtjänsten. Även här åberopade
hon grundläggande värdefrågor. ”Måttet på ett samhälles styrka är dess förmåga att ta
hand om de svaga grupperna – barn, äldre och handikappade”, sade Karin Söder.216
Gabriel Romanus försvarade skiftet från socialvård till socialtjänst. Man skojar ofta
om att vi i Sverige försöker lösa sociala problem genom att byta namn på institutioner
och åtgärder, sade han. I det här fallet är namnbytet ändå riktigt eftersom det markerar
en förskjutning av intresset från att vara vårdande och problemlösande och ta itu med
enskilda människors bekymmer, när de har uppstått, till att arbeta förbyggande och till
att ge människor redskapen, så att de själva skall kunna lösa sina problem.217

216 Ibid., s. 43 ff.
217 Ibid., s. 22.
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Sven Aspling (s) konstaterade den socialtjänstreform som nu stod inför sitt genomförande hade fått sina grunddrag under de år socialdemokratin hade regeringsansvaret. Han
påminde om förhållandena när han som socialminister tillsatte Socialutredningen och
ansåg att förutsättningarna nu delvis var andra, med ett hårdnande socialt och ekonomiskt klimat som medfört nedskärningar av de offentliga utgifterna. Medan solidariteten
sätts på gör sig konservativa – för att inte säga reaktionära – strömningar sig gällande
med uppfattningar om att den enskilda människan i huvudsak själv bär skuld till sina
svårigheter, menade Aspling.218
Gertrud Sigurdsen (s), som blev socialminister några år in på 1980-talet, såg skönhetsvärden i den nya lagens portalparagraf, men varnade för att det kanske inte skulle bli så lätt
att leva upp till de vackra orden. Även om socialutskottet var enigt om sitt förslag så hade
det stormat mycket omkring det, och de stormarna skulle fortsätta enligt Sigurdsen eftersom förslagen rymde svåra, känsliga och ibland kontroversiella frågor som rör människors privatliv och integritet. Sigurdsen anlade också det längsta historiska perspektivet i
riksdagsdebatten på förslaget. Med utgångspunkt i 1763 års hospitals- och barnhusförordning konstaterade hon att vägen från fattigvård och socialvård till socialtjänsten varit
lång.219
Utöver detta oroade sig också Evert Svensson (s) över lagens tillämpning. Han hänvisade till 1871 års fattigvårdsstadga som under trycket av nödår gett sämre skydd åt utsatta
individer och grupper än de äldre fattigvårdsförordningarna från 1847 och 1853. Mer
radikala invändningar kom från Jörn Svensson (vpk) som menade att de grundläggande
utslagningsmekanismerna i det kapitalistiska samhället inte åtgärdades genom den nya
lagen.220
En annan kritik mot lagförslaget levererades av Blenda Littmarck (m). Hon konstaterade att Socialutskottet varit enigt om sitt förslag, vilket hon bidragit till. Men det innebär
ingen anledning att vara nöjd inför framtiden: ”Utskottet hade att ta ställning till en
helt överspelad utredning och till dess följd: en bättre men inte helt bra proposition. […]
Egentligen skulle vi ha lagt det hela i ett arkiv för kommande forskare att studera. Men
nu står vi här och måste ha någonting att arbeta med”, sade Littmarck. Hon efterlyste en
ny anda och kunskapskrav i skolan, en ny attityd till arbete och en ny syn där rättigheter och skyldigheter ställs mot varandra. Tankarna om helhetssyn gav hon inte mycket
för: ”Helhetssynen är på många sätt ett återfall i den gamla symtomteorin. Det finns
alla möjliga orsaker till att något gått snett, vilka kan ursäkta ett misslyckande. I vissa
fall förhåller det sig också så, men oftast inte.” Littmarck tillade att helhetssynen blivit
för ansträngande för socialarbetarna som mer och mer övergått till specialisering. Hon
påminde om att hennes parti velat precisera portalparagrafen för socialtjänsten eftersom
den nuvarande formuleringen är alltför övergripande. ”’Jämlikhet i levnadsvillkor’ bör
kunna stå i grundlagen, även om man liksom Voltaire vet att ’jämlikheten är på en gång
den mest naturliga och den mest omöjliga saken i världen’”, hävdade Littmarck.221
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Kammaren biföll utskottets förslag till ny socialtjänstlag. Den 19 juni 1980 utfärdades den nya SoL (1980:620). Den inledande paragrafen, ”portalparagrafen”, fick följande
lydelse i enlighet med regeringens och socialutskottets förslag:
Socialtjänstens mål
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor och
- aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Portalparagrafen i sidobelysning
Övergripande mål – ett större grepp i socialtjänsten än hälso- och sjukvården

Greppet med övergripande mål var populärt under den tid som socialtjänstreformen
förbereddes och genomfördes. En möjlig förebild var skollagen (1962:319) som angav att
undervisning genom samhällets försorg hade till syfte att meddela eleverna kunskaper
och öva deras färdigheter samt i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till
dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar. Efter viss redigering togs formuleringen in också i 1985 års skollag (1985:1100).222
Inom andra delar av välfärdsområdet användes tekniken med övergripande mål i
arbetet med en hälso- och sjukvårdslag som skulle ersätta de olika lagar som gällde inom
det området, men det har aldrig kommits att tillämpats när det gäller socialförsäkringslagarna. Den socialförsäkringsbalk som sedan 2011 samlar lagstiftningen om olika socialförsäkringar saknar gemensamma mål för den stora mängd förmåner och stödformer
som regleras i balken.
Ibland kunde de övergripande målen bli så allmänna att politikerna tvekade. När en
samlad statlig kulturpolitik för första gången skulle läggas fast föreslog Kulturrådet,
som då närmast var en statlig utredning, att kulturpolitikens övergripande mål skulle
vara att medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till jämlikhet.223 Bakom
förslaget stod kulturpersonligheter såsom Per Olov Enquist, Elisabeth Hermodsson och
Gunilla Palmstierna-Weiss. Huvudsekreterare och starkt engagerad i arbetet var diktaren och ämbetsmannen Ragnar Thoursie, som rekryterats direkt av Olof Palme.224 Den
som inte visste att målet avsåg just kulturpolitiken skulle förmodligen ha svårt att lista
222 I dag gäller en ny skollag (2010:800) med andra övergripande syften.
223 SOU 1972:66, D 1, s. 171 ff.
224 Thomas Fransson, Den nya människan och den gamla. Författaren, kulturdebattören och ämbetsmannen Ragnar Thoursie,
2014, s. 174 ff.
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ut det. Regeringen och riksdagen nöjde sig med en omstuvad och utvecklad version av
de åtta, mer konkreta delmål som Kulturrådet också föreslog när den nya kulturpolitiken formulerades under mitten av 1970-talet. Istället för ett samlat övergripande mål
hänvisade regeringen till de övergripande mål som generellt styr arbetet med att förändra
samhället och där kulturpolitiken är ett av flera instrument för jämlikhet och ett rikare liv
för människor.225
Av särskilt intresse är förhållandet mellan socialtjänstens övergripande mål och de
mål för hälso- och sjukvården som är reglerade i lag sedan början av 1980-talet. De är
också förknippade med införandet av en samlande ramlag inom ett område som tidigare
var reglerat i olika författningar. Dessutom gäller de en samhällssektor med särskilt
nära koppling till socialtjänsten, och de tillkom samtidigt som arbetet med socialtjänstens övergripande mål pågick. Målen föreslogs först av en kommitté som Sven Aspling
tillsatte i slutet av 1975 med uppdraget att utreda frågan om ny lagstiftning för hälso- och
sjukvården. Lagstiftningsarbetet förutsattes vara förankrat i en övergripande målsättning
för hälso- och sjukvårdspolitiken och i en social helhetssyn på hälso- och sjukvården. Ett
sådant mål hade dittills saknats och området var, liksom socialtjänstområdet, reglerat av
olika lagar.226
Kommittén antog namnet Hälso- och sjukvårdsutredningen, HSU, och lämnade sitt
förslag till ny lagstiftning i betänkandet Mål och medel för hälso- och sjukvården (SOU
1979:78). Förslaget till övergripande mål bestod av två delar. Dels ska hälso- och sjukvården främja en god hälsa hos hela befolkningen, dels ska den erbjuda sina tjänster åt alla
på lika villkor. Begreppet hälsa tar, enligt utredningen, hänsyn till WHO:s definition
av hälsobegreppet som innefattar ”olika förhållanden av betydelse för vad man brukar
kalla livskvalitet”.227 Den andra delen av målet avsåg hälso- och sjukvårdens tillgänglighet
och ledde till ”en förpliktelse för samhället att undanröja bl. a. ekonomiska, sociala och
geografiska hinder för den enskilde att få del av vården.” Utredningen noterade att också
orsaker till upplevelser av främlingskap i vårdmiljön, blyghet, osäkerhet eller rädsla att
söka vård så långt möjligt bör undanröjas.228
Egentligen var det inte några nya formuleringar som utredningen presenterade. En
god hälsa hos hela befolkningen var, enligt utredningens motivering, redan ett generellt
välfärdsmål. Och den del av målet som gällde vårdens tillgänglighet återgav nästan
ordagrant en av de utgångspunkter som angavs i regeringens direktiv till utredningen:
”alla som bor i landet har rätt till hälso- och sjukvård på lika villkor”.229
Till förslaget om övergripande mål fogades ett antal krav på en god hälso- och
sjukvård. I lagförslaget stod de under rubriken Hälso- och sjukvårdens mål, men de
uttryckte snarare vissa ”strävanden att tillgodose […] de vårdsökandes behov”. Utredningen föreslog att en god hälso- och sjukvård särskilt ska
1. tillgodose de vårdsökandes behov av trygghet och kvalitet,
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2. präglas av en helhetssyn på den enskildes förhållanden,
3. vara nära och lätt tillgänglig,
4. utgå från den enskildes eget ansvar för sin hälsa och vara grundad på aktning för
människors rätt till självbestämmande och okränkbarhet, samt
5. vara organiserad så att goda kontakter mellan den vårdsökande och hälso- och
sjukvårdens personal underlättas.230
Något krav på att hälso- och sjukvården ska bygga på vetenskap och beprövad föreslogs
inte. HSU hänvisade flera gånger i sitt betänkande till vetenskap och beprövad erfarenhet
som grundläggande krav på hälso- och sjukvården. HSU tycks dock ha ansett att det
räckte med att dessa krav gällde för den hälso- och sjukvårdspersonal som landstingen
var skyldiga att anlita. Enligt gällande rätt vid denna tid var läkare skyldiga att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet meddela den vårdsökande de råd och
såvitt möjligt den behandling som tillståndet fordrar.231
Lika lite som Socialutredningen gjorde HSU några etiska analyser under arbetet med
övergripande mål och krav. I betänkandet från 1979 nämns exempelvis inte människovärde eller mänskliga rättigheter. Den fjärde punkten i listan med kännetecken föranledde ändå några etiska reflektioner om vikten av en medmänsklig och förstående inriktning av hälso- och sjukvården: ”En vårdsökande är alltid en medmänniska som har rätt
att behålla sin värdighet och sin integritet i vilket tillstånd han än befinner sig när han
kommer till sjukhuset eller mottagningen”.232 Även begreppen självbestämmande och
integritet kommenteras av utredningen, som bland annat kopplas samman med medinflytande. Enligt utredningen handlar medinflytande om att ens egna åsikter efterfrågas,
respekteras och beaktas vid beslut i och planering av vårdarbetet. Utredningen konstaterar att många vårdsökande inte har upplevt sig ha någon rätt att fatta beslut och få
information i en vårdsituation: ”Mot den bakgrunden skulle en i praktiken ökad patientmedverkan kunna kännas som ett framsteg: av samma slag som demokratiseringen inom
arbetslivet.”233
HSU berör bara kortfattat det pågående arbetet med ny socialtjänstlag. Det gäller
särskilt behovet av samverkan, men också utformningen av närvård och hälsovårdande
åtgärder.234 Hur de föreslagna målen och kvalitetskraven förhåller sig till de föreslagna
målen för socialtjänsten kommenteras inte, trots att direktiven pekade på behovet av
en social helhetssyn i utredningens arbete och att socialt välbefinnande hör till komponenterna i hälsobegreppet enligt WHO:s definition. I likhet med SoL föreslogs hälsooch sjukvården bli en ramlag, men utan formella rättigheter att utkräva viss vård eller
behandling.
Utredningens lagförslag remissbehandlades och låg till grund för regeringens förslag
till hälso- och sjukvårdslag (prop. 1981/82:97). Det övergripande målet förenklades
språkligt och blev tydligt ett mål: ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och
230 Ibid., s. 43 och 428 ff.
231 Ibid., se t.ex. s. 246 och 317. Bestämmelsen om läkarnas skyldighet fanns i 3 § allmänna läkarinstruktionen (1963:341).
Samma krav gällde enligt 3 § allmänna tandläkarinstruktionen (1963:666) för tandläkare.
232 SOU 1979:78, s. 429 f.
233 Ibid., s. 251.
234 Ibid., s. 136 ff., 312, 369 ff., 416 och 432.
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en vård på lika villkor för hela befolkningen”. Listen med kännetecknen på en god hälsooch sjukvård fördes bort från avsnittet om mål och lades in i lagens 3 § om landstingens
ansvar, vilket gjorde det tydligare att kännetecknen snarare gäller hälso- och sjukvårdens
dagliga verksamhet än dess långsiktiga mål.
En viktig förändring jämfört med HSU:s förslag var att den enskildes ansvar för sin
hälsa inte längre nämndes som en utgångspunkt för en god hälso- och sjukvård. Det
föredragande statsrådet konstaterade att den enskilde har ett ansvar för sin hälsa, men
också att alla ska kunna få vård och behandling – oavsett orsaken till sjukdomen eller
skadan.235
Socialutskottet tillstyrkte regeringens förslag (SoU 1981/82:51). Riksdagen beslutade
om hälso- och sjukvårdslagen, HSL, som fick SFS-numret 1982:763 och trädde i kraft
den 1 januari 1983. Med vissa förändringar gällde lagen till början av 2017, då den ersattes med en ny hälso- och sjukvårdslag (2017:30). Nu placerades det övergripande målet
i lagens tredje kapitel med allmänna bestämmelser (3 kap. 1 §) och kraven på en god
hälso- och sjukvård i det femte kapitlet med bestämmelser om verksamheten (5 kap. 1 §).
Gemenskapsmoral och övergripande mål – Paul Lindblom och socialtjänstreformen

Frånvaron av uttalade etiska analyser och bedömningar i förarbetena till socialtjänstens
portalparagraf innebär inte att de övergripande målen saknade moralfilosofisk förankring. Det framgår om vi zoomar in en av de personer som hade mest inflytande i arbetet
med de mest övergripande målen, Paul Lindblom. Han agerade i likhet med många andra
som velat reformera fattigvården och socialvården inom ramen för en större grupp eller
ett nätverk, men är väl värd att punktmarkera för en mer allsidig belysning av de idéer om
människan och samhället som låg till grund för den nya socialtjänsten.
Som framgått ovan var Lindblom medlem i Samarbetskommittén för socialvårdens
målfrågor och ordförande för den arbetsgrupp som tog fram kommitténs programskrift
från 1970. Lindblom har till och med beskrivits som initiativtagare till bildandet av
kommittén.236 Även om hela kommittén stod bakom de övergripande mål som föreslogs
i programskriften så var det Lindblom som tydligast förklarade varför målen behövdes
och varför de borde ha den inriktning som kommittén föreslog.237 Under några år var
Lindblom dessutom expert i Socialutredningen. Den perioden sammanfaller med arbetet
med utredningens principbetänkande där samarbetskommitténs förslag till övergripande
mål i det närmaste återkom ordagrant.
Lindbloms position i den socialpolitiska debatten var stark. Under nästan två decennier var han rektor för Sydsvenska socialinstitutet, senare Socialhögskolan i Lund. Han
skrev läroböcker i socialkunskap och debattböcker om socialpolitik samt pläderade för
socionomernas roll i olika delar av samhällslivet. Dessutom hade han en solid förankring i kulturlivet och kulturdebatten med en akademisk bakgrund inom filosofin och
en omfattande publicistisk verksamhet med artiklar om litteratur och teater lika väl som
politiska ideologier och samhällsplanering. Han bedrev också ett sporadiskt skönlitterärt författarskap. När Socialutredningen inledde sitt arbete var Lindblom direktör för
235 Prop. 1981/82:97, s. 58.
236 Bengt Börjesson och Per Holmberg, Socialutredningen: Två icke önskvärda remissvar, 1975, s. 8.
237 Socialvård i framtiden 1970, s. 17 ff.
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Riksbankens nystartade jubileumsfond för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Under 1970-talet fick han tunga uppdrag i kulturlivet, bland annat som chef för
Rikskonserter. Lindblom var också ordförande i Kulturrådet, den utredning son 1972
föreslog övergripande mål och delmål för kulturpolitiken utifrån en liknande syn på
vikten av övergripande mål som Socialutredningen gav uttryck för.238
Till skillnad från många andra socialpolitiska debattörer under åren när socialtjänstreformen förbereddes, verkar Lindblom genomgående ha hållit en resonerande ton, utan
vass polemik, starka utspel eller hårda angrepp. I en tid när ”finkulturen” ifrågasattes
var han beredd att hänvisa till den modernistiska litteratur, konst och musik som han
hade ett starkt personligt förhållande till.239 I början av 1960-talet skrev han insiktsfullt
om Gunnar Ekelöfs kritik av ”de folkhemske”, och konstaterade att Ekelöf hade mycket
gemensamt med de som ville reformera socialvården underifrån. Istället för ”folkhemsideologins naiva trosvisshet” behövdes ett annat förhållningssätt som fortfarande återstod
att utforma. Lindblom menade att metoder som kan verka vara opersonliga och likformiga, främst socialförsäkringarna, ligger nära det som Ekelöf kallade ”sociala i hjärtat”
eftersom de inte förödmjukar eller utlämnar människor till godtycke.240 Vid socialvårdskonferensen i Göteborg citerade Lindblom en hel Ekelöfdikt för att framhålla de
humanistiska perspektiv som han menade gått förlorade i miljonprogrammets storskaliga
bostadspolitik.241
I Socialutredningen var Lindblom drivande i arbetet med de övergripande målen.
Redan innan han förordnades som expert nämndes han som en av skribenterna till
principbetänkandets kapitel om målfrågor.242 Vid den tiden skisserades portalparagrafer
utan värdemässiga mål och med erbjudanden om vård och hjälp som kombinerades med
möjligheter till tvångsingripanden.243 Så fort Lindblom formellt fick en roll i utredningsarbetet lyfte han fram målfrågornas betydelse och erbjöd sig att skriva ett PM till utredningen om dem.244 I detta PM hävdar Lindblom att mål måste diskuteras före lagar och
organisation. Mål och medel måste dessutom analyseras samtidigt och på flera nivåer så
att harmonisering av värden och mål eller målkonflikter blir synliga. Lindblom refererar
till samarbetskommitténs pågående arbete med programskriften som blev klar senare
samma år. I PM:et gör han också en kort genomgång av tre socialpolitiska traditioner:
en förnuftsbaserad från fransk upplysning och engelsk utilitarism eller nyttomoral, en
human och ofta kristen ideologi och en patriarkalisk ideologi med fokus på omhändertaganden och social kontroll. Istället för att argumentera för någon av dessa traditioner
koncentrerar Lindblom sig på hur socialvården genom nya mål kan komma bort från den

238 SOU 1972:66, D 1, s. 161: ”Kulturrådet har […] kommit till uppfattningen att det nu mer än någonsin är nödvändigt med
en preciserad målsättning för att det skall bli möjligt att bedriva ett konstruktivt utvecklingsarbete inom kulturområdet. Om mål
saknas blir det omöjligt att åstadkomma en mer genomgripande aktivering av kulturpolitiken.”
239 Termen ”finkultur” introducerades under 1960-talet av sociologen Harald Swedner som också ingick i Samarbetskommittén
för socialvårdens målfrågor och som senare blev Sveriges förste professor i socialt arbete.
240 Paul Lindblom, ”Dialog om de folkhemske”, i Tiden 5/1962, s. 297 ff.
241 Socialvård i framtiden, 1971, s. 22 f. Dikten analyserades också i artikeln i Tiden 1962.
242 Anteckningar från sammanträde den 29/10 1970, SE/RA/323015/1, Socialutredningens arkiv, Riksarkivet. Jfr PM 16/69,
SE/RA/323015/2.
243 Socialvårdens mål och medel. Anteckningar från sammanträde 29.10.1969. SE/RA/323015/1, Riksarkivet.
244 Diskussionsprotokoll från sammanträde med socialutredningen den 17 mars 1970, SE/RA/323015/1, Riksarkivet.
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patriarkala traditionen som han anser kommit att prägla fattigvårdslagen och kommunernas arbete.245
Sedan PM:et diskuterats vid ett sammanträde i maj 1970 inrättades en arbetsgrupp
inom utredningen för målfrågor med Lindblom som en av medlemmarna.246 I september
1970 diskuterade arbetsgruppen ett förslag till disposition som en annan av experterna
tagit och där målresonemang byggdes in ”på ett naturligt sätt i de olika avsnitten” utifrån
tanken att socialvårdens uppgift var att rycka in när det generella trygghetssystemet inte
räckte till. Dispositionen kritiserades av bland andra Lindblom, som ansåg det nödvändigt
att fastställa övergripande mål tidigt under arbetet.247 I februari 1971 hade arbetsgruppen
samsats om de tre övergripande mål som samarbetskommittén föreslog året innan: trygghet, jämlikhet och demokrati som övergripande mål. Trygghet relaterades till uppehälle,
hälsa och arbete med jämlikhet avsåg uppväxtförhållande, utbildning och kulturfrågor.248
Det skulle dock dröja innan konkreta förslag till övergripande mål dök upp i utkasten
till texter i principbetänkandet. De tre begreppen demokrati, jämlikhet och trygghet hade
fått fäste hos utredningen, men angavs ännu i november 1972 bara som överordnade
värderingar i mål-medelanalysen.249 I april 1973 hade dessa tre värderingar dock konverterats till förslag på mål med ”en klart övergripande karaktär och som anknyter till den
allmänna samhällsdebatten och till den socialpolitiska debatten”.250 Därmed hade utredningen efter några års sporadiska diskussioner och överväganden landat i samma förslag
som Lindblom tidigare presenterat i samarbetskommitténs namn.
Arbetet med övergripande mål samspelade med utredningens diskussioner om social
kontroll. Som vi sett uppmärksammas social kontroll i principbetänkandet som den
sista i ordningen av socialvårdens huvudfunktioner. Beskrivningen där är betydligt mer
kortfattad än i de utkast till betänkandetexter som utredningen diskuterade. I utkasten
inledde social kontroll länge beskrivningarna av socialvårdens huvudfunktioner, före
funktioner såsom medverkan i samhällsplaneringen, förebyggande insatser och information. Social kontroll användes som en paraplyterm för socialvårdens grundläggande
bidrag till samhällslivet. Begreppet uppgavs komma från sociologin och stå för ”de i
alla samhällen verksamma processer som innebär ömsesidig påverkan mellan medlemmarna i syfte att bevara i kulturen ingående normer och värderingar”. Informell social
kontroll utövades genom uttryck för gillande och ogillande i det dagliga samspelet mellan
människor, men också genom samhällsinformation och uppfostran. Den formella sociala
kontrollen skedde genom särskilda institutioner för att hindra brott och andra avvikelser
från grundläggande normer och för att främja organiserad samverkan och sammanhållning i ett samhälle. Om individen uppfattar den sociala kontrollen positivt så kan den
vara en viktig trygghetsfaktor. I ett starkt dynamiskt samhälle blir den sociala kontrollen dock kontroversiell eftersom den representerar ett motstånd mot nya metoder och
arbetsformer. Social kontroll kan också innebära att en grupp förtrycker en annan. Mot
den bakgrunden handlade utredningens diskussioner om social kontroll länge om hela
245
246
247
248
249
250

PM 27/70, SE/RA/323015/3, Riksarkivet.
Diskussionsprotokoll fört vid sammanträde med socialutredningen den 20 maj 1970, SE/RA/323015/1, Riksarkivet.
PM 28, SE/RA/323015/3 och dnr 108/70, SE/RA/323015/1, Riksarkivet.
PM 29/71, SE/RA/323015/3, Riksarkivet.
Dnr 144/72, SE/RA/323015/9, Riksarkivet. Jfr PM 38/72, SE/RA/323015/4.
Dnr 45/73, SE/RA/323015/11, Riksarkivet.

88

spektrumet av socialvårdens uppgifter, från samhällsinformation till tvångsomhändertaganden. I praktiken var det en alternativ värderingsdiskussion i syfte att successivt föra
socialvården bort från alltför starka patriarkala traditioner, men utan tydliga värderingar
eller principer.251
Det var först i april 1973, när förslaget till övergripande mål tagit form, som social
kontroll tydligt kopplades till värderingar på samhälls- och individnivå. Demokratimålet
sades innebära ett accepterande av mångfald i normer och beteende, därför ska kontrollen utövas öppet, premisserna för den redovisas och tvånget minskas med hänsyn till
självbestämmanderätten. Vidare ansågs det viktigt ur jämlikhetssynpunkt att kontrollen
syftar till att skapa respekt för individernas jämlikhet och att den utövas lika i likartade
situationer. Ur trygghetssynpunkt var det viktigt att bidra till utvecklandet av en positiv
social kontroll människorna emellan och att främja tillgången till adekvat vård samt rättssäkerhet och skydd för den personliga integriteten.252
Våren 1973 hade utredningen också arbetat sig fram till en tydlig gräns mellan tvångsingripanden för vård, som skulle vara socialvårdens uppgift, och tvångsingripande till
skydd för annan persons säkerhet, som föll under polisens, domstolarnas och kriminalvårdens ansvar.253
I principbetänkandet återkommer texterna från våren 1973, men social kontroll hade
då i praktiken förlorat sin betydelse som område för socialvården. De grundläggande
värdefrågorna knöts till de övergripande målen och förhållandet mellan frivillighet och
tvång diskuterades på annat håll i betänkandet.254 När social kontroll senare fasades ut i
utredningens slutbetänkande blev det en bekräftelse på att begreppet inte längre fyllde
någon funktion i den positivt formulerade målstrukturen, som utgick från frivillighet,
eller som motivering för tvångsingripanden. Det var också ett kvitto på Lindbloms inflytande över utredningens arbete med värdefrågor. Redan i PM:et om målfrågorna från
våren 1970 hade han pekat på att olika former av social kontroll – med krav på motprestationer för stöd och hjälp – som dominerat inom den patriarkala socialvården behövde
ifrågasättas utifrån nya mål om demokrati och jämlikhet.255
Från en personligt tolkad humanism till övergripande mål för socialtjänsten
Lindblom disputerade 1945 i Lund på en avhandling om common sense och ändamålsetik i
G. E. Moores filosofi. En av slutsatserna där är att Moores hävdande av icke-subjektiva
värden inte håller för en närmare granskning. Även om Lindblom lutar åt att värdeomdömen inte fullt ut kan verifieras eller falsifieras, så menar han att konsekvenserna av
detta överdrivits av ”värdenihilister” och andra. Istället för ett avfärdande av värdefrågor
i filosofin behövs en fortsatt diskussion om värdeomdömets karaktär, menar han.256
251 Resonemangen var ungefär desamma i flera PM och utkast till betänkandetexter. Se t.ex. utkast från november, dnr 144/72,
SE/RA/323015/9, Riksarkivet.
252 Dnr 45/73, SE/RA/323015/11, Riksarkivet.
253 Dnr 38/73, SE/RA/323015/11, Riksarkivet.
254 Att social kontroll placeras sista bland socialvårdens huvudfunktioner i principbetänkandet följer mönstret från samordningskommitténs programskrift. Där kommenteras social kontroll sist i texten, efter ett avsnitt om avvecklingen av tvångsingripanden. Se Socialvård i framtiden, 1970, s. 86.
255 PM 27/70, SE/RA/323015/3, Riksarkivet.
256 Paul Lindblom, Common sense och ändamålsetik i G. E. Moores filosofi (Diss. Lund), 1945, s. 201 f.

89

Några år senare återkom Lindblom till dessa försiktigt formulerade slutsatser i en
personligt hållen plädering för en humanism byggd på föränderlighet och möjligheter till
utveckling. Alla moraliska värderingar är egentligen subjektiva, men det är ändå möjligt
att tala om ”gemenskapsmoral och en viss konvergens i människors strävanden”, bland
annat mot fred, frihet och tillgång till utbildning:
Det går inte att finna en enhetlig grupp av värden, som vi i våra dagar omfattar. Men det
finns en rad värden, som är gemensamma för många människor. Vår strävan att utveckla
samhället vidare innebär att vi vill bygga på dessa gemensamma värden samtidigt som
vi vill sträva efter att skapa nya målsättningar. Det sker en ständig omvärdering och det
förekommer på många områden en tävlan mellan olika värderingsprinciper. Vi befinner
oss inte inom ett fast värdesystem utan inom ett som fortlöpande ändras. I och med att
den politiska demokratin genomföres i ett land och en viss grad av social trygghet nås,
ökas möjligheterna för den enskilde att påverka denna utveckling.
[…] Människan har inget en gång för alla utstakat mål. Varje generation får pröva om sina
villkor och sätta sina egna mål. Det arbete, som en generation fullgör, får alltid betydelse
för nästa generation. Det är mycket av det som vi planerar och bygger upp, som kommer
att verka som förspillda ansträngningar för efterföljande generationer. Men det finns
också i våra önskningar, våra planer och våra färdiga skapelser mycket som är möjligt att
bygga vidare på.
Om man accepterar att alla värderingar till slut utgår från oss själva och de sociala mönster,
som vi skapar inom våra samhällen, måste man se utvecklingen på det sätt, som har skisserats här. Vi kan konstatera att det mycket ofta misslyckas för oss att genomföra planer. Det
leder till att vi måste ändra våra önskningar, vi måste för en tid minska kraven och vi vet
inte om de gamla strävandena kommer att leva upp igen.
Det fordras ett visst mod att se tillvaron på detta sätt. Det ger inte den trygghet, som
ett absolutistiskt system kan skänka – tills ett sådant system har genomskådats. Det ger
inte en heroisk roll åt den enskilda människan – det som människan uträttar kommer att
överleva människan själv. Men det är en utblick, som tål en närgången granskning. Kan
vi godta denna syn på vårt arbete, betyder det att vi inte behöver komma i den situationen
att vi blir besvikna. Vi har inte begärt det orimliga utan begärt det som är möjligt med
människans förutsättningar. Detta borde kunna kallas humanism.257

Lindblom tog alltså ställning för en etisk relativism, men verkade distansera sig från en
emotivism som innebär att värdeomdömen bara uttrycker subjektiva inställningar och i
förlängningen kan betyda att det inte är meningsfullt att diskutera värden i samhället.258
Han gjorde tvärtom en poäng av möjligheterna till en etisk utveckling om värderelativismen accepteras som en utmaning och uppfordran att gemensamt välja och forma värden.

257 Paul Lindblom och Georg Landberg. Humanistiska perspektiv. 1950, s. 58 ff.
258 Jfr Lars Bergström, Grundbok i värdeteori, 1990, s. 24 f.
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Dessa ståndpunkter var inte unika för Lindblom vid 1900-talets mitt. Det viktiga här
är inte om hans idéer var originella utan att de byggde på en kombination av filosofiska
studier och ett aktivt personligt ställningstagande. Han höll också fast vid detta synsätt,
men lade efter hand till en ingrediens: dynamik. I en tidskriftsartikel från 1959 varnade
han för en värdegemenskap som var för bred och gjorde ideologierna överflödiga. För att
förhindra stagnation i det socialdemokratiska samhällsbygget behövdes nya, långsiktiga
mål utifrån de yngres behov.259
Ytterligare ett decennium senare använde Lindblom resonemanget om mål, värden
och gemenskap som ett underliggande tankemönster när han motiverade de övergripande mål som Samverkansgruppen för socialvårdens målfrågor föreslog, det vill säga
demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet på lika villkor. De valda målen behövde,
enligt Lindblom, vara ”så allmänna, så övergripande och så väsentliga att alla kände igen
dem och alla kunde förstå varför vi har valt dem och varför vi genom att välja dem har
den utgångspunkt som gör det möjligt att gå över till en komplicerad beskrivning av den
nuvarande socialvårdens struktur och till en kritik, som leder till omformuleringar av
rader av delmål och medel inom hela det sociala systemet”.260 Ytterst handlade det om att
bryta en tradition av social kontroll inom socialvården, som lagstiftningen och de direkta
vårdinsatserna underordnats: ”En målanalys kommer på detta sätt att ganska hårdhänt
avslöja brister i vår socialvård. Avståndet mellan ideal, präglade av krav på demokrati,
jämlikhet, solidaritet och trygghet på lika villkor, och den faktiska vardagsverkligheten
inom socialvården blir mycket stort.”261 Precis som i Socialutredningens interna diskussioner presenterades tanken på övergripande mål alltså som ett redskap mot en hämmande
och djupt rotad tradition av social kontroll.
Målen gick således inte tillbaka på absoluta värden, men var inte heller godtyckliga
eller enbart subjektivt viktiga för Lindblom själv. De till synes okontroversiella målen
stod för värden som det över tid uppstått en allmän riktning mot, det som Lindblom
tidigare kallat ”en viss konvergens”. Därmed uttryckte värdena en ”gemenskapsmoral” som
kunde vara utgångspunkt för den omprövning och de mer konkreta mål som var uppgifter för de generationer som kunde forma en ny socialvård i Sverige. De som instämde i
målen avkrävdes, med Lindbloms synsätt, kritisk analys och politisk kreativitet. Som vi
sett menade han att det viktiga var att de övergripande målen kunde användas för att
blottlägga brister och svagheter i det nuvarande systemet, det han kallade ”resultatet” av
målarbetet.262
Betoningen av resultatet anknyter till en konsekvensetisk tradition, eller ändamålsetisk, som Lindblom hellre skrev. I Moores anda går han runt frågan om vari det goda
består. Istället pekar han ut utvecklingen mot ett allt bättre samhälle som huvudfrågan.
Det är inte att begära det orimliga utan det som ”är möjligt med människans förutsättningar”, som han hävdade i texten från 1950.
De övergripande målen väckte, som vi sett, måttligt intresse från remissinstanserna
när de återkom som officiella förslag från Socialutredningen i principbetänkandet 1974.
259
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Paul Lindblom, ”Värdegemenskap och framtidsmål”, i SIA nr 9 1959, s. 11 f.
Socialvård i framtiden 1971, s. 18.
Paul Lindblom, ”Varför måldebatt?”, i Socialmedicinsk tidskrift nr 7 1970, s. 403.
Ibid., s. 43.
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Bengt Börjesson, som var Lindbloms kollega i samarbetskommittén, raljerade dock
friskt över det ordrika betänkandet, som han var beredd att JO-anmäla som oläsligt för
de medborgare som ytterst berördes av det. Börjesson förmådde inte invända mot de
föreslagna målen, men han vände sig mot att de hade gjorts till övergripande mål och
inte konkreta mål för det sociala arbetet.263 Därmed kritiserade han inte bara utredningen
utan även de förslag som han varit med om att ta fram några år tidigare i samarbetskommitténs namn, som valt att föreslå just ”övergripande” mål. Börjesson glider förbi
det problemet med en formulering om att utredningen tagit in för mycket av tankar och
formuleringar från andra håll utan att resonera sig fram till dem på egen hand.264
Hur Lindblom såg på utredningens hantering av målen är oklart. Att han lämnade
utredningsarbetet innan slutbetänkande var färdigt kan bero på att han hade fullt upp
med de nya uppdragen i kulturlivet. En viss trötthet går kanske att ana i dikten ”Gammal
kommittéordförande” ur diktsamlingen Ett sätt att leva som Lindblom gav ut samma år
som han lämnade uppdraget som expert i Socialutredningen:
Ordförandens uppgift:
mäta arten och graden av motstånd
bakom ledamöternas professionella svalhet
och tillfälliga övertramp
när de väldresserade sekreterarna
markerar sin makt
Alla betar på allmänningen
ingen föder egna idéer
direktiven har dolda fallgropar
kartläggarna dröjer vällustigt vid gamla fakta
Är detta att skapa nytt
som ändrar vår syn på världen 265

Dikten behöver inte läsas i ljuset av Socialutredningens arbete, även om det står att den
fiktiva kommittén var på tröskeln till sitt åttonde år, vilket råkade stämma på Socialutredningen när dikten först gavs ut i bokform. Inte heller behöver dikten tolkas som
ett porträtt av Thure Andersson, Socialutredningens ordförande under nästan ett decennium. Snarare går det att ana Lindbloms kritiskt pejlande iintellekt bakom dessa rader,
lagda i ordförandens mun när han beskådar sin kommitté: ”Varför hittade jag inte / deras
fundamentala oro / och bortom denna deras egen tro / varför lirkar jag sammanträdena
/ till kompromissernas / vänliga begravning”.266 Eller som Lindblom skrev i en annan av
diktsamlingens texter:
263 Börjesson och Holmberg, 1975, s. 18 ff.
264 Ibid., s. 14.
265 Paul Lindblom, Ett sätt att leva. Dikter, 1975, s. 43. Lindblom hade också varit ordförande i det kommittéliknande Kulturrådet under några år. Då hade han försökt förena ett öppet och demokratiskt arbetssätt med konkret författande av betänkandetexter
som ine kan ”skrivas på stormöten, även om vissa deltagare på sådana möten tycks tro det”. Se Paul Lindblom, ”Så fungerar en
kommitté som arbetar efter öppen modell”, i Arbetet 1971-06-05.
266 Ibid., s. 44.
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Varje tung samhällsanalys
måste genomlysas av
kärlek till människor
varje obehaglig kompromiss
underordnas anarkistisk protest 267

När SoL trätt i kraft försvarade Lindblom portalparagrafen med dess övergripande
mål mot anklagelser om formuleringar av det slaget är meningslösa dekorationer utan
betydelse för lagens reella innehåll. Nu nöjde han sig dock med två mer praktiska
argument. Dels behövdes de övergripande målen för en mer likvärdig tillämpning av
lagstiftningen, dels behövdes de övergripande målen ram för operativa mål. Han smyger
ändå in ett mer visionärt argument när han skriver att en seg patriarkal tradition, tillsammans med den tidigare lagstiftningen, hade motarbetat framväxten av en demokratisk
och humanistisk åskådning som grund för det sociala arbetet i Sverige.268
Värdekonvergens istället för värdenihilism
De övergripande mål som togs in i lagen var resultatet av en beslutsprocess med kommittébetänkanden, omfattande remissomgångar samt beredning i regeringskansliet och
riksdagen. Till stor del var de ändå följden av Lindbloms arbete i samarbetskommittén
och utredningen. Hans reflekterade och personligt fattade uppfattning i värdefrågor
bidrog till att konsekvensetik och värderelativism fick genomslag i portalparagrafens mål.
Med denna uppfattning kom fokus att ligga på allmänt omfattade samhälleliga kvaliteter som kunde grunda en ”gemenskapsmoral” i ständig utveckling bort från hämmande
och kategoriserande indelningar av människor i ”vi” och ”dem”. Socialt samspel och
social utveckling istället för teorier och allmänna principer. Och i linje med den uppfattning som Olof Palme gav utryck för vid socialvårdskonferensen 1970.
Lindbloms personliga ställningstagande i värdefrågor och hans engagemang under
arbetet med socialtjänstreformen ger ett intressant perspektiv på frågor om etikens plats i
det svenska välfärdsbygget under 1900-talet.
En vanlig tanke hos forskare som studerat den svenska statens hantering av värdefrågor under denna tidsperiod är att Axel Hägerströms Uppsalafilosofi eller värdenihilism
minskade det politiska intresset för moralfrågor och banade väg för rationalism och en
oreflekterad social ingenjörskonst.269 Vid sidan av rättsfilosofin, där Hägerströms idéer
tydligt togs upp av inflytelserika efterföljare, har det inte varit alldeles enkelt att belägga
värdenihilismens konkreta betydelse för förändringar i det svenska samhället. Istället för ett rakt inflytande på ledande debattörer och politiker verkar det ha handlat om
en komplex väv av referenser och associationer till Hägerström, där en populariserad
version av dennes etiska emotivism fick legitimera radikala samhällsförändringar.270
267 Ibid., s. 11. Raderna kan också anspela på Lindbloms egen roll som mångårig ordförande i Kulturrådet, vars arbete motsvarade en statlig utrednings.
268 Paul Lindblom, Socialpolitiken och den problematiska välfärden, 1982, s. 199 f.
269 Se t.ex. Sigurdson 2000, s. 235 ff. och Göran Bexell. Svensk moralpolitik: några moraliska frågors behandling i riksdags- och
regeringsarbetet sedan 1950-talet. Lund studies in ethics and theology 3, 1995, s. 120 ff.
270 Staffan Källström, ” Moral och samhälle”, i Signum nr 8 2000. Jfr Bexell 1995, s. 120 ff.
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Det är också möjligt att en utbredd men outtalad konsekvensetik förväxlats med ett reflekterat ställningstagande mot icke subjektiva värden. Ett allmänt konsekvenstänkande var
inbyggt i många tekniska och ekonomiska teorier, modeller och metoder som användes i
politik, offentlig förvaltning och andra delar av det svenska samhället under 1900-talet.
Även i Lund, där Lindblom studerade och skrev sin avhandling, var de värdenihilistiska tankarna levande. Juridiska Föreningen vid universitetet sjöng 1943 en sång
till samhällsnyttan på melodin ”Vintern rasat ut …”: ”Skolastiken räknat sina dagar. /
Samhällsnyttan pockar på primat! / Bort naturrätt, ur doktrin och lagar / med ettvart
av dina postulat!”.271 Men det fanns också en motargumentation mot värdenihilismen
i den skånska universitetsstaden. Den äldre filosofiprofessorn Hans Larsson hade tagit
ställning mot Hägerströms teorier i värdefrågor. För Larsson stod de för en relativism
som gjorde seriösa diskussioner om värden och normer meningslösa.272 Ytterst skulle
gemenskapstanken, humanismens ”kärntanke” enligt Larsson, vara hotad.273 Larsson
argumenterade för att det visst gick att fälla omdömen i värdefrågor på ett vetenskapligt godtagbart sätt. Det är möjligt att kontrollera om olika värderingar är förenliga med
varandra, hävdade han, och om ett samhälle uppställer värdebestämda mål så kan det
objektivt prövas vilka medel som krävs för att uppnå målen och vilka följder som användningen av ett visst medel har.274 Till Larssons bidrag till filosofin hörde vidare den så
kallade konvergenstanken, som handlar om hur olika tänkesätten har en benägenhet att
närma sig varandra om de fördjupas tillräckligt. Här går det också att ana strävan efter
gemenskap under argumentationen. Konvergenstanken, skrev Larsson, tränger sig ”med
nödvändighet fram nästan i alla sammanhang […] av den logiska förargelsen att ständigt
se människor tvista om mycket som de i grunden äro ense om”.275
Bland Larssons vänner och efterföljare fanns Ernst Wigforss, som blev docent
i nordiska språk i Lund innan han etablerade sig som ledande politiker på riksnivå. I
slutet av 1950-talet beskrev Wigforss ”provisoriska utopier” som en både visionär och
praktiskt framkomlig väg till fortsatt utveckling för det svenska välfärdssamhället. Med
provisoriska utopier avsåg han en sorts tankebilder som kan användas som riktlinjer för
samhällsförändring utan de stelt fastlagda spår till framtiden som han ansåg att traditionella utopier erbjuder.276 Med sådana utopier kan ordet uppfattas som mer än liktydigt med något som inte kan förverkligas; det kan också stå för konkret utformade mål
bortom dagspolitiken i exempelvis ett politiskt handlingsprogram.277 Traditionen från
Hans Larsson lyfte Wigforss fram genom hänvisningar till bland annat dennes kritik av
Hägerström. Kanske berodde det på att idén om provisoriska utopier först presenterades
271 Efter Fredrik Sjövall, ”Nigel Simmonds. Law as a Moral Idea, Oxford University Press, Oxford, 2007” i Svensk Juristtidning
2010, s. 673.
272 Bo Petersson, ”Hans Larsson och värdenihilismen”, i Filosofisk tidskrift nr 1 2003, s. 3–24; Staffan Källström, Den gode
nihilisten. Axel Hägerström och striderna kring uppsalafilosofin, 1986, s. 104.
273 Hans Larsson, ”Humanism”, i Minimum, 1935, s. 146.
274 Hans Larsson, ”Hur långt är objektiv värdering möjlig?”, i Minimum, 1935, s. 75 ff. Larsson tonar ned anspråken på egen
originalitet genom att hänvisa till Max Weber..
275 Se t.ex. Hans Larsson, ”Min filosofi”, i Postscriptum. Efterlämnade uppsatser och fragment. Utg. Johanna Hans-Larsson och
Ivar Harrie, 1944, s. 84 ff.
276 Ernst Wigforss, ”Om provisoriska utopier”, i Kan dödläget brytas? Idépolitiska skrifter i urval 1908–1974, 2013, s. 170 ff. Jfr
Paul Lindblom, Ernst Wigforss. Socialistisk idépolitiker, 1977, s. 95 ff.
277 Ernst Wigforss, ”Kan dödläget brytas? Dagspolitik och utopi”, i Skrifter i urval, D 5, 1980, s. 244 ff.
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i en bok som Hans Larsson Samfundet i Lund gav ut. Men hänvisningarna var inga pliktskyldiga dekorationer; de markerade Wigforss ansats att föra samman politisk ideologi
med moraliska ställningstaganden i en strävan efter enighet om värderingar även om de
inte är ”’riktiga’ eller i något slags logisk mening ’allmängiltiga’”. Wigforss skilde sig dock
från Larsson på en viktig punkt: han omfamnade värderelativismen som en grundläggande förutsättning för att forma utopier med konkret och långsiktig verkan i en värld
utan fasta, objektiva värden.278
Att denna idétradition, med rötter i Lund, var viktig för Lindblom är uppenbart. När
han skriver om en ”viss värdekonvergens” är det med en underförstådd men lätt garderad
referens till Hans Larsson. Under tiden som expert i Socialutredningen erinrade han om
Larssons konvergenstanke som en väg till gemenskap.279 Dessutom går det ana Larssons
resonemang om värdebestämda mål i förening med objektivt prövbara medel bakom
Lindbloms pläderingar för övergripande mål för socialtjänsten som en förutsättning för
alla diskussioner och förslag om konkreta åtgärder. Lindblom kopplade också tidigt sina
tankar om långsiktiga mål för samhällsförändring till idén om provisoriska utopier och
skrev under 1970-talet en bok om Wigforss som socialistisk idépolitiker med ett särskilt
kapitel om provisoriska utopier.280
I jämförelse med detta var Lindblom, trots sin bakgrund i filosofin, påfallande fåordig
om Hägerström och dennes efterföljare. I avhandlingen nämner han bara Hägerström
i en fotnot, där läsaren får veta att dennes idéer inte kommer att diskuteras närmare i
boken.281 Långt senare markerade han avstånd till Hägerströms uppfattning om att
samhällsnyttan skulle bestämma lagens innebörd. Det finns och aldrig kommer att finnas
någon gemensam uppfattning om vad som är nyttigt för samhället, hävdade Lindblom.282
Antagligen var det en sådan samhällssyn som Lindblom spårade i ”folkhemsideologins
naiva trosvisshet”, som han skrev om Ekelöfs kritik mot de ”folkhemske”. En ovanifrånstyrd social ingenjörskonst kunde i varje fall framstå som alltför kall och storskalig för att
främja samhällsgemenskap vid slutet av 1960-talet och början av 1970-talet.
Lindblom utgick från insikten att det inte fanns några fasta, objektiva grunder för
värden, men lutade sig mot praktiska och socialt präglade sätt att närma sig värdefrågorna
i Larssons och Wigforss efterföljd. Hägerströms existentiellt laddade beskrivningar av
behovet av ett solidare ”samhällskitt” som kunde ersätta religionen och göra det möjligt
för den enskilde att sätta in sitt liv i människosläktets ”ändlösa strävan” efter lycka och
kultur kändes antagligen överspelad och alltför högstämd för Lindblom.283 Då hade
han lättare att instämma i Hans Larssons inriktning på människorna för att komma till
idéerna, som på det sättet kanske får större bärkraft. Som han skrev i en tidningsartikel
hösten 1971: ”Vi ser bättre vad som är gemensamt hos människor och vilka idéer, som
kan befordra att detta får växa och utvecklas.”284
278 Wigforss 2013, s. 194 ff.
279 Paul Lindblom, ”Drömmar om gemenskap”, i Arbetet 1971-11-13.
280 Paul Lindblom, ”Värdegemenskap och framtidsmål”, i SIA nr 9 1959, s. 11 f. Wigforss hade presenterat sina tankar om
provisoriska utopier året innan.
281 Lindblom 1945, s. 203.
282 Paul Lindblom, ”En ofarlig nihilist. Hägerström – vad betyder han i dag”, i Arbetet 1987-01-08.
283 Axel Hägerström, Socialfilosofiska uppsatser, 1966, s. 96.
284 Lindblom 1971-11-13.
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Lindbloms energiska insatser för övergripande mål för socialtjänsten kan beskrivas som ett sätt att konkret dra nytta av den konvergens som uppkommit i Sverige om
vissa demokratiska och medborgerliga värden. Denna konvergens kunde fungera som
grunden för en målbild med stänk av provisorisk utopi i syfte att ge det sociala arbetet en
ny värdemässig förankring på samhällsnivå, som i sin tur kunde ligga till grund för rationellt valda åtgärder i för att förverkliga målen. Viktiga delar av det arbetet var att komma
bort från äldre tiders moralism och att använda ett språk utan särskiljande filosofiska
och ideologiska termer. Det bidrog till att ett av de mest omfattande utredningsarbetena
kring värdefrågor under 1900-talets andra hälft inte bedrevs som en uttalat etisk uppgift.
Istället kom en socialdemokratisk gemenskapsmoral, med rötter i lundensiskt tänkande
snarare än Uppsalafilosofin, att framställas som självklar bortom politiska ideologier och
värdeteorier.285
Begränsningar och brister
I linje med vad han skrev om vikten av att bygga vidare på tidigare generationers erfarenheter, anammade Lindblom den optimistiska människosynen hos det tidiga 1900-talets
liberala socialpolitiker. Problemet, menade han, var att de som behövde samhällets stöd
fortfarande bemöttes med nedlåtenhet och distans. Istället för en karaktärsdanande
folkuppfostran vände han och de andra i samarbetskommittén strålkastarljuset mot
samhällsinstitutionernas karaktär. Om institutionerna blev demokratiska och bemötte
människor på ett jämlikt sätt skulle de individuella resurserna frigöras och samhällsutvecklingen gå vidare mot allt högre stadier av gemenskap. Utifrån denna tilltro till
dynamik och utveckling betonade Lindblom hellre en föränderlig människosyn än om ett
grundläggande människovärde, som inte heller fick någon plats i socialtjänstens värdebaserade målstruktur.
I gemenskapsmoralen tenderade dock individen och panoramat av individuella variationer att försvinna på nytt. Det gällde i synnerhet om den enskilde satte sig på tvären och
inte ville bidra till samhällsgemenskapen eller om möjligheterna att bidra var så begränsade att frånvaro av lidande och smärta var det bästa möjliga tillståndet under överskådlig
tid. Lindbloms människosyn siktade på ett allomfattande och allmänt omfattat ”vi”, men
exemplifierades genomgående med personer i de grupper som omfattades av lagar som
bakades samman till SoL, det vill säga barnavårdslagen, nykterhetsvårdslagen och socialhjälpslagen. Idealet var den vuxne medborgare som förutsattes vilja utveckla sig genom
utbildning, arbete och social gemenskap. Barn och äldre människor formerades kring
denna idealbild utan att bli synliga i egen rätt. Människor med omfattande stödbehov till
följd av långvariga sjukdomar och livslånga funktionsnedsättningar nämndes överhuvudtaget inte.
Med den optimistiska människosynen följde en uppfordrande tilltro till samhällets
förmåga att utvecklas och tillgodose olika behov av vård, stöd och service på ett demokratiskt och jämlikt sätt. Vid sidan av formella möjligheter att överklaga myndighetsbeslut
beaktade Lindblom inte behov av individuella rättigheter eller av att vissa gruppers
rättigheter och perspektiv säkerställs. Med ett konsekvent arbete utifrån de övergripande
285 Att Wigforss inte refererades av Lindblom i diskussionerna om socialtjänstens mål kan också ha berott på att en så öppen
partipolitisering av diskussionen skulle ha minskat uppslutningen kring målen.
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målen skulle socialtjänsten uppnå de eftersträvade resultaten eller konsekvenserna för alla
människor. När han någon gång hänvisade till rättighetsidéer så var det i en beskrivning
av den patriarkala ideologin inom fattigvården, byggd på ”naturrättsliga föreställningar
om samhällets skyldigheter att ta hand om människor och dess rätt att utöva en omfattande social kontroll”.286 Uppfattningen påminner om Hägerströms kritik av naturrätten
som ett maktmedel grundat i sociala vidskepelser – en del av ett ”väldigt upprensningsarbete” för att skilja fakta från värderingar, enligt Lindblom.287
Egendomligt nog knöt inte Lindblom sin uppfordrande tilltro till en ny socialvård till
tydliga krav på socialarbetarnas kompetens. Efter nästan två decennier som rektor för
en av landets socionomutbildningar kunde han ha förväntats lyfta fram betydelsen av
rätt kunskaper och erfarenheter i den nya socialtjänsten och hur tillgången på det skulle
säkerställas. Istället verkar också det vara något som skulle lösas om bara socialarbetarna
frigjordes från fattigvårdens patriarkala arv och arbetssätt.
Vad som krävdes av de enskilda människorna för samhällsgemenskapen blev inte
heller tydligt. Trots allt var det en sådan gemenskap som de olika ställningstagandena i
värdefrågor syftade till. I sitt PM till utredningen om målfrågor i maj 1970 konstaterade
Lindblom att inget samhälle kan fungera om alla människor handlar utan hänsyn till
andra. Därför behövs det någon form av social kontroll som möjliggör samspel mellan
människor och som minskar förekomsten av brott och andra avvikelser från ett önskvärt
socialt beteende.288 Dessa rader återkom nästan ordagrant i principbetänkandet fyra år
senare, men utan att leda till öppen diskussion om den enskildes åtagande, förpliktelser
och eventuella uppoffringar för en gemenskapsfrämjande social kontroll.289 Sådana frågor
gömdes undan bakom allmänna formuleringar om individens och samhällets ansvar.
Till det kom att de etiska utgångspunkterna för socialtjänstens övergripande mål
blev underförstådda och knappast alls problematiserade. Att de bygger på tankar om
relativa, icke objektiva värden och konsekvensetik framgår varken av det första förslaget
från Samarbetskommitténs målfrågor eller av SoL:s förarbeten. Potentiella svårigheter
i form av värdekonflikter och prioriteringar mellan individer och grupper upptog inte
Lindbloms intresse och uppmärksammades knappast alls under socialtjänstreformen.
I en profetisk artikel om socialvårdens målarbete från 1970 noterade Lindblom att det
är lätt att starta en måldiskussion om samhällets insatser inom något särskilt område, men
mycket svårare att leda diskussionen till ett slut där resultaten är ”någorlunda entydiga
och någorlunda lätta att presentera också för dem som inte är fackmän”. Men han fastslog
också att målanalysen är ”av den karaktären att har man en gång börjat med det, är det
svårt att tänka bort [målen] ur diskussionen”.290

Översyner under 1990-talet

Efter en tid av större förändringar kring SoL – se följande kapitel om tvångslagar samt
strukturreformer avseende vissa målgrupper – lät regeringen genomföra ett par översyner
286 PM 27/70, SE/RA/323015/3, Riksarkivet.
287 Lindblom 1977, s. 28. Om Hägerströms syn på naturrätten, se t.ex. ”Naturrätt i straffrättsvetenskapen?” i Svensk Juristtidning 1920, s. 321 ff.
288 PM 27/70, s. 15, SE/RA/323015/3, Riksarkivet.
289 SOU 1974:39, s. 275.
290 Lindblom 1970, s. 402.
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av hela lagen under 1990-talet. Översynerna gjordes av den parlamentariska Socialtjänstkommittén, som arbetade 1991–1995, och en särskild utredare som arbetade under
namnet Socialtjänstutredningen 1997–1999.
Ingen av dessa översyner omfattade de övergripande målen, som enligt respektive
direktiv skulle ligga fast. Denna trohet mot den gällande lagen kan tolkas som att målen i
portalparagrafen vunnit allmän acceptans, men kanske också som en markering av att de
regeringar som tog fram direktiven inte ville dra igång ännu en mångårig principdiskussion om socialtjänstens roll och funktion. Inte heller kom målen på gruppnivå att ändras
på något genomgripande sätt. Utredningarna föreslog dock vissa kompletteringar av de
olika målen, som i några fall senare beslutades av riksdagen.
Inte i någon av översynerna av SoL förekommer uttalade etiska analyser av lagens mål
och övriga innehåll eller av förutsättningarna för att tillämpa lagen. Trots att rätten till
bistånd var en central fråga i de båda översynerna förekommer ingen annan användning
av rättighetsbegreppet än i Socialutredningen och 1980 års SoL. Socialtjänstkommittén
uppmärksammade särskilt barnets ställning, men inte heller i det sammanhanget bottnar
analys och förslag i någon tydlig diskussion om mänskliga rättigheter.
Socialtjänstkommittén

Genom beslut den 13 juni 1991 bemyndigade regeringen dåvarande statsrådet Bengt
Lindqvist (s) att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppdrag att göra en allmän
översyn av SoL. Översynen skulle bland annat innefatta en utvärdering av lagens tillämpning och syfta till att tydligare avgränsa och klargöra socialtjänstens uppgifter och
ansvarsområden. I direktiven (dir. 1991:50) uttalas särskilt att det synsätt som kommer till
uttryck i SoL:smålformuleringar skall ligga fast.291 Portalparagrafens inledande bestämmelser om socialtjänstens uppgift att främja människornas ekonomiska och sociala
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet bildar därmed
utgångspunkt för kommitténs arbete. Kommitténs arbete skulle enligt direktiven inriktas
mot följande huvudområden:
• SoLs regler om rätten till bistånd, det yttersta ansvaret och vistelsebegreppet.
• Överklagande av beslut inom socialtjänsten.
• Kommunernas socialbidragsnormer.
• Socialtjänstens framtida inriktning och organisation.
• Tillsyn, uppföljning och utvärdering.
Kommittén arbetade under ordförandeskap av Carl-Anders Ifvarsson (fp), tillika statssekreterare vid Socialdepartementet (vilket han också var under arbetet med propositionen om ny socialtjänstlag 1979). Kommittén antog namnet Socialtjänstkommittén och
lämnade i oktober 1994 huvudbetänkandet Ny socialtjänstlag (SOU 1994:139) till regeringen. Utöver huvudbetänkandet gav kommittén också ut betänkanden om bland annat
rätten till bistånd, frivilligt socialt arbete, socialtjänstens roll i samhällsplaneringen samt
kompetens och kunskapsutveckling inom socialtjänsten.

291 SOU 1994:139, s. 633.
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Lagens konstruktion
Socialtjänstkommittén bedömde att grunderna i 1980 års SoL var riktiga och skulle
bevaras. Det gällde idén om en generell lagstiftning på socialtjänstområdet. Kommittén
var dock inte beredd att överväga en ännu mer generell lag genom sammanläggning av
delar av LSS, som just trätt i kraft, med SoL). Det gällde också strukturen med en målinriktad ramlag för socialtjänsten som ger kommunerna utrymme att i samråd med de berörda
välja de insatser och tillvägagångssätt som är bäst ägnade att tillgodose olika behov. Den
lokala nivån ansågs bäst skickad att utforma insatser efter individuella behov och lokala
förutsättningar, och dessutom mest flexibel efter förändringar i omvärld, behovsbild och
framväxten av nya kunskaper och erfarenheter. Vidare avvisade kommittén tankar på
att göra SoL till en renodlad skyldighetslag, utan möjligheter för den enskilde överklaga
beslut med förvaltningsbesvär, eller till en renodlad rättighetslag. Istället förespråkade
kommittén en kombination av skyldighets- och rättighetslagstiftning, dvs. den konstruktion som SoL redan hade.
Med detta sagt föreslog kommittén ändå en omarbetning av lagen med mer detaljerade
regler. Flera skäl ansågs tala för det. Det kan bland annat vara svårt att i 1980 års SoL, med
dess målgruppsvisa avsnitt, se alla människors behov av stöd lika tydligt, enligt kommittén. Grupper som inte nämns i dessa avsnitt riskerar att inte uppmärksammas i konkurrensen med dem som ingår där. Det gäller exempelvis socialbidragstagare, psykiskt störda
och anhöriga till långvarigt sjuka, missbrukare och psykiskt störda. Den målgruppsvisa
indelningen kan alltså med fördel undvaras, enligt kommittén, och de målregler som
ändå bör finnas kvar bör främst utformas som förtydliganden och konkretiseringar av
vad som gäller enligt portalparagrafen. Vidare ansåg kommittén att det är svårt att se
kopplingen mellan de övergripande målen och olika typer av målformuleringar på gruppoch verksamhetsnivå i 1980 års SoL. Många målformuleringar är exempelvis tillämpliga
på samma situation.292
Övergripande mål
Enligt Socialtjänstkommitténs direktiv skulle alltså det synsätt som kommer till uttryck
i målformuleringarna i 1980 års SoL ligga fast. Kommittén hade därför inte haft anledning att överväga några ändringar i lagens portalparagraf. Under arbetet fann kommittén
dessutom att portalparagrafen hade ett starkt stöd hos både förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna.293
Däremot föreslog kommittén en komplettering av portalparagrafen med en bestämmelse som syftar till att stärka barnens ställning inom socialtjänsten: ”När åtgärder rör
barn skall barnets bästa sättas i främsta rummet.” Den nya bestämmelsen föreslogs bli
placerad sist i paragrafen för att markera att respekten för den vuxnes självbestämmanderätt och integritet får vika för barnets bästa när barns och vuxnas intressen står emot
varandra. Förslaget var föranlett av den kritik som riktats mot socialtjänstens arbete med
utsatta barn och ungdomar, men bedömdes också motsvara innehållet i artikel 3 i FN:s
barnkonvention. Med ”åtgärder” avsåg kommittén närmast insatser på individnivå, dvs.
utrednings-, stöd- och behandlingsinsatser. Begreppet ”barnets bästa” fanns redan på ett
292 Ibid., s. 32 f. och 303 ff.
293 Ibid., s. 292.
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par ställen i SoL, till vilken det förts över från den gamla barnavårdslagen utan närmare
kommentarer kring begreppets innebörd. Kommittén framhöll att det inte är en gång för
alla givet vad som är barnets bästa. Begreppet är relativt och betyder olika saker för olika
människor beroende på hur man uppfattar barns behov. Begreppets innebörd förändras
också över tid i takt med att kunskap växer fram och värderingar i samhället förändras.
Utöver den kompletterande bestämmelsen i portalparagrafen om barnets bästa
föreslog kommittén också en ny bestämmelse om barns rätt att komma till tals inom
socialtjänsten. I 1980 års SoL fanns en bestämmelse om att barn, som är yngre än 15
år, bör höras om det kan vara till nytta för utredningen och barnet inte kan antas ta
skada av det (56 § andra stycket). Den föreslagna bestämmelsen har ett vidare tillämpningsområde och gäller även andra situationer än utredningsarbete inom socialtjänsten.
Även här motiverades förslaget i första hand av empiri om brister i socialtjänsten. Olika
studier hade visat att socialtjänsten inte regelmässigt samtalar med barn som berörs av
en så ingripande åtgärd som till exempel en förestående familjehemsplacering. Även
om möjligheterna att samtala med barn begränsas av barnets ålder måste man rimligen
kunna begära att socialtjänstens företrädare har träffat och samtalat med barnet innan en
placering, enligt kommittén. Genom samtal med barnet under vistelsen i ett familjehem
eller på en institution hjälper man också barnet att förstå och bearbeta upplevelser och
händelser som föranlett placeringen.294
Strukturinriktade och allmänna insatser samt mål för särskilda grupper
Socialtjänstkommittén ägnade större intresse åt socialtjänstens strukturella insatser än
kanske någon annan utredning inom området. Det gäller särskilt frågor om socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen och socialtjänstens samverkan med frivilligt socialt
arbete, som behandlades i särskilda delbetänkanden (SOU 1993:91 respektive 1993:82).
Kommittén fann att socialtjänsten hade haft svårt att finna sin roll i samhällsplaneringen och att grupp- och områdesinriktat socialt arbete var svagt utvecklat i många
kommuner. En övervägande del av de politiker och tjänstemän som kommittén mött i
sitt arbete hade ändå ansett att socialtjänstens skyldighet att delta i samhällsplaneringen
och vidta åtgärder på grupp- och områdesnivå skulle finnas kvar så att verksamheten inte
begränsas till handläggning av enskilda ärenden. Kommittén pekade också på att insatser
på samhälls-, grupp- och områdesnivå bör få en mera framskjuten plats i den framtida
socialtjänsten med tanke på att sådana verksamheter kan minska eller skjuta upp behovet
av kostsamma individuella stöd- och behandlingsinsatser. Socialtjänstens verksamhet
måste generellt sett utformas på ett sådant sätt att människor ser det som naturligt att
tidigt söka stöd och hjälp. Det förutsätter att allmänheten informeras om sociala myndigheter, organisationer och enskilda samt att socialtjänsten bedriver uppsökande verksamhet bland de grupper som behöver samhällets stöd men som inte självmant tar kontakt.
Kommittén ville behålla den struktur som lagen anvisade för socialtjänstens insatser
på olika nivåer, men föreslog att olika instrument för arbetet skulle anges i lag och att
socialtjänstens ansvar för förebyggande arbete skulle klargöras. Det gällde
• tidiga insatser för barn, unga och vuxna i riskmiljöer och risksituationer
• socialtjänstens larmfunktion när det gällde sociala problem och brister i miljön
294 Ibid., s. 317 ff.
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•
•
•
•

årlig social rapport om behov av samordnade insatser
deltagande i kommunens planering
sociala konsekvensanalyser inför beslut om större förändringar i kommunen
uppsökande verksamhet för barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt
och andra grupper som behöver särskilt stöd.

Dessutom föreslog kommittén en ny bestämmelse om grupp- och områdesinriktat socialt
arbete i syfte att främja en gynnsam social utveckling. De grupp- och områdesinriktade
åtgärderna skulle särskilt inriktas på att förebygga drogmissbruk, social isolering och
ohälsa. Förslaget syftade till att fokusera arbetet på utsatta grupper och bostadsområden. Åtgärder skulle framför allt inriktas på barn, ungdomar och vuxna som lever under
otrygga och utsatta förhållanden och därför behöver samhällets särskilda stöd.295
Socialtjänstkommittén föreslog också vissa kompletteringar av målen för särskilda
grupper. Se nedan i kapitlet om socialtjänstens målgrupper.
Det yttersta ansvaret
Frågan om kommunens yttersta ansvar behandlades i ett av Socialtjänstkommitténs delbetänkanden (SOU 1993:30). Där tog kommittén ställning för att kommunen, med vissa
begränsningar i fråga om hälso- och sjukvårdsinsatser, skulle ha kvar det yttersta ansvaret
för att de som vistas därfår det stöd och den hjälp som de behöver. Dock föreslogs ett
tillägg till dåvarande 3 § SoL i syfte att tydliggöra kommunens yttersta ansvar i förhållande till annan ansvarig huvudman: ”Kommunens yttersta ansvar innebär i förhållande
till annan ansvarig huvudman en skyldighet att tillfälligt ge det stöd som den enskilde
kan behöva i avvaktan på den andra huvudmannens insatser.” Tillägget motiverades med
att kommunens yttersta ansvar bör begränsas till situationer där gränsen mellan medicinska, sociala och psykologiska insatser är oskarp. Enligt kommittén bör det yttersta ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser endast bli aktuellt när den enskildes hälsa utsätts för
allvarlig fara på grund av att det inte finns någon annan utväg.
Personal, kvalitet och uppföljning
Socialtjänstkommittén lade större vikt vid förslag om hur socialtjänstens strukturella
förutsättningar skulle säkerställas än vid förändringar av verksamhetens mål. Det gällde
frågor om personal, kvalitet och uppföljning och utvärdering, områden som inte var
föremål för bestämmelser i 1980 års SoL.
Bestämmelser om personal fanns redan i LSS, HSL och de nya regler om barnomsorg
som trädde i kraft den 1 januari 1995. Kommittén fann det därför naturligt att föreslå en
allmänt hållen bestämmelse om att det ska finnas personal med lämplig utbildning och
erfarenhet för att utföra socialtjänstens uppgifter. Det ligger i sakens natur att socialtjänsten med sitt breda mandat att verka på samhälls-, grupp- och individnivå behöver
personal med olika utbildning och erfarenhet, konstaterade kommittén. Specialistkunskap krävs därförinom alla socialtjänstens verksamhetsområden för att socialtjänsten ska
kunna tillhandahålla insatser av god kvalitet.
295 Ibid., s. 388 ff. och 398 ff.
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Den nya bestämmelsen om god kvalitet i socialtjänstens insatser syftade till att ge
lagstöd för arbetet med att utveckla och fortlöpande förbättra socialtjänstens kvalitet
utifrån en systematisk kontroll av kvaliteten i den löpande verksamheten. Kravet på god
kvalitet avsåg både verksamhet i kommunal regi och i privat regi. Någon tydlig grund
för hur kvaliteten skulle bedömas angav inte kommittén. Det gjordes till exempel ingen
jämförelse med vetenskap och beprövad erfarenhet som grund för de professionellas
individuella yrkesansvar inom hälso- och sjukvården. Inte heller diskuterades skillnaden
mellan de professionellas individuella yrkesansvar inom hälso- och sjukvården och socialarbetarnas mer oklara yrkesansvar i en organisation där socialnämnden ansvarar också
för beslut i individärenden.
Kommittén föreslog också att all verksamhet inom socialtjänsten ska bedrivas målinriktat och planmässigt samt följas upp och utvärderas. I det ingår också att bedriva
fortlöpande kvalitetssäkringsarbete. Förslaget avsåg såväl insatser på samhälls- och
gruppnivå som på individnivå och oavsett i vilken regi verksamheten bedrivs. Hur kravet
på planmässigt bedriven och målinriktad verksamhet ska uppnås får avgöras utifrån
lokala förutsättningar och behov, enligt kommittén. Både politiker och personal i socialtjänsten förväntades bli engagerade i arbetet med att formulera operativa kvalitetsmål på
verksamhetsnivå och att finna relevanta kriterier för att mäta och kontrollera kvalitet och
måluppfyllelse.296
Förändringar till följd av förslagen
Socialtjänstkommitténs huvudbetänkande remissbehandlades och bereddes i Regeringskansliet. Resultatet blev inte någon helt omarbetad lag utan ett antal ändringar i 1980 års
SoL (prop. 1996/97:124). Mot bakgrund av de samhällsförändringar som skedde under
1990-talet – och som Socialtjänstkommittén bara delvis kunnat ta hänsyn till utifrån sina
direktiv – skulle istället en ny utredning tillsättas med uppdraget att göra en ny översyn
avSoL.Bland annat hade förändringar i transfereringssystemen i viss utsträckning gett
socialtjänsten en ny roll som allmän inkomstgaranti, under den ekonomiska krisen.
Utfallet av remissomgången var dessutom blandat när det gällde kommitténs
övergripande bedömningar och förslag om SoL:s konstruktion. Ett antal instanser
instämde i ställningstagandet att behålla lagen som en målinriktad ramlag med inslag
av detaljreglering samt att lagen bör vara en kombination av rättighets- och skyldighetslag. Många instanser ansåg dock att lagförslaget innebar en detaljreglering som skulle
snäva in kommunernas självbestämmande och ville att grundtanken med en målinriktad ramlag skulle bestå. Vidare ansåg ett antal remissinstanser att lagens konstruktion
som både rättighets- och skyldighetslagstiftning är svår att förstå sig på och förklara för
den enskilde och efterlyste förtydliganden. Ett stort antal remissinstanser ansåg att en
sammanläggning med LSS och SoL borde ha prövats. Flera instanser anförde att det ofta
är oklart vilken lag som har företräde framför den andra.297
Bland de förslag från kommittén som regeringen gick vidare med fanns de nya
bestämmelserna om personal och kvalitet. Regeringen instämde också, i likhet med
huvuddelen av remissinstanserna, i Socialtjänstkommitténs förslag att komplettera
296 SOU 1994:139, s. 313 f. och 341 ff.
297 Prop. 1996/97:124, s. 45 ff.
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SoL:s portalparagraf med en ny bestämmelse i syfte att stärka barnens ställning inom
socialtjänsten. Även förslaget att införa en bestämmelse om barns rätt att komma till
tals beträffande åtgärder som rör dem togs upp av regeringen i propositionen. Det kan
noteras att regeringen inledde sin redovisning av skälen till förslagen med en hänvisning till artikel 12 i FN:s barnkonvention, som anger att barn ska ha rätt att uttrycka sin
mening i alla frågor som berör det. I övrigt hänvisade också regeringen till rapporter om
brister inom området.298
Socialutskottet behandlade regeringens proposition i sitt betänkande Ändringar i SoL
(1996/97:SOU18). Utskottet ställde sig positivt till de föreslagna ändringarna i syfte att
stärka barnperspektivet i 1980 års SoL, bland annat i portalparagrafen. Även de föreslagna
reglerna om att socialtjänstens insatser skall vara av god kvalitet och att personalen ska ha
lämplig utbildning och erfarenhet fick stöd av utskottet.
Riksdagen beslutade den 3 juni 1997 om de ändringar i 1980 års SoL som socialutskottet hemställt om avseende ett stärkt barnperspektiv samt regler om kvalitet och personal
i socialtjänsten.
Socialtjänstutredningen

Regeringen bemyndigade den 25 september 1997 dåvarande statsrådet Margot Wallström
(s) att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av vissa frågor om
1980 års SoL och socialtjänstens uppgifter. Enligt direktiven (dir. 1997:109) skulle den
nya utredaren, mot bakgrund av de lagändringar och organisatoriska eller ekonomiska
förändringar som skett i samhället under 1990-talet, lämna förslag om bland annat lagens
struktur och konstruktion, sambandet mellan socialbidraget och övriga trygghetssystem, socialtjänstens finansiering och tillsynen över socialtjänsten. När det gäller lagens
struktur och konstruktion skulle översynen bland annat avse för- och nackdelar med att i
samma lag blanda rättigheter för den enskilde och skyldigheter för kommunen liksom de
olika möjligheterna att överklaga beslut. Grundläggande målsättningar och värderingar
i socialtjänsten såsom principer om helhetssyn, ett förebyggande perspektiv och att den
enskildes resurser ska tas tillvara skulle ligga fast.299
Utredningen antog namnet Socialtjänstutredningen. Särskild utredare var riksdagsledamoten Inger Lundberg (s). I augusti 1999 lämnades slutbetänkandet Socialtjänst i utveckling (SOU 1999:97) till regeringen.
Övergripande mål
Även Socialtjänstutredningen utgick i sin översyn från att grundläggande målsättningar
och värderingar för socialtjänsten ska ligga fast, enligt vad som anges i direktiven. Det
gäller principerna om helhetssyn, det förebyggande perspektivet och att den om enskildes ska tas tillvara. Utredningen konstaterade dock att de praktiska förutsättningarna
för tillämpningen av 1980 års SoL förändrats sedan lagens förarbeten utarbetades.
Det gällde såväl ansvarsfördelning organisatoriska och ekonomiska förhållanden. Med
hänsyn till detta fann utredningen skäl att närmare analysera det begreppet helhetssyn, som innebar ett uppbrott från den traditionella socialvårdens arbetsmetoder med
298 Ibid., s. 98.
299 SOU 1999:97, D B., s. 11 f.
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dess uppdelning på olika funktioner när socialtjänstreformen genomfördes i början av
1980-talet.
Helhetssynens organisatoriska princip hade, enligt utredningen, vid 1990-talets slut
inte samma tyngd som tidigare. Kommunerna behövde till exempel inte längre ha en
socialnämnd. Dessutom hade ansvarsfördelningen mellan landsting och kommuner
förändrats under 1990-talet. Trots detta ansåg utredningen att helhetssynen med fokus
på den enskildes behov fortfarande bör vara en grundläggande utgångspunkt för det
sociala arbetet. Socialtjänsten ska ha ett brett perspektiv på enskilda människors situation, problem och resurser. Det gäller att förstå den enskildes situation i förhållande
till det sammanhang och den omgivning som han eller hon ingår i eller är en del av.
De stödinsatser som behövs ska också ges på sådant sätt att den enskilde kan ta tillvara
och utveckla sina egna resurser. Principen om att ta till vara den enskildes egna resurser
äger alltså fortfarande stor giltighet liksom principen om det förebyggande perspektivet i
socialt arbete, nedömde utredningen.300
Lagens konstruktion
I likhet med Socialtjänstkommittén diskuterade och analyserade Socialtjänstutredningen
SoL:s struktur och konstruktion ingående. Och i likhet med Socialtjänstkommittén drog
utredningen slutsatsen att lagens grundläggande struktur och konstruktion inte bör
förändras. De främsta skälen för detta är att den öppna karaktären på bestämmelser i en
ramlag ger utrymme för att anpassa tillämpningen till omständigheterna i det enskilda
fallet och till samhällsutvecklingen. De nackdelar som finns, såsom att lagen tillämpas
olika sätt i skilda delar landet, kan motverkas genom en aktiv tillsyn, uppföljning och
utvärdering.
Utredningen föreslog ändå en förändring i SoL:s konstruktion. Det handlade om att
lyfta ut bestämmelserna om ekonomiskt bistånd i form socialbidrag ur lagen och reglera
dem i en särskild lag om socialbidrag. Socialbidragshanteringen skulle även fortsättningsvis vara en del av socialtjänstens verksamhet och omfattas av socialtjänstens grundläggande värderingar, men under 1990-talet hade socialbidraget enligt utredningen mist sin
karaktär av tillfälligt ekonomiskt stöd.
Under utredningsarbetet hade frågan om en samlad lag om vård och omsorg analyserats. Frågan hade föranletts av att äldreomsorgen inte bara betecknar sociala insatser
för äldre utan också är ett samlande begrepp för olika insatser i form av vård och omsorg
som ges till äldre enligt SoL och HSL. En förändring i riktning mot en särskild vårdoch omsorgslag skulle dock varit en så komplex och omfattande förändring att den
fordrat en särskild översyn eftersom de båda lagarna har principiellt olika strukturer och
konstruktioner.
Utredningen föreslog stärkt rättssäkerhet för den enskilde genom en ny bestämmelse
i SoL om att den som har behov av stöd och hjälp, service, vård, omsorg och behandling
ska ha rätt till bistånd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Den prövning och
analys som skett inom utredningens ram hade lett fram till ställningstagandet att den
enskildes ställning inom socialtjänsten måste få ett särskilt skydd. Det behövdes därför
i alla situationer en möjlighet för enskilda att kunna överklaga biståndsbeslut genom
300 SOU 1999:97, D A., s. 79 ff.
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förvaltningsbesvär. För detta talade särskilt att socialtjänsten vänder sig till människor
som av olika skäl kan ha svårt att hävda sin rätt i den offentliga debatten.301
Förändringar till följd av förslagen
Efter remissbehandling och beredning av Socialtjänstutredningens slutbetänkande
lämnade regeringen propositionen Ny socialtjänstlag m.m. (prop. 2000/01:80) till riksdagen i mars 2001. Regeringen föreslog, i enlighet med slutbetänkandet, att SoL redigeras
om, men bedömde också att en kapitelindelning behövdes. Regeringen konstaterade att
förslaget inte innebar att lagens karaktär av ramlag för det sociala arbetet ändras. Inte
heller innebar föreslaget att lagens grundläggande utgångspunkter såsom individens
självbestämmande, inflytande och helhetssynen i det sociala arbetet förändras.
Till skillnad från utredningen föreslog regeringen att rätten till bistånd regleras i ett
särskilt kapitel i lagen och inte i en egen socialbidragslag. Remissopinionen hade varit
splittrad när det gäller frågan om en särskild socialbidragslag. Flera remissinstanser, bland
andra Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Västra Götaland, hade framhållit risken med att
helhetsperspektivet inom socialtjänsten förloras med en sådan konstruktion.302
I sitt betänkande Ny socialtjänstlag m.m. (2000/01:SoU18) ställde sig i huvudsak
bakom regeringens förslag till en ny lag som ersättning för 1980 års SoL. Utskottet konstaterade att den nya lagen är kapitelindelad och språkligt moderniserad, men till största
delen oförändrad i sak jämfört med den nuvarande. De grundläggande målsättningarna
och värderingarna för socialtjänsten skulle ligga fast.303
Riksdagen beslutade om en ny socialtjänstlag i enlighet med socialutskottets hemställan den 1 juni 2001. Den nya lagen, som ersatte 1980 års SoL) utfärdades den 7 juni 2001
och fick nr 2001:453 i Svensk författningssamling.
Kapitelindelningen innebar bland annat att lagens första kapitel kom att innehålla de
regler som anger övergripande mål för socialtjänsten. Portalparagrafen återvände i sin
ursprungliga form i kapitlets första paragraf medan regeln om beaktande av barnets bästa
lades i en egen, direkt följande paragraf. I kapitlets tredje paragraf finns en hänvisning till
de lagar som reglerar vård utan samtycke inom socialtjänstområdet. Kapitlet fick följande
lydelse:
1 kap. Socialtjänstens mål
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
– ekonomiska och sociala trygghet,
– jämlikhet i levnadsvillkor,
– aktiva deltagande i samhällslivet.

301 Ibid., s. 217 ff.
302 Prop. 2000/01:80, s. 85 f.
303 2000/01:SoU18, s. 1 f.
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Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.
2 § När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver.
Med barn avses varje människa under 18 år.
3 § Bestämmelser om vård utan samtycke ges i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall och i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Reglerna om rätten till bistånd samlades i lagens fjärde kapitel och mål och regler avseende
olika grupper i det femte kapitlet. Dessa grupper var barn och unga, äldre människor,
människor med funktionshinder, missbrukare, anhörigvårdare och brottsoffer (de båda
sista var nya i förhållande till den ursprungliga SoL och gick tillbaka på regler som införts
i lagen under 1990-talet).
Översynerna i sidobelysning: nytt intresse för etiska frågor i hälso- och sjukvårdslagen

Etiska analyser och diskussioner spelade, som vi sett, inte en större roll för tillkomsten av
HSL under åren omkring 1980 än för socialtjänstreformen vid samma tid. Under 1980och 90-talen kom etik ändå att få en mer framskjuten roll i statens arbete med hälso- och
sjukvårdsfrågor än med socialtjänsten. Det innebar en skillnad mot arbetet med att se
över SoL under 1990-talet.
Under första hälften av 1980-talet pågick ett antal utredningar inom hälso- och
sjukvårdsområdet, som aktualiserade många svåra etiska frågor. Det gällde bland annat
ett nytt dödsbegrepp, genetisk integritet och befruktning utanför kroppen. Flera riksdagsledamöter motionerade om behovet av att få ökad kunskap om hur man etiskt kunde
analysera de frågor som den medicinska och biologiska forskningen väckte. Som andra
land i Europa efter Frankrike inrättade Sverige 1985 ett medicinsk-etiskt råd med uppgift
att ge vägledning till regering och riksdag. Rådet skulle mot bakgrund av den snabba
utvecklingen bedöma konsekvenserna för människovärdet och den mänskliga integriteten i samband med medicinsk forskning, diagnostik och behandling.304 Frågorna om nytt
dödsbegrepp och artificiell befruktning utanför kroppen har också kopplats till ett ökat
intresse för etiska analyser bland rikspolitiker och uttalade etiska ställningstaganden från
statens sida.305
Hälso- och sjukvårdens prioriteringsgrunder blev några år senare en fråga som ställde
krav på etiska analyser och ställningstaganden från regering och riksdag. HSL:s målparagraf kompletterades 1997 med ett nytt stycke om prioriteringsgrunder: ”Vården skall ges
med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.
Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.”
304 Statens medicinsk-etiska råd, om SMER http://www.smer.se/om-smer/ (hämtad 2018-02-07).
305 Göran Bexell. Svensk moralpolitik: några moraliska frågors behandling i riksdags- och regeringsarbetet sedan 1950-talet.
Lund studies in ethics and theology 3, 1995, s. 15 ff. och 124 ff.
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Bakom ändringen låg ett förslag om etiska principer för prioriteringar i hälso- och
sjukvården från Prioriteringsutredningen i dess slutbetänkande Vårdens svåra val (SOU
1995:5).
I direktiven till Prioriteringsutredningen framhöll regeringen behovet av en allmän
och bred diskussion om prioriteringar i vården utifrån etiska utgångspunkter. Utredningen tog fasta på detta i slutbetänkandet, där ett kapitel ägnades åt etiska principer
vid prioritering (kap 10) och två kapitel åt de etiska principerna i förhållande till olika
enskilda (kap 11 ålder, födelsevikt, livsstil) samt vårdens innehåll (kap 12). Den etiska
plattform som utredningen föreslog utgjordes av tre principer för prioriteringar i hälsooch sjukvården:
• Människovärdesprincipen, det vill säga att alla människor har lika värde och
samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Principen preciserades med hänvisning till en beskrivning som Ingemar Hedenius gjort
av allas lika människovärde: ”Att alla människor har samma värde är detsamma
som att alla människor har samma mänskliga rättigheter och samma rätt att få dem
respekterade och att ingen människa i detta avseende är förmer än någon annan.”
Utredningen konstaterade att liknande formuleringar av människovärdesprincipen
återfinns i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
• Behovs- eller solidaritetsprincipen, det vill säga att resurserna bör satsas på den
människa eller verksamhet som har de största behoven. Utredningen framhöll
att solidaritet inte bara innebär lika möjligheter till vård utan också en strävan att
utfallet av vården skall bli så lika som möjligt, dvs. att alla skall nå bästa möjliga
hälsa och livskvalitet. Solidaritet innebär också att särskilt beakta behoven hos de
svagaste till exempel de som inte är medvetna om sitt människovärde, har mindre
möjlighet än andra att göra sina röster hörda eller utnyttja sina rättigheter.
• Kostnadseffektivitetsprincipen, det vill säga att vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt
i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet eftersträvas. Livskvalitet beskrevs av utredningen som bestående av fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner.
De tre principerna rangordnades så att människovärdesprincipen går före behovs-solidaritetsprincipen, och kostnadseffektivitetsprincipen är underordnad de båda övriga principerna. Utredningen avvisade nyttoprincipen i betydelsen att det som gör störst nytta för
flest människor skall prioriteras.
Prioriteringsutredningens förslag fick stöd av huvuddelen av de remissinstanser som
yttrade sig om det. Utredningen lämnade inte några författningsförslag, men regeringen föreslog ändå tillägget i 2 § HSL (prop. 1996/97:60). Vidare bedömde regeringen
att den etiska plattformen som utredningen föreslog borde ligga till grund för prioriteringar i vården, dock utan att ingå i lagen. Efter att Socialutskottet ställt sig bakom
regeringens bedömningar (1996/97:SoU14) beslutade riksdagen om ändringen i 2 §
HSL. Den nya bestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 1997. Det innebar inte minst att
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människovärdesprincipen fick en tydlig och central ställning i HSL medan den fortsatta
att vara osynlig och i bästa fall underförstådd i SoL.306
Andra typer av värdefrågor var vägledande när HSL några år senare kompletterades
med en särskild patientlag (2014:821). Lagens syfte är att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet,
självbestämmande och delaktighet (1 kap. 1 §). Lagen innehåller bestämmelser inom
flera områden, bland annat tillgänglighet (2 kap.), information (3 kap.), samtycke (4 kap.),
delaktighet (5 kap.), fast vårdkontakt och individuell planering (6 kap.), val av behandlingsalternativ och hjälpmedel (7 kap.), ny medicinsk bedömning (8 kap.) samt val av
utförare (9 kap.). Genom patientlagen infördes också en regel om att barnets bästa särskilt
ska beaktas när hälso- och sjukvård ges till ett barn (1 kap. 8 §).
Patientlagen beslutades efter förslag från Patientmaktsutredningen.307 I utredningens
delbetänkande Patientlag (SOU 2013:2) finns inga direkta etiska analyser eller särskilda
etikavsnitt. Etiskt svåra val uppmärksammas dock på ett par ställen. Det handlar bland
annat om att patientens rätt att tacka nej till hälso- och sjukvård eller ta tillbaka sitt
samtycke till fortsatt vård.308 Vidare pekar utredningen på de svåra etiska överväganden
som kan behöva göras inom hälso- och sjukvården om barnets bästa, exempelvis då
vårdnadshavare och unga har olika åsikter, då vårdnadshavarna har olika åsikter eller då
en ung patient inte vill att vårdnadshavarna ska informeras.309
Vid sidan av det ökade intresset för etik i hälso- och sjukvårdslagstiftningen kom vetenskap och beprövad erfarenhet att införas som en tydlig grund för personalens arbete inom
ramen för ett individuellt yrkesansvar. För läkare hade detta, som framgår ovan, reglerats
i den allmänna läkarinstruktionen från 1963. Kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet lyftes fram i förarbeten till lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m. fl., men det skrevs inte in i lagtexten.310 När lagen (1994:953) om åligganden för
personal inom hälso- och sjukvården ersatte tillsynslagen ansåg regeringen och riksdagen
det inte längre räckte med att hänvisa till praxis för hälso- och sjukvårdspersonalen som
helhet. Nu infördes ett tydligt krav på att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen
ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (2 §).
Av samma bestämmelse framgick att en patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull vård
som uppfyller kraven på vetenskap och erfarenhet.311 Samtidigt infördes en regel om att
den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen själv bär ansvaret för hur han eller hon
fullgör sina arbetsuppgifter (6 §). Den allmänna läkarinstruktionen upphävdes i samband
med att åliggandelagen infördes.
Kraven på att hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och under eget yrkesansvar har kvarstått i de lagar som
306 Ytterligare en ändring i HSL med bäring på etiska frågorna beslutades av riksdagen 2010. Det handlade om en ny paragraf, 2
h §, med regler om etisk bedömning av nya metoder i vården: ”Innan en ny diagnos- eller behandlingsmetod som kan ha betydelse
för människovärde och integritet börjar tillämpas i hälso- och sjukvården, ska vårdgivaren se till att metoden har bedömts från
individ- och samhällsetiska aspekter.”
307 Jfr prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24.
308 SOU 2013:2, s. 175.
309 SOU 2013:2, s. 185.
310 Prop. 1978/79:220 s. 43 ff.
311 Av bestämmelsen framgår också att vården så långt möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten samt att
patienten ska visas omtanke och respekt. För motiveringar till bestämmelsen, se prop. 1993/94:149 s. 63 ff. och s. 118.
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avlöst åliggandelagen.312 Att vetenskap och beprövad erfarenhet blivit en central del av
hälso- och sjukvårdens formella och för medborgarna centrala värdegrund framgår av
1 kap. 7 § patientlagen. Där anges att patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälsooch sjukvård som är av god kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och
beprövad erfarenhet.

Ny översyn beslutad 2017

I april 2017 beslutade regeringen om en ny översyn av SoL (Dir. 2017:39). Översynen
ska leda till en lagstiftning som bland annat underlättar effektiva insatser baserade på
kunskap och ha god kvalitet. Lagstiftningen ska ta tillvara medarbetarnas kompetens och
fokusera på kärnverksamheten. Utredarens förslag ska höja kvaliteten utan att det leder
till ökade kostnader.
I direktiven understryker regeringen att de grundläggande mål, principer och värderingar som präglade 1980 års socialtjänstreform, och som kvarstår i SoL, ska ligga fast
och kunna hävdas vid genomförandet av socialtjänstens insatser:
Det gäller principerna om helhetssyn, kommunens yttersta ansvar, den enskildes ansvar
för sin och andras situation, tillvaratagandet av den enskildes resurser och den enskildes
aktiva deltagande i samhällslivet. Den enskildes delaktighet, självbestämmande, integritet och rättssäkerhet ska även framöver vara grundpelare i SoL. Socialtjänstens arbete
ska inriktas på att frigöra och utveckla den enskildes egna resurser. Principerna ska även
framöver inte bara ge vägledning för socialtjänstens praktiska verksamhet utan också ligga
till grund för den människosyn som alltjämt ska gälla inom socialtjänsten.313

Flera grundläggande frågor ingår i utredningsuppdraget. Utredaren ska bland annat se
över och lämna förslag på socialtjänstens uppdrag, socialtjänstens struktur och konstruktion, tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst, en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och minskar behovet av
individuella insatser, socialtjänstens indelning i olika grupper samt en kompetens- och
kunskapsbaserad socialtjänst.
I juni 2018 fick utredningen tilläggsdirektiv med bland annat ett förtydligat uppdrag
avseende äldreomsorgen och övriga insatser inom socialtjänsten som är riktade till äldre.
I det uppdraget ingår att analysera vad en särreglering av äldreomsorgen och övriga insatser inom socialtjänsten som är riktade till äldre skulle innebära. Utredningen ska även se
över och analysera om det för stöd-, vård- och behandlingsinsatser för äldre behövs ett
mer ändamålsenliggt och vägledande begrepp än skälig levnadenivå. 314
Våren 2018 lämnade utredningen ett delbetänkande till regeringen (2018:32). Utan att
presentera konkreta förslag ger utredningen tydligt uttryck för en vilja att återvända till
ambitionerna om en förebyggande socialtjänst som aktivt tar del i samhällsplaneringen.
Dessa ambitioner var en bärande tanke i socialtjänstreformen och återkom i Socialtjänstkommitténs huvudbetänkande i mitten av 1990-talet. Framtidens socialtjänst preciserar
312 Se 2 kap. 1 och 5 §§ lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och 6 kap 1–2 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659).
313 Dir. 2017:39, s. 5.
314 Dir. 2018:69
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två syften för socialtjänstens förebyggande arbete: att förebygga sociala problem och
social utestängning. För att dessa syften ska uppnås anser utredningen att kommunen bör
ta ett övergripande och aktivt ansvar för att samordna det förebyggande arbetet och för
socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen. Vidare behövs metodutveckling och
metodstöd till kommunerna, bland annat för att integrera ett förebyggande perspektiv i
verksamheten, ta fram lokala kunskapsunderlag till samhällsplanering samt för samhällsekonomiska analyser. Det förebyggande arbetets innehåll, omfattning och utveckling
över tid behöver också synliggöras. Socialtjänstens oklara förhållande till hälsobegreppet
kommenteras däremot inte i delbetänkandet.

Slutsatser och diskussion
Nyttobaserad värdegrund med invävda plikter

När det svenska 1900-talet så småningom ska presenteras på historiska museer eller
virtuella arenor för det kollektiva minnet, förtjänar SoL:s portalparagraf en hedersplats, huggen i marmor eller åskådliggjord på annat sätt. Vackrare författningsprosa har
knappast skrivits på svenska. Och det var inte bara ord. Paragrafen står för en idémässig
kulmen på välfärds- och folkhemsbygget.
Efter århundraden av bristande och ofullgångna ambitioner inom det sociala området
samsades landets politiker genom socialtjänstreformen om en ny plattform för socialt
arbete på struktur-, grupp- och individnivå. Tidigare hade tanken på generella, förebyggande insatser inom ramen för det behovsprövade försörjningsstödet varit kontroversiell.
Nu blev den inte bara gångbar utan framhävd genom socialtjänstens grundläggande
uppgift att främja trygghet, jämlikhet och deltagande i samhällslivet. Det innebar ett
helt nytt perspektiv jämfört med det basala stöd vid mer eller mindre tillfällig nöd som
tidigare varit utgångspunkten.
Varken på individ- eller samhällsnivå ansåg lagstiftaren nu längre att socialt arbete
bara handlade om att hantera konsekvenser av olika problem; minst lika viktigt var att
det sociala arbetet fick möjlighet att driva fram en positiv utveckling. I portalparagrafen
heter det mycket riktigt att arbetet ska inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och
gruppers resurser. Själva tanken på en socialtjänst sammanfattar ambitionen: service, vård
och ekonomiskt bistånd är delar av en helhet som är invävd i det övriga samhällslivet och
utförs som en tjänst åt samhället och dess medlemmar. Det yttersta ansvaret för stöd och
hjälp för den enskilde baseras inte bara på individuellt bistånd utan också på information,
förebyggande arbete och samverkan ed andra aktörer.
Att det var ett omfattande arbete framgår vid en jämförelse med hälso- och sjukvårdens mål, som utformades och beslutades vid samma tid. Medan socialtjänstens mål var
nytt och lanserades som sådant tonades de innovativa aspekterna på målet ned i förarbetena till 1980 års HSL. God hälsa för hela befolkningen sades redan vara ett allmänt
välfärdsmål i Sverige och god vård på lika villkor hämtades nästan bokstavligen från
regeringens direktiv till den utredning som föreslog HSL och dess mål.
Det var också ett arbete som formats av diskussioner och konfrontationer, under starkt
tryck från utomparlamentariska aktiviteter av socialchefer, forskare och andra som drev
på för en förändring inifrån den tidigare socialvården. Efter hand inträdde dock en viss
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samsyn. De mål som slutligen infördes i portalparagrafen byggde till stor del på de mål
som Samarbetskommittén för socialvårdens målfrågor föreslog i en programskrift 1970
och som Socialutredningen anammat..
*
Etiskt innebar portalparagrafen ett nytt steg i den långsiktiga förändringen av den officiellt påbjudna värdegrunden för det sociala arbetet.
Under reformationen började den tidigare dominerande dygdeetiken byggas in i ett
allt starkare bålverk av plikter som kunde bygga upp och försvara samhällsordningen.
Grundläggande var balansen mellan den enskildes försörjningsplikt och samhällets plikt
att ge de fattiga nödtorftigt stöd med hänvisning till kristlig barmhärtighet. Till slut föll
dygderna helt bort som motiv för och krav på fattigvården i officiella texter; förpliktelsen
att sörja för nödställda medborgares uppehälle blev ett tillräckligt starkt motiv i sig.
Med SoL blev det plikternas tur att byggas in i ett större sammanhang, som nu utgörs
av en dynamisk rörelse med utveckling som ledstjärna. Även om det inte direkt sägs
i lagen är socialtjänstens värdegrund i hög grad nyttobaserad inom ramen för en mer
generell samhällelig värdegrund bestående av demokrati och solidaritet samt människornas självbestämmanderätt och integritet. De konkreta målområden som anges – trygghet,
jämlikhet och deltagande i samhällslivet – är indikatorer på vad lagstiftaren bedömer vara
till nytta för samhället och individerna.
Utilitarismen åberopas inte som etisk princip i SoL:s förarbeten, men den ligger som
en självklar tanke bakom resonemangen om utveckling och portalparagrafens inriktning framåt. Utan en idé om optimerad nytta skulle utvecklingstankarna vara onödiga
eller farliga. Varför skulle utveckling vara önskvärt om det inte leder till ökad nytta för
samhälle och individer? Eller om det bara ökar vissa myndigheters eller vissa individers
nytta? En basal, men inte alltid uttalad, nyttoetik var ett givet inslag i de samhällsförändringar som genomfördes under i Sverige under stora delar av 1900-talet. Tillämpningen
av denna nyttoetik har fått sämre rykte efter hand, inte minst när övergrepp på individer
och grupper i samhällsintressets namn uppmärksammats. Men under den svalt byråkratiska ytan i SoL:s förarbeten går det att ana något av den befrielse som kulturradikaler
redan i slutet av 1800-talet kände när de fick i John Stuart Mills utilitarism fick ett seriöst
alternativ till den tidens officiella plikt- och sedlighetsetik.315 Det kulturradikala arvet
förvaltades dessutom av socialpolitiska debattörer som Paul Lindblom, som påverkade
socialtjänstreformen genom progressiva reformkrav och en bred orientering i kultur- och
samhällsfrågor.
Ramlagskonstruktionen och portalparagrafen markerar i sig den nya värdegrunden.
Så länge socialt arbete, ur statsmaktens perspektiv, främst handlade om dygder och
plikter var det viktigare att formulera tydliga krav och kriterier i lagstiftningen än mål
som kunde uppnås på olika sätt. Verksamheten troddes ända inte kunna leda till några
genomgripande förändringar eller variera så mycket när det gällde insatser. Med fokus
på verksamhetens potential att leda till nyttiga konsekvenser blev det tvärtom angeläget
315 Pär Alexandersson, Förnekelsens förbannelse: Viktor Lennstrand som förkunnare och blasfemiker. Uppsala studies in systematic theology and worldviews 3. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala. 2014, s. 112.
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att ge en samlad styrkraft framåt. I det sammanhanget hade portalparagrafen en särskild
funktion. Till att börja med handlade det om att få huvudmän och professionella att
verkställa omvandlingen av fattigvård och socialhjälp till socialtjänst, därefter om att
uppnå den utveckling som lagstiftaren ville se.
De krav på kompetens och kvalitet som efter hand tillkommit i lagen kan uppfattas
som statsmaktens sätt att säkerställa vissa förutsättningar för att utvecklingen sker på ett
sätt som gör att samhällsnyttan inte dominerar över grundläggande krav på verksamhetens nytta för de individer och grupper som behöver socialtjänsten. Detsamma kan sägas
om regeln om barnets bästa, som under en period ingick i portalparagrafen. Den är både
trogen inriktningen på nytta samtidigt som den innebär ett insteg för idéer om mänskliga rättigheter utifrån internationella konventioner. Som Erik Blennberger föreslår kan
regeln ses som en sorts skadeobservans, en avgränsning av nyttobedömningen till det
enskilda barnets bästa – inte föräldrarnas eller samhällets i vidare mening.316
*
Plikterna består dock som en del av den nya värdegrunden, precis som de kristna dygderna
länge ingick som en självklar del av fattigvårdens värdegrund.
I portalparagrafen har den enskildes försörjningsplikt bäddats in i formuleringen om
”hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation”, som också
rymmer ansvar för närstående och samhället som helhet. Formuleringen är vag, men
har en hård kärna genom normerna för försörjningsstöd. De flesta personer i Sverige är
antagligen medvetna om att det förhåller sig på det sättet trots att själva försörjningsplikten inte är lagfäst. Knappast någon skulle komma på tanken att ansöka om ekonomiskt
bistånd för att man ägnar så mycket energi åt att frigöra och utveckla sina resurser att det
inte blir tid och kraft över till förvärvsarbete. Under de senaste åren har försörjningsplikten också varit ständigt närvarande genom politiska diskussioner och mål om ”arbetslinjen” och ”minskat utanförskap” i meningen ökad sysselsättning. På sikt kanske den
enskildes försörjningsplikt fasas ut ur den officiella värdegrunden på samma sätt som
dygderna efter hand gjorde det, men det kommer knappast att hända om inte samhällets ekonomiska strukturer förändras i grunden genom införande av medborgarlön eller
liknande.
Att socialtjänsten förutsatte ett grundläggande ansvar hos den enskilde – åtminstone
hos vuxna personer – var inget som undanhölls allmänheten när den informerades om
SoL. I en broschyr som Socialstyrelsen gav ut i början av 1980-talet hette det i klarspråk:
”Jag har själv ansvar för min sociala situation. Men det jag inte själv kan klara upp, det bör
socialtjänsten kunna hjälpa mig med. […] Jag har rätt till en skälig levnadsnivå, men jag är
också skyldig att anstränga mig.” Portalparagrafens ord om utveckling av enskildas resurser formulerades som en förväntan på individen att utveckla sina egna resurser, ”man ska
satsa själv genom att studera, öva, ’lägga på några kol…’”:
Medan socialtjänsten kan erbjuda stöd och hjälp att förbättra situationen på sikt kan man
själv bidra genom att berätta om sina kunskaper och anstränga sig att ta itu med situatio316 Erik Blennberger, Etik i socialt arbete och socialpolitik. 2005, s. 74.
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nen: ringa och skriva till arbetsplatser, skolor, arbetsförmedling osv, ta något mindre jobb
medan man studerar för nytt yrke och liknande – så att man aktivt bidrar till att förbättra
sin möjlighet att försörja sig.317

I SoL formuleras samhällets förpliktelse dels genom de övergripande målen som indirekt
är en lista med krav på socialtjänsten, dels i de bestämmelser som ger den enskilde rätt till
stöd när den egna försörjningsförmågan sviktar eller vårdbehoven är stora. Principiellt är
rätten till bistånd formulerad på samma sätt som i flera tidigare förordningar och lagar
inom området. Den består av en rätt att kräva att samhället fullgör sina skyldigheter och
en rätt att överklaga lokala beslut om bistånd. Rätten till bistånd kopplas inte direkt till
mänskliga rättigheter i de förarbeten som ledde fram till den.
Banden bakåt till tidigare regler om den enskildes och samhällets plikter framgår
ovanligt tydligt i regeringens proposition om en reviderad socialtjänstlag i början av
2000-talet:
Någon form av rättslig reglering för den enskildes rätt till stöd för överlevnad har funnits
sedan 1700-talet. Denna rätt har ytterst sin ideologiska grund i uppfattningen att staten
har plikt att vårda medborgarna och att medlemskap i samhället innebär att ha vissa rättigheter som samtidigt kräver motprestationer.
[…]
Ett rättighetsbegrepp finns alltså i socialrätten sedan lång tid tillbaka. Som lagstiftningsstrategi har det använts till att förverkliga och bygga upp välfärdsstaten. Begreppet har i
dessa sammanhang dels betecknat behovet av samhällelig resursfördelning, dels varit ett
verktyg för att lösa konflikter när enskildas intressen kolliderar med offentliga myndigheters.318

I propositionen sägs att denna uppfattning om relationen mellan staten och individen
utvecklades under upplysningstiden. Det är sant, men det finns också ett eko av Luthers
syn på fattigvården i den ömsesidiga pliktrelationen. Hans uppfattning om vars och ens
skyldighet att arbeta efter förmåga i förening med ett samhälleligt ansvar för ett grundläggande stöd – som inte är stort nog att locka någon från arbete – går igen i SoL lika väl
som i tidigare svenska lagar och förordningar sedan reformationen.
Till kontinuiteten hör också det lokala ansvaret för socialtjänsten. Tidigare hade det
ibland diskuterats och motiverats särskilt utifrån att fattigvård och socialhjälp i grunden
var en ”statsuppgift”. Vid SoL:s tillkomst och översynerna under 1990-talet togs det
kommunala huvudmannaskapet för givet. Även på den punkten ekade Luthers ord om
att städer och församlingar ska sörja för sina fattiga genom seklerna. Som en del av denna
tradition har det politiska ansvaret för socialt stöd också i individuella ärenden bestått.
Något tydligt spelrum för socialarbetares individuella yrkesansvar har inte uppkommit.
317 Socialstyrelsen, Socialtjänsten. Nytt begrepp som ser till människans hela situation. Informationsbroschyr från Socialstyrelsen, 1981?.
318 Prop. 2000/01:80, s. 81.
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Det är en viktig skillnad i förhållande till hälso- och sjukvården, där just det individuella
yrkesansvaret varit centralt och reglerats vid sidan av HSL:s övergripande bestämmelser.
Det individuella ansvaret i hälso- och sjukvården har knutits till kravet på vetenskap och
beprövad erfarenhet i arbetet, vilket i sin tur byggt på en struktur med krav på utbildning,
annan kompetens och i flera fall legitimationer och specialisering. Motsvarande krav och
struktur har saknats i socialtjänstlagstiftningen och inte ens berörts av de utredningar
som utformat eller sett över regelverket.
Oklara detaljer och analyser

Med allt detta sagt är det ändå uppenbart att portalparagrafen och de andra övergripande bestämmelserna i SoL knappast är okomplicerade som ledstjärnor för huvudmän,
verksamheter och professionella.
En viktig omständighet är att portalparagrafen handlar om att ”främja” och inte
vid en viss tidpunkt uppnå trygghet, jämlikhet och deltagande i samhällslivet. På det
sättet handlar paragrafen mindre om resultatvärden än om processvärden som ständigt ska
vara aktuella inom varje del av socialtjänsten. Ändå kan steget från portalparagrafens
förpliktigande skrivningar och vad som kan uppnås i det dagliga arbetet framstå som väl
stort för huvudmän, verksamheter och professionella. Kanske kan skrivningarna också
framstå som mindre angelägna att relatera till när de inte syftar på ett visst tillstånd som
socialtjänsten verkligen har möjlighet att uppnå med medel som den själv kontrollerar.
En del begrepp används dessutom på olika sätt i förarbetena och blir därför suddiga.
Som framgår ovan ändrades beskrivningen av trygghetsbegreppets innebörd utan att
det blev tydligt vilka tidigare skrivningar som övergavs. I principbetänkandet innefattar
begreppet rättigheter, integritet, hälsa och positiv social kontroll – men gör det även det i
slutbetänkandets lagförslag? Begrepp som ”jämlikhet” och ”delaktighet” är också öppna
för olika tolkningar, trots att Socialutredningen ägnade mycket energi åt att ringa in deras
betydelse.
Suddigheten gäller också sådant som inte står i portalparagrafen. Hälsa ingår möjligen
i trygghetsbegreppet, men nämns inte direkt i paragrafen. Socialt välbefinnande är en
del av Världshälsoorganisationen WHO:s hälsobegrepp (tillsammans med fysiskt och
psykiskt välbefinnande), vilket hade kunnat ge hälsa en plats i egen rätt bland socialtjänstens övergripande mål.319 Det är möjligt att de kommittéer och andra som författat SoL:s
förarbeten ändå betraktat hälsa som en i första hand medicinsk fråga. Det är också möjligt
att ett omnämnande av hälsa bland socialtjänstens mål har uppfattats som förvirrande i
förhållande till hälso- och sjukvårdens mål om en god hälsa och en vård på lika villkor
för hela befolkningen. Dessa överväganden kan vara rimliga, men det finns problem med
den uppdelning som uppkommit mellan å ena sidan socialtjänsten och dess mål och å
andra sidan hälso- och sjukvården och dess mål. Socialtjänsten har på flera sätt betydelse
för människors hälsa, men inga mål eller uppgifter i SoL som direkt avser hälsa.
Samtidigt kan hälsobegreppets frånvaro uppfattas som uttryck för ett mer grundläggande vägval av utredare och lagstiftare. WHO:s hälsobegrepp tar fasta på individens
välbefinnande, och det är något som den svenska sociallagstiftningen länge undvikit att
gå in på. SoLs övergripande mål är formulerade på gruppnivå (”människornas”) och
319 Socialstyrelsens Termbank, http://termbank.socialstyrelsen.se/showterm.php?fTid=64 (hämtad 2017-05-13).
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bokstavligen sociala. De avser främst förhållanden som kan relateras till relationer
mellan människor, såsom trygghet, jämlikhet och deltagande i samhällslivet. Frigörande
av resurser för individuell och gemensam utveckling kan till och med tänkas komma i
konflikt med individens välbefinnande om den enskilde är nöjd med ett tillbakadraget liv
med låg materiell standard. Efter hand har välbefinnande ändå letat sig in bland socialtjänstens mål och värdeord inom äldreområdet (se nedan i kapitlet om socialtjänstens
målgruppsindelning).
Överhuvudtaget är det slående att de värdeord som används i portalparagrafen inte
bottnar i en sammanhängande etisk analys eller diskussion. Sådana inslag saknas praktiskt
taget helt i SoLs förarbeten från 1970- och 90-talen. Istället utgår målkonstruktionen och
valet av övergripande mål från en ”gemenskapsmoral” som var mer ideologiskt än etiskt
profilerad, även om den ingalunda saknade förankring i filosofiska analyser av värden
och normer.
Efter några decennier med de övergripande mål som anges i SoLs portalparagraf är
det möjligt att se såväl förtjänsterna som nackdelarna med denna lösning. Målen har
fungerat som riktningsgivare för att ena en ny och tämligen spretig samhällssektor runt
vissa centrala och allmänt omfattade värden. I mitten av 1990-talet fann Socialtjänstkommittén att portalparagrafen hade ett starkt stöd hos både förtroendevalda och
tjänstemän i kommunerna. Om målen har bidragit till ökad ”konvergens”, för att låna en
av Paul Lindbloms formuleringar, så har de ändå inte varit några starka drivkrafter för
kritisk analys och fortsatt utveckling. Dels blev målen så allmänna att deras koppling till
socialtjänstens dagliga arbete blev tämligen diffus, dels var den diskussion som föregick
målen så utdragen och omfattande att statsmakten inte velat närma sig den på nytt. De
båda översyner av SoL som gjordes under 1990-talet tillhölls tydligt av regeringen att
lämna portalparagrafen i fred. Inte heller den översyn som regeringen beslutade om 2017
handlar om att ompröva de övergripande målen och principerna utan om möjligheterna
att kunna hävda dem vid genomförandet av socialtjänstens insatser.
I etiska diskussioner om socialt arbete uppmärksammas givetvis portalparagrafen,
men mera som en av flera utgångspunkter och inte som den centrala värdegrunden. Alf
Ronnby konstaterar att den, tillsammans med andra grundläggande värden i SoL, tycks
väl förankrad i den europeiska kulturtraditionen vad gäller de grundläggande mänskliga
värdena.320 Ulla Pettersson analyser den i förhållande till olika etiska principer och finner
att den, tillsammans med principer om helhetssyn och normalisering, kan utgöra en
grund för det sociala arbetet. Särskilt gäller det lagens människosyn, där hon lyfter fram
tanken att socialtjänstens klienter inte är en särskild grupp i samhället utan människor i
allmänhet med egna resurser och ansvar för sitt eget liv. De problem som Ulla Pettersson
ser med att arbeta enligt lagen beror inte på oklarheter om begrepp och principer utan på
det tryck socialtjänsten är utsatt för i ett samhälle med motstridande intressen.321

320 Etik och idéhistoria i socialt arbete, red. Alf Ronnby. 2 uppl. 1999, s. 144.
321 Ulla Pettersson, SoL och etisk analys. I Etik och socialtjänst; om förutsättningar för det sociala arbetets etik. Red. Ulla
Pettersson. 4 uppl. 2013, s. 41 ff.
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Portalparagrafen knyts också till etiska principer om bland annat empowerment och
personligt ansvar i SSR:s etiska kod, men ses även där utifrån ett antal etiska principer
och inte som en egen samlad värdegrund.322
Helhetssyn ur ett begränsat perspektiv

Socialtjänstens övergripande mål formulerades utifrån en tydligt eftersträvad helhetssyn på det sociala arbetets uppgifter. Men det blev inte nödvändigtvis en helhetssyn på
människors samlade behov av vård, stöd och service.
Som framgår av det föregående kapitlet hade olika uppgifter kommit och gått inom
ramen för den behovsprövade fattigvården och socialhjälpen genom seklerna. De många
försöken att sortera människor med olika behov mellan samhällsnivåer och verksamheter
hade i mitten av 1900-talet lett till en ny situation. För första gången begränsades kommunernas ansvar tydligt till barn och vuxna personer utan långvariga fysiska och psykiska
vårdbehov eller omfattande och kanske livslånga stödbehov för att klara ett dagligt
liv. Det var nu landstingen som hade ansvaret för mentalsjukhusen, långtidsvården av
kroniskt sjuka äldre och de särskilda omsorgerna för personer med utvecklingsstörning.
Enligt regeringens uppdrag skulle Socialutredningen utgå från det stöd som under
1960-talet reglerades i socialhjälpslagen, barnavårdslagen och nykterhetsvårdslagen. I
förarbetena betraktades detta utgångsläge som en självklar ram för det sociala arbetet
trots att det historiskt sett var en ny situation. Socialtjänstens helhetssyn formulerades
utifrån en begränsad uppfattning om de behov som verksamheten skulle komma att
möta. I praktiken handlade det om det som jag i det föregående kapitlet kallar tanken om
”det vanliga livet”. På den punkten utmanades utredningen inte av Samarbetskommittén
för socialvårdens målfrågor. Kommittén hade samma fokus på barnavård, nykterhetsvård och försörjningsstöd och ville snarare expandera ansvaret mot mer mer generellt
arbte på samhällsnivå, inte mot det yttersta ansvaret för de som har de mest omfattande
och komplexa behoven.
I sin informationsbroschyr om den nya SoL var Socialstyrelsen trogen inriktningen på
en bredd av mer eller mindre praktiskt hanterbara stödbehov. En tecknad, vagt medelålders kvinna sitter med en frågande min på en stol och grunnar på en svärm av frågor
kring försenat sjukbidrag, problem med spriten, inget dagis, olämplig bostad och ingen
bostad trots kontakt med bostadsförmedlingen. Några av frågorna har skärpa: barnet
far illa, är fosterhem enda lösningen? Andra är så allmänna att det knappast var någon
mening att ta upp dem med socialtjänsten ens när 1980 års SoL var ny: ”För lång arbetstid…”, ”Hela min situation gör mig nervös…”323
Hade portalparagrafen och den övriga lagen fått en lika stark framåtrörelse om mål
och medel i större utsträckning utgått från behov som inte kan behandlas bort eller
snabbt hanteras med praktiska åtgärder? Knappast. En outtalad förutsättning var att
andra verksamheter ansvarade för livslångt stöd för personer som troligen aldrig kan
bli helt självförsörjande eller gamla människor som under en kortare eller längre period
under slutet av livet behöver omfattande vård- och omsorgsinsatser. Försörjningsfrågan
fortsatte följaktligen att vara grundläggande i SoL. För vuxna ges stöd- och vårdinsatser
322 Akademikerförbundet SSR. Etik i socialt arbete – Etisk kod för socialarbetare. 2015 s. 7 och 20.
323 Socialstyrelsen 1981?
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enligt samma biståndsparagraf som ekonomiskt bistånd. Möjligen hade Socialtjänstutredningens förslag om en särskild socialbidragslag gjort vårdbehov och vårdinsatser mer
synliga i egen rätt i lagen, men det förslaget genomfördes inte.
Som framgår nedan i kapitlet om socialtjänstens målgrupper kom verksamhetens
ansvar och uppgifter att utvidgas under 1990-talet genom Ädelreformen, tillkomsten
av LSS och Psykiatrireformen. Det innebar att fler långvariga och komplexa stödbehov
kom att höra till socialtjänstens ansvarsområde. Förändringen accentuerades ytterligare
genom att regeringen inte gick vidare med de lagförslag som socialtjänstkommitténs 1994
lämnade om ett antal preciseringar och konkretiseringar av socialtjänstens förebyggande
och strukturinriktade arbete, bland annat avseende socialtjänstens roll i samhällsplaneringen. Dessutom fördes ansvaret för barnomsorgen i form av daghem m.m. under
1990-talets senare hälft över från social- till utbildningsdepartementet och från SoL
till skollagen. Därmed förlorade socialtjänsten sin enda direkta koppling till en generell
uppgift som vid det laget omfattade huvuddelen av alla personer i en av verksamhetens
målgrupper, dvs. yngre barn och deras föräldrar.
Portalparagrafen kritiserades vid SoL:s tillkomst för att idealisera socialtjänstens
möjligheter att, ensam eller tillsammans med andra aktörer, uppfylla målen om jämlikhet,
trygghet, delaktighet och frigörande av resurser. Den diskussionen verkar inte ha förts i
anslutning till eller efter de förändringar som skedde under 1990-talet, till exempel i båda
översyner av SoL som gjordes under detta decennium. Inte heller verkar frågan ha ställts
om portalparagrafen idealiserar utgångsläget för arbetet genom att också fortsättningsvis
utgå från ”det vanliga livet”.
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Tvång i socialtjänsten
Tvång och frivillighet i socialtjänstreformen

Vid sidan av strävan efter helhetstänkande och inkapslingen av äldre plikter i nyttotänkande, var betoningen av frivillighet som grund för socialtjänstens arbete ett av de
viktigaste inslagen i socialtjänstreformen. Socialutredningen framhöll redan i principbetänkandet från 1974 vikten av att minska behoven av att ingripa utan klientens samtycke.
Inte minst bedömdes socialtjänstens nya förebyggande och uppsökande uppdrag kunna
bidra till minskat tvång.
Även här hade Samarbetskommittén för socialvårdens målfrågor satt tydliga spår.
Kravet på en tydlig åtskillnad mellan frivillighet och tvång i lagstiftningen, och en
total utfasning av tvångsmöjligheterna på sikt, hörde till de frågor som kommittén drev
starkast i början och mitten av 1970-talet med Bengt Börjesson som tongivande debattör.
I kommitténs programskrift från 1971 hänvisades det både till människovärdesprincipen som stöd för dessa krav och mer praktiskt-psykologiskt argument: ”Det är lättare att
uppnå frivillig samverkan mellan samhället och den enskilde, när målet uppnås genom
belöning än genom hot om tvång.”324
Ställningstagandet backades upp med hänvisningar till en bredare rättslig diskussion
om samhällets maktmedel mot enskilda människor av straffrättsprofessorn Alvar Nelson
vid socialvårdskonferensen 1970. Han betonade vikten av en grundläggande förändring
utifrån de övergripande målen om demokrati, jämlikhet och trygghet så att tvångsåtgärderna kan förvisas ur socialvården. I likhet med Lindblom beskrev han tvångsingripandena som utslag av den naturrättsliga förpliktelse som samhället känt ”mot de vilsekomna
och oförståndiga”, men anade också ett inslag av vedergällning hos befolkningen:
Under en lång utvecklingsperiod har samhället kunnat och velat visa sin makt över individen genom att med sina myndigheter och funktionärer dirigera hans utveckling, kontrollera hans beteende och hans levnadssätt, ingripa mot socialt mindre önskvärda avvikelser
och överallt inkräkta på hans frihet. Därigenom har man samtidigt förlamat hans vilja
och förmåga till utveckling, omyndiggjort honom och underkastat honom övervakning
och frihetsinskränkningar. Visserligen har så skett endast i fråga om en minoritet av
avvikande, men just därigenom har man kunnat motivera tvångsåtgärden icke blott med
nödvändigheten ur samhällets synpunkt utan även med önskvärdheten att uttrycka ogillande
av individerna i den grupp som inte anpassat sig. Kanske är önskvärdheten mera övertygande än nödvändigheten!325

Under arbetet med programskriften hade Nelson pekat på att tvångsingripandena
minskats i den allmänna rättsordningen genom bland annat regler om åtalsprövning och
åtalseftergift inom straffrätten.326
Frivilligheten hade inte varit enkel för utredningen att anamma. Ordföranden Thure
Andersson noterade tidigt att frågor om allmänt förebyggande arbete och planering inte
324 Pettersson 2011, s. 104 ff.; Socialvård i framtiden, 1970, s. 61–87, citatet från s. 86.
325 Socialvård i framtiden 1971, s. 128, 134 och 141. Blockcitatet från s. 140.
326 PM 27/70, s. 21, SE/RA/323015/3, Riksarkivet.
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var så kontroversiella medan frågan om frihet och tvång var mer komplicerad.327 Som vi
sett hörde tvångsingripanden länge till det spektrum av åtgärder som diskuterades inom
ramen för social kontroll i PM och utkast till betänkandetexter. Först mot slutet av arbetet
med principbetänkandet blev gränsen mellan ingripanden till följd av individens vårdbehov och ingripanden till skydd för andra tydlig, och det dröjde till slutbetänkandet innan
social kontroll inte längre nämndes som en central uppgift för socialtjänsten. Vid sidan
av Lindbloms arbete med de övergripande målen var Nelson antagligen viktig för denna
förändring. Nelson ingick som expert i utredningen under en stor del av arbetet med
principbetänkandet och under hela arbetet med slutbetänkandet. Som jurist kunde han
både delta i den ideologiska diskussionen och bidra till lagtekniska lösningar.
Frivilligheten var inte något löst påhängt värde i Socialutredningens förslag. Den
enskildes självbestämmande och integritet markerades i SoL:s portalparagraf. I äldre
sociallagar hade tvångsinslag blandats med insatser som den enskilde samtyckt till. I
förarbetena till 1980 års SoL var det tydligt att den nya lagen skulle bara skulle omfatta
insatser med samtycke av den enskilde eller vårdnadshavare och andra företrädare för den
enskilde. Ja, frivilligheten skulle vara konstituerande för den nya lagen och den verksamhet som den reglerade. Så har det fortsatt att vara genom översyner och ändringar av
lagen. Frivilligheten har förblivit en hörnsten för bygget av en ny och tjänstvillig social
myndighet. Dessutom har den passat in i nyttotänkandet eftersom frivilliga insatser
förutsatts fungera bättre än påtvingade.
Samtidigt har vissa tvångsinslag fortsatt att ingå i socialtjänsten. De har reglerats
för sig, genom lagar om tvångsvård för barn och unga respektive vuxna personer med
missbruksproblem.
Redan i principbetänkandet ansåg Socialutredningen att socialtjänsten inte helt kunde
klara sitt uppdrag utan möjligheter att vidta hjälpåtgärder utan den enskildes samtycke.
Precis som i den då gällande lagstiftningen var det samhällets ansvar för barnets bästa och
för vård om vuxna människor som inte rådde över sina handlingar som ansågs kunna
motivera tvångsingripanden. (Barnets bästa användes utan den koppling till barnrättsperspektiv som termen senare fått genom barnkonventionen.) Ett av de övergripande mål
som utredningen föreslog, det som avsåg trygghet, motiverades med att det bland annat
kunde inbegripa möjligheter till vård utan samtycke i särskilda situationer.
När det gäller barn och unga anslöt sig utredningen sig till grunderna för barnavårdslagens bestämmelser. Samhället borde således ha ett ansvar för att barn bereds trygghet vad
gäller uppväxtförhållanden och utvecklingsbetingelser. Samhället skulle kunna begränsa
förälderns vårdnadsrätt för att förhindra att förhållanden uppstår som innefattar risker
för barnets liv, hälsa eller utveckling. Utredningen anslöt sig också till de huvudsakliga
grunderna för ingripande till skydd för unga som inte blivit myndiga och som utsätter sig
för fara vad gäller liv, hälsa eller utveckling och som inte kan få tillräckligt stöd i frivilliga
former. Dock skulle ingripanden bara kunna göras för den enskildes behov av skydd, inte
av hänsyn till andras säkerhet.
För vuxna som av olika skäl inte ”förmådde styra eller överblicka konsekvenserna av
sitt handlande” lyfte utredningen fram ett ”skydds- och trygghetsintresse” som motiv
för tvångsingripanden. Den socialvårdande verksamheten borde ha möjlighet att under
327 Diskussionsprotokoll fört vid sammanträde med socialutredningen den 20 maj 1970, SE/RA/323015/1, Riksarkivet.
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särskilt angivna förutsättningar och under en begränsad tid tillgodose ett vårdbehov utan
den enskildes samtycke. Skäl för detta borde enligt förslaget anses vara att den enskilde
till följd av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämställt tekniskt preparat hade
ett trängande behov av vård. Det skulle vidare kunna antas att han till följd av missbruket
var ur stånd att själv bedöma sitt vårdbehov. (Missbrukaren var genomgående en ”han”
i lagtexten vid denna tid.) Syftet med ingripandet borde alltså begränsas till att enbart
avse hänsyn till missbrukaren själv. Utredningen underströk att skyddet av annan person
också här är ett samhällsintresse som måste tillgodoses i andra former.
Principiellt ville Socialutredningen se mer samlade bedömningar inför tvångsvård av
olika slag på det sätt som den nya ramlagen var tänkt att främja. Samtidigt markerade
den att det kunde krävas fortsatta detaljregleringar av tvångsvården för den enskildes
rättssäkerhet:
Socialutredningens strävan att åstadkomma en målinriktad och mindre detaljpräglad
lagstiftning rymmer emellertid vissa komplikationer. De grunder som utredningen förordar förutsätter för ett omhändertagande en helhetsbedömning i stället för kriterier av
typen antal begångna fylleriförseelser. Det är emellertid med en sådan målsättning svårare
att precisera grunderna för ingripande. Detta medför i sin tur viss risk för osäkerhet i
tillämpningen av bestämmelserna. Bl a på grund härav bör förfarandet i ärenden av denna
art vara noggrant reglerat. Vidare bör handläggning och beslut ske i former som begränsar
utrymmet för växlande praxis och som skapar största möjliga rättssäkerhetsgarantier för
den enskilde.328

I slutbetänkandet från 1977 återkom utredningen till dessa överväganden, nu med
konkreta förslag om ny lagstiftning. Tvångsingripanden till skydd för barn och unga
föreslogs bli reglerade för sig i en egen lag med särskilda bestämmelser om vård av
underårig. För tvångsingripanden till skydd för vuxna hänvisade utredningen till den då
gällande lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV).
Vid sidan av dessa överväganden förde Socialutredningen inte någon närmare diskussion om tvångsvårdens roll och grunder. Medan frivilligheten betonades som ideologiskt
avgörande så var det reella förhållanden som ytterst fick motivera det reglerade tvånget.
Som framgår av referatet ovan var det samhällets behov av åtgärder till skydd för den
enskilde som betonades. Trots två viktiga ställningstaganden – insatser utan samtycke
skulle juridiskt skiljas från insatser med samtycke och aldrig få motiveras annat än för
den enskildes egen skull – kom tvånget att framstå som en oönskad anomali inom
socialtjänsten. Det kan ha skärpt lagstiftarens medvetenhet om vikten av rättssäkerhet
inom området, men ökade knappast klarheten om hur det tillåtna tvånget förhåller sig
till socialtjänstens övergripande syften och mål. I ett av de förslag Socialutredningen
lämnade om tvångsvård inom missbruksområdet nämns det övergripande målet trygghet i SoL:s portalparagraf som ett motiv för insatser utan den enskildes samtycke inom
ramen för lagen.329 Men det klargörs inte hur trygghetsmålet förhåller sig till tvång inom
328 SOU 1974:39, s. 325 f.
329 SOU 1977:40, s. 921.
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socialtjänsten med stöd av andra lagar, bland annat den lag om tvångsvård för barn och
unga som utredningen också föreslog.
Det bör tilläggas att en delvis ny diskussion vidtog från slutet av 1970-talet, med profilerade och känslomättade uppfattningar för och emot tvång. Samtidigt som olika regeringar avlöste varandra bildades nya utomparlamentariska aktionsgrupper. Samarbetskommittén avlöstes av Samrådsgruppen för minskat tvång inom socialtjänst och sjukvård
med Paul Lindblom som ordförande. Samtidigt tog en så kallad Alternativutredning fram
ett förslag till en lag om behandling av missbrukare med många av de tvångsinslag som
fanns i den tidigare nykterhetsvårdslagen.330

Tvångsvård för barn och unga
1980 års LVU

Socialutredningen föreslog till en lag om tvångsvård av barn i enlighet med resonemangen
i princip- och slutbetänkandena. Förslaget omfattade två rekvisit. Dessa handlade
• om brister i omsorgen om den underårige eller annat förhållande i hemmet som
medför fara för hans hälsa eller utveckling och
• om att att den underårige utsätter sig för allvarlig fara i sådant hänseende (dvs.
för hans hälsa eller utveckling) genom missbruk av beroendeframkallande medel,
brottslig verksamhet eller annat därmed jämförbart beteende.331
Rekvisiten byggde på de grunder som angavs i 1960 års barnavårdslag och som kunde
spåras bakåt till det tidiga 1900-talets sociallagstiftning. Det gällde även hälsobegreppet,
som annars inte hade någon roll i Socialutredningens förslag till socialtjänstens mål och
verksamhet. Genom att båda rekvisiten refererade till hälsa och utveckling kom hälsobegreppet till och med att få större betydelse än i de äldre lagarna. I 1924 års barnavårdslag
hade det första rekvisitet, som avser uppväxtmiljön, handlat om risk för barnets liv och
hälsa. Formuleringen preciserades i 1960 års barnavårdslag till att avse fara för barnets
”kroppsliga och själsliga hälsa” samt äventyrande av barnets utveckling. Det andra rekvisitet, som avser barns och ungas eget beteende, hade i dessa lagar däremot enbart relaterats till risker för vanart respektive livsföring.
De situationer som anges i rekvisiten diskuteras ingående av utredningen.332 Men
det sägs inte mycket om vad hälsa betyder i sammanhanget, trots att begreppet ges en
avgörande betydelse för om situationerna ska anses vara så allvarliga att tvångsingripanden är motiverade. Av specialmotiveringen framgår dock att begreppet syftar på både
fysisk och psykisk hälsa samt social utveckling.333 Vilken kompetens socialtjänsten bör
ha för att bedöma risker för barns och ungas hälsa, som verksamheten i övrigt inte direkt
förväntas arbeta med, kommenteras däremot inte. Inte heller sägs det något om hur
vårdens inriktning och mål ska relateras till de hälsorisker som motiverat den.
330 Pettersson 2011, s. 187 ff. och 197 ff.; Hans Swärd, ”Tvånget och välfärden”, i Vägar till välfärd – idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. Red. Hans Swärd, Per Gunnar Edebalk och Eskil Wadensjö, 2013, s. 229 ff.
331 SOU 1977:40, s. 41.
332 Ibid., s. 878 ff.
333 Ibid., s. 581..
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Vård i de situationer som anges i rekvisiten skulle bara få beslutas av domstol till skillnad från vad som tidigare gällt, då barnavårdsnämnden haft ansvaret att vidta åtgärder i
motsvarande situationer. Vården skulle endast få ges till underåriga, dvs. personer som inte
fyllt 18 år, vilket var en anpassning efter att myndighetsåldern under 1970-talet sänktes
från 21 till 18 år.334 Något eget mål för tvångsvården föreslogs inte, och det gjordes ingen
koppling i lagförslaget till de mål som samtidigt föreslogs gälla för socialtjänsten i stort.
Remissyttrandena på principbetänkandet hade bekräftat utredningens bedömning att
samhället också framöver behövde ha möjligheter att omhänderta barn och ungdomar
vid fara för deras liv, hälsa eller utveckling.335 Mot den bakgrunden utvecklade utredningen sin i grunden traditionellt paternalistiska uppfattning om samhällets ansvar inom
området som grund för ingripanden, även om hänvisningar till samhällsskyddet inte
längre var acceptabla:
Den principen har sedan länge varit godtagen i vårt samhälle att om en förälder brister i
sina skyldigheter gentemot barnet eller den unge måste samhället träda in för att tillgodose
den underåriges rätt till trygghet och gynnsamma uppväxtförhållanden. Den vårdnadsrätt
som tillkommer föräldern enligt FB [föräldrabalken] får således utövas endast så länge
barnets eller den unges intressen ej åsidosätts.
Samhället bör emellertid ha ansvar även för att den underårige inte åsamkar sig skada
genom sitt eget beteende. Utsätter sig underårig genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat därmed jämförbart beteende för allvarlig
fara till hälsa eller utveckling bör samhället kunna bereda den unge behövlig vård även om
samtycke till sådan vård ej föreligger.
[…]
SU:s [Socialutredningens] förslag har således sin utgångspunkt i det ansvar för barnens
och de ungas utveckling som åvilar samhället. Samhällets medverkan skall syfta till att
bereda barn och ungdom trygga uppväxtförhållanden. Samhällets erforderliga insatser
skall så långt möjligt lämnas i samverkan med föräldrarna och den underårige. I vissa
särskilt angivna situationer som innefattar risker för den underåriges hälsa eller utveckling
rymmer samhällets ansvar också skyldigheten att bereda den underårige behövlig vård
även om samtycke härtill ej kan nås.336

Regeringen anslöt sig i huvudsak till utredningens förslag om en särskild tvångsvårdslag
inom barn- och ungaområdet och upprepade hänvisningen till samhällets ansvar att gå
in vid sidan av föräldrarna och med befogenheter att förhindra en ogynnsam utveckling
för den unge. Syftet med lagen angavs vara att trygga samhällets möjligheter att alltid
kunna ge barn och ungdom den vård och behandling som de behöver. På det sättet skulle

334 Ibid., s. 388 f.
335 Ibid., s. 389
336 Ibid., s. 390 ff.
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tvångsvårdslagen komplettera SoL i situationer när frivilliga insatser är otillräckliga.
Regeringen behöll också de rekvisit för tvångsvård som utredningen föreslagit.337
På en punkt avvek regeringen från utredningens bedömning. Det gällde åldersgränsen
för vård med stöd av den nya tvångsvårdslagen.
Remissvaren på Socialutredningens slutbetänkande hade sammanställts och analyserats av en särskild arbetsgrupp i regeringskansliet med uppdraget att redovisa ett ställningstagande i fråga om vård utan samtycke av vuxna missbrukare. Arbetsgruppen hade
visserligen inga direkta uppgifter avseende barn- och ungdomsvården, men konstaterade
att remissinstanserna varit övervägande kritiska till den gräns vid 18 år som utredningen
föreslagit. (Ds 1978:8) Dels fanns det starka skäl för att kunna fortsätta tvångsvård
som beslutats före 18 års ålder, dels saknades i vissa fall goda alternativ inom exempelvis missbruksvården för tvångsvård av ungdomar som blivit myndiga. Arbetsgruppen
föreslog därför att åldersgränsen för tvångsvård av unga till följd av eget beteende skulle
vara 20 år. Någon närmare motivering till just den gränsen gavs inte; möjligen innebar
den bara en tradering av den gräns som redan gick för omhändertaganden sedan den tid
då myndighetsåldern varit 21 år. Inte heller diskuterade arbetsgruppen de etiska aspekterna av att vissa myndiga personer skulle omfattas av särskilda tvångsvårdsregler som
satte just deras självbestämmande ur spel. Alternativ som att komplettera missbruksvården med insatser för ungdomsgruppen eller att införa en samlad lag med regler för de
olika formerna av tvångsvård inom socialtjänsten diskuterades inte av arbetsgruppen.338
Regeringen delade arbetsgruppens bedömning och slutsatser avseende åldersgränsen.
Följden blev att tvångsvård till följd av eget beteende skulle få beslutas upp till att den
enskilde fyllt 20 år under förutsättning att vård inom socialtjänsten med hänsyn till den
unges behov och personliga förhållanden i övrigt är uppenbart lämpligare än annan vård
inom exempelvis kriminalvården. Det kan noteras att den enskilde här genomgående
kallas ”den unge” och aldrig ”den vuxne” eller ”den myndige”. En konsekvens av förändringen var att regeringen benämnde sitt förslag lag med särskilda bestämmelser om vård
av unga (istället för underåriga). I och med det infördes också förkortningen LVU.339
I propositionen diskuterades den grundläggande premissen för hela den nya tvångsvårdslagen: bristen på samtycke från föräldrar eller unga personer själva. Den strikta
tudelningen mellan lagstiftning som utgår från samtycke och lagstiftning som utgår
från bristande samtycke framstod plötsligt som mindre strikt och delvis öppen för en
varierande tillämpning. Regeringen noterade att ett samtycke till vård när som helst kan
återkallas, vilket kunde skapa problem om det fanns anledning att befara att en person
som samtyckt till vård senare kunde komma att ändra inställning. En annan svårhanterlig
situation var när ett barn varit utsatt för misshandel eller annat våldsbrott från föräldrarnas sida. Mot den bakgrunden gjorde regeringen vissa reservationer till den föreslagna
lagtexten. Tillämpningen av LVU borde inte ovillkorligen vara knuten till om det fanns
ett formellt samtycke eller inte.340 Nämnden kunde ha grundad anledning att anta att
föräldrarnas samtycke inte var allvarligt menat och att de inte var villiga att på sikt låta
337
338
339
340

Prop 1979/80:1 s. 497 ff.
Ibid., bilaga 1 s. 14 ff.
Ibid., s. 497 ff.
Ibid., s. 500.
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nämnden genomföra vården så som nämnden fann nödvändigt. Det kunde också finnas
situationer när det fanns skäl att tro att den unge själv inte skulle komma att medverka till
den vård som han hade samtyckt till.341 I lagrådsremissen nämndes ytterligare omständigheter som borde kunna leda till att LVU tillämpades trots att det fanns ett korrekt lämnat
samtycke.342 Bland annat nämndes allvarligare barnmisshandelsfall, där barnets trygghet inte kunde bli beroende av ett samtycke som föräldern lämnat i en mycket pressad
situation.
Socialutskottet ställde sig bakom regeringens bedömningar och förslag, men lade till
ytterligare ett motiv till tvångsvårdslagen, dock enbart för personer upp till 18 år. Underåriga kan inte på samma sätt som vuxna ta ställning till värdet av olika åtgärder eller
ställa egna krav på socialtjänsten, konstaterade utskottet. Det kan vidare finnas intressemotsättningar mellan barn och föräldrar som gör att föräldrarna inte begär eller rent av
motsätter sig att barnet för hjälp genom socialtjänsten.343
När det gäller samtycket delade utskottet regeringens uppfattning om att det måste
finnas visst utrymme för tillämpning av LVU även om samtycke lämnats. Utskottet
underströk att ett formellt korrekt samtycke inte utan vidare kan frånkännas sin rättsliga betydelse, men pekade på en praktisk lösning på de problem som regeringen tagit
upp. Eftersom den unge enligt propositionen ska garanteras behövlig vård måste hela
den vård som socialnämnden planerat kunna genomföras, menade utskottet. Om det
fanns anledning att befara att ett lämnat samtycke skulle komma att återkallas borde LVU
kunna tillämpas för att garantera det långsiktiga genomförandet av vården. På liknande
sätt borde tvångsvårdsreglerna kunna tillämpas om föräldrarna samtycker till att barnet
vårdas utanför hemmet, men kunde befaras ingripa i vården på ett för barnet störande sätt.
Om barnet utsatts för allvarligare misshandel eller liknande övergrepp måste dessutom
barnets anspråk på trygghet vägas in vid bedömningen av vad som är behövlig vård. Det
kunde då vara motiverat att tillämpa LVU.344
Den nya lagen beslutades av riksdagen i juni 1980, fick SFS-numret 1980:621 och
började gälla den 1 januari 1982.
1990 års LVU

Den nya lagen om tvångsvård för barn och unga hade knappt trätt i kraft innan den
började ses över. Riksdagsbeslutet om SoL och LVU åtföljdes av att regeringen tillsatte en
ny kommitté med uppgift att bland annat följa och se över tvångsregleringen inom socialtjänst och psykiatri. Den nya kommittén antog namnet Socialberedningen, leddes av
juristen Lars Grönwall och bestod av bland annat företrädare för de politiska partierna.
Tidigt aktualiserades frågan om socialtjänstreformen hade lett till att fler unga lagöverträdare dömdes till påföljd inom kriminalvården istället för att överlämnas till vård inom
socialtjänsten. Behovet av ytterligare möjligheter till tvångsvård enligt LVU togs upp i
pressen och den politiska debatten. Socialberedningen argumenterade dock i ett delbetänkande emot införandet av nya regler om tvångsåtgärder mot unga eftersom det skulle
341 Ibid., s. 581.
342 Ibid., bilaga 4 s. 10 och 11
343 SoU 1979/80:44 s. 98 ff.
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vara ett avsteg från lagstiftningens principiella inriktning. Dessutom ansåg beredningen
att det var för tidigt att utvärdera effekterna av den nya lagstiftningen.345 Remissinstanserna var splittrade på denna punkt, men regeringen bedömde att det fanns skäl för att
komplettera LVU med bestämmelser om stöd- och behandlingsinsatser i öppna former.
Resultatet blev att nya regler om att den unge i vissa fall ska hålla regelbunden kontakt
med en särskilt kvalificerad kontaktperson som socialnämnden utsett eller delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten.346
Återigen var det samhällets behov av åtgärder utan den enskildes samtycke som
anfördes som motiv. Det föredragande statsrådet, biträdande socialministern Gertrud
Sigurdsen, hänvisade till att det fanns en konflikt när socialtjänsten tvingades acceptera
den unges vägran att ta emot hjälp trots att det fanns ett konstaterat behov. Enligt statsrådet borde det i sådana situationer ges ett större utrymme för andra åtgärder till skydd
för den unge än att vänta på att situationen blivit så allvarlig att omedelbart omhändertagande blev aktuellt. En förutsättning var dock att möjligheterna till frivilliga insatser
var uttömda.347 Statsrådet framhöll att beslut om förebyggande insatser med stöd av LVU
aldrig fick bli ett rutinmässigt inslag i socialnämndens arbete för barn och ungdom.348
Regeringens fortsatt praktiska hållning till tvångsinslag inom barn- och ungdomsvården
anas i benämningen ”mellantvång” som användes för den nya, förebyggande formen av
tvångsvård.349 Termen syftar på att insatsen kan beslutas utan den enskildes samtycke,
men inte genomföras med tvångsmedel som handräckning av polis eller under hot om
sanktioner. Ändå antyder termen en oklarhet om samhällets yttersta maktmedel inom
socialtjänstområdet.350
Riksdagen antog regeringens proposition och reglerna om förebyggande tvångsinsatser trädde i kraft den 1 juli 1985 (1985:396).
Socialberedningens övriga överväganden och förslag om tvångsvården för barn och
unga presenterades i början av 1986 (SOU 1986:20). Beredningen ansåg att 1980 års LVU
innebar betydande förbättringar jämfört med den tidigare barnavårdslagen. Reglerna
behövde dock ändras och kompletteras på så många punkter att det sammantaget
handlade om en helt ny lag om tvångsomhändertagande av unga (LTU). Socialberedningen framhöll att SoL:s principiella inriktning på frivillighet innebär ett nytt förhållningssätt till vård- och behandlingsarbete som måste omsättas i nya arbetsmetoder, vilket
krävde tid. I enlighet med det föreslog beredningen att den nya LTU skulle inledas med
bestämmelser som tydligare markerar den frivilliga vårdens företräde (1 §).351 Förslaget
till ny lag syftade dock inte till ytterligare inskränkningar av möjligheterna att använda
tvångsomhändertaganden. Istället handlade det om fler och tydligare krav på tillämpningen av tvångsvårdsreglerna. Bland annat borde lagen ange att omhändertagandet
345 Ds S 1984:15 s. 88 ff och 103 ff.
346 Punkten om regelbunden kontakt med en särskilt utsedd kontaktperson ändrades den 1 januari 2007 i samband med införandet av den nya insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson i 3 kap. 6 b § andra stycket SoL.
347 Prop. 1984/85:171 s. 20 ff.
348 Ibid, s. 40.
349 Prop. 1984/85:171, s. 15 f.
350 Med hänvisning till förarbetena rekommenderas ”mellantvång” i Socialstyrelsens termbank, se http://termbank.socialstyrelsen.se/showterm.php?fTid=377 (hämtad 2017-08-02).
351 SOU 1986:20, s. 379.
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syftar till att tillgodose den unges behov av vård. Den unges behov av trygga relationer
och goda uppväxtvillkor i övrigt borde också lyftas fram. Även samtyckesfrågan togs upp
av Socialberedningen. Den ansåg att det var onödigt och olämpligt att avkräva familjen
ett uttryckligt samtycke till vård. Istället föreslogs att tvångsomhändertagande ska kunna
tillgripas under förutsättning att föräldrarna eller den unge själv, om han har fyllt 15 år,
motsätter sig behövlig vård utanför hemmet.
Socialberedningens betänkande kallades Barns behov och föräldrars rätt, en titel som
antyder att texten skrevs innan FN antog konventionen om barnets rättigheter. En viktig
utgångspunkt, eller ”värdebas”, var barnets eller den unges återförening med föräldrarna.352 Det skulle framgå av den nya lagen att återföreningen ska genomföras så snart detta
är möjligt med hänsyn till den unges behov och föräldrarnas förutsättningar (3 §).353
Tankarna bakom förslaget utvecklades i specialmotiveringen:
Ett tvångsomhändertagande är inte avsett att vara en permanent lösning. Utgångspunkten
bör alltid vara att barnet skall återförenas med sina föräldrar så snart det är möjligt. Också
i de fall då föräldrarna, t.ex. på grund av ett svårt missbruk e.d, verkar ha små möjligheter
att under överblickbar framtid kunna ta hand om sitt barn på ett acceptabelt sätt, måste
man utgå från att deras situation kan komma att vara helt förändrad längre fram. Även i
svåra fall bör man därför inrikta vården på att det skall bli möjligt att återförena barnet med
de egna föräldrarna. […] Vi har därför ansett det angeläget att i den nya lagen klart säga
ifrån att vården skall inriktas på en återförening. Det hindrar inte att vården ibland kan
behöva utformas med sikte på att omhändertagandet kommer att bestå under en relativt
lång tid. Bestämmande för när en återförening skall vara möjlig är givetvis i första hand att
föräldrarna klarar av att möta barnets behov – med eller utan stöd från socialtjänsten. Det
är då inte bara en fråga om föräldrarnas förutsättningar utan i lika hög grad förutsättningarna hos barnet att lämna familjehemmet och flytta tillbaka till sina föräldrar.354

Beredningen framhöll att återföreningen ska förberedas noga av socialnämnden i samarbete med den unge, föräldrarna och den som har hand om vården av den unge. Omhändertagandet skulle inte upphöra om det fanns stor risk för skada på den unges hälsa eller
utveckling om han skildes från det hem där han vistades, även om föräldrarnas förutsättningar har ändrats så att de åter kan ta hand om sitt barn. (Även den unge var i regel en
”han” i förarbetena vid denna tid.)
Socialberedningen var inte enig. Flera ledamöter, sakkunniga och experter uttryckte
en oro för att barns och ungdomars trygghet i praktiken skulle komma att försämras
genom förslagen. Regeringen gav en särskild utredare, justitieombudsmannen Tor
Sverne, i uppdrag att se över LVU med utgångspunkt i beredningens betänkande. Sverne
överlämnade våren 1987 sina förslag till regeringen. Han bedömde att det räckte med att
ändra och komplettera den gällande LVU på vissa punkter. Till dessa hörde den inledande
hänvisning till den frivilliga vårdens företräde som Socialberedningen föreslagit, men

352 Jfr ibid., s. 114.
353 Ibid., s. 379.
354 Ibid., s. 355.
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inte den beskrivning av vårdens syfte som ingick i förslaget om LTU.355 Beredningens
förslag om ändrat samtyckeskrav avvisades av Sverne. Han ansåg att det är angeläget att
vårdnadshavarens viljeinriktning är klar och preciserad när ett en så ingripande åtgärd
som ett tvångsomhändertagande aktualiseras.356
Varken Socialberedningen eller Sverne gick närmare in på de etiska frågorna tvångsvården. Beredningen höll sig till ideologibegreppet när den beskrev bärande begrepp
som människosyn, samhällssyn och helhetssyn i socialtjänsten.357 Den ägnade också stort
utrymme åt att beskriva barns behov och utveckling.358 I övrigt var det främst processuella och mer förvaltningsmässiga frågor som diskuterades i anslutning till de olika
lagförslagen.
Svernes förslag remissbehandlades också och låg till grund för den proposition om
vård i vissa fall av unga som regeringen lämnade till riksdagen i oktober 1989 (prop.
1989/90:28). När det gäller de övergripande frågorna höll sig regeringen till Svernes mer
begränsade förslag, men bedömde att det behövdes en ny och mer lättläst lag med en
disposition baserad på handläggningen av ett LVU-ärende. Den gällande lagens benämning och förkortning kvarstod dock eftersom de var inarbetade, vilket minskade intrycket
av förändring.359 I enlighet med Svernes förslag en ny inledande bestämmelse som
tydliggör att LVU kompletterar med regler om förutsättningar och former för att avvika
från den grundläggande frivillighetsprincipen inom socialtjänsten. I rekvisiten för vård
enligt LVU föreslogs vissa förändringar. Det tidigare begreppet ”fara” som grundläggande förutsättning för sådan vård ersattes med ”påtaglig risk för skada”.360 När det gäller
brister i barnets eller den unges miljö föreslogs en del problemsituationer uttryckligen
bli omnämnda.361 I rekvisitet om vård till följd av barnets eller den unges eget beteende
föreslogs uttrycket ”något annat socialt nedbrytande beteende” ersätta ”något annat
jämförbart beteende”.362 Vidare föreslogs en regel om att socialnämnden ska förbereda
den unges återförening med sina föräldrar i enlighet med Socialberedningens förslag,
men det blev ingen markering i lagen att återföreningen ska ske så fort det är möjligt.363
Socialutskottet tillstyrkte regeringens förslag och riksdagen beslutade om den nya
LVU, som trädde i kraft den 1 juli 1990 (1990:52).
På en punkt ville utskottet dock gå längre än regeringen. Det gällde förhållandet
mellan social vård enligt LVU och psykisk ohälsa eller psykiska funktionsnedsättningar
hos omhändertagna barn och unga. I den nya lagen kvarstod formuleringen ”den unges
hälsa eller utveckling” utan närmare kommentar i både miljö- och beteenderekvisitet. I
specialmotiveringen upprepades bara att begreppet alltjämt skulle syfta på både fysisk
och psykisk hälsa samt social utveckling.364 Av propositionen framgick ändå att vissa
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hälsofrågor var mer relevanta för LVU-vården än vad som tidigare varit känt. Regeringen återgav uppgifter från Socialstyrelsen om att de traditionella beteendeproblemen
blivit mindre vanliga i LVU-vården medan förekomsten av svåra psykiska problem ökat.
Ökningen beskrevs som djupt oroande och det föredragande statsrådet, socialministern
Sven Hulterström (s), bedömde att risken var stor för att ungdomar med svåra psykiska
problem skulle hamna utanför olika verksamheters ansvarsområden. Vidare betonade
han vikten av individuell behandling och samverkan kring ungdomarna samt ökad differentiering och regional samordning för att tillgodose deras vårdbehov. Det fick avgöras
från fall till fall om hjälpen skulle ges av socialtjänsten – som hade det yttersta ansvaret
– eller barn- och ungdomspsykiatrin.365
Socialutskottet delade regeringens bedömning och betonade särskilt behoven hos
ungdomar med såväl svåra sociala problem och behov av kvalificerad vård under mycket
lång tid. Ungdomar i den situationen fick i många fall överhuvudtaget ingen vård, eller
en helt otillfredsställande sådan, uttalade utskottet. För att möta efterfrågan på vård för
de svårast störda ungdomarna krävdes inte enbart ett tillräckligt antal platser på HVB.
En betydligt mer differentierad vård måste kunna erbjudas, och det fick enligt utskottet
inte förekomma någon tvekan om fördelningen av ansvaret landsting och kommuner
emellan.366
Barnrätten blir en del av tvångsvårdens värdegrund

LVU-utredningen
Några år efter att barnets bästa och barnets rätt att komma till tals skrevs in i SoL kom
dessa grundläggande förutsättningar för barnets rätt att regleras också i LVU. Barnets rätt
hade visserligen nämnts i förarbetena till 1990 års LVU, men inte spelat någon större roll
för överväganden, förslag och beslut.367 Förutsättningarna ändrades när den parlamentariska Barnkommittén, som såg över förhållandena för barn och ungdomar i Sverige i
belysning av åtagandena enligt Barnkonventionen, pekade ut LVU som en lag i behov av
ett starkare barnperspektiv (SOU 1997:116). Regeringen gav därefter en särskild utredare,
riksdagsledamoten Susanne Eberstein, i uppdrag att bland annat se över hur LVU tydligare kunde framhållas som en skyddslag med barnets bästa som överordnat värde.
I betänkandet Omhändertagen – Samhällets ansvar för utsatta barn och unga (SOU 2000:77) tog
LVU-utredningen fasta på barnrättsperspektivet. Viktiga utgångspunkter var barnkonventionen och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna (Europakonventionen). LVU-utredningen konstaterade vidare
att den under arbetet mött kritik mot att tyngdpunkten i lagen mer har kommit att ligga
på att utreda och beskriva föräldrarnas tillkortakommanden än på att analysera vad som
är bäst för barnet. Forskning och praktik hade i liten utsträckning använt sig av barnen
själva och vad de har att berätta om sin egen situation. Med ett kombinerat rättighets- och

365 Ibid., s. 48, 57 och 66 f.
366 1989/90:SoU15 s. 1 f.
367 Titti Matsson, ”Rättighetssubjekt och omsorgsobjekt – hand i hand eller stick i stäv? Exemplet barn i institutionsvård”, i
Retfærd 31 2008 2/121 s. 67.
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nyttoargument hävdade utredningen att kunskapen om vad barn behöver kan komma att
ändras om barnen själva kommer till tals.368
För att stärka barnets rätt föreslog utredningen att det i en portalparagraf till LVU,
1 a §, skulle slås fast att barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut enligt denna lag
och att sådana beslut ska bygga på respekt för barnets fulla människovärde och integritet.
Tanken om barnets bästa vilar enligt utredningen på två principer av stor betydelse för
vård enligt LVU: dels att barn har fullt och lika människovärde, dels att barn är sårbara
och behöver särskilt skydd för att kunna tillgodogöra sig sitt fulla människovärde. Vidare
föreslog utredningen att barnets rätt att komma till tals skulle slås fast i en egen paragraf,
1 b §. På så vis skulle barnets rätt att säga sin mening och få den respekterad säkerställas i enlighet med vad som anges i barnkonventionen. För att detta skulle bli möjligt i
praktiken framhöll utredaren att kunskap för att fånga barnets röst och förstå barnets
reaktioner måste finnas inom socialtjänsten samt i förskolan, skolan och i domstolen.
Också när det gällde andra förslag tog LVU-utredningen fasta på barnrättsperspektivet. Nya krav på uppföljning av vården presenterades som under rubriken ”Barn och
unga i samhällsvård har rätt till god vård” medan nya regler i syfte att minska osäkerheten
i vården föreslogs under rubriken ”Barn har rätt till en familj för livet”. På den senare
punkten betonade utredningen inte bara vikten av återförening mellan barn och föräldrar
utan också vikten av att skapa förutsättningar för att barnet skall kunna växa upp under
trygga och stabila förhållanden om man redan från början kan förutse en långvarig placering av barnet.369 Vidare motiverades ett förslag om förebyggande tvångsåtgärder, såsom
placering i förskola, förskoleklass eller fritidshem, med att yngre barn skulle ha samma
rätt till skydd som ungdomar. (För ungdomar fanns det så kallade mellantvånget redan
som en möjlighet i lagen). Eftersom barnrätten endast kunde åberopas som värdegrund
för personer som inte fyllt 18 år kom frågan om tvångsvård för personer upp till 20 år i
princip att hamna utanför den värdegrund som utredningen åberopade.
Remissinstanserna var överlag positiva till utredningens förslag om stärkt barnrättsperspektiv i LVU. Efter vissa mindre justeringar gick regeringen vidare med dessa delar
av förslagen (prop. 2002/03:53). Socialutskottet tillstyrkte regeringens förslag (bet.
2002/03:SoU15) och 1 § LVU kompletterades från och med den 1 juli 2003 med nya
bestämmelser som gjorde den till mer av en portalparagraf i egen rätt (2003:406). Utredningens förslag om barnets bästa och människovärde justerades i regeringens förslag till
att gälla den unges bästa och människovärde, vilket bättre stämde med lagens målgrupp
men gjorde kopplingen till FN:s barnkonvention mindre tydlig:
1 § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i samförstånd med den
unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i SoL (2001:453). Insatserna skall präglas av respekt för den unges människovärde och integritet.
[…]
Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara avgörande.
368 SOU 2000:77, s. 11 f.
369 Ibid., s. 86.
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Den unges inställning skall så långt möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till den unges vilja
med beaktande av hans eller hennes ålder och mognad. (2003:406)

Därmed kom ”människovärde” att få sin första – och hittills enda – uttalade plats i
sociallagstiftningen.
Barnskyddskommittén
Under 2000-talets början har barnrätten blivit alltmer central i förarbeten om socialtjänstens insatser för barn och deras föräldrar.
Barnskyddskommittén, som leddes av den tidigare generaldirektören Kerstin Wigzell,
hade som en utgångspunkt att barns och ungas bästa och egna uppfattningar behövde
bli starkare ledstjärnor i lagstiftningen och vid tillämpningen av den (SOU 2009:68).
Utredningen föreslog att reglerna för den sociala barn- och ungdomsvården skulle samlas
i en ny lag, lagen om stöd och skydd för barn och unga (LBU), som alltså skulle ersätta
LVU. En sådan lag skulle, utifrån de särskilda förhållanden som gäller för den sociala
barn- och ungdomsvården, kunna synliggöra barn och unga i behov av stöd samt skapa
förutsättningar för ett tydligare barnperspektiv i lagstiftningen. En samlad lagstiftning
skulle också kunna stärka den enskildes ställning och möjlighet att påverka genom bättre
överskådlighet och tillgänglighet. Den nya lagen föreslogs överta SoL:s delmål om att
barn och unga ska växa upp under trygga och goda förhållanden föreslogs, med kompletteringen att målet även omfattar andra myndigheter och samhällsorgan än socialnämnden. Genom denna konstruktion skulle socialtjänstens arbete för barn och unga alltså
tydligt utgå från ett gemensamt mål. I ett särskilt kapitel i lagen med rubriken ”Särskilt
om bans och ungas rättigheter” föreslogs gemensamma bestämmelser om att barnets
bästa ska vara avgörande vid alla beslut enligt LBU, att barnet ska få relevant information
och möjlighet att yttra sig om det inte är olämpligt vid en åtgärd enligt LBU.370
Flera av Barnskyddsutredningens förslag om preciseringar och kompletteringar i
lagstiftningen har genomförts inom ramen för SoL (prop. 2012/13:10, 2012/13:SoU4).
Förslaget till samlad barnskyddslag gick regeringen däremot inte vidare med.
Utredningen om tvångsvård för barn och unga
Ännu tydligare var Utredningen om tvångsvård för barn och unga om sin utgångspunkt
i barnrätten. Utredningen leddes av överdirektören Håkan Ceder och tillsattes sommaren 2012. Syftet var att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för
barn och unga samt bidra till kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården, med särskilt fokus på tvångsvård. Utredningens slutbetänkande hette Barns och
ungas rätt vid tvångsvård (SOU 2015:71) och omfattade en bilaga med barnrättsperspektivet i LVU-sammanhang av Titti Mattsson, professor vid juridiska fakulteten vid Lunds
universitet som en av utredningens experter.
Utredningen konstaterade att det dokument som särskilt formulerar barns mänskliga
rättigheter är barnkonventionen:

370 SOU 2009:68, s. 46 f.
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Barnkonventionen kan sägas vara vår tids samhälleliga barnperspektiv som ska genomsyra
alla beslut som rör barn. De förändringar som föreslås har därför framför allt sin grund i
barnkonventionens normer och principer. För att samhället ska kunna tillförsäkra barn och
unga skydd och god vård även utan samtycke måste tvångsvården vara legitim och utföras
med höga krav på rättssäkerhet och kvalitet.371

Betydelsen av etiska analyser och analyser vid tvångsvård för barn och unga nämndes av
utredningen, som konstaterade att det var påfallande ont om etiska diskussioner inom
området, såväl i forskning som i myndighetsrapporter och statliga utredningar. Trots
att barnrättsperspektivet utgår från normativa etiska ställningstaganden i bland annat
barnkonventionen formuleras det, enligt utredningen, sällan i etiska termer.372
Utredningen ansåg att barnrättsperspektivet behövde stärkas i tvångsvården för barn
och unga och föreslog en ny, mer pedagogisk och överskådlig LVU. På det sättet skulle
det bli lättare för barn och unga att som rättighetsbärare och aktörer förstå vilka regler
som gäller, vilka rättigheter de har och vad de kan förvänta sig av insatserna. Utredningen
framhöll att det är en brist ur barnrättssynpunkt att det i 1990 års LVU lag inte tydligt
framgår vad vården syftar till. Den nya lagen förslogs därför inledningsvis ange att den
syftar till att tillförsäkra barn och unga skydd och en god vård samt vilka grundläggande
rättigheter barnet eller den unge har under vårdens genomförande. Dessa rättigheter
innebar följande:
• Vården ska vara av god kvalitet. Kvaliteten i vården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
• Vården ska särskilt vara trygg, säker, ändamålsenlig och präglad av kontinuitet.
• Vården ska ges med omtanke och bygga på respekt för barnets eller den unges
människovärde och integritet samt med aktning för barnets eller den unges person
och egenart.
• Vården ska ges utifrån en helhetssyn på barnet och bedrivas i samverkan med
andra berörda samhällsorgan och myndigheter.
• Ett barn eller en ung person som vårdas utanför det egna hemmet har rätt till
samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön.
• Ett barn eller en ung person som vårdas utanför det egna hemmet ska ges möjlighet till en fritid som är anpassad till hans eller hennes ålder och intressen.
Utredningen ansåg att också rätten till information och delaktighet skulle lyftas fram och
tydliggöras i den nya LVU.
Gällande rekvisit för vård enligt LVU bedömdes i princip vara relevanta också i
fortsättningen. Dock föreslog utredningen ett förtydligande av rekvisiten för tvångsvård till följd av barnets eller den unges eget beteende så att det tydligt skulle framgå
att samhällets ansvar måste gälla oavsett vilka bakomliggande orsaker som kan finnas
till beteendet. Förtydligandet föreslogs med anledning av domar i Högsta förvaltningsdomstolen som innebär att ett beteende som närmast kan betraktas som symtom på

371 SOU 2015:71,D A., s. 193.
372 Ibid., D A., s. 151.

131

en psykiatrisk störning inte utgör ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i
nuvarande LVU.
Åldersgränserna för vård enlig LVU föreslogs också kvarstå i den nya lagen. Utredningen konstaterade att kammarrätten i Sundsvall i en skrivelse till Regeringskansliet hade
uppmärksammat frågan om vård enligt LVU för personer över 18 år enbart på grunden
annat socialt nedbrytande beteende. Enligt skrivelsen kunde det ifrågasättas om det är
förenligt med artikel 5 i Europakonventionen att tvångsvårda personer mellan 18–20 år
endast på grund av annat socialt nedbrytande beteende. Utredningen hade dock erfarit
att frågan inte prövats av Europadomstolen och avstod från att närmare kommentera
åldersgränsen.373
En fråga som delvis kom i nytt ljus genom utredningens barnrättsperspektiv var
återföreningen mellan barn och föräldrar efter ett tvångsomhändertagande. Dels föreslog
utredningen tydligare krav på planeringen och stödet till föräldrarna för återförening ska
vara möjligt, dels föreslog den nya regler i syfte att stärka långsiktighet och trygghet för
placerade barn. Det senare gällde bland annat krav på att barnets bästa ska vara avgörande
vid prövningen av om vård enligt till följd av brister i barnets hemmiljö ska upphöra. Vid
bedömningen skulle det fästas särskilt avseende vid barnets inställning, om barnet sedan
låg ålder eller under lång tid vårdats i familjehemmet, barnets umgänge med och relation
till vårdnadshavarna samt om barnet har en nära relation till familjehemsföräldrarna och
en god förankring i den sociala miljön. I praktiken skulle det innebära att en placering
kan fortsätta även om de ursprungliga skälen för den inte längre gäller – om det bedöms
vara det bästa för barnet.
Utredningen behandlade också bestämmelserna om de särskilda befogenheterna vid
de särskilda ungdomshemmen. Enligt dessa bestämmelser får vissa tvångsåtgärder vidtas
inom ramen för LVU-vård om det bedöms nödvändigt för att kunna genomföra vården.
Det handlar bland annat om begränsad rörelsefrihet, begränsade möjligheter till telefonsamtal och besök, avskildhet, kroppsvisitering och viss provtagning.
De särskilda befogenheterna hade tidigare inte uppmärksammats i någon större
utsträckning i förarbetena till LVU. Reglerna infördes i 1980 års lag och fördes vidare
in i den nya lagen tio år senare. Socialberedningen hade dock föreslagit en särskild lag
om särskilda befogenheter vid vård på vissa institutioner inom psykiatri, missbruksvård,
barn- och ungdomsvård, (se SOU 1984:64). I början av 2000-talet fördes de bestämmelser som gällde vissa särskilda befogenheter över från socialtjänstförordningen (1981:750)
till LVU och LVM eftersom de grundläggande fri- och rättigheter som regeringsformen
garanterar en medborgare enligt dess 2 kap. 6 § endast kan begränsas genom lag.374 Vissa
generella förändringar gjordes också 2003 till följd av en översyn av tvångslagen inom
missbruksområdet (se nedan).
Utredningen om tvångsvård för barn och unga föreslog att de särskilda befogenheterna
skulle benämnas skyddsåtgärder för barnet eller den unge. I vissa avseenden borde möjligheterna till skyddsåtgärder bli mer restriktiva medan de i andra avseenden borde utvidgas,
bland annat genom en modernisering av regelverket så att nya former för kommunikation
omfattades. Det kan tilläggas att utredningens tolkning av barnrättsperspektivet i dessa
373 Ibid., D A, s. 335.
374 Prop. 2000/01:80 s. 121 f.
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fall inte var självklar. FN:s barnrättskommitté har krävt att de särskilda befogenheterna
helt avskaffas i tvångsvården för barn och unga i Sverige.
Dessa olika förslag från Utredningen om tvångsvård för barn och unga har remissbehandlats. De bereds fortfarande i Regeringskansliet.
Uppdelningen mellan social vård och hälso- och sjukvård

Psykisk ohälsa har länge hört till den beteendeproblematik som kunnat leda till omhändertaganden med tvång. Detta var dock inte uttalat när 1980 års LVU beslutades, men
berördes som en del av problembilden i förarbetena till den nya lag som infördes tio år
senare. Som framgår ovan framhöll socialutskottet inför riksdagens beslut om 1990 års
LVU behoven hos ungdomar med såväl svåra sociala problem och behov av kvalificerad vård under mycket lång tid. För dessa ungdomar måste betydligt mer differentierade
insatser kunna erbjudas utan någon tvekan om ansvarsfördelningen mellan huvudmän.
Socialutskottet föreslog inte någon lagändring, men uttalandena ledde till att regeringen gav en särskild utredare i uppdrag att närmare analysera behovet av differentiering
och specialisering av vården vid hem för vård eller boende (HVB). I ett betänkande från
1992 bekräftade och utvecklade utredaren, den tidigare generaldirektören K. G. Scherman, problembilden. Grupper som särskilt nämndes i samband med differentierings- och
specialiseringsbehoven var ungdomar i gränszonen till kriminalvårdens respektive psykiatrins ansvarsområden. Den särskilde utredaren betonade att problemet var allvarligt och
krävde helt nya metoder och förhållningssätt. Förutom nytt statligt huvudmannaskap, ny
organisation, utveckling mot differentiering och specialisering av vården samt kompetensutveckling av personalen behövdes metodutveckling i samverkan med barn- och
ungdomspsykiatrin.375
Regeringen delade utredarens bedömning av problemen. Den föreslog ett samlat
statligt huvudmannaskap för de särskilda ungdomshemmen och inrättandet av en ny
statlig myndighet, Statens institutionsstyrelse (SiS), för planering och drift av hemmen.
Den nya myndigheten föreslogs få ansvaret för att anvisa plats vid den institution som
i varje enskilt fall bedöms lämpligast. På det sättet skulle en behövlig differentiering av
vården kunna ske efter klienternas behov och personlighetsutveckling, enligt regeringen.
Det föredragande statsrådet pekade på behovet av enheter med särskilt hög bevakningsgrad som exempel på en önskvärd differentiering.376 Förslaget bifölls av riksdagen.
Sedan slutet av 1990-talet har förhållandet mellan socialtjänstens insatser enligt LVU
och hälso- och sjukvården, särskilt psykiatrin, ändå blivit en följetong i statens offentliga
utredningar.
Barnpsykiatrikommittén konstaterade 1998 att det fanns en stor rättsosäkerhet för de
ungdomar som inte uppfyller förutsättningarna för att beredas vård inom socialtjänsten
på grund av sitt beteende, men som samtidigt inte heller uppfyller kravet på allvarlig
psykisk störning enligt vad som anges i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
LPT. Kommittén efterfrågade en översyn av gränserna för när vård ska beredas den unge
med stöd av LVU respektive LPT.377
375 SOU 1992:18, s. 9 ff, 86 f och 106.
376 Prop. 1992/93:61, s. 1 f, 11 f och 21 ff.
377 SOU 1998:31, s. 212 ff.
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Ett par år senare pekade LVU-utredningen på att det fanns en stor grupp ungdomar i
samhällsvård som hade psykiska problem förutom de problem som aktualiserat vården.
Sammantaget bedömde utredningen ändå inte att LVU borde utvidgas till att omfatta
unga med psykiska problem. Utredningen konstaterade att det rådde stor enighet bland
företrädare för socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin om att en sådan utvidgning skulle kräva en helt annan kompetens och organisation än vad som fanns inom
socialtjänsten.378
Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén uppmärksammade 2005 särskilt en grupp
unga med starkt utagerande beteende riktat mot omgivningen eller ett beteende riktat
mot dem själva. Dessa unga hade svårt att få sina behov av utredning och behandling
tillgodosedda och ofta behov av samtidiga sociala och psykiatriska insatser. Till problembilden hörde, enligt kommittén, att unga på många håll generellt sett hade svårt att
få barnpsykiatrisk vård, i synnerhet om de hade en sammansatt psykiatrisk och social
problematik. Kommittén föreslog ett försök med fem samordnade verksamheter för barn
som samtidigt behövde kvalificerade sociala och psykiatriska insatser.379
Nationell psykiatrisamordning pekade 2006 på behovet av utvecklade samarbetsformer och tydligare ansvarsfördelning så att ungdomar som omhändertagits med stöd
av tvångslag erbjuds insatser av högsta kvalitet med tillgång till den bästa sociala och
psykiatriska kompetensen i samhället. Till följd av oklarheter om landstingens ansvar
vid placeringar med stöd av LVU hade barn och ungdomar med de största behoven av
psykiatrisk vård i vissa fall sämst förutsättningar att få dem tillgodosedda. Nationell
psykiatrisamordning ansåg att problemet var så allvarligt och så länge skapat konflikter
och frustration att kommuner och landsting behövde vidta konkreta åtgärder för att finna
lämpliga lösningar.380
Utredningen om tvångsvård för barn och unga beskrev 2015 de senaste decenniernas diskussioner och drog slutsatsen att behoven av specialisering och differentiering av
HVB-vården kvarstod. Att säkerställa tillgången till medicinsk och psykologisk kompetens vid enskilt och kommunalt drivna HVB är särskilt angeläget när vården sker med
tvång, i synnerhet om verksamheten har en inriktning mot barn och unga med psykiska
funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa, framhöll utredningen. Eftersom psykisk
ohälsa är vanligare bland flickor än bland pojkar vid HVB är dessa frågor också viktiga
i ett jämställdhetsperspektiv. Utredningen diskuterade inte behovet av lagändringar för
att lösa problemen, men föreslog att Socialstyrelsen skulle få i uppdrag att utreda förutsättningar och former för en integrerad och mer specialiserad dygnsvård som samlat kan
möta behov av vård med stöd av LVU och hälso- och sjukvård, främst psykiatrisk vård. I
uppdraget borde även ingå att analysera förutsättningarna för differentiering och specialisering i övrig institutionsvård med stöd av LVU.

378 SOU 2000:77, s. 171 f.
379 SOU 2005:81, s. 244, 261 och 343 ff.
380 SOU 2006:100, s. 397 ff.

134

Tvångsvård vid missbruk
1981 års LVM

Om turerna kring LVU:s tillkomst 1980 tydde på en viss vånda inför tvång i den nya
socialtjänsten så visade de ändå på en grundläggande enighet om att tvångsingripanden
till skydd för barn – och i viss mån yngre vuxna – var en ofrånkomlig del av samhällets
ansvar. Till stora delar fördes reglerna från äldre lagar vidare i den nya LVU. Först efter
hand kom detta att formuleras som att tvånget var nödvändigt för att fullt ut tillgodose
barnets rätt till skydd och stöd.
Desto mer våndades politiker och experter på nationell nivå inför tvångsingripanden
mot vuxna personer med missbruksproblem. Socialtjänstreformens tilltro till frivillighet
som huvudprincip ställdes mot behovet av att i vissa situationer ändå kunna ingripa när
människor handlar på ett sätt som de inte kan bedöma konsekvenserna av och som skadar
dem själva. Någon egentlig etisk diskussion om detta fördes inte i de förarbeten som så
småningom ledde fram till en lag om tvångsvård av missbrukare (LVM). Begrepp som
autonomi och paternalism saknades medan hänvisningar till ideologiska uppfattningar
och juridiska gränsdragningsfrågor dominerade.
Socialutredningens grundläggande inställning i principbetänkandet från 1974 var att
samhällets hjälp vid missbruk av beroendeframkallande medel måste erbjudas i frivilliga
former. Det gällde även situationer där det av humanitära skäl framstår som nödvändigt
att ingripa till den vårdbehövandes skydd och hjälp. Dock kunde det i dessa situationer
visa sig ofrånkomligt med ett kortvarigt omhändertagande för vård och behandling utan
klientens samtycke. Utredningen prövade om det skulle vara möjligt att utvidga tillämpningsområdet för den dåvarande lagen om sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV).
Detta avvisades dock med hänvisning till att LSPV:s specialindikationer delvis utgick från
samhällsskyddet medan tvångsvård inom socialvården bara kunde komma i fråga med
hänsyn till missbrukarens eget intresse. En vård inom sjukvårdens ram skulle dessutom ge
en alltför medicinsk inriktning och inte tillgodose behovet av sociala problemlösningar.
Följden blev att utredningen bedömde att en särskild lag för missbrukarna skulle behövas
som ersättning för den då gällande nykterhetsvårdslagen. Förslaget till utformning av
lagstiftningen skulle utredningen återkomma till.381
Vid remissbehandlingen av principbetänkandet framkom kritik mot förslaget att
vårda vuxna missbrukare med tvång inom socialtjänsten. Efter remissbehandlingen
överlämnade den dåvarande regeringen 1975 en skrivelse med remissyttrandena och
kommentaren att utredningen borde undersöka möjligheterna till enhetliga bestämmelser utanför socialvårdslagstiftningen. Efter regeringsskiftet 1976 hade den nye socialministern Rune Gustavsson (c) kontakt med utredningens ordförande som förklarade att
det var möjligt inom ramen för gällande direktiv att utarbeta två alternativ i fråga om
tvångsvård för vuxna missbrukare. Det ena alternativet skulle utgå från den tidigare
regeringens intentioner i tilläggsuppdraget från februari 1975 och det andra från förslaget
i principbetänkandet.

381 SOU 1974:39, s. 324.
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I socialutredningens slutbetänkande från 1977 ställde sig majoriteten bakom ett förslag
att nykterhetsvårdslagen skulle slopas och att några andra möjligheter till tvångsvård av
missbrukare än de som fanns i LSPV inte skulle införas. De missbrukare som inte omfattades av LSPV skulle istället få frivillig vård enligt den föreslagna SoL. Utredningen lade
också fram ett alternativförslag med tvångsvård av missbrukare inom socialtjänsten.
Genom olika reservationer ställde sig en minoritet i utredningen bakom detta förslag.382
I september 1977 tillkallade socialministern en särskild arbetsgrupp med uppgift att
utifrån bland annat socialutredningens förslag redovisa ett beslutsunderlag för regeringens ställningstagande i frågor om vård utan samtycke av vuxna missbrukare av alkohol
och narkotika. Arbetsgruppen föreslog i maj 1978 ett antal nya regler, som föreslogs få
den nya benämningen lag om viss psykiatrisk vård (LPV). Bland annat skulle den som till
följd av missbruk av alkohol eller narkotiska medel var i trängande behov av avgiftning
och psykiatrisk vård få beredas vård utan eget samtycke i högst fyra veckor. Arbetsgruppen betonade att det inte rörde sig om någon avsevärd förändring av LSPV. Ändringen
föreslogs mot bakgrund av att det vid den praktiska tillämpningen visat sig råda delade
meningar om, huruvida förvirringstillstånd på grund av missbruk var att betrakta som
psykisk sjukdom.
Nästa led i lagstiftningsprocessen var regeringens förslag till SoL och LVU (prop.
1979/80:1). Där uttalade socialministern att syftet med vården av vuxna missbrukare
främst ska vara att rädda liv eller att skydda hälsa och att det därför är rimligt att ge sådan
vård och behandling inom sjukvården. Regeringen föreslog en ändring av LSPV så att
alkohol- och narkotikamissbrukarna bröts ut ur lagens personkrets och istället omfattade
av en ny paragraf om vård av missbrukare. På det sättet undgick regeringen att uttryckligen klassificera missbruket som psykisk sjukdom. Vidare föreslogs att lagen skulle kallas
lag om psykiatrisk vård i vissa fall (LPV). Departementschefen förklarade dessutom att
en parlamentarisk kommitté skulle tillsättas för fortsatt arbete med lagstiftningen om
vård mot den enskildes vilja.383
Socialutskottet framhöll 1980 att det var nödvändigt med bred politisk enighet om
tvångsvården av vuxna missbrukare. Eftersom utskottet föreslog att socialtjänstreformen
skulle träda i kraft den 1 januari 1982 fanns det fortfarande tid att göra en ny förutsättningslös utredning.384
Den parlamentariska kommitté som nämndes i propositionen tillkallades i maj 1980
och antog namnet Socialberedningen. Kommittén skulle med förtur utarbeta ett förslag
till vård av vuxna missbrukare och i sådan tid att en lag kunde träda i kraft samtidigt som
socialtjänstlagstiftningen. Redan i januari 1981 var fanns det ett enhälligt förslag till en
lag med regler om tvångsvård av missbrukare (SOU 1981:7). Som framgår ovan skulle
beredningen senare också se över LVU.
Socialberedningens förslag utgick från att all vård av vuxna missbrukare ska ha den
inriktning som anges i SoLoch bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt
och integritet:

382 SOU 1977:40, s. 909–948 och 949 ff.
383 Prop. 1979/80:1, s. 508 ff.
384 SoU 1979/80:44, s. 62.
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1 § De i 1 § SoL (1980:620) angivna målen för samhällets socialtjänst skall vara vägledande
för all vård som syftar till att hjälpa enskilda människor att komma ifrån ett missbruk av
alkohol eller andra beroendeframkallande medel. Vården skall bygga på respekt för den
enskildes självbestämmanderätt och integritet och skall så långt det är möjligt utformas
och genomföras i samverkan med den enskilde.

Undantag från principen om självbestämmande skulle bara kunna göras om den enskilde
var i trängande behov av vård till följd av missbruk av alkohol eller narkotika och att det
inte var möjligt att tillgodose hans vårdbehov genom insatser enligt SoL eller annan lag
(2 §). Det skulle också krävas att den enskilde till följd av missbruk utsatte sin hälsa för
allvarlig fara eller kunde befaras komma att skada sig själv eller någon närstående (3 §).
Det senare innebar ett uppenbart avsteg från principen om att tvång bara fick tillgripas
till skydd för den enskilde själv, vilket var en grundläggande skillnad mellan den nya
socialtjänsten och den verksamhet som reglerades i de äldre sociallagarna. Skyddet för
närstående förutsattes vara en provisorisk lösning i avvaktan på översyn av vissa regler i
brottsbalken.
Av rättssäkerhetsskäl skulle vård enligt LVM bara få beslutas av domstol. Ett beslut
om vård innebar i princip att den enskilde inledningsvis skulle vårdas på sjukhus och
därefter på institution för vård av missbrukare. Endast hem med kommun eller landsting
som huvudman skulle få ge sådan vård. Vård enligt LVM skulle så snart som möjligt
övergå till vård i frivilliga former och enligt huvudregeln vara avslutad inom två månader.
Vården skulle följa SoL:s allmänna principer och präglas av kontinuitet, flexibilitet och
närhet. Integration med olika former av frivillig vård borde eftersträvas.
På grundval av betänkandet utarbetade regeringen ett förslag om lag om vård av
missbrukare i vissa fall m m. (prop. 1981/82:8). Förslaget följde på nästan alla punkter
beredningens förslag och antogs av riksdagen i december 1981 (SoU 1981/82:22 och rskr
91). Den nya lagen trädde i kraft den l januari 1982.
1988 års LVM

Socialberedningen framhöll redan i början av 1981 att förslaget till LVM inte borde ses
som en definitiv lösning. Att studera lagens tillämpning väntades bli en av de viktigaste
uppgifterna i beredningens fortsatta arbete. Drygt sex år senare återkom beredningen,
mot slutet av sitt arbete, med en uppföljning av LVM och ett förslag till revidering av
lagen (SOU 1987:22). Beredningen satte in sina förslag i ett större sammanhang med
förslag om förstärkt frivilligvård genom bland annat ett förtydligande i SoL om socialnämndens ansvar för att missbrukare får den vård som de behöver. Planering och förbättrad samverkan mellan socialtjänst och psykiatri togs upp också som en del av det större
åtgärdspaketet.385
När det gäller LVM fann beredningen att lagens syfte borde ligga fast. För att tydliggöra syftet med LVM föreslog beredningen att lagen skulle kompletteras med inledande
bestämmelser om att missbrukaren genom vården motiveras att frivilligt ta emot fortsatt
behandling och stöd för att komma ifrån sitt missbruk. I § 27 LVM togs det också
ett tydligt krav på att vården så snart det är möjligt ska övergå ”i annan form” än ett
385 SOU 1987:22, s. 21, 27 ff. och 195 ff.
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LVM-hem. Det skulle också klargöras i den nya lagen att den frivilliga vården ges enligt
SoL medan LVM är en kompletterande lag som närmare reglerar förutsättningarna för
att avvika från den grundläggande frivillighetsprincipen i SoL. Samtidigt föreslogs en
bestämmelse om att vård enligt LVM ska beredas om förutsättningarna är uppfyllda,
inte bara att vården kan beredas i de fallen. Samhället har en skyldighet att ingripa, om
missbrukaren eller hans närstående befinner sig i så allvarlig fara som lagen anger och
frivilliga insatser inte hjälper, skrev Socialberedningen.386
Under den tid som 1981 års LVM gällt hade det blivit tydligt att lagen var så restriktiv
att den hade fått en ”akutlagskaraktär”. Tvångsvård kunde som regel bara komma i fråga
i mycket sena stadier av missbruket. Missbrukare i åldrarna strax över 20 år kom sällan
i fråga för LVM-vård trots att det var i dessa åldrar som missbruket befästes och den
sociala utslagningen fördjupades. En sådan utformning och tillämpning av lagen var inte
acceptabel, enligt beredningen. Förutsättningarna för vård enligt LVM behövde därför
ändras på flera sätt. Bland annat föreslogs sådan vård kunna beredas den som till följd av
missbruket utsatte sin fysiska och psykiska hälsa för allvarlig fara eller allvarligt försämrade sina levnadsförhållanden i övrigt, om andra förutsättningar för vård enligt LVM var
uppfyllda. Istället för att som i förarbetena till 1981 års LVM starkt betona de medicinska
hälsoriskerna ville beredningen nu lägga en avgörande vikt vid helhetsbedömningen av
individens situation. Det gällde bland annat personer för vilka missbruket hade kommit
att spela en dominerande roll och som till följd av missbruket tappat sin anknytning till
arbetsmarknaden och hamnat utanför normala sociala relationer. Dessa personer måste,
enligt beredningen, kunna beredas vård även om hälsan i strikt medicinsk mening ännu
inte kunde anses allvarligt hotad.387
Det närståendeskydd som fanns i 1981 års LVU var, enligt beredningen, motiverat och
viktigt att behålla. Våldsbrottsligheten i hemmen mot kvinnor och mot barn var hög och
andra möjligheter till skydd genom straffrättsliga ingripanden kunde inte ge tillräckligt
skydd för de anhöriga. Någon utvidgning av LVM:s tillämpningsområde till situationer
där andra än närstående till följd av missbruket kunde befaras komma till allvarlig skada
ville beredningen däremot inte se. Våld mot närstående skedde oftast i hemmen, där de
sällan kunde räkna med hjälp utifrån och kunde ha spärrar mot att ange gärningsmannen eller medverka under utredning och rättegång. Dessutom skulle en vidgning från
missbrukarens familj till alla i hans omgivning innebära ett mer långtgående avsteg än
närståendeskyddet från principen om LVM som en vårdlagstiftning.388
Förslagen remissbehandlades och låg till grund för ett regeringsförslag i början av
1988 om en ny (prop. 1987/88:147). Regeringen betonade att 1981 års LVM varit en
kompromissprodukt och delade Socialberedningens bedömning att lagen behövde
preciseras, ändras och kompletteras på en rad punkter, även om grunddragen borde ligga
fast.389 Regeringen delade bland annat Socialberedningens bedömningar och förslag om
kompletteringar i lagens inledande bestämmelse, när det gäller grunderna för vård,
möjligheterna till tidigare ingripanden, bibehållet närståendeskydd och obligatorisk
386
387
388
389

Ibid., s. 13, 275 och 369.
Ibid., s. 13, 270 och 370 f.
Ibid., s. 13, 280 ff. och 371.
Prop. 1987/88:147, s. 36 f.
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tillämpning av LVU om förutsättningarna för tvångvård är uppfyllda. Dessa bedömningar och förslag hade också fått stöd av flertalet remissinstanser som behandlat dem.
Socialutskottet tillstyrkte regeringens proposition, även om flera ledamöter reserverade sig av olika skäl mot bland annat kriterierna för beredande vård (SoU 1987/88:25).
Den nya lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, också förkortad LVM,
trädde i kraft den 1 januari 1989.
Även förslaget om förtydligande i SoL om socialnämnden aktivt ska sörja för att den
enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han behöver togs upp av regeringen
och beslutades av riksdagen.390
Senare översyner och ändringar

LVM-utredningen
I januari 2002 fick en särskild utredare i uppgift av regeringen att göra en översyn av
tillämpningen av LVM. I uppdraget ingick bland annat att analysera hur lagen har kommit
att användas samt bedöma orsakerna till nedgången i antal beslut om sedan införandet av
1988 års lag. En central fråga i uppdraget var att analysera vad som kan bidra till att stärka
rättsskyddet för den enskilde. Det handlade inte minst om användningen av tvångsmedel
inom vården och de särskilda befogenheterna i LVM är ändamålsenligt och rättssäkert
utformade.
Den särskilda utredaren, generaldirektören Kristina Rennerstedt, lämnade i början av
2004 sina bedömningar och förslag till regeringen (SOU 2004:3). På ett övergripande plan
lämnade hon två förslag. Dels ansåg hon att begreppet ”missbrukare” är begränsande och
att begreppet ”person med missbruksproblem” istället bör användas i LVM och annan
angränsande lagstiftning. Dels föreslog hon att det av 3 § LVM klart ska framgå att syftet
med tvångsvården är att genom behövliga insatser motivera till fortsatt vård. Behövliga
insatser kan utgöras av motivations- och behandlingsinriktade insatser i vid bemärkelse,
men också av åtgärder som tar sikte på klientens behov inom andra områden. Insatserna
skall baseras på resultatet av en allsidig utredning av klientens behov och resurser.391
Vid sidan av detta lämnade utredaren flera förslag om vårdens innehåll. Det
gällde bland annat en ny bestämmelse i lagen om att LVM-hem och socialnämnd ska
träffas överenskommelse om de insatser som ska vidtas såväl under som efter avslutad
LVM-vården.
Utredarens fokus på rättssäkerhetsfrågor ledde till flera förslag om de särskilda
befogenheterna inom vården. På ett principiellt plan föreslogs en lagfäst proportionalitetsprincip i LVM. Proportionalitetsprincipen innebär att en tvångsåtgärd i fråga om art,
styrka, räckvidd och varaktighet ska stå i rimlig proportion till vad som står att vinna med
åtgärden. Förslaget skulle ha kunnat motiveras med etiska argument, men utredaren höll
sig till en strikt juridisk argumentation med hänvisningar till ”doktrinen”, förvaltningsrätten och svensk rättspraxis utifrån bland annat Europadomstolens och EG-domstolens
rättstillämpning.392 När det gäller enskilda särskilda befogenheter vid LVM-hemmen
390 Prop. 1987/88:147, s. 11 och 17 ff.
391 SOU 2004:3, s. 423 f. och 457.
392 Ibid., s. 446 ff.
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föreslogs en lagfäst skyldighet att LVM-hem omhänderta påträffad otillåten egendom
samt en utvidgning av möjligheterna till provtagning vid misstanke om alkohol- och
drogpåverkan och dylikt.
Förslagen remissbehandlades och i mars 2005 lämnade regeringen några förslag
om ändringar i LVU till riksdagen (prop. 2004/05:123). Av de förslag som nämns ovan
ignorerades tanken på att byta begreppet ”missbrukare” mot ”person med missbruksproblem” medan förslaget om lagfäst krav på överenskommelser om vården gjordes om till
en bedömning om det önskvärda i andra former av samverkan. Regeringen gick däremot
vidare med förslagen om förtydligat syfte med LVM-vård och ökad rättssäkerhet kring
de särskilda befogenheterna. Förslaget om en lagfäst proportionalitetsprincip för de
särskilda befogenheterna föreslogs av regeringen också skrivas in i LVU.393
Socialutskottet ställde sig bakom regeringens förslag till lagändringarna
(2004/05:SoU15). Ändringarna beslutades av riksdagen och trädde i kraft den 1 juli 2005.
Missbruksutredningen
Ett betydligt större grepp om missbruksvården tog den särskilde utredare som regeringen
tillsatte i april 2008 med uppdraget att göra en översyn av den samlade svenska missbruksoch beroendevården. Utredare var den tidigare statssekreteraren m.m. Gerhard Larsson
och utredningen antog namnet Missbruksutredningen. Efter tre års arbete presenterade
utredningen sina överväganden och förslag (SOU 2011:35). Mot bakgrund av en omfattande problembeskrivning föreslogs bland annat att landstingen skulle ha det samlade
behandlingsansvaret inom missbruks- och beroendevården och att en särskild lag om
missbruks- och beroendevård (LMB) skulle införas med bestämmelser om den frivilliga
vården inom både kommuner och landsting.
För den vård som reglerades i LVM föreslogs en helt ny struktur. Utredningen valde
dessutom att genomgående tala om vård utan samtycke istället för tvångsvård som en
markering av att vård utan samtycke måste vara ett led i en utbyggd vårdkedja, där vård
med samtycke i öppna eller slutna former ingår.394 Missbruks- och beroendevård utan
samtycke skulle enligt utredningens förslag enbart regleras i LPT. Där skulle en likställighetsbestämmelse införas för att tydliggöra att lagen även omfattar patienter som till
följd av missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller dopningsmedel har
ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård.
Principiellt såg Missbruksutredningens tvång som livräddande insats som mer
acceptabelt än tvångsvård som medel att mer långsiktigt skapa motivation och förändra
livshållningen hos den enskilde. Samtidigt identifierade utredningen ett behov av att
behålla vissa människor i vård utan samtycke under mer utsträckta tidsperioder, och då
i syfte att till exempel förhindra snabbt och allvarligt återfall, eller i värsta fall behov av
nya livräddande tvångsinsatser. Tvång – då vanligen i form av öppen tvångsvård – kan
enligt utredningens bedömning även vara motiverat för att initiera och under en period
färdigställa utredningen och vidmakthålla behandlingsinsatser, särskilt av psykosocial
natur. Tvång i form av inlåsning ska dock alltid minimeras. Att bli inlåst innebär alltid en
integritetskränkning, och möjligheten att på ett ändamålsenligt och säkert sätt fortsätta
393 Prop. 2004/05:123, s. 43 f.
394 SOU 2011:35, s. 301.
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vården under frivilliga former eller som öppenvårdstvång med föreskrifter bör därför
prövas fortlöpande. Vid samsjuklighet mellan beroende och till exempel psykossjukdom
kan läkemedelsbehandling under tvång vara aktuellt för vissa personer. 395
Två lagtekniska alternativ var, enligt Missbruksutredningen, möjliga för att förbättra
tvångsvården av människor med allvarligt missbruk eller beroende.
Det första alternativet var att komplettera LVM med bestämmelser om medicinsk
behandling, starkare krav på en mer individuell vårdtid och flexibel prövning av vårdtidens längd samt en mer flexibel form av öppen tvångsvård. Utredningen såg flera svagheter med detta alternativ. Framför allt har många av dem som är aktuella för vård utan
samtycke enligt LVM samtidigt andra psykiska problem och också somatiska sjukdomar
som kräver behandling av den landstingsdrivna hälso- och sjukvården. Två parallella
tvångslagar för vuxna skulle också leda till fortsatt osäkerhet om när en reviderad LVM
ska användas. En mer praktisk invändning mot att behålla LVM var att den lagen inte
tillförsäkrade den enskilde samma rättssäkerhetsinstrument som LPT, bland annat rätten
till stödperson.
Det andra alternativet var att integrera LVM och LPT. Utredningen förordade alltså det
alternativet, främst av det grundläggande skälet att utredningen överhuvudtaget föreslog
ett samlat behandlingsansvar för landstingen inom missbruks- och beroendevården.396
Missbruksutredningens förslag remissbehandlades, men har inte lett till någon proposition om författningsändringar eller andra åtgärder.

Tvångs- och begränsningsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga

Det tvång som regleras i LVU och LVM sedan början av 1980-talet avser områden som
ingick i kommunernas ansvar vid socialtjänstreformens tillkomst och genomförande. Till
stor del är det äldre regler i barnavårds- och nykterhetsvårdslagarna som förts vidare, om
än med viktiga förändringar.
Andra frågor om tvångs- och begränsningsåtgärder inom socialtjänsten har aktualiserats efter hand när ansvaret för stöd eller vård för grupper med omfattande behov under
1990-talet fördes över från landstingen till kommunerna. Socialstyrelsen begärde 1999
att regeringen skulle tillsätta en utredning om hur rättsskyddet skulle kunna stärkas för
äldre personer som har nedsatt beslutsförmåga till följd av bland annat. demenssjukdom.
Myndigheten motiverade sin begäran med att återge flera konkreta problem. Bland annat
var det relativt vanligt att hela enheter var låsta så att personer med demenssjukdom inte
kunde ta sig ut och att skyddsåtgärder ibland användes på ett sätt som strider mot lag. Till
det kom att rättsskyddet för personer med nedsatt beslutsförmåga var otillräckligt och
att gällande normering inte gav tillräcklig vägledning för personalen. I andra länder, som
Danmark och Norge, fanns tvångs- och begränsningsåtgärder för personer med nedsatt
beslutsförmåga.397
Acceptansen för en legalisering av vissa former av tvång inom dessa områden har
dock varit avsevärt mindre än inom barn- och ungdomsvården och missbruks- och
beroendevården. Den enda kommitté som särskilt tagit upp dessa frågor är Utredningen
395 Ibid., s. 301 f.
396 Ibid., s. 306.
397 SOU 2006:110 s. 22 f.
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om skyddsåtgärder inom vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga. Den
tillsattes 2005 av regeringen för att överväga om det finns behov av att införa bestämmelser om skydds- eller tvångsåtgärder inom vården och omsorgen av äldre personer som
har nedsatt beslutsförmåga främst till följd av demenssjukdom. Utredningen leddes av
f.d. justitieombudsmannen Jan Pennlöv.
I sitt slutbetänkande (SOU 2006:110) föreslog utredningen att en särskild lag skulle
reglera medicinsk behandling förenad med direkt tvång eller som ges på annat sätt för att
undvika sådant tvång som till exempel att blanda medicin i mat eller dryck utan patientens vetskap. Som huvudmotiv för en lagstiftning åberopade utredningen bättre skydd
och rättssäkerhet för den enskilde, minskad användning av tvångs- och begränsningsåtgärder, ökad säkerhet för personalen i dagligt arbete, reglerad och förbättrad information
till närstående samt krav i Regeringsformen och Europakonventionen.398
Lagen skulle tillämpas inom den primärkommunala socialtjänsten, dvs. i verksamheter som socialnämnd eller motsvarande ansvarar för och inom ramen för kommunens
sjukvårdsansvar. Grundvillkoret för att omfattas av lagen skulle vara att patienten till
följd av demenssjukdom saknar förmåga att lämna ett grundat ställningstagande till den
medicinska behandling som bedöms nödvändig med hänsyn till hans hälsotillstånd.
Ett ytterligare villkor skulle vara att patienten 1) har beviljats bistånd i form av särskilt
boende och dagverksamhet enligt SoL eller beviljats insatserna ”bostad med särskild
service för vuxna” eller ”daglig verksamhet” enligt LSS, eller 2) har flyttats mot sin vilja
till ett särskilt boende utan att ha beviljats sådant bistånd enligt SoL eller insats enligt
LSS. Vidare skulle den grundläggande förutsättningen för att behandla en patient med
tvång vara att patientens hälsotillstånd annars riskerar att allvarligt försämras. Medicinsk
behandling med tvång skulle inte vara tillåten i patientens vanliga bostad.399
Den föreslagna lagen skulle inte omfatta personer med nedsatt beslutsförmåga till
följd av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Utredningen konstaterade att
det med all säkerhet finns personer med nedsatt beslutsförmåga och liknande beteende
och skaderisker bland personer med utvecklingsstörning samt personer med förvärvad
hjärnskada till exempel på grund av stroke. I ett första skede borde dock personkretsen
begränsas till personer med demenssjukdom oavsett om de fyllt 65 år eller inte. Frågan
om att utöka personkretsen borde tas upp när lagen utvärderats efter fem år.400
De konkreta tvångs- och begränsningsåtgärder som kunde tillåtas i syfte att förhindra
att personer i lagens personkrets utsätter främst sig själva, och ibland även andra, för
uppenbar risk var att
• flytta en person till ett särskilt boende,
• låsa ytterdörren eller dörren till en avdelning eller enhet,
• använda sänggrindar, brickbord, bälte, sele eller liknande anordningar,
• använda pejlings- och larmanordningar,
• hålla fast eller föra bort en aggressiv person till ett annat rum samt
• fullfölja nödvändiga omvårdnadsinsatser trots att den enskilde gör motstånd.

398 Ibid., s. 30.
399 Ibid., s. 40.
400 Ibid., s. 31.
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Andra tvångs- och begränsningsåtgärder skulle även i fortsättningen vara otillåtna. Det
gällde exempelvis att isolera personer genom att låsa in dem i sina bostäder/rum eller att i
övrigt använda lagens tvångs- och begränsningsåtgärder i situationer som inte är förenade
med en uppenbar risk för att den enskilde kan drabbas av en allvarlig personskada.401
När det gällde behovet av de föreslagna reglerna bedömde utredningen att det inte är
realistiskt att tro att personer med nedsatt beslutsförmåga på grund av demenssjukdom
kommer att kunna vårdas helt utan inslag av tvång, begränsningar av rörelsefriheten eller
inskränkningar i integritetsskyddet. Personalen skulle alltid komma att behöva genomföra vård och omsorg utan den enskildes samtycke, och ibland även mot dennes vilja,
för att kunna ge nödvändig omvårdnad och förhindra allvarlig skada.402 Utredningens
studiebesök och övriga kontakter hade visat att de tvångs- och begränsningsåtgärder som
användes i Sverige var låsta dörrar, sänggrindar, brickbord och selar samt olika former av
larm. Det förekom också att medicin blandas i mat eller dryck och att läkemedel används
för att lugna och dämpa personer som stör och oroar övriga på enheten/avdelningen.403
Utredningen framhöll dock att tvångs- och begränsningsåtgärder ska vara den sista
utvägen och endast användas när det inte är möjligt att skydda den enskilde eller annan
person på något annat sätt. Åtgärderna skulle inte få vara mer omfattande och ingripande
än vad som är nödvändigt för att undvika den aktuella risken. De skulle alltid kunna
försvaras med etiska och behandlingsmässiga motiv och aldrig få användas för att minska
behovet av personal.404
I fråga om värdegrund och etiska utgångspunkter pekade utredningen på formuleringar i SoL, HSL och LSS om självbestämmande, integritet, respekt för alla människors
lika värde och den enskilda människans värdighet. Dessa formuleringar skulle också bli
giltiga i den föreslagna lagen om tvångs- och begränsningsåtgärder för personer med
demenssjukdom. Lagens målgrupp bedömdes också uppfylla alla krav för att ingå i
prioriteringsgrupp 1 enligt riksdagens beslut om riktlinjer för hur hälso- och sjukvårdens
resurser ska prioriteras efter olika patientgruppers behov. Etiska aspekter på tvångs- och
begränsningsåtgärder belystes genom två praktikfall som Socialstyrelsens etikråd för
socialtjänsten hade diskuterat och dokumenterat. Praktikfallen beskrev, enligt utredningen, två grannlaga, laddade och svårlösta problemsituationer som kan förekomma
inom demensvården. Det gällde dels när och hur det är försvarligt att dels medicinera,
dels flytta en person med demenssjukdom utan dennes samtycke.405 Utredningen
presenterade också till en lista med etiskt viktiga krav för att använda lagens tvångs- och
begränsningsåtgärder:
• Lagen ska syfta till att minska omfattningen av tvångs- och begränsningsåtgärder.
• Personer med nedsatt beslutsförmåga på grund av demenssjukdom ska kunna leva
ett så normalt och värdigt liv som möjligt, även om det innebär vissa risker.
• Ingen ska behandlas kränkande eller nedvärderande.

401
402
403
404
405

Ibid., s. 32.
Ibid., s. 30.
Ibid., s. 25.
Ibid., s. 30.
Ibid., s. 27.
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•
•

Tvångs- och begränsningsåtgärder får aldrig användas för att kompensera brist på
personal, bristande utbildning hos personalen eller brister i lokaler och utrustning.
Tvångs- och begränsningsåtgärder ska alltid användas så kortvarigt och skonsamt
som möjligt och med största möjliga hänsyn till den enskilde och dennes
närstående.406

Utredningens förslag remissbehandlades och bereddes en längre tid i Regeringskansliet. Nästan sex år efter att utredningen avslutat sitt arbete överlämnade regeringen en
lagrådsremiss med en ny lag om vissa tvingande skyddsåtgärder inom socialtjänsten. I
lagrådsremissen konstaterade regeringen att tvingande skyddsåtgärder ibland kan behöva
användas för att skydda den demenssjuke från en allvarlig skada. Sådana åtgärder måste
ha ett tydligt lagstöd så att de som arbetar i vården inte ska behöva känna osäkerhet om
vad som är tillåtet. En reglering kan stärka den demenssjukes rättssäkerhet, men också ge
medarbetarna i vård och omsorg om personer med demenssjukdom ett stöd i det dagliga
arbetet med att bedöma vilka handlingssätt som står till buds för att ta hand om personer
med demenssjukdom på bästa möjliga sätt. Omsorgen om demenssjuka personer måste
kunna bedrivas med så få inslag av tvång som möjligt, framhöll regeringen.407
I lagrådsremissen föreslogs en ny lag för att reglera möjligheten för en socialnämnd
att fatta beslut om att vissa tvingande skyddsåtgärder inom socialtjänsten får vidtas mot
en person med demenssjukdom. Ett beslut om tvingande skyddsåtgärd skulle få fattas
om den som beslutet avser hade beviljats bistånd enligt SoL i form av särskilt boende,
dagverksamhet eller hemtjänst och om denne, till följd av sin demenssjukdom, saknade
förmåga att lämna ett grundat ställningstagande till behov av vissa åtgärder samt om
frivilliga åtgärder hade visat sig vara otillräckliga. Vidare skulle krävas att åtgärden var
nödvändig för en god och säker omsorg. Endast de åtgärder som angavs i lagförslaget
skulle få vara möjliga att använda. Lagförslaget föreslogs träda i kraft den 1 juli 2014.
Regeringen skrev att remissopinionen varit delad på viktiga punkter. Till skillnad från
utredningen föreslog regeringen inte att skulle kunna tillämpas på enskilda som beviljats
vissa insatser enligt LSS. Inte heller föreslogs någon lag om tvingande skyddsåtgärder vid
medicinsk behandling i vissa fall.
Efter några veckor drogs lagrådsremissen tillbaka och något mer förslag har inte
kommit från regeringen om tvångs- och begränsningsåtgärder i demensvården.

406 Ibid., s. 32 f.
407 God vård och omsorg om personer med demenssjukdom samt regler för skydd och rättssäkerhet. Lagrådsremiss. 2012.
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Slutsatser och diskussion
Samtycke eller inte samtycke?

Frivillighet var en av socialtjänstreformens hörnstenar. Den grundläggande regleringen
av området gjordes i SoL, som endast omfattar insatser som den enskilde inte motsätter
sig. Den tvångsvård som kan vara berättigad regleras för sig, i LVU och LVM. I tidigare
lagar blandades tvångsvård med andra insatser.
Bakom uppdelningen fanns en strävan efter ökad rättssäkerhet för den enskilde,
inklusive vårdnadshavare vid omhändertagande av barn. Denna strävan konkretiserades
genom att beslut om tvångsvård bara skulle få fattas av domstol. Det fanns också en tydlig
vilja att framhålla frivilligheten som ett eget värde och en förutsättning för att socialtjänstens insatser ska ge önskade resultat. Enligt SoL:s portalparagraf ska verksamheten
bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet och dessutom,
med hänsyn till människans eget ansvar, frigöra och utveckla den enskildes resurser. Det
ligger nära till hands att se motiverande arbete för frivilliga kontakter med socialtjänsten
som en del av det frigörande och utvecklande arbetet. I 3 § LVM anges även tvångsvård
vid missbruk ska syfta till att motivera den enskilde till frivilliga insatser.
Frivillighetens ökade vikt hör till socialtjänstreformens viktigaste landvinningar. Men
de situationer som regering och riksdag ansett kräva tvångsmöjligheter för socialtjänsten kom i skymundan och utreddes inte lika noga av Socialutredningen som de andra
delarna av verksamheten. Utredningen ansåg överhuvudtaget inte att det behövdes en
tvångslag inom missbruksområdet, och LVM förbereddes och beslutades efter SoL och
LVU. Senare har SoL, LVU och LVM setts över var för sig utan att diskuteras som en
sammanhängande lagstiftning. De förslag som kommit om mer samlade regelverk har
inneburit andra uppdelningar av verksamheter genom särskilda lagar om barnskydd eller
missbruks- och beroendevård.
Viljan att framhålla frivilligheten utgick från att det finns en tydlig gräns mellan frivillighet och tvång och att den gränsen är begriplig och möjlig att kommunicera för den
enskilde. Nyckelordet för detta blev ”samtycke”.
I förarbetena diskuteras inte samtycket och dess förutsättningar samlat. I regeringens
förslag till 1980 års LVU problematiserades samtycket i några situationer. Några år senare
ansåg Socialberedningen ansåg att det var onödigt och olämpligt att avkräva familjen
ett uttryckligt samtycke till vård av barn. Beredningen föreslog att ett tvångsomhändertagande istället skulle bli aktuellt om föräldrarna eller den unge – om han fyllt 15 år
– motsätter sig behövlig vård utanför hemmet.
Signaler om att gränsen mellan frivillighet och tvång inte alltid är tydlig har kommit
från de kommittéer som sett över LVU. De har refererat uppgifter om att hot om tvångsinsatser används för att mer eller mindre pressa fram samtycken från vårdnadshavare,
barn och unga. I LVU har lagstiftaren själv skapat en viss oklarhet genom att använda
den märkliga termen ”mellantvång” för vissa insatser som kan beslutas utan samtycke
men inte verkställas med tvång.
Lagtexterna är inte heller helt samordnade. I SoL refereras till LVU och LVM för
bestämmelser om vård utan samtycke (1 kap. 3 § SoL). I LVU är förutsättningen att det kan
antas att behövlig vård inte kan ges med samtycke (1 § LVU) medan LVM beskriver tvångsvård
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som vård oberoende av samtycke. Skillnaderna ska inte överdrivas och har i praktiken kanske
ingen större betydelse. Men det kan noteras att formuleringen i LVM antyder ett arv från
de äldre barnavårds- och nykterhetsvårdslagarnas bestämmelser, som innebar att samhället var skyldigt att ingripa i vissa specificerade situationer oavsett vilken uppfattning som
den enskilde hade eller kunde tänkas ha om det.
Med tanke på samtyckets grundläggande och till synes självklara betydelse är det
intressant att det nu ifrågasätts ur delvis nya perspektiv. I en artikel om samtyckeskonstruktionen i LVU kritiserar Pernilla Leviner den juridiska lösningen för att leda till en
gråzon med svårbegripliga skiften mellan frivillighet och tvång. Hon går dock djupare
och ifrågasätter den underliggande uppfattningen om människan som autonom och
kapabel att fatta beslut också i utsatta situationer. Leviner refererar internationell forskning i filosofi och juridik om relational autonomy, där människors behov av stöd och hjälp
från andra vid beslutsfattande uppmärksammas. Hon nämner inte Socialberedningens
förslag under 1980-talet, men frågar i likhet med beredningen om det alltid är nödvändigt
och lämpligt att avkräva föräldrar, barn och unga tydliga ställningstaganden när de som
är som mest sårbara och pressade. Enligt Leviner skulle ett alternativ till dagens samtyckeskonstruktion vara att utgå från allvarlighetsgraden i olika situationer och samhällets
ansvar att ingripa i vissa lägen, men det förutsätter en större roll för domstolar vid tvångsingripanden än vad de har i Sverige.408
Leviner går inte in på LVM utan håller sig till barn- och ungdomsvården, där den
enskildes behov av stöd från andra vid beslutsfattande har en särskild förutsättning genom
vårdnadshavares ansvar och samhällets skyldigheter att ibland ingripa när vårdnadshavare inte bedöms säkerställa barnets bästa. Den grundläggande uppfattningen om den
autonoma människan är dock vägledande inom hela socialtjänstområdet, och den internationella diskussion som hon hänvisar till avser både barn och vuxna.
När är tvång berättigat?

Frivillighetens betydelse motiverades i första hand principiellt under socialtjänstreformen, och insatser med och utan samtycke skildes alltså åt i olika lagar. Gränsdragningarna kring de situationer där tvång kan anses berättigat ger däremot inryck av en relativt
stor pragmatism, med etiska principer som varvats med mer eller mindre tydliga avsteg
och undantag.
Intrycket av pragmatism kan bero på att kommittéer, regeringar och lagstiftare har
haft svårt att tydligt formulera vad som i grunden rättfärdigar tvång inom socialtjänsten.
Utredningen om tvångsvård för barn och unga är ett undantag från den regeln. Utifrån
ett barnrättsperspektiv med grund i FN:s barnkonvention föreslog utredningen ett syfte
med vården som utgick från barnets rätt till skydd och stöd. I övrigt har samhällets ansvar
och behov av tvångsmedel i vissa situationer till skydd för enskilda varit den dominerande
utgångspunkten. Socialutredningen anknöt i sina tidiga diskussioner till trygghetsbegreppet som en gemensam nämnare för olika insatser med och utan samtycke, men fullföljde
inte tankelinjen i sitt slutbetänkande.
408 Pernilla Leviner, ”Samtyckeskonstruktionen i LVU – en analys av gränsdragningen mellan frivillighet och tvång, grundantaganden om människans autonomi samt barns begränsade självbestämmanderätt”. I Tvångsvård av barn och unga. Red. Pernilla
Leviner och Tommy Lundström, 2017, s. 126–150.
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Till det som ger intryck av pragmatism hör valet av områden där tvång kan anses
berättigat. Acceptansen för tvångsingripanden är större vid beteenden som förutsätts
kunna bli annorlunda genom vård och behandling – eller som går ut över barn – än vid
beteenden till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning. Tvångsregler till skydd för
barn och unga och inom missbruks- och beroendeområdet har en lång tradition från
fattigvårdens och socialvårdens tid, och det var en viktig del av socialtjänstreformen att
ta ställning till dessa regler och dess fortsatta utformning. Tvång som utövats i det tysta
mot exempelvis äldre personer och människor med funktionsnedsättningar har inte på
motsvarande sätt lyfts fram och reglerats annat än genom generella förbud. Den utredare
som föreslog en reglering av skyddsåtgärder inom demensvården fick inte gehör hos
regeringen. Det finns givetvis många goda skäl att inte öppna för tvångsinsatser inom
fler delar av socialtjänsten. Inte minst kan principen om frivillighet driva fram förändringar som gör verksamheter och personal mer lyhörda för de enskilda och deras behov.
Men det finns ingen samlad diskussion om tvångets berättigande inom olika delar av
socialtjänsten, trots att exempelvis demensvården är ett område som kommunerna fått ett
större ansvar sedan socialtjänstreformen genomfördes.
På en punkt förändrades de grundläggande förutsättningarna för tvångsingripanden
genom tillkomsten av de första versionerna av LVU och LVM. Sådana ingripanden skulle
i fortsättningen bara kunna motiveras med hänsyn till den enskildes egen situation.
Möjligheterna att ingripa till skydd för annan person avskaffades efter att ha varit en
del av fattigvårdens och socialvårdens ordningsskapande uppdrag. Lagstiftaren gav dock
även här prov på viss pragmatism genom det så kallade närståendeskyddet i LVM. Enligt
3 § LVM ska tvångsvård beslutas om någon till följd av missbruket kan befaras komma att
allvarligt skada någon närstående eftersom konsekvenserna av att slopa skyddet bedömdes bli för stora.
Rekvisiten för vad som kan anses vara till skydd för den enskilde kvarstod till stora
delar från barnavårds- och nykterhetsvårdslagarna. Även åldersgränserna i barnavårdslagen bibehölls trots att myndighetsåldern sänktes till 18 år under 1970-talet. Socialutredningen utgick från 18-årsgränsen i sitt förslag till LVU, men regeringen och riksdagen
ville att det även i fortsättningen skulle vara möjlig att i vissa situationer bereda vård utan
samtycke för personer som fyllt 18 år men inte 21 år. Därmed kom en grupp vuxna och
myndiga personer att omfattas av andra tvångsregler än andra vuxna och myndiga personer. Den omständigheten har knappast alls kommenterats i förarbetena. Utredningen
om tvångsvård för barn och vuxna refererade en skrivelse från en kammarrätt om att
18-årsgränsen i vissa fall kunde ifrågasättas utifrån Europakonventionen. Utredningen
valde dock att spela ned frågan med hänvisning till att frågan inte prövats av Europadomstolen. Att ungdomsgruppen mellan 18 och 21 år inte omfattas av det barnrättsperspektiv som utredningen åberopar som värdegrund kommenteras inte heller närmare.
Motivet till att behålla möjligheternas till tvångsvården för de unga som fyllt 18
år tycks närmast vara brist på bättre alternativ och samhällets behov av medel för att
åtminstone inte bara vara en passiv åskådare till vissa beteenden som kan skada den unge.
Enligt 1 § LVU får den som har fyllt 18 men inte 21 år beredas vård med stöd av lagen
”om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är
lämpligare än någon annan vård”. Bestämmelsen syftar bland annat till att framhålla vård
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enligt LVU som alternativ till LVM-insatser. Men den kan också läsas som ett uttryck
för viss hjälplöshet i det samlade vårdsystemet, särskilt när den unge har omfattande och
sammansatta behov.
Vad ska tvångsvården leda till?

Ur ett etiskt perspektiv vore det rimligt att den vård som genomförs med tvång omfattas
av de högst ställda kvalitetskraven, som en konsekvens av att samhället ingriper mot den
enskildes vilja och för att säkerställa att de behov som ledde till ingripandet möts med
rätt vård. En sådan proportionalitetsprincip skulle kunna motiveras med utilitaristiska
argument lika väl som med åberopande av den enskildes rätt till vård efter behov och
samhällets förpliktelse att tillgodose de största och mest komplexa behoven. Ändå är det
svårt att hitta sammanhängande analyser och tydliga ställningstaganden i förarbetena till
vad tvångsvården ska leda till och hur önskade resultat kan säkerställas.
Både LVU och LVM hänvisar till SoL när det gäller vårdens innehåll och utformning
(2 § respektive 10 §). 1 § LVM hänvisar dessutom till de mål som anges i SoL, och i 3 §
LVM anges att insatser enligt lagen ska syfta till att genom behövliga insatser motivera
missbrukaren så att han eller hon kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt
behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt missbruk.
I LVU finns inga mål för vården och bara en inledande hänvisning till att insatser för
barn och unga enligt SoL ska göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes
vårdnadshavare. Dessutom upprepas kravet på att barnets – här den unges – bästa ska
vara avgörande vid beslut enligt lagen. Utöver det finns bland annat principiella uttalanden i förarbetena om återförening med föräldrarna och krav i 21 § LVU på att socialtjänsten noga ska förbereda den unges återförening med den eller dem som har vårdnaden om
honom eller henne.
Hänvisningarna till SoL är intressanta. Där framhålls frivillighet som en förutsättning
för att arbetet och måluppfyllelsen. I vilken mån är de mål och uppgifter som anges i SoL
relevanta om insatserna istället utförs med tvång? Och om de är relevanta, har då frivilligheten en så avgörande betydelse för vårdresultaten som det sägs i förarbetena? Kommittéer, regeringar och lagstiftare ger inga svar på detta. När det gäller missbruksvården har
frågorna tagits upp av Anders Bergmark och Lars Oscarsson i en kritisk diskussion av de
etiska principerna och deras tillämpning inom området.409
Den inledande hänvisningen i LVU till SoL är intressant också av ett annat skäl. Den
lyder:
1 § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den
unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i SoL (2001:453). Insatserna ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet.

Det är alltså bara det som sägs om samförstånd som direkt omfattas av hänvisningen
till SoL. Den andra meningen står på egna ben trots att det som sägs om respekt för
den enskildes integritet är en direkt upprepning av vad som anges i SoLs portalparagraf.
409 Anders Bergmark och Lars Oscarsson, ”Om legitimitet och etik inom missbruksvården”, i Etik och socialtjänst. Om förutsättningarna för det sociala arbetes etik. Red. Ulla Pettersson. 4 uppl. 2013, s. 73 ff.
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Upprepningen är dock inte fullständig. I portalparagrafen står det om människornas
självbestämmanderätt och integritet; människovärde nämns varken där eller någon
annanstans i den lagen. Om det innebär att människovärde är ett särskilt framhävt värde i
LVU är oklart. Paragrafens andra stycke är nämligen formulerat som en invändning eller
reservation mot det första stycket: ”Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt
denna lag […].” Det är alltså svårt att utläsa vad lagstiftaren menar är gemensamt för
socialtjänstens insatser för barn och unga och vad som bara gäller för insatser enligt LVU.
För insatser med stöd av LVU har Utredningen om tvångsvård för barn och unga
föreslagit mål och kvalitetskrav i syfte att konkretisera barnrättsperspektivet. Något
motsvarande förslag finns inte avseende LVM. Utredningen om tvångsvård för barn och
unga har också problematiserat det som sägs i lagen om återförening mellan föräldrar och
omhändertagna barn. Med hänvisning till barnrätten och barnets bästa har utredningen
föreslagit att vården i vissa fall ska kunna fortsätta även om det ursprungliga skälet till
tvångsomhändertagandet inte längre kvarstår och föräldrarna önskar en snabb återförening. Detta är alltså ytterligare en punkt där potentiella målkonflikter är inbyggda i
lagstiftningen. De kompliceras av att både gälla barnets rätt i förhållande till föräldrarnas
och tvångets berättigande i förhållande till frivillighet.
Ytterligare en oklarhet som påverkar måluppfyllelse och kvalitet inom tvångsvården
gäller hälsobegreppet. Eftersom rekvisiten för insatser enligt LVU hänvisar till påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas så skulle vården kunna antas ha
som mål att säkra den unges hälsa och utveckling. Flera utredningar har också tydligt
visat att ohälsa – inte minst psykisk – spelar en viktig roll för de behov som LVU-vården
ska möta. Som vi såg i det förra kapitlet ingår hälsa däremot inte i den målstruktur som
lagstiftaren uppställt för socialtjänsten mer än möjligen som en fråga för samverkan med
hälso- och sjukvården. Det finns alltså ett glapp mellan de kriterier som gäller för att
tvångsingripanden ska få göras med stöd av LVU och resultatet av de insatser som de
avser. Hälsobegreppets betydelse i rekvisiten och för vården har dessutom i stort sett
förbigåtts med tystnad i de översyner som gjorts av LVU.410
Frågan om hälsobegreppets betydelse är i princip densamma inom LVM-området,
men tycks inte ha utretts och diskuterats lika ofta där. Dessutom är missbruk inte bara
en term för sociala vårdbehov, det är också en diagnos som används inom hälso- och
sjukvården.

410 Utredningen om tvångsvård för barn och unga föreslog dock bestämmelser om hälsoundersökningar i samband med omhändertaganden, vilka med vissa förändringar gäller sedan den 15 april 2017 (prop. 2016/17:59).

149

Socialtjänstens målgrupper
Målgruppsindelningen

Socialtjänstens målgrupper beskrivs på något olika sätt i SoL och dess förarbeten. Variationerna hänger samman med förändringar av socialtjänstens ansvar och uppgifter, men
också med skiften av begrepp och termer för att beskriva verksamheten och dess syften.
Socialutredningen beskrev i principbetänkandet från 1974 fem särskilda målgrupper:
• familjer med barn
• ungdomar
• missbrukare av beroendeframkallande medel
• handikappade
• de äldre.411
För dessa grupper föreslogs olika mål, principer och inriktningar gälla. Indelningen
i barnfamiljer och ungdomar är intressant. Yngre barn var alltså vid denna tid inte så
mycket en målgrupp i egen rätt. Å andra sidan nämndes barnfamiljer för sig, vilket annars
inte är vanligt i SoL:s förarbeten.
I slutbetänkandet från 1977 hade målgruppsindelningen i förslaget till socialtjänstlag delvis blivit en annan. Nu formulerades den indirekt utifrån socialtjänstens
verksamhetsgrenar:
• barnomsorg
• äldreomsorg
• annan särskild omsorg.412
Den sista punkten syftade på insatser för de som av fysiska eller andra skäl möter
betydande svårigheter i sin livsföring och kallade handikappade. När det gäller de
målgrupper som urskildes tre år tidigare är det mest iögonenfallande att missbrukare och
ungdomar inte längre nämns. En förklaring kan vara att de förslag som utredningen lade
om tvångsvård för ungdomar respektive missbrukare gjorde det mindre tydligt vad som
skulle skrivas in i just SoL. När det gäller ungdomsgruppen inkluderades den dessutom i
utredningens användning av begreppet ”barnomsorg”.
Den föreslagna målgruppsindelningen stod sig i huvudsak i regeringens proposition
om socialtjänstlag från 1979 och socialutskottets förslag året efter. I 1980 års SoL bibehölls
verksamhetsperspektivet på målgrupperna, samtidigt som dessa språkligt ”förmänskligades” genom att målgrupperna blev synliga för sig:
• omsorger om barn och ungdom
• omsorger om äldre människor
• omsorger om människor med handikapp.413

411 SOU 1974:39, s. 279.
412 SOU 1977:40, s. 33 f.
413 Prop. 1979/80:1, s. 7 f.
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Ungdomarna var alltså synliga på nytt, nu tillsammans med barnen. Vid sidan av dessa
målgrupper nämndes också missbruksområdet i en särskild bestämmelse. Där angavs en
skyldighet för socialtjänsten att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra
beroendeframkallande medel, särskilt bland barn och ungdom, men också skyldigheter
att informera om skadeverkningar av missbruk, att stödja den enskilde missbrukaren och
se till att han får den hjälp eller vård som behövs för att komma ifrån missbruket.
Trots att ”omsorg” nu blev en central term för socialtjänstens arbete för olika målgrupper diskuteras inte innebörden av termen i förarbetena. Möjligen ska ordvalet uppfattas
som ett sätt att särskilja arbetet med service och socialt stöd från det ekonomiska försörjningsstödet och behandlande vårdinsatser. Av de betydelser av ”omsorg” som ordböcker
och uppslagsverk beskriver är det närmast den som avser vård och skötsel av någon eller
något som är aktuell i socialtjänstsammanhang. En annan av dessa betydelser kan också
vara relevant: ett engagerat och noggrant arbete för en viss sak.414 Men det är knappast
meningsfullt att leta efter en exakt innebörd av ”omsorg” som väglett kommittéer och
lagstiftare. Poängen är snarare att ordet inte redan hade en så distinkt betydelse att det i
förväg styrde och band upp socialtjänstens tänkta arbete alltför mycket. (Den betydelse
som ordet börjat få genom de särskilda omsorgerna för personer med utvecklingsstörning gällde vid denna tid främst landstingens verksamhet.) Genom valet av omsorg som
central term kom fokus i varje fall att hamna på verksamheten snarare än på de som ingick
i målgrupperna. Utgångspunkten blev vad socialtjänsten skulle göra för grupperna, inte
vad människorna i dem hade rätt att kräva eller förvänta sig av socialtjänsten.
Enskilda vuxna med försörjningsproblem hörde givetvis till socialtjänstens målgrupper i 1980 års SoL och dess förarbeten, men uppmärksammades inte på det sättet i förslag
om bestämmelser och motivtexter. Istället för att framhäva försörjningsfrågan och
mottagarna av ekonomiskt bistånd, markeras de generellt förebyggande aspekterna och
de särskilda behoven hos några grupper som inte primärt omfattas av försörjningsplikten
(barn och ungdomar, äldre).
Socialtjänstkommittén föreslog 1994 en språkligt och innehållsligt omstuvad
målgruppsindelning. Till skillnad från i 1980 års SoL ville kommittén nämna målgrupperna direkt som jämställda mottagare av socialtjänstens arbete på samhälls-, grupp och
områdesnivå. Mottagarna skulle dessutom listas för sig och med angivande av målet för
insatserna i en särskild bestämmelse. Där föreslogs följande mottagare eller målgrupper
nämnas:
• den enskilde får arbete, bostad och utbildning
• barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden
• äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt och ha en aktiv och
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra
• människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i
sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra
• människor som missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel
kommer ifrån sitt beroende

414 Se t.ex. Nationalencyklopedins Ordbok, D 2, 1996, s. 513 f. Jfr Svenska Akademiens Ordbok, uppslagsordet ”omsorg”,
http://www.saob.se/artikel/?seek=omsorg&pz=1 (hämtad 2017-08-03).
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•

människor som saknar medel till sitt uppehälle ges möjlighet att klara sin
försörjning.415

Socialtjänstkommittén föreslog också att listan skulle kompletteras med närstående som
vårdar långvarigt sjuka, äldre eller människor med funktionshinder och som bör få stöd
och avlastning genom socialtjänsten.416
I jämförelse med 1980 års SoL fick alltså den enskilde – oavsett annan grupptillhörighet – en egen plats i sammanhanget. Detsamma gällde personer med försörjningsproblem
och personer med missbruksproblem. Omsorgsbegreppet försvann helt ur målgruppsbeskrivningen utan närmare motivering.
Regeringen gick vidare med förslaget att skriva in de som vårdar närstående som är
långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder som ytterligare en målgrupp
för socialtjänsten.417 Socialtjänstkommitténs förslag till ökad överskådlighet när det gäller
målgrupperna fick också genomslag i lagtexten, men på ett annat sätt än kommittén
avsett. I den nya lagen (2001:453) ingick en kapitelindelning av lagen som bland annat
innebar att de särskilda bestämmelserna för olika grupper samlades i ett eget kapitel (5
kap.). Där ingick från början följande grupper med egna underrubriken:
• Barn och unga
• Äldre människor
• Människor med funktionshinder
• Missbrukare
• Anhörigvårdare
• Brottsoffer.
För respektive grupp angavs socialtjänstens mål och medel i särskilda bestämmelser.
Någon tydlig åldersavgränsning av gruppen unga gjordes inte. Den nya termen anhörigvårdare innebar ingen förändring i sak; jämfört med Socialtjänstkommitténa förslag.
Införandet av gruppen brottsoffer var ett resultat av förslag från Brottsofferutredningen
(SOU 1998:40) .418
Med mindre förändringar har målgruppsindelningen bestått till i dag. Istället för
Anhörigvårdare används nu underrubriken Personer som vårdar eller stödjer närstående
(2009:549). Skuldsatta personer har tillkommit som målgrupp genom en ändring 2016
(2016:686). Gruppen missbrukare har vidgats till att gälla personer som missbrukar spel
om pengar genom att spelmissbruk likställs med substansmissbruk (2017:809).
Vid sidan av förändringar i SoLhar socialtjänstens målgrupper påverkats av andra
lagändringar. Förutom de förändringar som beskrivs ovan i kapitlet om tvång i socialtjänsten gäller det gäller förändringarna i samband med Ädelreformen och Psykiatrireformen samt införandet av LSS under 1990-talet.
I det här kapitlet beskrivs och analyseras hur värdefrågor behandlats i kommittébetänkanden och andra förarbeten avseende tre av de målgrupper som nämns ovan: barn
415
416
417
418

SOU 1994:139, s. 67.
Ibid., jfr s. 329 ff.
prop 1996:97:124, s. 6 och 130 ff.
Prop. 2000/01:79, s. 6 och 35 ff.
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och unga, personer med funktionshinder och äldre personer. Dessa grupper var aktuella
redan i Socialutredningens principbetänkande och har fortsatt att vara det genom alla
översyner och lagändringar inom området. Samtidigt har grupperna i hög grad påverkats
av de förändringar som skett av socialtjänstens ansvar och uppgifter.

Barn och unga
Innebörd och avgränsning

Ingen enskild målgrupp för socialtjänstens verksamhet berörs av så många bestämmelser
i SoL som barn och unga. Så var det redan i 1980 års SoL (se 12–18, 25–32 §§), och
antalet bestämmelser har ökat ytterligare över tid sedan 2001 års SoL infördes. I lagens 5
kap. med bestämmelser om särskilda grupper anges ett antal uppgifter för socialtjänsten
avseende barn och unga (1–3 §§), men gruppen berörs också särskilt av bestämmelser i
andra kapitel. Det gäller regler om socialsekreteras kompetens (3 kap. 3 a–c §§ och 6 a–c
§§) samt vård utanför det egna hemmet, inklusive internationella adoptioner (6 kap. 5–16
§§). Dessutom är barn den enda målgrupp som uppmärksammas för sig i det inledande
kapitlet om socialtjänstens mål (se reglerna om barnets bästa i 1 kap. 2 §). Till dessa
bestämmelser kommer reglerna i LVU, som helt och hållet avser barn och unga.
Trots det stora intresset för målgruppen har det funnits en del oklarheter i beskrivningen av den. Det gäller i första hand ”ungdomarna” eller ”de unga” – båda benämningarna används på ett likartat sätt i förarbeten och lagtexter.
Socialtjänstutredningen definierade ungdomar som personer i åldern 13–19 års
ålder i sitt principbetänkande 1974, där ungdomar och barnfamiljer beskrevs som olika
målgrupper.419 Den övre gränsen stämde med vad som gällde för vissa insatser enligt 1960
års barnavårdslag medan den nedre gränsen antydde att barn var personer upp till 12 års
ålder. Myndighetsåldern, som just 1974 sänktes till 18 år, spelade uppenbarligen ingen
roll i sammanhanget. När utredningen återkom med sitt slutbetänkande tre år senare
hade barn och ungdomar slagits ihop som mottagare av barnomsorg, en term som utredningen använde om alla insatser i den sociala barn- och ungdomsvården.420 Som framgår
ovan i kapitlet om tvång i socialtjänsten tog utredningen nu fasta på myndighetsåldern
som gräns för insatser utan samtycke enligt den lag om tvångsinsatser för barn och unga
som föreslogs i slutbetänkandet. Efter beredning och fortsatt lagstiftningsprocess kom
ungdomar att bli synliga som målgrupp i både 1980 års SoL och samma års LVU. I LVU
blev det tydligt att ungdomar nu var personer upp till 20 års ålder medan de i förarbetena
till SoL mer vagt beskrevs som personer ”upp till 20-årsåldern”.421 Dessa avgränsningar
har bestått i 2001 års SoL och 1990 års LVU. Förslag på förtydliganden av att unga inom
socialtjänsten ska avse personer under 21 års ålder har dock lämnats av Barnskyddsutredningen och Utredningen om tvångsvård för barn och unga. Den senare utredningen
föreslog också att ”unga” helt skulle ersätta ”ungdom” i SoL och LVU.422

419
420
421
422

SOU 1974:39, s. 286.
SOU 1977:40, s. 33 och 846 f.
Prop. 1979/80:1, s. 7, 17, 254 och 500 f.
SOU 2009:68, s. 41 och SOU 2014:3 s. 144 f..
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Eftersom barn allt tydligare kommit att vara alla personer upp till 18 års ålder har
ungdomsgruppen, med sin avgränsning vid omkring 20 års ålder, inte blivit en tydlig
egen målgrupp för socialtjänsten. Medan det politikområde som kallas ungdomspolitik
avser ungdomar mellan 13 och 25 år har socialtjänstens skyldigheter för ungdomsgruppen till stor del blivit en förlängning av ansvaret för barn, särskilt i gränslandet mot andra
områden som försörjning, missbruk och kriminalitet. Det senare accentueras genom
kopplingar mellan SoL och LVU och regler om ungdomstjänst enligt lagen (1964:167)
med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och sluten ungdomsvård enligt
lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård.423
Barnomsorgens etablering och avveckling

Socialtjänstens grundläggande uppgifter för barn och unga har till stor del varit desamma
sedan socialtjänstreformen genomfördes. I 1980 års SoL angavs följande uppgifter:
12 § Socialnämnden skall verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda
förhållanden, i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling
och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom och sörja för att barn
och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt lär det skydd och stöd som de behöver
och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna
hemmet.

Den första delen av bestämmelsen, fram till ”gynnsam fysisk och social utveckling hos
barn och ungdom”, var hämtad från Socialtjänstutredningens förslag, där de förebyggande och emancipatoriska perspektiven lyftes fram.424 Uppgiften att verka för att barn
och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden hade utredningen i sin tur
utformat i nära anslutning till 1960 års barnavårdslag.425 Den senare delen hade regeringen lagt till i sitt lagförslag, där socialtjänstens mer konkreta och ingripande arbete
också synliggjordes.
Vid införandet av 2001 års SoL hade paragrafen utvecklats och kompletterats så
mycket att uppgifterna presenterades i listform:
5 kap. 1 § Socialnämnden skall
– verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden,
– i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en
gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,
– med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat
tecken till en ogynnsam utveckling,

423 Om ungdomspolitiken, se Regeringens webbplats: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/ungdomspolitik/mal-forungdomspolitiken/ (hämtad 2017-07-11).
424 SOU 1977:40, s. 33.
425 Ibid., s. 846.
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– aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av
alkoholhaltiga drycker, andra berusnings- eller beroendeframkallande medel samt
dopningsmedel,
– i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas
ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa
motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet,
– i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som
kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har
avgjorts.

Fram till i dag har listan vuxit med ytterligare punkter om förebyggande arbete och stöd
och hjälp efter avslutad placering. Paragrafen har dessutom kompletterats med ytterligare
fyra bestämmelser om bland annat samverkan och insatser för unga som begått brott (1
a–d §).
Dessa förändringar över tid pekar på en viktig värdemässig förändring inom området.
De generella och förebyggande ambitionerna i socialtjänstreformen finns kvar, men har
alltmer kommit att överskuggas av socialtjänstens yttersta ansvar för barns och i viss
mån ungas rätt till skydd och stöd i situationer där de far illa eller riskerar att göra det. I
första hand är det uppgifter på grupp- och individnivå utifrån barns behov av skydd och
stöd som tillkommit i lagen och som behandlats i utredningar sedan slutet av 1990-talet.
De generella och förebyggande uppgifterna har alltmer kommit att handla om samverkan med andra myndigheter, verksamheter och organisationer, som skolan, barn- och
ungdomspsykiatrin och idéburna organisationer.
Återigen har de historiska förutsättningarna en viss betydelse. När Socialtjänstutredningen fick i uppdrag att integrera 1960 års barnavårdslag i en ny samlad sociallagstiftning var det som nu kallas förskolor och fritidshem under uppbyggnad och utbyggnad i
Sverige. Strax efter att Socialtjänstutredningen tillsattes fick en annan kommitté, Barnstugeutredningen, i uppdrag att arbeta med förskole- och fritidshemsfrågorna. Barnstugeutredningen arbetade fram till 1975 och presenterade flera betänkanden, där bland annat
begreppet ”förskola” lanserades. Efter förslag från Barnstugeutredningen infördes också
en särskild förskolelag 1975 med bestämmelser om kommunernas skyldigheter att bland
annat ansvara för en förskola för alla sexåringar. Förskolelagen ersattes året efter med
lagen (1976:381) om barnomsorg.
Förskolan och fritidshemmet hade inte en given sektorstillhörighet, men handlades på
nationell nivå av Socialdepartementet och Socialstyrelsen. Det låg alltså nära till hands
för Socialtjänstutredningen att koppla sina idéer om breda samhällsinsatser till förskolans
och fritidshemmets möjligheter att nå stora grupper av yngre barn och indirekt deras
föräldrar. Det gav nya medel för barn- och ungdomsvården att arbeta med tidiga insatser.
Dessutom gav det socialtjänsten möjlighet att dra nytta av den offensiva satsningen inom
dessa områden för sin egen framåtrörelse. Inkorporeringen av främst förskolan var den
kanske tydligaste iscensättningen av socialtjänstreformens underförstådda nyttoinriktning, uttryckt i mål om helhetssyn och frigörande av barns och föräldrars resurser för
samhällelig utveckling.
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I principbetänkandet från 1974 tog utredningen med en punkt om erbjudande av
förskoleplats till alla barn vid sex års ålder eller tidigare för barn med särskilda behov av
stöd och stimulans.426 I slutbetänkandet från 1977 gick utredningen längre. Nu tog den
över begreppet barnomsorg från den lag som införts året innan om förskole- och fritidsverksamheten och använde det också om den sociala barn- och ungdomsvård som sedan
tidigare var reglerad i barnavårdslagen. Barnomsorg blev därmed det samlande begreppet
för socialtjänstens uppgifter inom barn- och ungdomsområdet, med en medveten slagsida
åt de generella och förebyggande sociala tjänster som utredningen förespråkade. I förslaget till socialtjänstlag införlivade utredningen till och med de centrala bestämmelserna
om kommunernas ansvar i lagen om barnomsorg. Från lagen om barnomsorg hämtades
också en av de övergripande uppgifter som utredningen föreslog för socialtjänstens nya
barnomsorg: att i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling
och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom.427
Regeringen delade Socialutredningens förslag om att införliva förskolor och fritidshem i socialtjänsten. Vid sidan av den breda uppgiften att främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom togs inte
mindre än sex paragrafer om förskole- och fritidsverksamhet in i 1980 års SoL (13–18 §§).
Under 1980- och 90-talen fortsatte utbyggnaden av förskolan och fritidshemmen, och
nya beslut tillkom på nationell nivå om verksamheternas omfattning och tillgänglighet
som gjorde att de efter han kom att nå mycket stora andelar av de yngre barnen (och
deras föräldrar). Samtidigt kom det senare ledet i ordet förskola att betonas allt starkare
medan omsorgsinslaget tonades ned. Socialtjänstkommittén var förutseende när den i sitt
förslag till ny SoL 1994 tog bort begreppet barnomsorg som övergripande beteckning
och samlade bestämmelserna om förskolor och fritidshem för sig medan den traditionella
barn- och ungdomsvården reglerades på andra ställen i lagen.428 Ett par år senare påbörjades den process som gjorde att förskolan och fritidshemmet införlivades i skolväsendet,
vilket genomfördes 1998 då reglerna om förskole- och fritidsverksamheten togs bort i
SoL.
Socialtjänstens uppgift att främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam
fysisk och social utveckling hos barn och ungdom kvarstod dock och fördes in i 2001
års SoL. De kanske viktigaste medlen för att arbeta med uppgiften har försvunnit, och
socialtjänsten har överhuvudtaget inga insatser som vänder sig till breda grupper av barn
och föräldrar som inte har eller riskerar sociala problem av något slag. Barnskyddskommittén tog konsekvensen av detta och föreslog ett rakare delmål för socialtjänsten: att
barn och unga ska kunna växa upp under trygga och goda förhållanden.429 Uppgiften
att främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom föreslogs utgå eftersom bestämmelserna om barnomsorg och
skolbarnsomsorg förts in i skollagen istället för SoL.430
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SOU 1974;39, s. 284.
SOU 1977:40, s. 846 f.
SOU 1994:139, s. 70, 72 f. och 403 ff.
SOU 2009:68, s. 41.
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Det kan dock tilläggas att andra, mer avgränsade men potentiellt förebyggande typ av
insatser infördes som en del av socialtjänstens arbete för barn och unga under 1990-talet.
Först kompletterades bestämmelserna i SoL om omsorger för barn och ungdom med
regler om att föräldrar kan erbjudas samarbetssamtal under sakkunnig ledning i syfte att
nå enighet i frågor om vårdnad och umgänge (prop. 1990/91:8). Några år senare tillkom
även regler om att kommunerna skulle sörja för att familjerådgivning kan erbjudas när
unga begär det (prop. 1993/94:4). Därefter utsträcktes reglerna om samarbetssamtal till
att även avse boende samtidigt som en regel infördes om hjälp till föräldrar att träffa
avtal om vårdnad, boende och umgänge (prop. 1997/98:7). Samtliga dessa bestämmelser
fördes samman i en ny bestämmelse (5 kap. 3 §) i 2001 års SoL.
Från skydd för underåriga till barnrätt

Barns skydd och stöd i utsatta situationer må ha varit nedtonade frågor i presentationen av socialtjänstreformen, men de spelade en betydande roll i lagar och förarbeten.
Socialutredningen tog mest upp dem i sitt förslag till en särskild lag om tvångsinsatser
inom barn- och ungdomsvården (se föregående kapitel). I propositionen med förslag till
SoL tog regeringen dock med en rad bestämmelser under rubriken ”Särskilda regler till
skydd för underåriga”. Där återfanns bland annat regler om anmälan till socialtjänsten
om misshandel i hemmet (24 §). Bestämmelsen tog fasta på tre typer av situationer:
• att barn ett barn misshandlas i hemmet
• att ett barn behandlas på annat sätt i hemmet så att det är fara för barnets hälsa
eller utveckling
• att något blir känt som kan innebära all socialnämnden behöver ingripa till ett
barns skydd.
Enligt förslaget borde alla som fick kännedom om den första eller andra situationen göra
en anmälan. Myndigheter vars verksamhet rörde barn och ungdom skulle vara skyldiga
att göra en anmälan om den de fick kännedom om den tredje situationen. De som var
verksamma i kommunal familjerådgivning föreslogs bli skyldiga att göra en anmälan om
de fick kännedom den första situationen. Huvuddelen av bestämmelsen gick tillbaka på
gällande regler i barnavårdslagen, som införts i mitten av 1960-talet.431 Socialutskottet
tillstyrkte regeringens förslag med en mindre förändring som gjorde bestämmelsen än
mer lik de gällande reglerna.432 Med de övriga förändringar som utskottet föreslog infördes bestämmelsen som 71 § i 1980 års SoL.
Det är oklart i förarbetena hur de tre situationerna skiljer sig från varandra när det
gäller barns utsatthet i hemmet, men den tredje situationen är uppenbarligen tänkt att
omfatta en större bredd av problem och risker. Den är inte heller begränsad till utsatthet
i hemmet utan kan avse risker som barn utsätter sig för genom eget beteende. Samtidigt förutsätter den att anmälaren, som kan arbeta i skolan eller hälso- och sjukvården,
förmår bedöma vad som skulle kunna motiverera en annan verksamhet (socialtjänsten)
att ingripa.

431 Prop. 1979/80:1, s. 9 f., 257 f. och 536 ff.
432 SoU 1979/80:44, s. 113.
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Socialtjänstkommittén föreslog en utvidgning av anmälningsskyldigheten så att var
och en som får kännedom om den tredje situationen borde anmäla detta till socialtjänsten.433 Det innebar att skillnaderna mellan de tre situationerna upplöstes. Samtidigt
förväntades alltså varje invånare i landet kunna göra en rimlig bedömning av socialtjänstens skyldigheter att ingripa. Kommittén föreslog vidare att de bindande delarna av
bestämmelserna skulle gälla för yrkesverksamma i privat verksamhet som berör barn och
ungdom eller annan privat verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.
Dessa förslag ledde till ändringar i SoL 1997 (prop. 1996/97:124) och den nya bestämmelsen om anmälningsskyldigheten togs senare in i 2001 års SoL (prop. 2000/01:80 14
kap. 1 §).
Det kan noteras att barnkonventionen och barns rättigheter inte nämndes i dessa
sammanhang. Förändringarna motiverades i grunden med samhällets behov av information för att kunna ta sitt ansvar för barns skydd och stöd. Socialtjänstkommittén var
annars tidigt ute med hänvisningar till FN:s barnkonvention. Den nämnde barnkonventionen som en av flera utgångspunkter för förslagen om de bestämmelser som snabbt
infördes om barnets bästa bland socialtjänstens övergripande mål och om att barn ska få
komma till tals i ärenden som rör den (se kapitlet om socialtjänstens övergripande mål).
Kommittén var dock inte beredd att gå så långt som Barnombudsmannen (BO) gjort i
en skrivelse till Socialtjänstkommittén med krav på ändringar av flera paragrafer iSoL .
Dels ansåg kommittén att lagen redan tillgodosåg många av BO:s önskemål och att lagen
i ännu högre grad skulle komma att göra det med de ändringar och kompletteringar som
kommittén föreslog. Dels framhöll kommittén att förhållandet mellan svensk lagstiftning
och barnkonventionen var en principiellt viktig fråga som borde övervägas i ett annat
sammanhang.434
Förtydliganden av olika situationer som kan innebära utsatthet för barn och unga kom
några år senare. En kommitté med uppdrag att arbeta med olika frågor om barnmisshandel föreslog en definition av begreppet i syfte att vidga det från brottsbalkens bestämmelser om rättsliga påföljder till en bredare bild av de åtgärder som man inte får underlåta
att vidta för att ett barn inte skall fara illa eller riskera att fara illa. Med den föreslagna
definitionen skulle barnmisshandel betyda att en vuxen person utsätter ett barn för
fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose
barnets grundläggande behov. Kommittén föreslog också att anmälningsskyldigheten i
SoL skulle kompletteras så att den också avsåg situationer när socialnämnden behöver
ingripa för att ge barn stöd.435 Inte heller denna gång baserades förslagen på ett barnrättsperspektiv utan på konkreta brister i socialtjänsten och andra delar av samhället. Barnrätt
används bara i benämningen barnrättsorganisationer om idéburna organisationer inom
området.
Regeringen gick inte direkt vidare med dessa förslag, men delade uppfattningen att det
behövdes en gemensam syn på i vilka situationer barn kan behöva skydd och stöd. Ett
sådant språkbruk skulle underlätta samverkan, undvika missförstånd och vara synnerligen
433 SOU 1994:159, s. 56.
434 Ibid., s. 315 ff.
435 SOU 2001:72, s. 120 ff. och 167 ff.
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angeläget utifrån ett barnperspektiv. Den bärande termen blev dock inte barnmisshandel
utan ”barn som far illa eller riskerar att fara illa”, en formulering som dittills bara haft en
marginell roll i förarbeten och saknats i lagstiftningen.436 Enligt regeringen riskerar ett
barn att fara illa och barnets personliga utveckling att skadas när det utsätts för fysiskt
eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller när den som vårdar barnet
försummar att tillgodose barnets grundläggande behov. Nya lagbestämmelser föreslogs
i SoL, HSL och skollagen om att socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt förskolan,
skolan och skolbarnsomsorgen ska samverka med samhällsorgan, organisationer och
andra som berörs i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vidare
föreslogs socialtjänsten ha ett huvudansvar för att samverkan kommer till stånd. I SoL
infördes dessa bestämmelser genom den nya bestämmelsen 5 kap. 1 a §.437
Genom de nya bestämmelserna fick socialtjänstens förebyggande arbete en tydligare
roll genom att knytas till situationer som redan var problematiska. Det förebyggande
arbetet i vidare mening nämndes dock som en huvuduppgift i socialtjänstens arbete för
barn och unga några år senare i ett förslag till handlingsplan för den sociala barn- och
ungdomsvården. Förslaget togs fram av Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén och
utgick från tre mål:
• Barn, unga och deras familjer skall erbjudas tidigt stöd i sådan omfattning och
av sådan kvalitet att deras behov av senare insatser förebyggs samtidigt som deras
förutsättningar att utveckla sina egna resurser ökar.
• Barn och unga som behöver insatser från socialnämnden skall tillförsäkras
kompetent utredning samt en sammanhållen, kontinuerlig och säker vård av god
kvalitet som följs upp.
• Den sociala barn- och ungdomsvården skall i allt högre utsträckning och så långt
möjligt vila på kunskap och beprövad erfarenhet.
Under det första målet nämndes förebyggande arbete, tidigt stöd och samverkan, men
utan konkreta åtgärder. Särklassigt mest utrymme fick beskrivningen av vad som krävdes
för att uppnå det andra målet. I praktiken var det också dessa uppgifter, i första hand på
individnivå, som regeringen lyft fram i sitt uppdrag till kommittén, vilket var att ta fram
underlag för en nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. Redan
genom avgränsningen till en specialiserad del av socialtjänsten hade några av de förebyggande uppgifterna på befolknings- och gruppnivå tänkts bort. I uppdraget nämndes
vidare barnkonventionen och SoL:s grundläggande principer och karaktär av ramlag
som styrande i arbetet. Kommittén skriver att dessa utgångspunkter hade varit styrande i
arbetet, men kopplade inte direkt sina förslag till konventionens artiklar.438
Med nästa kommitté inom området, Barnskyddsutredningen, blev behoven av skydd
och stöd på ett tydligt sätt fokus för diskussionen om socialtjänstens arbete för barn
och unga. Enligt direktiven skulle utredaren se över bestämmelserna till skydd och stöd
436 Termen används bland annat av Socialutredningen i specialmotiveringen till en sekretessbestämmelse (SOU 1977:40, s. 872),
av Socialutskottet i bakgrundstexter om rätten till bistånd (SoU 1979/80:44, s. 24 ff.) och av Socialtjänstkommittén i rubriker,
motivtexter och författningskommentaren till den föreslagna bestämmelsen om anmälningsskyldighet (SOU 1994:159, s. 45 ff.,
128 f. och 601).
437 Prop. 2002/03:53, s. 46 ff. och 57 ff.
438 SOU 2005:81, s. 52.
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för barn och unga i SoL och LVU samt lämna förslag till de förändringar som bedöms
nödvändiga för att anpassa lagstiftningen till den utveckling som har skett. Barnkonventionen och dess grundläggande principer skulle utgöra en utgångspunkt i utredningens arbete (den här gången nämndes inte SoL:s grundläggande principer och karaktär
av ramlag på samma nivå som barnkonventionen). Som framgår av kapitlet om tvång i
socialtjänsten föreslog kommittén en samlad lagstiftning om socialtjänstens ansvar för att
barn och unga får det skydd och stöd som de behöver. Lagförslaget utgick från en definition av den sociala barn- och ungdomsvårdens målgrupp. Den fokuserade barn och unga
som far illa eller riskerar att fara illa, i första hand ur ett individperspektiv.439
Barnskyddsutredningen beskrev barn- och ungdomsvårdens uppdrag som på många
sätt gränslöst genom socialtjänstens yttersta ansvar och den vida målgruppen. Förutom
ansvaret för barn och unga med omfattande behov förväntade barn- och ungdomsvården
ofta ta stort ansvar för det förebyggande arbetet för barn och unga. Vidare nämnde utredningen socialtjänstens förstahandsansvar för samverkan både på individ- och på övergripande nivå. Utifrån målgruppsbestämningen lade utredningen ändå ett tydligt fokus på
barn och unga som allra mest behöver samhället stöd och skydd.440 De bestämmelser
om samverkan och förebyggande insatser som föreslogs i den nya lagen knöts också till
målgruppen, bland annat i en bestämmelse om att socialtjänsten ska bedriva uppsökande
och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa.441 När det
gäller samverkan föreslog utredningen en konkretisering genom kontinuerlig kartläggning av grupper av barn och ungdomar som behöver insatser från flera myndigheter.
Dessa kartläggningar borde ligga till grund för överenskommelser om gemensamma
insatser, ansvars- och kostnadsfördelning m.m.442 Samtidigt var utredningen positiv till
en utveckling mot att inriktade erbjudanden erbjuds utan biståndsbeslut, till exempel
rådgivning till föräldrar, föräldrastödsprogram eller gruppverksamheter för barn. Utredningen menade att detta var en service som borde betraktas som en del av den förebyggande verksamheten och ha ett klart stöd i den nya lag som föreslogs.
Det nya lagförslaget motiverades bland annat utifrån den nya syn på barn som vuxit
fram i samhället och som bekräftats genom barnkonventionen, som alltså ansågs konfirmera sådant som redan hänt i Sverige:
Barn betraktas inte längre enbart som skyddsbehövande utan även som aktiva och kompetenta subjekt, som har förmåga att själva uttrycka sin mening och vilja. Av föräldrabalken
framgår att barnets åsikter och vilja ska tillmätas större betydelse i takt med ålder och
mognad. Barnkonventionen sätter barnet i centrum och uttrycker barnets behov som
rättigheter. Samtidigt betonas föräldrarnas ansvar och samhällets ansvar att stödja föräldrar som inte fullt ut kan tillgodose sina barns behov. I det sammanhanget är det, enligt
utredningens mening, också viktigt att uppmärksamma det ökade beroende av föräldrars
stöd som är en konsekvens av den förlängda ungdomstiden. Utredningen anser att ett
synsätt på barn som både kompetenta och beroende bör integreras i ett barnperspektiv.
439
440
441
442

SOU 2009:68, s. 24 f.
Ibid. s. 161 ff.
Ibid., s. 43 och 375 f.
Ibid., s. 246 ff.

160

Även om förändringar redan gjorts med syftet att stärka barns ställning och anpassa
lagstiftningen till barnkonventionen finns behov av ytterligare förändringar. En särskild
lag ger mot den bakgrunden bättre förutsättningar för ett tydligare barnperspektiv.443

I lagförslaget samlades bestämmelser om barnets bästa, information till barnet och
barnets möjligheter att komma till tals i kapitlet Särskilt om barns och ungas rättigheter.
Där föreslogs även nya regler såsom att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och
andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser. I övrigt var barnkonventionen och
barnrättsperspektivet mer indirekt en samlad plattform för utredningens förslag. Någon
särskild analys av vad barnrättsperspektivet kan eller bör innebära för den sociala barnoch ungdomsvården gjorde inte kommittén. Överhuvudtaget används barnrätt även här
främst i beskrivningen av vissa organisationer som barnrättsorganisationer.
Någon ny lag om skydd och stöd för barn och unga blev det inte. Flera av utredningens
förslag om nya eller ändrade bestämmelser genomfördes dock, bland annat de som gällde
preciserade krav på myndighetsutövningen och de som avsåg öppna insatser. Regeringen
gick vidare med dem i en särskild proposition om stärkt stöd och skydd för barn och
unga (prop. 2012/13:10). Här har barnrättsperspektivet för första gången införts som en
central grund för bedömningar och förslag:
I varje barns grundläggande rättigheter ingår att få omvårdnad, att få växa upp under
trygga förhållanden med närvarande vuxna och att få utvecklas i sin egen takt utifrån
sina egna förutsättningar. Det är föräldrarna som i första hand har ansvaret för ett barns
uppfostran och välmående. Samhällets roll är, i enlighet med FN:s konvention om barnets
rättigheter (barnkonventionen), att i första hand och på olika sätt stödja och komplettera föräldrar i deras föräldraskap för att därigenom förebygga mer ingripande åtgärder.
Samhället har även ett ansvar för att se till att skyddet för barn i utsatta situationer är
säkert, av god kvalitet och utvecklas vartefter ny kunskap vinns.444

Barnrätten åberopades också som grund för konkreta lagändringar, bland annat om
att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och andra åtgärder som rör vård- eller
behandlingsinsatser. I bakgrundstexten redogjorde regeringen också särskilt för arbete
med att implementera barnkonventionen och strategi för att stärka barnets rättigheter i
Sverige.

Människor med funktionshinder
Särskilda bestämmelser i SoL

Socialtjänstens uppgifter för människor med funktionshinder hör till konstanterna i SoL,
även om de tidvis sagts avse handikappade eller människor med funktionsnedsättningar.
De grundläggande bestämmelserna fick sin utformning redan i Socialtjänstutredningens
slutbetänkande 1977. Det handlade dels om ett grundläggande ansvar för målgruppens
443 Ibid., s. 164 f.
444 Ibid., s. 23 ff.
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möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Med mindre ändringar
fick bestämmelsen följande lydelse i 1980 års SoL:
21 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl
möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap
och att leva som andra.
Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och
att han får bo på ett sätt som är anpassat efter hans behov av särskilt stöd.

I 2001 års SoL har bestämmelsen placerats i 5 kap. 7 § med bestämmelser för olika
grupper. Handikappbegreppet har ersatts med ”människor med funktionshinder” och
bestämmelsen har preciserats så att både boende i allmänhet och bostäder med särskild
nämns särskilt.
Människor med funktionshinder berörs givetvis också av flera andra bestämmelser
i SoL. Det gäller bland annat den mindre målgruppsspecifika bestämmelsen om att
socialtjänsten genom insatser som hemtjänst och dagverksamheter bör underlätta för den
enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra. Även den bestämmelsen har med
vissa variationer hört till konstanterna i lagen och fanns med redan i Socialutredningens
förslag. Där ingick den i 10 §, vilket den också gjorde i 1980 års lag. I 2001 års SoL ingår
bestämmelsen i 3 kap. 6 §.
Socialtjänstutredningens förslag till delmål för handikappade personer föregicks
i principbetänkandet 1974 av en omfattande lista på mål och medel inom socialvården
utifrån kända problem för målgruppen. Med ”handikappade personer” avsågs bland
annat personer med rörelsehinder, hörselskador, synskador och psykiska utvecklingsstörningar samt de som har men av vissa fysiska och psykiska sjukdomar.445
Att sammanfatta punkterna på listan i delmålen om deltagande i samhällets gemenskap och att leva som andra var en viktig bedrift i utredningens slutbetänkande. Syntetiseringen utgjorde ett genomtänkt försök att tillämpa det miljörelaterade handikappbegrepp
som vid denna tid ännu var relativt nytt och utgjorde sorts värdegrund inom området.
Utredningen skrev:
Många människor är på grund av handikapp i behov av insatser från samhällets sida.
Handikapp kan föreligga såväl i fysisk och psykisk som i social mening. Det består som
regel i mera betydande svårigheter att klara den dagliga livsföringen, att delta i samhällets
gemenskap och att leva som andra. Dessa svårigheter kan inte ses isolerat som en följd av
den enskilda människans egenskaper utan måste ses i samband med den miljö i vilken hon
lever. Samspelet mellan människan och miljön, varvid inte bara avses närmiljön (familjen
etc.) utan den sociala miljön i dess helhet, är i detta sammanhang mycket betydelsefullt.
Begreppet handikapp är ett relativt begrepp. Bl.a. kan förändringar i den handikappades
omgivning undanröja eller i alla fall bidra till att minska handikappet. Det är inte minst

445 SOU 1974:39, s. 309 ff.
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sett från denna synpunkt viktigt att söka skapa förhållanden som ger den enskilde möjlighet att ta tillvara och utveckla sina resurser och att verka och leva som andra.446

I specialmotiveringen till den föreslagna bestämmelsen anknöt utredningen till ”de
grundsatser för arbetet på handikappområdet som brukar sammanfattas med begreppen
integration och normalisering”.447 Denna lite vaga formulering syftar på den utveckling
mot en mer generell handikappolitik som påbörjats vid denna tid. Det miljörelaterade
handikappbegreppet fick bland annat spridning genom den handikapputredning som
arbetade under perioden 1965–1976.448
I mitten av 1990-talet kompletterades bestämmelsen med regler om socialtjänstens
uppsökande arbete och planering för personer med funktionshinder.
21 a § Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen
för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden.
Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. Lag (1994:1098).

Paragrafen utgick från ett förslag från 1989 års Handikapputredning, som i sina kartläggningar sett betydande brister inom dessa områden, trots att de i princip redan omfattades
av de generella bestämmelserna i 1980 års SoL om uppsökande arbete och planering (SOU
1991:46). Förslaget om en ny 21 a § hade en parallell inom äldreområdet som införts i vissa
delar 1989 efter förslag från Äldreberedningen (prop. 1987/88:176). Först avsåg bestämmelserna i 21 a § människor med funktionshinder i vid mening (prop. 1992/93:159), men
de preciserades i samband med psykiatrireformen till att gälla människor med fysiska
och psykiska funktionshinder (prop. 1993/94:218). I prop. 1992/93:159 framhöll det
föredragande statsrådet vikten av att kommunerna bedriver uppsökande verksamhet. På
det sättet kan kommunen få kännedom om enskildas behov av stöd och service och om
livsvillkoren i övrigt, nå ut med information och få underlag för en effektiv och systematisk planering.449
Den nya bestämmelsen togs också in i 2001 års SoL (5 kap. 8 §) som en komplettering
av den grundläggande bestämmelsen om ansvaret för människor med funktionshinder.
Det kan tilläggas att utvecklingen av handikappolitiken – senare funktionshinderspolitiken – fortsatte under de följande decennierna och ledde till beslut om nationella mål
och handlingsplaner som ramat in socialtjänstens ansvar och uppgifter med mer generella
insatser för tillgänglighet m.m.
Det arbetet fick en rättighetsbaserad värdegrund genom FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen antogs av FN:s generalförsamling i december 2006 och undertecknades av Sverige året efter. År 2008 beslutade
446 SOU 1977:40, s. 157.
447 SOU 1977:40, s. 849.
448 Bättre socialtjänst för handikappade: förslag från Handikapputredningen om bättre färdmöjligheter för handikappade och
bättre samordning i handikappfrågor (SOU 1970:64).
449 Prop 1992/93:159, s. 139 ff.
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regeringen att Sverige skulle tillträda konventionen. Någon direkt koppling till förarbeten om SoL har konventionen ännu inte fått. (I lagen heter det exempelvis fortfarande
”Människor med funktionshinder”.) Den värdegrund som går att se i SoL:s beskrivning
av ansvar och uppgifter härrör snarare från en tidigare fas i utvecklingen av begrepp och
synsätt inom området.
Från särskilda omsorger till LSS

1986 års omsorgslag
Stödet för personer med utvecklingsstörning hade under lång tid hamnat i ett gränsland
mellan fattigvård/socialvård och en sjukvård med fokus på bot och behandling. I mitten
av 1900-talet fick stödet en tydligare utformning som särskilda omsorger inom ramen för
landstingens ansvar (se ovan i kapitlet om fattigvårdens värden). Bakom denna lösning låg
tankar om att de särskilda omsorgerna rörde relativt få personer och att varje kommun
inte förväntades ha den kompetens som krävdes. I praktiken handlade det till stor del om
institutioner med regionala upptagningsområden och relativt liten inriktning på att de
som bodde där skulle leva sina liv tillsammans med andra i lokalsamhället.
Under 1900-talets senare hälft började institutionerna avvecklas och andra lösningar
som gruppbostäder byggas upp för personer med utvecklingsstörning. Nu nämndes också
personer med autismspektrumtillstånd och vissa hjärnskador för sig i målgruppen för de
särskilda omsorgerna. Utvecklingen var på gång under de år socialtjänstreformen förbereddes och genomfördes, men satte inga djupare spår i förarbetena till 1980 års SoL. De
särskilda omsorgerna utreddes för sig vid samma tid med utgångspunkt i att landstingens
ansvar skulle bestå samtidigt som omsorgerna tydligare skulle inriktas mot samma syften
och mål som den nya socialtjänsten. Resultatet blev den nya omsorgslag som trädde i
kraft 1986. Det skulle dock bara dröja några innan den lagen ersattes med LSS, som gav
kommunerna ansvaret för flertalet tidigare och omsorgsinsatser och lade till ytterligare
några. Genom LSS blev stödet och servicen för de särskilda omsorgernas målgrupper en
mer samlad uppgift för socialtjänsten.
Det första förslaget till ny omsorgslag lades fram fem år tidigare av Omsorgskommittén, en parlamentarisk utredning under ledning av Gerhard Larsson. Förslaget anslöt på
flera sätt till 1980 års SoL, som hade beslutats av riksdagen men ännu inte trätt i kraft.
Omsorgskommittén konstaterade att deras förslag också hade karaktär av ramlag och att
de mål som föreslogs för de särskilda omsorgerna på flera sätt överensstämde med målen
om integration av människor med handikapp och normalisering av deras levnadsvillkor i
SoL. Men kommittén lanserade också termen ”pluslag” om sitt förslag för att markera att
det inte skulle inskränka några rättigheter de har enligt annan lagstiftning.450 De särskilda
omsorgerna skulle vara fem till antalet. De skulle
• syfta till att ge handikappade människor möjlighet att leva som andra och att ge
dem goda levnadsbetingelser i gemenskap med andra
• vara inriktade på att utveckla den enskildes egna resurser
• vara grundade på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.
450 SOU 1981:26, s. 89 och 446.
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Omsorgskommittén konstaterade att normaliseringsmålet innebär att den som är handikappad ska ha samma rättigheter som alla övriga i samhället lika väl som skyldigheter att
liksom andra medborgare i mån av förmåga, svara för sitt uppehälle eller att följa lagar
och förordningar av olika slag och ta konsekvenserna av ett eventuellt handlande i strid
mot dessa.
Vidare hänvisade kommittén till biståndsparagrafen i SoL som förebild för den rätt till
särskilda omsorger som föreslogs. I det ingick en klart uttalad rätt till vissa specificerade
insatser inom de särskilda omsorgerna om de som ingick i den nya lagens personkrets inte
fick sina behov tillgodosedda på något annat sätt. Beslut om särskilda omsorger skulle
också kunna överklagas. Kommittén införde en ny term, ”rimliga levnadsvillkor”, för att
beskriva vad de särskilda omsorgerna skulle tillförsäkra den enskilde. Begreppet valdes
för att särskilja kraven på de särskilda omsorgerna från försörjningsstödet i SoL:
Eftersom det här inte är fråga om ekonomiska ting utan om behov av stöd och hjälp av
annat slag; talas det i förslaget om rimliga levnadsvillkor i stället för som i SoL om skälig
levnadsnivå. Det är då viktigt att komma ihåg att levnadsvillkoren skall vara rimliga inte
bara i förhållande till hur andra; icke handikappade människor har det; utan också med
hänsyn till det behov av kompensation som handikappet medför.451

Kommittén kommenterade inte att skälig levnadsnivå i SoL även avsåg bistånd i form av
exempelvis hemtjänst och särskilda boenden för äldre och personer med andra funktionsnedsättningar än utvecklingsstörning.
De grundläggande tankarna i Omsorgskommitténs förslag fick stöd av remissinstanserna, men de juridiska lösningarna ansågs kräva mer utredningsarbete. Regeringen
tillsatte en arbetsgrupp kallad Omsorgsberedningen för att ta fram ett mer genomarbetat lagförslag. Utifrån det förslaget gick regeringen vidare med en proposition om
ny lag, nu kallad lag om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. (prop.
1984/85:176).452
Målgruppen för den nya lagen preciserades av regeringen till psykiskt utvecklingsstörda, personer med barndomspsykos (en annan benämning för autism) samt personer
med hjärnskada till följd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. I likhet med Omsorgskommitténs förslag skulle de som ingick i personkretsen ha rätt till specificerade särskilda
omsorger om de hade behov av dem och behovet inte tillgodosågs på annat sätt. Målen
skulle också vara desamma med inriktning på möjlighet att leva som andra och i gemenskap med andra och på utveckling av den enskildes egna resurser. Vidare skulle verksamheten vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. De
särskilda omsorgerna skulle alltså bara kunna ges om den enskilde begärde det.
Som beskrivning av kvalitetsnivån på de särskilda insatserna införde regeringen ännu
ett nytt begrepp, ”goda levnadsvillkor”. Någon förklaring till att använda det begreppet istället för ”skälig levnadsnivå”, som i SoL, eller ”rimliga levnadsvillkor”, som i

451 Ibid., s. 461.
452 Omsorgsberedningens förslag redovisas i bilaga 1 i propositionen.
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Omsorgskommitténs lagförslag, gav inte regeringen. Tvärtom framhöll den likheten
mellan bestämmelsen om rätten till särskilda omsorger och biståndsparagrafen i SoL.453
Socialutskottet tillstyrkte regeringens förslag (SoU 1984/85:27) och den nya lagen
trädde i kraft den 1 juli 1986 med SFS-numret 1985:568.
1989 års Handikapputredning
1986 års omsorgslag reglerade inte några socialtjänstinsatser, men den byggde delvis på
SoL och den kom att bilda mönster för LSS som efter några år kom i dess ställe. Med LSS
gick ansvaret för huvuddelen av de tidigare omsorgsinsatserna till kommunerna, där de
blev en del av socialtjänstens verksamhetsfält.
LSS föreslogs först av 1989 års Handikapputredning, en parlamentarisk kommitté
vars uppdrag att utreda frågor om socialtjänstens och habiliteringens/rehabiliteringens
insatser for människor med omfattande funktionshinder. Även denna utredning leddes
av Gerhard Larsson. I kommitténs så kallade huvudbetänkande (SOU 1991:46) var det
miljörelaterade handikappbegrepp på nytt en utgångspunkt. Kommittén hänvisade till
förarbetena till 1980 års SoL, men beskrivningen gick nu i moll. Handikappbegreppets
möjligheter hade inte tagits tillvara för många människor med omfattande funktionsnedsättningar, vars levnadsvillkor tydliggjorde kvarstående klyftor i välfärdens utveckling.
Väl kända mål om full delaktighet och jämlikhet hade inte uppnåtts:
[…] de som till följd av omfattande funktionsnedsättningar har mycket stora svårigheter i
sin dagliga livsföring lever med de största bristerna i tillgången till bostäder, sysselsättning
och arbete, fritid och rekreation, hälso- och sjukvård, allmänna kommunikationer, information etc. Därmed ställs de också utanför möjligheter att utöva inflytande. Bristerna
förblir många gånger osynliga, en undantagsställning etableras. I denna cirkelgång befästs
de attityder hos omgivningen som kan ta sig uttryck i att enskildas självbestämmande i den
privata situationen nonchaleras och fråntas dem som är helt eller mycket beroende av stöd
och hjälp i sitt dagliga liv.454

För kommittén var detta en alarmerande och uppfordrande insikt, som påkallade både
generella insatser för ökad tillgänglighet och individuellt inriktade insatser. Insikten
förenades med ett etiskt perspektiv som lyfte fram en humanistisk människosyn med
fokus på alla människors lika värde, samma rättigheter och en mångfald som inte hänvisar funktionshindrade till en undantagsställning i samhället. Som bärande principer och
kvalitetskrav på samhällets insatser angavs självbestämmande och inflytande, tillgänglighet, delaktighet samt kontinuitet och helhetssyn. Referenser var en översiktlig etikskrift
från Statens medicinsk-etiska råd samt underlag som handikapprörelsen tagit fram eller
starkt präglat. Det sista gällde antologin Livsboken från 1980, som vände sig mot den
pågående dödshjälpsdebatten med texter av bland annat Harald Ofstad om föraktet för
svaghet. Betänkandets etikavsnitt ger överhuvudtaget ett intryck av debattinlägg.455

453 Prop. 1984/85:176, s. 63.
454 SOU 1991:46, s. 22.
455 Ibid., s. 121–136.
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Sammantaget tog kommittén avstånd från ett nyttotänkande som betonar utbyte i
förhållande till kostnader och som kan påverka samhällets prioriteringar och människors
egenvärde.456 Istället lyftes mänskliga rättigheter och juridiska lösningar för att få dem
respekterade fram. I det ljuset blev den föreslagna utformningen av LSS en viktig fråga:
Beträffande vårt förslag till ny lag, LSS, har vi utpekat preciserade insatser som personer
med omfattande funktionsnedsättningar kan ha behov av när de har stora svårigheter
i sin dagliga livsföring och behöver särskilt stöd. Med erfarenheter från SoL, där den
enskildes rätt till bistånd är allmänt formulerad och där det ej direkt kan utläsas hur långt
kommunens biståndsskyldighet sträcker sig, ser vi det ur rättvise- och trygghetssynpunkt
nödvändigt att precisera vissa grundläggande rättigheter för personer som är i en mycket
utsatt situation genom svåra funktionshinder. Rättigheterna skall finnas oavsett var man
bor i landet.457

Medan rättighetsregleringen lyfts fram som central ur värdesynpunkt blir överförandet
av huvudmannaskapet från landstingen till kommunerna mer en praktisk konsekvens av
att flertalet frågor i lagförslaget handlade om om social service. Kommittén fann det helt
enkelt naturligt med ett kommunalt huvudmannaskap for merparten av insatserna.458
Kommitténs diskussion om mänskliga rättigheter fördes nästan helt utan hänvisningar
till internationella dokument. Kommittén var förvisso tidigt ute; det skulle gå femton år
innan FN antog konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
FN:s barnkonvention framhålls visserligen av kommittén för att understryka vikten av ett
barn- och ungdomsperspektiv på funktionshindersfrågor.459 Men Europarådets bestämmelser om mänskliga rättigheter nämns bara som ett exempel på ökad politisk integration
på internationell nivå och FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna nämns inte alls.
EG:s sociala stadga och handikapprogram beskrivs något utförligare, men utan koppling
till kommitténs överväganden och förslag.460
LSS föreslogs bygga på samma konstruktion som 1986 års omsorgslag, med preciserade insatser som den enskilde hade rätt till om denne ingick i lagens personkrets och
hade ett behov av insatserna som inte tillgodosågs på annat sätt. Den aspekten hade inte
särskilt lyfts fram i förarbetena till omsorgslagen, där biståndsparagrafen i SoL tvärtom
angavs som förebild för omsorgslagens rättighetsparagraf. Det är oklart om kommitténs
beskrivning bygger på erfarenheter av de olika lagarnas tillämpning eller en principiell
bedömning av hur juridiska rättigheter kan konstrueras. Att tydligt preciserade insatser
även kan innebära gränser för vad de får omfatta och hur de får vara utformas nämns
inte.461
I kommitténs lagförslag angavs ett antal värdeord, av vilka de viktigaste återfanns i två
av de inledande bestämmelserna:
456
457
458
459
460
461

Ibid., s. 130.
Ibid., s. 49.
Ibid., s. 469.
Ibid., s. 152.
Ibid., s. 98 och 515 ff.
I omsorgslagens förarbeten framhölls att listan inte skulle ses som uttömmande, se SOU 1981:26 s. 460.
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3 § Verksamhet enligt denna lag skall främja människornas jämlikhet i levnadsvillkor och
fulla delaktighet i samhällslivet.
Syftet skall vara att den enskildes hela tillvaro skall fungera som för andra i samhället.
Erforderligt stöd skall ges ur ett helhetsperspektiv.
Insatser enligt denna lag skall vara varaktiga samt ges i samarbete med berörda samhällsorgan och myndigheter.
Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och
integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över stöd som ges.
4 § Människor som avses i 1 § har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild
service enligt denna lag om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte
tillgodoses på annat sätt.
Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall
anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för
de människor som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv.462

De olika värdeorden kommenteras inte närmare. Det är till exempel inte tydligt vad som
menas med ”människornas” i 3 §. Syftar det bara på de som omfattas av lagens personkrets
eller på alla människor i samhället? Det sägs inte heller vad som skiljer ”full delaktighet
i samhällslivet” från det som sägs om deltagande i samhällslivet i SoL:s portalparagraf
och i den nya lagens bestämmelser om stöd till funktionshindrade. Formuleringen ”goda
levnadsvillkor i 4 § hämtades direkt från den då gällande omsorgslagen, i vars förarbeten
formuleringen sagts vara vald för att ansluta till vad som angavs i SoL:s biståndsparagraf.
Lagens personkrets föreslogs omfatta två grupper. Den första gruppen bestod av som
hade rätt till insatser enlig omsorgslagen. I den andra gruppen ingick personer med stora
och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande
men som förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett
omfattande stödbehov. Vad som menades med ”normalt åldrande” var oklart. ”Med
åldersrelaterat funktionshinder som inte föreslås berättiga till insatser enligt lagen avses
en naturlig med åldern sammanhängande funktionsförlust”, skrev utredningen utan ge
några exempel och med tillägget att det inte gick att ange en skarp gräns mellan en naturlig och en sjukdomsrelaterad åldrandeprocess.
Till skillnad från de fem insatser som angavs i omsorgslagen föreslogs LSS omfatta
nio insatser. Det viktigaste tillskottet var personlig assistans, som kommittén lyfte fram
ur ett värdeperspektiv – men också som ett exempel på en typ av stöd som borde bli mer
likvärdigt tillgänglig i landet än vad SoL kunde garantera.463

462 SOU 1991:46, s. 56, jfr s. 159 och 532.
463 Ibid., s. 267 ff.
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Regeringens proposition om stöd och service till vissa funktionshindrade
Förslaget till ny lag skickades på remiss och mottogs på olika sätt bland de instanser
som tog ställning till det. En majoritet av landstingen var liksom Landstingsförbundet
positiva till en särskild rättighetslag. Svenska kommunförbundet ansåg att förslaget om
den nya lagen var oförenligt med kommunalt självstyre och förordade istället preciserade
rättigheter för handikappade och en individuell behovsprövning i SoL. Också flertalet
av Svenska kommunförbundets länsförbund och elva kommuner hänvisar till SoL. En
tredjedel av de kommuner som fick förslaget på remiss stödde det dock. Bland tillfrågade
statliga myndigheter var knappt hälften positiva medan en majoritet av handikapporganisationerna stödde förslaget om en särskild rättighetslag.464
Regeringen gick ändå vidare med lagförslaget utan att överväga några större förändringar. Det föredragande statsrådet, socialminister Bengt Westerberg (fp), betonade
grundläggande värdefrågor som motiv för sitt bearbetade förslag till LSS (prop.
1992/93:159). Han konstaterade i likhet med 1989 års Handikapputredning att människor
med handikapp i alltför liten grad hade fått del i Sveriges välståndsutveckling och beklagade också att den miljörelaterade handikappsynen i alltför liten grad omsatts i praktisk
handling. Särskilt viktigt ansåg han det vara att finna utrymme för förbättringar för de
mest utsatta också i svåra ekonomiska kriser, som den som rådde just när propositionen
lades fram. Med individinriktade rättigheter skulle handikappade slippa vara prisgivna åt
vad de uppfattar som myndigheters godtycke.
Westerberg hänvisade också till en humanistisk människosyn med alla människors lika
värde som grundval. Men han kompletterade utredningens olika värdeord med ytterligare
två, valfrihet och integritet, som han menade var de viktigaste inom handikappolitiken.
Samtidigt framhöll han att målet för handikappolitiken var att uppnå full delaktighet och
jämlikhet.465
Mot den bakgrunden formulerades förslaget om LSS som ett sätt att garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder stöd som kan undanröja svårigheter
i den dagliga livsföringen. Den juridiska rättighetskonstruktionen motiverades särskilt,
men mera som ett konkret sätt att garantera stöd och service än som ett sätt att säkerställa
grundläggande mänskliga rättigheter.466
Även det kommunala huvudmannaskapet lyftes nu tydligare fram som en värdefråga:
”Enligt min mening bör människor som av särskilda skäl behöver få viss samhällsservice, så långt möjligt få denna genom de samhällsorgan som normalt svarar för service
av motsvarande eller likartat slag till alla människor.” Men det beskrevs också som ett
naturligt sätt att organisera verksamheten, som under alla förhållanden skulle nära ligga
arbetet enligt SoL:
Vissa av de insatser som jag har föreslagit skall ingå i den nya lagen, är insatser av samma
slag som kan ges av kommunerna inom ramen för deras verksamhet enligt SoL. […]

464 Prop. 1992/93:159, s. 46.
465 Ibid., s. 42 ff. och 49 f.
466 Ibid., s. 49 f.
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Gränsen mellan SoL och den nya lagen kommer inte alltid att vara skarp. Genom att
kommunerna enligt mitt förslag ges ansvaret för verksamhet enligt både SoL och merparten av den nya lagen, undviks att enskilda kommer i kläm i samband med ansvarsdiskussioner, som skulle kunna uppstå om det var skilda huvudmän som ansvarade för
verksamheterna. Eftersom kommunerna redan bedriver verksamhet som syftar till att ge
enskilda stöd och service, är det också kommunema som har de största förutsättningarna
att skapa en organisation för att ge stöd och service enligt den nya lagen. Likaså är det
enligt min mening kommunerna som har störst möjlighet att planera och att hålla samman
det samlade stödet som ges till enskilda utifrån olika lagar och verksamheter.467

Regeringen tillade att ett kommunalt huvudmannaskap för merparten av LSS-insatserna
var i linje med den allmänna utveckling som innebar att kommunerna fick ett allt tydligare och allt mer samlat ansvar för att tillgodose enskildas behov av boende, service och
vård, bland annat genom Ädel-reformen (se vidare nedan).
Regeringens förslag till LSS följde i stora delar det som lämnats av 1989 års Handikapputredning. Det gällde bland annat personkretsen och de övergripande målen och
kvalitetskraven:
5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet
i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.
6 § Verksamheten enligt denna lag skall bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes
självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges
inflytande och medbestämmande över insatser som ges.
För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att ett
gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges.
7 § […]
Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall
vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov
samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker
deras förmåga att leva ett självständigt liv.468

Ett nytt mål lades till i 5 §, om att den enskilde få möjlighet att leva som andra, vilket
direkt anslöt till socialtjänstens grundläggande ansvar för människor med handikapp
enligt 21 § i 1980 års SoL. Kraven skruvades dock upp. I SoL anges att socialtjänsten ska
verka för att den enskilde få möjlighet att leva som andra. I LSS är möjligheten att leva
som andra det överordnade målet.
467 Ibid., s. 93.
468 Ibid., s. 5 f.
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Formuleringen i 6 § om respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet anslöt direkt till vad som angavs i SoL:s portalparagraf. Skillnaden mellan att främja
”jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet” enligt 5 § och ”[människornas] jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet” enligt SoL:s
portalparagraf förklarades inte av regeringen. Men den förra formuleringen sades
överensstämma med det dåvarande målet för handikappolitiken och således vara etablerad inom området.
Trygghet nämns inte i LSS. Det kan vara ett arv från omsorgslagen, där trygghet inte
heller hörde till målen eller värdeorden. Men det är en slående skillnad mot SoL, där
trygghet hör de till övergripande målen i portalparagrafen.
I 7 § behöll regeringen formuleringen ”goda levnadsvillkor” från omsorgslagen utan
att kommentera förhållandet till ”goda levnadsvillkor” i SoL:s biståndsparagraf. Formuleringen i 7 § att insatserna skulle stärka förmågan att leva ett självständigt var däremot
identisk med kravet på hur bistånd enligt biståndsparagrafen i SoL skulle utformas. Hela
första meningen i 7 § andra stycket hade för övrigt hämtats från 5 § omsorgslagen.
Regeringen ägnade överhuvudtaget väldigt lite utrymme åt att förklara begrepp och
formuleringar i lagen och hur de förhöll sig till vad som redan gällde enligt SoL eller
omsorgslagen. Det är överhuvudtaget osäkert om regeringen avsåg att utvidga socialtjänstens område genom LSS eller om verksamhet med stöd av den nya lagen skulle
organiseras på något annat sätt i kommunerna. Också i övrigt var propositionens motivtexter och analyser relativt kortfattade och delvis oklara. Om personkretsens utformning
i förhållande till vad som ”uppenbart inte beror på normalt åldrande” sägs exempelvis
att en bedömning bör göras av ”om åldrandeprocessen i sig medför samma behov”
som en LSS-insats beslutats för.469 Bland insatserna (nu tio till antalet) lyfte regeringen
i likhet med 1989 års Handikapputredning fram rätten till personlig assistans som ett
”avgörande beslut” som särskilt ansågs kunna främja de favoriserade begreppen integritet
och valfrihet.470
Utöver ansvaret för specificerade stöd- och serviceinsatser skulle kommunerna också
ha mer generella uppgifter enligt lagförslaget. Enligt 15 § handlade det om att bland annat
• fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd
och service är
• verka för att personer som omfattas av lagens personkrets får sina behov
tillgodosedda
• informera om mål och medel för verksamheten enligt lagen
• medverka till att personer som omfattas av lagens personkrets får tillgång till
arbete eller studier,
• verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer
som omfattas av lagens personkrets
• samverka med organisationer som företräder människor med omfattande
funktionshinder.471

469 Ibid., s. 56.
470 Ibid., s. 44 f., jfr s. 43.
471 Ibid., s. 7
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Genom att dessa uppgifter på gruppnivå togs med i LSS kom lagen också att anknyta
till de generella och förebyggande ambitionerna bakom 1980 års SoL. Även de särskilda
insatser som angavs i lagen skulle för övrigt förebygga och minska följderna av funktionshinder. Bland annat skulle barn och ungdomar genom insatserna ges förutsättningar för
god fysisk och psykisk utveckling och i övrigt sådana uppväxtvillkor som betraktas som
goda för alla barn och ungdomar.
Trots åberopandet av en humanistisk människosyn och alla människors lika värde
innehöll propositionen vissa pragmatiska avgränsningar. Av ”statsfinansiella skäl” skulle
rätten till personlig assistans bara gälla fram till 65 års ålder och endast personer med
utvecklingsstörning, autismliknande tillstånd och förvärvad hjärnskada ha rätt till insatsen daglig verksamhet.472
Socialutskottet tillstyrkte regeringens förslag till (1992/93:SoU19). Den nya lagen fick
SFS-numret 1993:388 och trädde i kraft den 1 januari 1994.
Senare översyner
LSS har helt eller delvis varit föremål för flera översyner och förändringar sedan lagen
infördes. Dessa arbeten har följt några huvudlinjer.
För det första har de grundläggande målen och kraven i LSS hållits utanför översynerna och förändringarna på ungefär samma sätt som portalparagrafen i SoL inte har
setts över när den lagen utretts och ändrats. Det kommunala huvudmannaskapet för
huvuddelen av insatserna i LSS utreddes visserligen av LSS-kommittén under ledning
av riksdagsledamoten – tillika ordföranden i socialutskottet – Kenneth Johansson (c) i
början av 2000-talet, men slutsatsen var att det inte i princip skulle förändras.473
För det andra har vissa grundläggande krav som efter hand införts i SoL har med
några års fördröjning också införts i LSS. Det gäller kravet på kvalitet, som 2005 togs in
i 6 § efter ett förslag direkt från regeringen utifrån en promemoria som upprättats inom
socialdepartementet. Regeringen framhöll att brukarens kunskaper om och erfarenheter
av verksamhetens kvalitet bör vara vägledande, även om också personalens och ledningens kunskaper och erfarenheter bör vägas in tillsammans med och de anhörigas perspektiv.474 Några år senare skrevs också krav på beaktandet av barnets bästa och att barn ska få
relevant information och komma till tals in i lagen (6 a § och 8 §). Förslag om detta hade
lämnats i LSS-kommitténs slutbetänkande 2008.475
För det tredje har mest energi ägnats åt den personliga assistansen, som blivit en ny
brännpunkt för frågor som i århundraden varit kritiska för det offentligas åtaganden
inom det sociala området. I botten av detta har kostnadsutvecklingen legat. Den har lett
till en rad förslag och åtgärder för att avgränsa rätten till personlig assistans och säkerställa att medlen för insatsen använts enligt gällande regler. Sorteringen av vilka som
ska ha och inte ha rätt till stödet har stått i fokus och lett till mer eller mindre invecklade
förslag och förändringar avseende behovsbedömningar och redovisningskrav. Frågorna
472 Ibid., s. 63 och 90.
473 SOU 2008:77, s. 396 ff.
474 Prop. 2004/05:39, s. 25.
475 SOU 2008:77, s. 296 ff. och prop. 2009/10:176, s. 31 ff. Jfr SOU 2016:19, s. 201 ff., med förslag om förtydliganden av bestämmelsen om barnets bästa och fortsatt arbete för tillämpningen av den.
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aktualiserades nästan direkt efter införandet av LSS och därefter blivit en socialpolitisk
följetong.476 Det delade huvudmannaskapet mellan staten och kommunerna för finansieringen av personlig assistans har också lett till omfattande analyser och diskussioner, som
återspeglar de gamla diskussionerna om gränsdragningar mellan myndigheter och anklagelser om kostnader ”vältras över” från den ena parten till den andra. LSS-kommittén
föreslog att staten skulle ta det samlade ansvaret för at bevilja, finansiera och följa upp
personlig assistans, vilket inte förverkligades. Kommitténs förslag om tillsyn av assistansanordnare och tillståndskrav för enskilda anordnare genomfördes dock.477 Trots oron för
assistanskostnaderna ändrades reglerna 2001 så att den som beviljats personlig assistans
före 65 års ålder skulle få behålla rätten till insatsen efter denna ålder. Ändringen föregicks
inte av någon utredning. Den initierades efter förslag från riksdagens socialutskott.478
*
Ett starkt fokus på kostnaderna för personlig assistans är tydligt också i uppdraget till
den översyn av LSS som regeringen beslutade om 2016 (Översyn av insatser enligt LSS
och assistansersättningen (dir. 2016:40). Syftet med uppdraget är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer
ändamålsenliga insatser i LSS samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor
och full delaktighet i samhällslivet.
I uppdraget ingår en grundläggande översyn av incitament och förutsättningar för
val av personlig assistent, nödvändiga förändringar i regelverket, ansvarsfördelningen
mellan stat och kommun samt genom förstärkt kvalitet och träffsäkerhet i övriga insatser
i LSS. Utredningen ska också se över vissa centrala begrepp i LSS såsom ”goda levnadsvillkor”, inriktningen delaktighet och självständighet samt ”leva som andra” så att rättssäkerheten, likvärdigheten och den ekonomiska hållbarheten säkerställs. Bland annat ska
utredningen förslag till hur de kriterier som ska ligga till grund för bedömningen av
rätt till och omfattning av insatser kan definieras tydligare och mer transparent så att
bedömningskriterier vid prövning av rätten till insatser inte blandas samman med målen
i lagstiftningen.
I de ursprungliga direktiven framhöll regeringen dessutom att ytterligare besparingar
krävs i assistansersättningen. Den delen av uppdraget togs bort våren 2018 genom
tilläggsdirektiv (Dir. 2018:35). Förklaringen var att antalet mottagare av statlig assistans
hade minskat sedan det första direktivet beslutades, främst till följd av vissa domar från
Högsta förvaltningsdomstolens domar.

476 Se t.ex. SOU 1995:126 och prop. 1996/97:146 samt SOU 2007:73 och prop. 2007/08:61.
477 SOU 2008:77, s. 420 ff. och 527 ff. samt prop. 2009/10:176, s. 22 ff.
478 Prop. 2000/01:5, s. 8 och 9 ff. och 2000/01:SoU3. Jfr 1997/98:SoU24, rskr. 1997/98:307.
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Psykiatrireformen och socialtjänsten

Psykiatrireformen
Bland de många mer eller mindre parallella översyner som alltid tycks ha pågått inom
eller i anslutning till socialtjänsten hör arbetet med den parlamentariska psykiatriutredning som tillsattes året efter., 1989 års Handikapputredning. Uppdraget var att utreda
frågor om service, stöd och vård till psykiskt störda med inriktning på att överväga och
föreslå åtgärder gällande ansvarsfördelning och organisation.
Psykiatriutredningen blev klar med sitt slutbetänkande (SOU 1992:73) när arbetet med
LSS kommit långt inom Regeringskansliet, men innan det fanns en proposition om den
nya lagen. Utredningen hade letts av socialdemokraten Bo Holmberg och, efter regeringsskiftet 1991, moderaten Sten Svensson.
I likhet med 1989 års Handikapputredning konstaterade Psykiatriutredningen att den
grupp de uppmärksammade hade tydligt sämre villkor än befolkningen i övrigt. Dess
grundläggande tanke om integrering av service till de psykiskt störda i den service som
riktar sig till alla invånare, med beaktande av de psykiskt stördas förutsättningar, hade
också stora likheter med de tankar om normalisering och integrering som varit vägledande för målen i 1986 års omsorgslag och LSS. Slutsatsen att SoL och HSL inte kunnat
garantera de psykiskt störda samma levnadsförhållanden som annars, var också snarlik
argumenten för LSS som särskild rättighetslag.479
I hopp om att också psykiskt störda skulle hinna inkluderas i LSS och få samma
rättigheter som många andra människor med funktionsnedsättningar föreslog Psykiatriutredningen två alternativa ändringar av lagens personkrets. Enligt det första alternativet
skulle 20 000 psykiskt störda personer omfattas av lagen, enligt det andra alternativet
skulle det handla om 40 000 personer. Utredningen föreslog också en ny LSS-insats
utifrån behoven hos personer med långvarig och allvarlig psykisk störning, nämligen
personligt ombud. Den insatsen skulle ha ett klart definierat ansvar för att individens
behov uppmärksammas och för att stöd- och serviceinsatser samordnas.480
I övrigt lämnade Psykiatriutredningen förslag om ökat kommunalt ansvar inom
området, vilket också liknade tankarna bakom LSS. Utredningen jämförde dock snarare
med Ädelreformen inom äldreområdet som genomfördes vid samma tid (se nedan).
Enligt förslaget skulle ansvaret för viss vård och service till psykiskt långtidssjuka
överförs från landstingen till kommunerna. De möjligheter som kommuner och landsting
redan hade att träffa frivilliga överenskommelser om betalningsansvar för personer som
vårdats långvarigt inom psykiatrin skulle ersättas av ett obligatoriskt betalningsansvar för
kommunerna, som reglerades genom skatteväxling mellan huvudmännen. Kommunerna
skulle också få huvudansvaret för att initiera, planera och samordna de sociala insatser
som långvarigt psykiskt störda behöver.481
Regeringen gick vidare med utredningens förslag om ansvarsfördelning och organisationsförändringar. De förslag som avsåg stärkta rättigheter för psykiskt störda lades
däremot på is. I praktiken prioriterade regeringen att införa LSS för de grupper som
ingick i lagens personkrets. Först när den lagens tillämpning följts upp ansåg regeringen
479 SOU 1992:73, s. 22 och 227.
480 Ibid., s. 226 ff.
481 Ibid., s. 270 ff.
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att det gick att bedöma om utformningen var ändamålsenlig för stöd till psykiskt störda.
I väntan på det var regeringen positiv till en försöksverksamhet för att pröva funktionen
personligt ombud.482
Även om de ändrade ansvarsförhållandena innebar ett betydligt utökat åtagande för
socialtjänsten bedömde regeringen inte att det behövdes några större ändringar av SoL.
Den enda komplettering som föreslogs gällde socialtjänstens ansvar att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena för människor med funktionshinder. Ansvaret föreslogs
tydligt avse människor med fysiska och psykiska funktionshinder.483 Någon ändring av
LSS blev det överhuvudtaget inte.
Förslagen tillstyrktes av socialutskottet (1993/94:SoU28) och trädde i kraft den 1
januari 1995, ofta benämnda som psykiatrireformen eller Psyk-Ädel.
Nationell psykiatrisamordning
Om införandet av LSS åtföljdes av diskussioner om kostnader till följd av ökade insatser
så kom Psykiatrireformen att följas av rapporter om bristande stöd till de som omfattades
av den. Såväl inom psykiatrin som socialtjänsten pekades problem ut, och situationen
ställdes på sin spets när några uppmärksammade våldsdåd i början av 2000-talet genomfördes av personer med svår psykisk hälsa.
År 2003 gav regeringen en nationell psykiatrisamordnare i uppgift att se över frågor
om arbetsformer, samverkan, samordning, resurser, personal och kompetens inom
vård, social omsorg och rehabilitering av psykiskt sjuka och psykiskt funktionshindrade.
Målgrupp för arbetet var personer med allvarliga psykiska sjukdomar och psykiskt
funktionshinder, samt barn och ungdomar som riskerade att utveckla sådana sjukdomar
och funktionshinder.
Ett betänkande med förslag på fortsatta åtgärder lämnades 2006 till regeringen. Där
konstaterade Anders Milton, som utsetts till nationell samordnare, att Psykiatrireformen
gett olika resultat. Å ena sidan hade utbudet av boende och sysselsättning i kommunerna
ökat väsentligt och målgruppens behov uppmärksammats mer än tidigare. Å andra sidan
hade reformens svaga lagstöd, bristen på lokal politisk förankring och avsaknaden av
evidensbaserade metoder för det samhällsbaserade stödet skapat svårigheter som i hög
grad kvarstod tio år senare. Trots att insatser gavs i så gott som alla kommuner fick
många inte ett tillräckligt samordnat, individualiserat och kunskapsbaserat stöd. Särskilt
svårt tycktes kommunerna ha att leva upp till kraven på behovsinventeringar, planering,
samordning och på att tillgodose brukarinflytande. Problemen med bristande helhetslösningar var så stora att de riskerade att underminera möjligheterna för samhället att leva
upp till målsättningen att människor med psykiskt funktionshinder ska vara delaktiga
och så långt möjligt leva som andra.
Lösningen på dessa problem knöts inte till nya omfattande huvudmannaskaps- eller
ansvarsförändringar. De lagändringar som föreslogs syftade i stället till punktvisa
förbättringar som kunde bidra till ett större utvecklingsarbete med nationella mål och
strategier för att uppnå dessa. Målen föreslogs avse bostad, arbete, delaktighet samt vård

482 Prop. 1993/94:218, s. 27 ff. och 41 ff.
483 Ibid., s. 21 ff.
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och omsorg och gå tillbaka på en övergripande vision.484 Denna vision utgick från den
individens subjektiva upplevelse snarare än den enskildes rättigheter eller samhällets
skyldigheter:
Som invånare i Sverige ska jag kunna känna mig trygg i att jag och mina medmänniskor:
•

får god och säker vård och omsorg om vi får problem med vår psykiska hälsa
och

•

har samma möjligheter till bostad, arbete, gemenskap och delaktighet i
samhället som alla andra även om vi har ett psykiskt funktionshinder eller
lider av allvarlig psykisk sjukdom.485

Inom ramen för detta utvecklingsarbete föreslogs några ändringar i SoL. Dels ansåg
samordnaren att boendestöd ska lyftas som en särskild kommunal insats i lagen vid
sidan av hemtjänst, dels föreslogs nya bestämmelser om planering och samverkan mellan
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. De senare bestämmelserna skulle införas i både
SoL och HSL. Den ena bestämmelsen innebar en skyldighet för kommuner och landsting
att vid behov tillsammans upprätta en individuell plan för att den enskilde ska få sina
behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodosedda. Den andra bestämmelsen
innebar en skyldighet för huvudmännen att ingå överenskommelser kring personer med
psykiska funktionshinder.
I övrigt föreslog samordnaren också andra insatser för att utveckla socialtjänstens
arbete, bland annat genom bättre anpassad organisation, bättre verksamhetsuppföljning
och mer kunskapsutveckling. Ökad delaktighet för målgruppen hörde till samordnarens
prioriterade målområden men det saknas i stort sett helt sådana kopplingar till ökade
rättigheter för personer med svårare psykisk ohälsa som Psykiatriutredningen förespråkade genom en utvidgning av personkretsen insatser enligt LSS. Samordnaren ansåg
dock att personer med psykiskt funktionshinder skulle få tillgång till daglig verksamhet
enligt LSS och att den frågan borde utredas av LSS-kommittén (vid denna tid benämnd
Assistanskommittén).486 LSS-kommittén föreslog 2008 att också att de som omfattades av personkrets enligt LSS skulle få rätt till daglig verksamhet, något som dock inte
genomfördes.487
Av samordnarens förslag till ändringar i SoL gick regeringen vidare med de som avsåg
planering och samverkan (prop. 2008/09:193). Den 1 januari 2010 kompletterades 2 kap.
SoL med en ny bestämmelse om samordnade individuella planer för personer med behov
av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården (7 §). Vidare infördes
en ny paragraf bland bestämmelserna avseende människor med funktionshinder i 5 kap.
SoL om att kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i
fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning (8 a §).

484
485
486
487

SOU 2006:100, s. 148 ff.
Ibid., s. 147.
Ibid., s. 311.
SOU 2008:77, s. 635 ff.

176

Äldre människor
Innebörd och avgränsning

Även när det gäller äldre människor har grundläggande delar av socialtjänstens skyldigheter varit desamma sedan SoL tillkom. Det handlar om att verka för att
• äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra
• de äldre får goda bostäder och ge dem som har behov därav stöd och hjälp i
hemmet och en i övrigt lättåtkomlig service.
Dessa bestämmelser ingick som 19–20 §§ i 1980 års SoL och återfinns i den nuvarande
lagen i kap. 5 4 § andra stycket och 5 § första stycket. Bestämmelserna ingick redan i
Socialutredningens förslag till SoL.488
Men förändringar har skett också inom äldreområdet.
I 20 § 1980 års SoL fanns en bestämmelse om att kommunen skulle inrätta bostäder med gemensam service (servicehus) för äldre människor. Detta har nu ersatts med
en bestämmelse om att kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och
omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Det handlar alltså om ett skifte
från boenden med gemensam service till boendeformer där också en individualiserad
omvårdnad ingår. En annan bestämmelse i 20 § 1980 års SoL har helt utgått. Den angav
att kommunen skulle underlätta övergången från ett yrkesverksamt liv genom information och annat stöd. Bestämmelsen ströks under slutet av 1990-talet efter förslag från
Socialtjänstkommittén. Behovet av sådana insatser hade visat sig vara mindre än förväntat, ansåg kommittén med hänvisning till studier som visade att särskilt yngre pensionärer
levde ett mycket aktivt liv. I den mån som det var motiverat med insatser för att underlätta
övergången till pensionering så borde arbetsmarknadens parter svara för dem.489
Över tid har ytterligare några bestämmelser tillkommit i den del av lagen där särskilda
bestämmelser avseende äldre människor. Redan i början av 1990-talet infördes bestämmelser som preciserade det generella ansvaret på gruppnivå. Det handlade om att
• göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor
• i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta
område
• ska planera sina insatser för äldre och i planeringen samverka med landstinget
samt andra samhällsorgan och organisationer.
De två första punkterna avser socialnämndens ansvar medan den tredje lägger ansvaret
på kommunen. I dag ingår samtliga punkter i 5 kap. 6 § SoL.
Ytterligare bestämmelser har tillkommit under 2010-talet som gäller enskilda äldre
människors ställning i förhållande till socialtjänsten. Sedan 2010 anger 5 kap. 4 § första
stycket SoL att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva
ett värdigt liv och känna välbefinnande, vilket också kallas värdegrund i paragrafen.
Sedan samma år framgår det av 5 § andra stycket att den äldre personen så långt det
488 SOU 1977:40, s. 33.
489 SOU 1994:139 s. 310 f. Jfr prop. 1996/97:124 s. 10 och 120 ff.
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är möjligt ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig
service ska ges. År 2009 infördes också en ny 6 § med en bestämmelse om att kommunen
ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli eller
samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor.
Vidare reglerar lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter sedan några år att
en kommun utan individuell behovsprövning får tillhandahålla servicetjänster åt personer
som fyllt 67 år. Med servicetjänster avses enligt 7 § tjänster som är avsedda att förebygga
skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad.
Sammantaget har förändringarna ändå varit mindre i lagtexten när det gäller socialtjänstens skyldigheter inom äldreområdet än när det gäller barn och unga eller människor
med funktionsnedsättningar. För barn och unga har, som vi sett, ett stort antal detaljerade skydds- och kvalitetsbestämmelser tillkommit i både SoL och LVU. För människor
med funktionsnedsättningar har en helt ny lag tillkommit om rätten till olika stöd- och
serviceinsatser för grupper som bara i mindre utsträckning tänktes in i socialtjänstens
ansvar under 1970-talet och början av 1980-talet.
Medan barnomsorg var en offensivt vald term som sedan övergetts inom socialtjänsten och terminologin skiftat avsevärt inom funktionshinderområdet har ”äldreomsorg”
och ”omsorger om äldre människor” stått sig bättre sedan socialtjänstreformen. I dag
används äldreomsorg som en tämligen självklar benämning på socialtjänstens insatser
inom området.
Benämningens grundläggande oklarhet har också stått sig. Någon tydlig avgränsning av vilka som är äldre finns varken i lagstiftningen eller förarbetena. Gång på gång
upprepas det i utredningar och propositioner att åldrandet är individuellt och komplext.
Samtidigt betraktas 65-årsgränsen som den som i praktiken skiljer äldre från andra
vuxna. Mönstret läggs fast redan i Socialutredningens principbetänkande från 1974. I
LSS finns, som vi sett, både en formulering om ”normalt åldrande” och en 65-årsgräns
för beviljande av personlig assistans i syfte att skilja stöd till äldre människor från stöd till
människor med funktionsnedsättning.
Som framgår ovan i kapitlet om socialtjänstens mål och inriktning diskuterade Socialtjänstkommittén frågan om en samlad lag om vård och omsorg utifrån att äldreomsorgen
blivit ett samlande begrepp för olika insatser i form av vård och omsorg som ges till äldre
enligt SoL och HSL. Kommittén bedömde att en sådan förändring skulle vara så komplex
och omfattande att den fordrar en särskild översyn.490 Någon sådan översyn har inte gjorts
sedan Socialpolitiska kommittén under 1960-talet föreslog en gemensam vårdlag för de
områden som då gällde äldre och handikappade i SOU 1964:43 och 1966:45.
Äldreomsorgens olika delar

Planering och boende
Äldreomsorgens generella, förebyggande och tidiga uppgifter utvecklades i ett antal
nya utredningar efter socialtjänstformen, inte minst avseende frågor om planering och
boende.
490 SOU 1999:97, s. 16.
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Redan 1983 inrättade regeringen en arbetsgrupp inom Regeringskansliet med uppgift
att överväga vissa frågor om de ä1dres och handikappades boende. Regeringen såg ett
behov av att sam1at överväga vad som kunde göras inom olika samhällssektorer för att
förverkliga de mål som angavs i bland annat SoL, HSL och i det statliga bostadsförbättringsprogrammet och som innebar att fler människor med funktionsnedsättningar
eller sjukdom skulle ges möjlighet att bo och leva i vanliga bostadsområden och få förutsättningar att leva ett rikare liv än vad institutionsboendet kunde erbjuda. En rapport
lämnades till regeringen efter knappt ett års arbete. Arbetsgruppen konstaterade att
kommunernas omsorger om ä1dre och handikappade i ökad utsträckning hade inriktats
på öppna vårdformer och att planerna för utbyggnad av servicehus och liknande minskat.
Motsvarande satsningar på att förbättra det befintliga bostadsbeståndet hade däremot
inte skett. Mot den bakgrunden ansåg arbetsgruppen att bostadsförsörjnings1agen borde
komp1etteras med en portalparagraf som slog fast kommunens ansvar för bostadsförsörjningen för alla grupper av boende inom kommunen medan SoL borde rensas på
bestämmelser som ålade kommunerna att anordna institutionsliknande bostadsformer
som exempelvis servicehus.491
Några förändringar av SoL blev det inte till följd av arbetsgruppens förslag. Planeringsfrågorna togs istället upp av den parlamentariska Äldreberedningen, som hade i
uppdrag att behandla frågor om övergripande prioritering och samordning av samhällets insatser för de äldre. I sitt slutbetänkande förordade beredningen en satsning på
hemtjänst, hemsjukvård och övriga service- och stödinsatser som gör det möjligt för äldre
människor att känna trygghet och få god service och vård i hemmiljön. För det talade
både behoven och önskemålen bland de äldre. För att främja utvecklingen pekade beredningen bland annat behov av bättre planering mellan huvudmännen.492 Den övergripande bedömningen och författningsförslaget togs upp av regeringen i en proposition
om äldreomsorgen inför 1990-talet (prop. 1987/88:176). Regeringen föreslog riktlinjer
som betonade vikten av en fortsatt utveckling av stödet i de äldres egna boende och en
komplettering av SoL om kommunernas skyldighet att planera sina insatser för äldre i
samverkan med landstingen samt andra samhällsorgan och organisationer. Regeringens
förslag till riktlinjer för äldreomsorgen tillstyrktes av socialutskottet (1988/89 SoU6) och
den föreslagna författningsändringen togs in som 20 a § i 1980 års SoL. (I nu gällande
SoL återfinns bestämmelsen i 5 kap. 6 § andra stycket).
Äldreberedningen behandlade också frågor om äldres hälsa, sysselsättning och
inflytande utan att föreslå regeländringar eller andra konkreta insatser. De frågorna
ärvdes av nästa parlamentariska äldreberedning, tillsatt 1999 och benämnd Senior 2005.
Uppdraget denna gång avsåg inte enbart socialtjänstens uppdrag och arbete utan hur
i princip hela samhället borde agera för att möta de utmaningar som följer med av en
åldrande befolkning. Denna beredning föreslog ett stort antal insatser inom ramen för
en sammanhållen nationell äldrepolitik som omfattade i princip alla andra politikområden som kunde förväntas påverkas av den demografiska utvecklingen. Som ledstjärnor för det arbetet föreslog beredningen nationella mål som dels betonade utveckling
på samhälls- och individnivå, dels trygghet utifrån vad som redan angavs i SoL och i
491 SOU 1984:78, s. 114.
492 SOU 1987:21, s. 123 ff. och 163 f.
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lagar inom socialförsäkringsområdet (SOU 2003:91). Beredningen gav Erik Blennberger i uppdrag att ta fram ett underlag om etiska överväganden inom äldrepolitiken som
publicerades i en bilaga till slutbetänkandet. Inom vård- och omsorgsområdet föreslog
beredningen bland annat ökat tydlighet om det offentliga åtagandet som en långsiktig
förutsättning för myndigheters, andra organisationers och enskilda människors planering. Av denna ansats att bredda äldrepolitiken på samma sätt som handikappolitiken
blev det dock inte mycket. En fråga som beredningen utredde och var tveksam till var att
ge kommunerna en lagfäst möjlighet att utan individuell behovsprövning tillhandahålla
servicetjänster åt personer över en viss ålder.493 Regeringen gick ändå själv vidare med
frågan (prop. 2009/10:116). Möjligheten regleras nu, som framgår ovan, i lagen (2009:47)
om vissa kommunala befogenheter.
I nästa skede gick boendefrågorna över till en särskild Äldreboendedelegation, som
regeringen tillkallade för att arbeta med frågor om utveckling av bostäder och boende för
äldre personer. Delegationen föreslog en särskild lag som skulle ge befogenhet att inrätta
och utan föregående behovsprövning tillhandahålla trygghetsbostäder äldre människor
som till följd av hög ålder upplever otrygghet och/eller social isolering i sitt ordinära
boende. Med trygghetsbostad avsåg delegationen en hyresrätt som förutom att ge hyresgästen möjlighet till ett självständigt liv i sin lägenhet även gav denne tillgång till en
gemensamhetslokal, personal som en gemensam resurs för social samvaro och aktiviteter
samt trygghetslarm. Det skulle även finnas möjlighet till gemensamma måltider i trygghetsbostäderna.494 Regeringen ansåg dock inte att det krävdes någon särskild lag av detta
slag, men inrättade ett investeringsstöd till nybyggnad av och ombyggnad till trygghetsbostäder för äldre under några år (prop. 2009/10:116).
Ökat fokus på de mest sjuka äldre
Precis som när det gäller människor med funktionsnnedsättningar utgick socialtjänstens
skyldigheter för äldre i ett första skede från att många med omfattande behov fick dessa
tillgodosedda genom landstingen. Som vi sett hade ansvaret för långvariga insatser som
förenade socialt stöd med sjukvård för första gången någonsin samlats hos landstingen
just innan arbetet med socialtjänstreformen drogs i gång. Det gjorde att socialtjänstens
uppgifter inom området mera inriktades på övergripande planering och sociala tjänster
utan vårdinslag.
Socialutredningen drog i sitt principbetänkande från 1974 upp riktlinjerna. De
handlade om att medverka i samhällsplaneringen och ge impulser till andra samhällssektorer samt att erbjuda ett differentierat utbud av sociala tjänster, understött med en
uppsökande verksamhet som klarlägger behoven. Utgångspunkten var insatser i de äldres
vanliga bostäder, men om det inte var möjligt eller när pensionären föredrar kollektiva
boendeformer skulle kommunen även kunna erbjuda ett sådant alternativ. Gränsen gick
dock vid sjukvårdsinsatser:
De äldre har samma rätt som andra medborgare att av sjukvårdshuvudmannen få erforderlig hälso- och sjukvård. Sjukvårdshuvudmannens principiella ansvar härför bör
493 SOU 2003:91, s. 385 ff.
494 SOU 2008:113, s. 23 och 58 ff.
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förverkligas på sådant sätt att den sociala åldringsvården inte tvingas utöva sjukvård som
normalt ankommer på sjukvårdshuvudmannen. Detta kräver att utbyggnaden av långtidssjukvården även i fortsättningen prioriteras.495

Efter att 1980 års SoL börjat gälla kom mycket riktigt frågor om samverkan och samordning mellan huvudmännen att bli centrala inom äldreområdet. Den parlamentariska
Äldreberedningen diskuterade behovet av en ändrad ansvarsfördelning utifrån sitt
uppdrag att behandla frågor om övergripande prioritering och samordning av samhällets insatser för de äldre. Den övergripande inriktning som beredningen förordade på
hemtjänst, hemsjukvård och övriga service- och stödinsatser i hemmiljön skulle innebära
kraftigt ökade kostnader för primärkommunerna medan landstingen avlastades utgifter.
Utan att direkt föreslå en större ansvarsförändring antydde beredningen ändå att det
borde vara nästa steg. I en bilaga med räkneexempel utgick beredningen från tre alternativ: då gällande ansvarsfördelning, ett samlat kommunalt ansvar för all service och
omvårdnad i den enskildes hem och ett kommunalt ansvar som också omfattade service
och omvårdnad i de lokala sjukhemmen.496
Regeringen tog upp frågorna i propositionen om äldreomsorgen inför 1990-talet (prop.
1987/88:176). I regeringen förslag riktlinjer betonades, förutom en fortsatt utveckling av
stödet i de äldres egna boende, också vikten av en god tillgång till särskilda boende- och
vårdformer som ålderdomshem, servicebostäder och gruppboende för personer med
åldersdemens. Behovet av mindre, hemlika institutioner för personer med åldersdemens nämndes i Socialutredningens slutbetänkande, men utan att det satte tydliga spår
i förslagen om socialtjänstens uppdrag och verksamhet.497 För att främja genomförandet
av riktlinjerna aviserade regeringen insatser för ett mer samlat politiskt och ekonomiskt
ansvar för äldreomsorgen. Mycket talade för att kommunerna borde bli huvudmän också
för hemsjukvård och lokala sjukhem.
De föreslagna riktlinjerna tillstyrktes av socialutskottet (1988/89 SoU6) och regeringen återkom efter ett par år med förslag om ändrade ansvarsförhållanden, som nu
gällde såväl äldre som handikappade (prop. 1990/91:14). Kommunerna föreslogs nu få det
samlade ansvaret för långvarig service och vård för dessa grupper. Dessutom föreslogs
kommunerna överta sjukhem och somatiska långvårdsinrättningar. Genom ändringar i
SoL skulle kommunerna också bli skyldiga att inrätta särskilda boendeformer för äldre
samt bostäder med särskild service för handikappade (dock inte gruppbostäder för
utvecklingsstörda) och få ett tydligare ansvar för dagverksamheter för bland annat åldersdementa. För att möjliggöra lokala lösningar föreslogs kommunerna få befogenhet att
erbjuda hemsjukvård också i ordinärt boende, men utan att ta över landstingens ansvar
för läkarinsatser.
Efter vissa kompletteringar från Socialutskottet (1990/91:SoU09) genomfördes
ansvarsförändringarna den 1 januari 1992. Den blev känd som Ädelreformen. I samband
med det kompletterades SoL så att socialtjänstens ansvar för dagverksamheter förtydligades (10 § i 1980 års SoL, finns nu i 3 kap. 6 § SoL). Genom andra ändringar i SoL blev
495 SOU 1974:39, s. 314.
496 SOU 1987:21, s. 181 och 207 ff.
497 SOU 1977:40 s. 154 f.
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kommunerna skyldiga att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för
äldre människor (20 § i 1980 års SoL, finns nu i 5 kap. 5 §) samt bostäder med särskild
service för människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring (21 § i 1980 års SoL, finns nu i 5 kap. 7 §).
Efter denna omfattande förändring följde ett antal utredningar, arbetsgrupper och
regeringsuppdrag till myndigheter om olika följdfrågor. Det gällde avgifter inom äldreomsorgen och kvalitetsfrågor i gränslandet mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård
såsom demensvård, läkemedelshantering m.m. Som framgår ovan fortsatte kommittéer att arbeta med äldreomsorgens generella, förebyggande och tidiga uppgifter, men
efter Ädelreformen kom fokus i det praktiska författningsarbetet alltmer att förskjutas
till äldre människor med omfattande behov som ofta krävde både hälso- och sjukvård
och individuellt stöd från socialtjänsten. Efter hand kom gruppen att få en egen benämning i det officiella språkbruket, ”de mest sjuka äldre”, och en egen samordnare i
Regeringskansliet.498
Efter drygt ett decennium följdes Ädelreformen upp av en särskild utredare. Slutsatsen
blev att ansvarsfördelningen gällande hemsjukvård mellan landsting och kommuner var
otydlig och skapade konflikter och revirstrider som innebar risker för den enskilde som
behövde vård och omsorg (SOU 2004:68). Utredaren föreslog att kommunerna skulle
få hela ansvaret för hemsjukvård, med undantag av läkarinsatser, i såväl ordinärt som
särskilt boende inom ramen för en sammanhållen hemvård med integrerade sociala och
medicinska insatser som den enskilde behöver i sitt boende. Vidare föreslog utredaren
en ny bestämmelse i SoL om att en individuell vård- och omsorgsplan skulle upprättas
på den enskildes begäran eller med dennes samtycke oavsett var behoven av vård och
omsorg aktualiseras.
Den här gången valde regeringen att inte gå vidare med förslagen sedan Svenska
Kommunförbundet och Landstingsförbundet avvisat ett generellt huvudmannaskapsbyte för hemsjukvården med hänvisning till att förändringen borde ske på frivillig väg.499
Frågorna levde dock vidare och 2010 tillsatte regeringen en nationell samordnare med
uppdraget att stödja landsting och kommuner i processen att föra över ansvaret för
hemsjukvården från landsting till kommuner.
På väg mot en värdegrund för äldreomsorgen

Bemötandet av äldre
Förarbetena till Ädelreformen innehåller förvånansvärt få diskussioner och ställningstaganden i värdefrågor som inte direkt gällde ekonomiska förhållanden mellan huvudmännen. Det ökade kommunala ansvaret för alltmer omfattande vård- och omvårdnadsinsatser byggde på de riktlinjer för äldreomsorgen inför 1990-talet som riksdagen beslutat om.
När regeringen utan föregående utredning 1998 föreslog en nationell handlingsplan
för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113) så var det utan nytänkande i värdefrågor och utan
nya bindande regler. Regeringen fastslog tre huvudprinciper för äldrepolitiken: den ska
vara demokratiskt styrd genom folkvalda församlingar, solidariskt finansierad genom
498 Regeringskansliet. Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre. 2014.
499 SOU 2011:55, s. 113
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skattemedel samt tillgänglig efter behov och inte efter köpkraft. Vidare föreslog regeringen som mål för den framtida äldrepolitiken att äldre ska kunna åldras i trygghet och
med bibehållet oberoende, kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över
sin vardag, bemötas med respekt samt ha tillgång till god vård och omsorg. Även om
termen äldrepolitik signalerade en bred ansats så handlade handlingsplanen i huvudsak
om vård och omsorg för äldre människor.
Efter hand tycks den ökade komplexiteten i äldresomsorgens arbete ändå ha ökat
trycket på en fördjupad etisk diskussion. År 1995 gav regeringen en särskild utredare
i uppdrag att kartlägga och analysera frågan om bemötande av äldre var utvecklingen
av vården och omsorgen om äldre efter Ädelreformen en viktig del av bakgrunden. I
slutbetänkandet konstaterade utredaren, kommunalrådet Britta Rundström, att de allt
kortare vårdtiderna på sjukhusen hade lett till ökade krav på kvalificerade insatser och
omvårdnad i äldreomsorgen utifrån insikten att de enskildas behov inte kunde delas in i
medicinska och sociala insatser.500
Utredningen kombinerade dessa insikter med en ovanligt konkret diskussion om
etikens betydelse för bemötandet. Respekten för självbestämmande, integritet, trygghet
och värdighet måste ha en fast grund i ett medvetet val av människosyn som handlar
om alla människors lika värde och lika rätt, framhöll utredaren. Att på djupet införliva
synsättet och kunna dra slutsatserna av det i vardagens återkommande uppgifter är en
etisk-moralisk utmaning för enskilda medarbetare och för äldreomsorgen som verksamhet/organisation. Insikter och förståelse sätts på prov när principerna skall omsättas i
vårdens och omsorgens handlingar.
Under arbetet med uppdraget hade många framfört att ett förverkligande av de
styrande principernas innehåll börjar med reflexioner över hur man själv skulle vilja
bli bemött. De allra flesta skulle säkerligen vända sig mot att nakna bli omskötta inför
främmande människor eller omtalade som ”paket”, skrev utredaren. Allt utbildningsinnehåll för personal inom området måste präglas av att de studerande och lärarna/
handledarna gemensamt försöker ta tillvara de studerandes egna tidigare erfarenheter,
analysera och anknyta dem till ny kunskap. Ett etiskt perspektiv på verksamhetens
syfte och innehåll måste ha företräde och tillämpas på kunskapsutbytet. Vidare borde
maktfrågorna inom vården och omsorgen få större uppmärksamhet, bland annat genom
att hela organisationen använder sig av kunskaper från kritiska synpunkter, klagomål och
riskhändelser.
Utredaren föreslog en komplettering i SoL så att kontaktperson, dagverksamhet och
korttidsvård skulle nämnas som former av annat bistånd i anslutning till biståndsparagrafen. Dessutom föreslogs en ny bestämmelse i SoL om att den enskilde skulle kunna begära
att socialtjänsten tillsammans med honom upprättar en individuell plan med beslutade
och planerade insatser, även sådana som vidtas av andra än socialtjänsten. Planen skulle
omprövas fortlöpande och minst en gång om året.501
Utöver detta föreslog utredaren bland annat bättre tillsyn över vård och omsorg om
äldre, vidgat ansvar för personal i kommunal hälso- och sjukvård (åligganden, påföljder) och en höjd kunskapsnivå bland all personal. Det etiska perspektivet kom särskilt
500 SOU 1997:170,s. 120 ff
501 Ibid., s. 268 ff.
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till utryck i ett förslag om en utredning av användningen av ”milt” tvång inom vården
och omsorgen om äldre. Med ”milt” tvång avsågs olika slags anordningar för att hindra
någon från att exempelvis falla från rullstol/toalettstol.502 Den pågående utvecklingen
inom vården och omsorgen föranledde utredaren att föreslå en påskyndad samverkan
och integrering mellan sociala och medicinska kompetensområden genom till exempel
hemsjukvården.503
Några ändringar i SoL blev det inte till följd av förslagen. Inte heller de övriga förslagen omsattes direkt i strukturella ändringar, men de har på olika sätt flutit in i fortsatta
diskussioner och analyser av bland annat ansvars- och tillsynsfrågor, kompetensfrågor
och begränsningsåtgärder inom äldreomsorgen.
Värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen
Diskussionen om äldre människors ställning i förhållande till socialtjänsten och dess
personal fortsatte i början av 2000-talet med förslag om ökad valfrihet, enklare tillgång
till service utan behovsbedömning m.m. Efter hand utkristalliserades ”värdighet” som
det bärande begreppet för en omsorg med den enskilda äldre människan som utgångspunkt. Hur det gick till vore värt en egen studie; värdighetsbegreppet hade dessförinnan
inte haft någon roll i förarbeten eller lagar inom socialtjänsten. Värdighet blev i varje fall
en utgångspunkt för den nya regeringens arbete med äldreomsorgen efter regeringsskiftet
2006. En kommitté tillsattes med uppdraget att lägga fram förslag om en värdighetsgaranti för vård och omsorg om äldre kvinnor och män.
Kommittén leddes av direktorn Thorbjörn Larsson och antog namnet Värdighetsutredningen. Den redovisade sina överväganden och förslag i betänkandet Värdigt liv i
äldreomsorgen (SOU 2008:51). Två författningsändringar föreslogs i syfte att tydliggöra
den människosyn och de värderingar och förhållningssätt som ska gälla inom äldreomsorgen och åstadkomma ett perspektivskifte i synen på äldre och åldrande.504 Det
gällde dels en ny bestämmelse om värdegrundens innehåll i 5 kap. 4 § SoL, dels en ny
bestämmelse i 3 kap. 8 § SoL om att socialnämnden årligen ska offentliggöra hur den
utvecklat och säkrat kvaliteten i äldreomsorgen utifrån värdegrunden. Värdegrunden
beskrevs på följande sätt i utredningens författningsförslag:
Äldre människor ska, så långt det är möjligt, kunna leva utifrån sin identitet och personlighet.
Verksamheten ska inriktas på att den äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande
(värdegrund).
Till ett värdigt liv hör
– integritet såsom rätt till ett privatliv och kroppslig integritet,
– möjlighet att upprätthålla sitt självbestämmande,
– individanpassning och delaktighet i beslut och insatser,
502 Ibid., s. 279 ff.
503 Ibid., s. 265 ff.
504 SOU 2008:51, s. 114.
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– insatser av god kvalitet, samt
– att den äldre och dennes närstående ges ett gott bemötande.
Till välbefinnande hör att den äldre känner trygghet och meningsfullhet.505

Utredningens förslag att värdegrunden ska fastställas i lag motiverades av flera förhållanden: likvärdighet över landet, tydlighet i vad som kan förväntas av värderingar och
förhållningssätt i äldreomsorgen, ökad status för de termer som lyfts fram i värdegrunden och ökade möjligheter till tillsyn av hur värdegrunden efterlevs.506 Lagregleringen
innebar dock inte krav på specifika nya insatser eller på att vad som är skälig levnadsnivå
ändras.507
De grundläggande termerna värdighet och välbefinnande utvecklades i texten utifrån
de ytterligare termer som angavs i författningsförslaget. Underlag för detta lämnades av
Erik Blennberger (se bilaga 4 till betänkandet). Trots att flera av de föreslagna termerna
– integritet, självbestämmande, trygghet och delaktighet – redan ingick i SoL:s portalparagraf kommenterades denna inte närmare. Utredningen konstaterar bara att kraven på
ett värdigt liv och välbefinnande delvis kan utläsas och tolkas av SoL och dess förarbeten,
men att det ändå saknades en tydligt formulerad värdegrund.508 Inte minst skulle den
föreslagna värdegrunden innebära ett tydligare fokus på den äldres möjligheter till välbefinnande i vardagen än vad som tidigare uttryckts i SoL.509
Inslaget av dubbelreglering togs däremot upp av två av utredningens sakkunniga.
Socialstyrelsens företrädare konstaterade att den föreslagna värdegrundsbestämmelsen
till stora delar är en upprepning av SoL:s övergripande mål och principer.510 Företrädaren
för Sveriges Kommuner och Landsting föreslog att dubbelregleringen kunde undvikas
med en begränsad justering av lagens portalparagraf så att det tydliggörs att verksamheten ska bygga på respekt för den enskilda människans värdighet.511
Värdighetsutredningens förslag remissbehandlades och bereddes av regeringen, som
2010 lämnade sitt förslag till lagreglerad värdegrund i äldreomsorgen till riksdagen (prop.
2009/10:116). Förslaget var mindre detaljerat än utredningens eftersom kommuner och
verksamheter själva måste få möjlighet att närmare utforma tillämpningen av värdegrunden.512 Förslaget innebar att ett nytt första stycke infördes i 5 kap. 4 § om att socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under
trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
Förslaget motiverades med att regeringen ansåg att det behövdes ett perspektivskifte
i synen på äldre personer och på åldrandet. Åldrandet är ett naturligt skede i livet och
äldreomsorgens uppgift är att stödja äldre kvinnor och män till att kunna leva sitt liv
utifrån den person hon eller han är. Äldre kvinnor och män ska inte behöva göra avkall
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på sin identitet eller personlighet när det uppstår behov av omsorg. En värdegrund för
äldreomsorgen bedömdes kunna bidra till att tydliggöra verksamhetens inriktning spå
den äldre personens behov av värdighet när hon eller han får omsorgsinsatser eller i annat
fall har kontakt med verksamheter inom äldreomsorgen. En formulerad värdegrund för
äldreomsorgen beskrevs som ett sätt att förnya tänkesätt inom sådan omsorg och ett
komplement till den utveckling som redan pågår.513
I beskrivningen av värdighet och välbefinnande grep regeringen tillbaka på utredningens beskrivningar och definitioner.514 Förhållandet mellan de båda termernas beskrevs på
följande sätt av regeringen:
Regeringen anser att värdigt liv och välbefinnande är centrala begrepp i värdegrunden.
Värdighet i betydelsen att en person även vid hög ålder har rätt att leva sitt liv utifrån sin
identitet och personlighet innebär att hon eller han bör få stöd i att behålla sina intressen
och vanor, men även i vissa fall att bryta ett mönster av vanor.
Regeringen anser att begreppet värdigt liv som ensamt begrepp inte är tillräckligt i en
värdegrund med syfte att den äldre personen ska kunna leva utifrån sin identitet och
personlighet. Värdigt liv behöver därför kompletteras med ett annat centralt begrepp
nämligen välbefinnande. De olika aspekterna av ett värdigt liv är viktiga förutsättningar
för välbefinnande, men värdigt liv och välbefinnande är olika saker.
Välbefinnande tar sikte på den subjektivt upplevda känslan av välbefinnande. Vad som
gör att människor upplever välbefinnande är individuellt. Med välbefinnande avses i
detta sammanhang upplevelsen av den egna livssituationen. Att känna sammanhang och
mening hela livet, ha tillgång till familj och nära vänner, en god hälsa och känna trygghet
i tillvaron kan utgöra en allmän beskrivning av välbefinnande. Livet utformas dock olika
för människor.
Ett värdigt liv är något som den enskilde tillförsäkras genom att vissa aspekter beaktas. De
förhållanden som utgör ett värdigt liv kan undanröja hinder och förstärka möjligheterna
till välbefinnande, men välbefinnande avser upplevelsen av den egna livssituationen och
kan därför inte tillförsäkras genom insatser från socialtjänsten.515

Inte heller regeringen kommenterade förhållandet mellan den föreslagna värdegrunden
och SoL:s portalparagraf. Att värdegrundsfrågor delvis uttrycktes i befintliga lagar nämns
visserligen i propositionen, men SoL nämns bara som hastigast i det sammanhanget.
Det sägs bara att lagtexten innehåller uttryck för en värdegrund genom begrepp såsom
självbestämmanderätt, integritet, jämlikhet i levnadsvillkor, ekonomisk och social trygghet samt aktivt deltagande i samhällslivet. Mer utförligt kommenteras HSL:s förarbeten
avseende människovärdesprincipen.516
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Däremot klargjorde regeringen förhållandet mellan värdegrunden och rätten till
bistånd. Det skulle inte bli möjligt för den enskilde att grunda en rättighet att få visst
bistånd direkt på den föreslagna bestämmelsen om värdegrunden.517
Socialutskottet välkomnade och ställde sig bakom de föreslagna lagändringarna (bet.
2009/10SoU18), som beslutades av riksdagen och trädde i kraft den 1 januari 2011.
Äldreomsorgen hade därmed blivit den enda del av socialtjänsten med bestämmelser
som i lag och förarbeten beskrevs som en värdegrund, och värdighet och välbefinnande
hade för första gången blivit en del av socialtjänstens påbjudna värdestruktur.

Slutsatser och diskussion
För- och nackdelar med målgrupper

Socialtjänstens målgruppsindelning går tillbaka på det lapptäcke av regleringar för olika
grupper och verksamhetsområden som under lång tid växte fram i Sverige. Tanken med
socialtjänstreformen var att ta ett samlat grepp om målgrupperna och verksamheterna
för dem. Genom en samlad socialtjänstlag skapades också en större enhetlighet och
tydligare sammanhang mellan ansvaret för behov inom olika grupper. Utifrån aktuella
beskrivningar av gruppernas behov formulerades delmål och uppgifter som kunde bidra
till att möta behoven och samtidigt bidra till att socialtjänstens övergripande mål uppnås.
Från en målgruppsindelning som utgick från statsmaktens historiskt varierande behov
och intresse kom fokus att skifta till en indelning baserad på det som förenar och skiljer
olika grupper av enskilda människor.
Målgruppsindelningen och målen för olika målgrupper hörde till de frågor som
ägnades mest uppmärksamhet i förarbetena till 1980 års SoL. Arbetet för olika målgrupper har också varit den dominerande frågan i de utredningar och lagändringar som gjorts
sedan åtminstone början av 1990-talet. Någon samlad analys av för- och nackdelar med
målgruppsindelningen – och olika sätt att göra den – har dock inte gjorts ännu.
Till fördelarna hör tryggheten för de personer som ingår i någon av målgrupperna och
en viss uppmärksamhet på skillnader i behov och förutsättningar mellan olika grupper.
En risk med målgruppsindelningen är dock att den kan leda till strukturer och arbetssätt som begränsar möjligheterna till den helhetssyn som socialtjänsten ska tillämpa. Det
kan göra att människor som ingår i mer än en målgrupp får stöd som mera avpassas efter
vad som gäller för en viss målgrupp än efter deras samlade behov. Samtidigt riskerar
människor som inte tydligt ingår i någon av målgrupperna att få sina stödbehov osynliggjorda inom socialtjänsten. En annan risk är att indelningen efter hand leder till en alltmer
splittrad och verksamhet när ytterligare bestämmelser och satsningar tillkommer utifrån
behov och förutsättningar som utreds målgrupp för målgrupp. Ytterligare en risk är att
förändringarna mellan de olika målgrupperna efter hand blir så stora att det är tveksamt
om det längre går att återkoppla till de övergripande målen för verksamheten, det vill säga
det som var syftet med SoLs konstruktion och de övergripande målen i portalparagrafen.
Indelningen i målgrupper kan dessutom bli en mer eller mindre medveten klassificering eller kategorisering av av dem som ingår i dem. Det kan förmedla och förstärka
517 Ibid., s. 26.
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sociala och kulturella normer, men också osynliggöra normer som inte direkt går tillbaka
på de valda målgrupperna, som genusnormer och normer kring sexualitet.
Generellt har inte mycket gjorts i förarbeten och lagar för att förebygga riskerna.
Den första risken hanteras i första hand genom hänvisningar till helhetssyn och
samverkan. Samverkan inom socialtjänsten är dock en fråga för respektive huvudman
som inte regleras närmare till skillnad från samverkan mellan huvudmän som berörs i
flera lagar.
Den andra och tredje risken kan illustreras med den förskjutning som i praktiken skett
mot socialtjänstens yttersta ansvar. Som nämnts i tidigare kapitel tillkom socialtjänsten i
ett läge när kommunerna inte hade samma ansvar för att tillgodose de omfattande och
långvariga stödbehov som tillkom genom Ädelreformen, LSS och Psykiatrireformen.
Å andra sidan konstruerades socialtjänsten för att omfatta mer generella verksamheter som daghem och fritidshem som senare förts över till skolområdet. Socialtjänstens
uppsökande, förebyggande och generella uppgifter har kvarstått i lagstiftningen, men
utan att konkretiseras eller förstärkas på det sätt som exempelvis Socialtjänstkommittén
föreslog under 1990-talet. Ett antal bestämmelser som preciserar ansvar och uppgifter för
människor i utsatta situationer eller med omfattande stödbehov har däremot tillkommit.
Olika värdegrunder för olika målgrupper

I det här kapitlet har jag beskrivit förarbeten och beslut om lagändringar som gäller tre
av socialtjänstens målgrupper: barn och unga, människor med funktionshinder och äldre
människor. Utan att ha räknat antalet kommittébetänkande, propositioner och utskottsbetänkanden vågar jag påstå att dessa tre grupper dominerar i förarbetena. Det är också
tydligt att det skett stora värdemässiga förändringar inom och mellan grupperna, så stora
att det i dag går att tala om olika sätt att hantera värdefrågor för dessa grupper, till och
med om olika värdegrunder.
Rättigheter för barn och människor med funktionshinder
En av de tydligaste värdemässiga förändringarna i förarbeten och lagar är den ökade
betydelsen för rättigheter. För att säkerställa tillgången till individuellt stöd från socialtjänsten och stödets kvalitet har rättigheter av olika slag införts i lagstiftningen eller
använts för att motivera andra åtgärder. Den ökade betydelsen är dock mycket selektiv och gäller i stort sett bara för barn och personer som omfattas av personkretsen
för LSS-insatser. För dessa grupper har rättigheterna dessutom formulerats med olika
utgångspunkter.
Inom barnområdet har FN:s barnkonvention varit den viktigaste förutsättningen.
Innan den tillkom nämndes inte några särskilda rättigheter för barn i förarbeten och
lagar inom socialtjänstområdet. Socialutredningen var först inne på att barnfamiljer var
en egen målgrupp, vilket inte synliggjorde barnen som individer. Socialberedningen
kallade i mitten av 1980-talet ett betänkande Barns behov och föräldrars rätt. Efter
barnkonventionens tillkomst tog det några år innan dess artiklar fick genomslag i svensk
lagstiftning. Vid tillkomsten av 1990 års LVU nämndes inte konventionen. När Socialtjänstkommittén några år senare föreslog bestämmelser om barnets bästa och barnets
rätt att komma till tals hänvisade den till barnkonventionens artiklar, men utgick i minst
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lika hög grad från empiriskt underlag som visade på allvarliga brister i socialtjänstens
kontakter med barn och insatser för dem. Därefter har barnkonventionens betydelse
snabbt ökat, särskilt genom arbeten som syftat till att stärka skyddet och stödet för barn
i utsatta situationer, bland annat efter Barnkommitténs slutsatser om behovet av starkare
bestämmelser om barnets bästa inom det området. Två LVU-översyner och en kommitté
som föreslog en särskild barnskyddslag har byggt stora delar av sina överväganden och
förslag på barnkonventionen. I den senaste LVU-översynen, som avslutades 2015, var
begreppet barnrättsperspektiv bärande för analyser och förslag.
Detta till trots har Titti Matsson konstaterat att det nya synsättet på barn som samhällsmedborgare och kompetenta subjekt med rättighetsanspråk anammats utan reflektion
kring den lagstiftning som funnits kvar sedan tidigare om socialtjänstens arbete för barn.
En ”omsorgsdiskurs” med tolkningsföreträdare för vuxna har dröjt kvar och lett till en
splittrad syn på barn i rättskällor och rättstillämpning. Som exempel tar Matsson bestämmelserna i 11 kap. 10 § SoL och 36 § LVU om barns rätt att själva föra sin talan i mål
och ärenden enligt lagarna. Medan barn som fyllt 15 år har en ovillkorlig sådan rätt är
handlingsutrymmet för barn under den åldern kraftigt beskuret och beroende av hur
vuxna bedömer nyttan med att uppgifter hämtas in från barnet. Resultatet blir en ”kvasirättighetsdiskurs”, enligt Matsson.518
Hur barnrätten förhåller sig till unga som fyllt 18 år är mindre belyst i förarbetena,
likaså hur barnkonventionens fokus på det enskilda barnets rätt kan motivera tidigt och
förebyggande arbete på befolknings- och gruppnivå. Om barnrättens ökade betydelse
som värdegrund inom socialtjänsten har lett till nya utkrävbara rättigheter för barn kan
diskuteras. Förhållandet mellan barnkonventionen och svensk lagstiftning har utretts av
Barnrättighetsutredningen och kommer antagligen att förändras när konventionen blir
svensk lag519. Vad det innebär för socialtjänsten återstår att se.
När det gäller rättigheter för människor med funktionsnedsättningar har utvecklingen
varit en annan. FN:s konvention inom området har kommit in relativt sent i bilden och
snarare konfirmerat eller förstärkt en inhemsk förändring som pågick redan under slutet
av 1980-talet och början av 1990-talet. Viktig i sammanhanget var den omsorgslag som
beslutades 1986 och började förberedas några år innan. Lagen reglerade landstingets
ansvar och hörde alltså inte till socialtjänstlagarna. Den utformades dock medvetet
med SoL som förebild, särskilt när det gäller den utkrävbara rättigheten till stöd enligt
biståndsparagrafen. För att avgränsa vilket stöd som skulle kunna utkrävas listades de
så kallade särskilda omsorger som lagen reglerade. De som arbetade fram lagen verkar i
första hand ha försökt kopiera rättighetskonstruktionen i SoL, men åstadkom en något
annorlunda juridisk lösning. Genom att enskilda stödinsatser angavs i omsorgslagen
blev det i princip lättare för den enskilde att begära och utkräva insatserna än det mer
allmänt hållna bistånd för försörjningen eller livsföringen i övrigt som SoL anger att den
enskilde har rätt till. Till det bidrog att rätten till särskilda omsorger gällde vid behov av
stöd och hjälp som inte tillgodosågs på något annat sätt. Rätten till bistånd enligt SoL
gäller däremot under förutsättningen att den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov
eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. Det öppnar för att socialtjänsten kan utreda
518 Matsson 2008, s. 65 f., 69 och 77 f.
519 Beslut om detta fattades av Riksdagen den 13 juni 2018. Se rskr 2017/18:389, jfr prop 2017/18:SOU 25.
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alternativa lösningar i form av annat stöd än det som den enskilde ansöker om, genom
kommunen, privata aktörer eller anhöriga. Med omsorgslagens rättighetskonstruktion
var detta inte möjligt.
Efter att ha tillämpats några år lyftes omsorgslagen fram som förebildlig i förarbetena
till LSS, där SoL istället beskrevs som en klen garant för likvärdig tillgång till stöd och
service för människor med omfattande funktionshinder. Samtidigt som det bedömdes
som naturligt att ansvaret för stödet och servicen skulle ligga på kommunerna, misstroddes dessa i sådan utsträckning i förarbetena att en stark rättighetslag ansågs nödvändigt.
Omsorgslagens rättighetskonstruktion kom också att återanvändas i LSS och innebära ett
delvis nytt inslag i lagstiftningen om kommunernas ansvar för sociala insatser. Rättigheterna gäller dock bara för de som omfattas av lagens personkrets, och alla dessa har inte
rätt till alla insatser. De förslag som kommittéer lämnat för att göra LSS mer relevant för
människor med psykiska funktionsnedsättningar har inte genomförts. Äldre människor
med omfattande funktionshinder har också mer eller mindre tänkts bort vid konstruktionen och tillämpningen av LSS.
Till skillnad från barnrätten, som utgår från varje enskilt barns rättigheter, har alltså
den inhemska rättighetskonstruktionen i LSS varit ett redskap för prioriteringar inom
och mellan grupper, även bland de vars behov motiverat införandet av den. I gengäld har
den gett många människor med omfattande funktionsnedsättningar ett kraftfullt verktyg
för tillgång till stöd och service.
Värdighet och välbefinnande för äldre människor
Diskussionen om värdefrågor inom äldreomsorgen har skilt sig betydligt från utvecklingen inom barn- och funktionshinderområdena. Rättigheter har knappast spelat någon
roll inom äldreomsorgen, där etik istället har blivit en central fråga. Bemötandefrågor och
etiska aspekter på äldrepolitik har utretts på nationell nivå. En särskild värdegrund för
äldreomsorgen har skrivits in med fokus på värdighet och välbefinnande. ”Värdighet”
var överhuvudtaget ett samlande begrepp för nationella insatser inom området medan det
knappast alls har använts i officiell text om den övriga socialtjänsten.
Varför rättigheter inte blivit någon större fråga inom äldreomsorgen är en öppen
fråga. Det finns inte något tydligt ställningstagande mot särskilda rättigheter för äldre i
de senaste decenniernas förarbeten; frågan har knappt ens diskuterats. Möjligen kan det
måttliga intresset bero på att det inte finns någon äldrekonvention som ger draghjälp åt
krav på en ”äldrerätt” på samma sätt som barnkonventionen och nu konventionen om
rättigheter för människor med funktionsnedsättningar. En annan orsak kan vara ekonomisk. Preciserade rättigheter inom äldreomorgen skulle samhällsekonomiskt vara ett helt
annat åtagande än stöd och service för de grupper som avgränsas och prioriteras genom
LSS. Frånvaron av rättigheter eller andra tydliga juridiska utfästelser fullföljer i varje
fall en tradition inom socialpolitiken. I kapitlet om socialtjänstens föregångare beskrevs
den på sin tid nyskapande och starkt nyttopräglade satsning på kvarboende under slutet
1950-talet, som inte byggde på någon lagändring. Den formulerades enbart som riktlinjer
för den kommunala åldringsvården av regering och riksdag. När inriktningen bekräftades och uppdaterades drygt trettio år senare var det i form av nya uttalanden från samma
håll. På dessa uttalanden baserades sedan Ädelreformen.
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I dag tycks utvecklingen gå mot mindre formellt rättighetstänkande inom äldreomsorgen och lättare tillgänglig service. Regeringen föreslog i en lagrådsremiss 2017 att det
i SoL ska införas en ny bestämmelse om att socialnämnden utöver vad som följer av
lagens biståndsparagraf får erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsprövning. Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats om i
vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av insatserna,
på vilket sätt kommunen följer upp insatserna och rätten att alltid kunna ansöka om
bistånd.520 Förslaget bygger på en intern utredning inom Socialdepartementet parallellt
med att en särskild utredare tog fram ett mer modest förslag om förenklad biståndsprövning av serviceuppgifter, sociala insatser och trygghetslarm för personer som fyllt 80 år.521
Omvänt kan intresset för etik ha stimulerats av äldreomsorgens ökande närhet till
hälso- och sjukvården efter Ädelreformen. ”Välbefinnande” ligger nära hälsobegreppet,
som socialtjänsten annars har svårt att relatera till, och formuleringar som ”de mest sjuka
äldre” riktar fokus mot en god vård snarare än den enskildes möjligheter till aktivitet och
utveckling.
Den etiska diskussionen inom äldreomsorgen har i varje fall varit viktig och erbjudit en relevant utgångspunkt för kompetensutveckling, reflektion i det dagliga arbetet
och ökade kunskaper om bemötande, kommunikation m.m. På sätt och vis har en äldre
dygdeetik aktualiserats, om än formulerad som förväntningar på personalens förmåga
att lyssna, kommunicera, förstå och respektera den enskilda äldre människans identitet
och individuella önskemål. Det innebär en skillnad mot de rättighetsbaserade insatserna
för barn och människor med funktionsnedsättningar. Dessa har i första hand avsett
målgruppens resurser och möjligheter till utveckling och inflytande och först därefter
vad det kräver av socialtjänsten.
Försörjningsförmågan som bestående utgångspunkt
Innan jag lämnar likheterna och skillnaderna inom barn-, funktionshinder- och äldreområden vill jag uppmärksamma en annan och mindre uppenbar indelning av befolkningen
i två grupper som ligger under socialtjänstens målgruppsindelning. Grovt sett handlar
det om dessa grupper.
• De som förväntas kunna försörja sig eller som förväntats kunna göra det innan
de blev gamla. I denna grupp ingår i princip alla vuxna efter gymnasieåldern och
utan omfattande och ofta livslånga funktionsnedsättningar som helt eller mycket
påtagligt minskar förmågan till förvärvsarbete. Gruppen omfattar flera av de
målgrupper som socialtjänsten arbetar för: människor med försörjningssvårigheter, människor med missbruk och beroende, äldre människor och människor med
mindre omfattande funktionsnedsättningar.
• De som inte ännu förväntas försörja sig eller som inte förväntas kunna försörja sig
fullt ut mellan uppväxten och pensioneringen. I denna grupp ingår barn och unga
till och med gymnasieåldern samt människor med omfattande och ofta livslånga
funktionsnedsättningar som helt eller mycket påtagligt minskar förmågan till

520 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Lagrådsremiss, 2017, s. 12 ff.
521 SOU 2017:21, s. 47 och 754 ff. Jfr Ds 2017:12.
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förvärvsarbete. Gruppen omfattar barn och unga samt en del människor med
omfattande funktionshinder.
De båda grupperna sammanfaller med fördelningen av särskilda rättigheter inom socialtjänsten. De som kommit att ha särskilda rättigheter eller omfattas av särskilda rättighetsperspektiv är de som inte ännu förväntas försörja sig eller som inte förväntas kunna göra
det helt under mellan uppväxten och pensioneringen.
Ytterst är grupperna ett arv från århundraden av fattigvård och socialvård. I kapitlet
om socialtjänstens historiska föregångare beskrev jag en tankefigur som var levande i
officiella texter från reformationen och fram till mitten av 1900-talet och som gick
tillbaka på en sortering av människor i syfte att se till att bara de ”verkligt” fattiga kom i
fråga för offentligt stöd.
Tankefiguren byggde på att det fanns ett förväntat livslopp med arbets- och försörjningsförmågan som avgörande faktor. I detta ”vanliga liv” är människor skyldiga att
utveckla och bibehålla arbets- och försörjningsförmåga (i äldre tid även förmåga att
försörja anhöriga) och att som äldre i det längsta klara sig på de ekonomiska och sociala
resurser som de byggt upp under livet. Samhället var i gengäld skyldigt att bistå om förmågan sviktar tillfälligtvis eller mer definitivt vid exempelvis svåra skador och sjukdomar
eller hög ålder.
Som en spegelbild av detta livslopp fanns tanken på det ”andra livet”. Där visade
människor tidigt tecken på sjukdomar eller funktionsnedsättningar som gjorde att de
aldrig förväntades kunna arbeta och försörja sig själva fullt ut och där anhöriga inte
kunde eller borde ta ansvar för dem, till exempel på grund av skrämmande eller hotfulla
beteenden som skapade social otrygghet.
Socialtjänstlagarna innehåller ett antal bestämmelser som nyanserar och motverkar
dessa tankar. Det gäller såväl SoL:s övergripande mål som de krav och värden som anges
i LSS. Ändå har SoL kvar den grundläggande kopplingen till försörjningsansvaret för alla
utom barn och unga, och därmed till en av de starkaste sociala normerna i Sverige. Det
finns exempelvis ingen strikt åldersgräns för de som omfattas av äldreomsorgens insatser
och som kan nybeviljas LSS-insatser (frånsett personlig assistans), men i praktiken går
det en avgörande gräns vid 65 års ålder. Denna gräns utgår från rätten till garantipension,
som frikopplar den enskilde från ett eget försörjningsansvar, och inte från någon särskild
analys av behov till följd av åldrandet.
De som inte förväntas kunna leva det ”vanliga” vuxenlivet får del av särskilda rättigheter, men anses inte fullt ut kapabla att ta det ansvar som hör till det livet. Det övergripande målet i LSS är att stödet och servicen ska göra det möjligt att leva som andra. I
vardagligt tal kan det uppfattas som ett uttryck för en högt ställd jämlikhetsambition,
vilket var det uttalade syftet. Bokstavligen är det dock en liknelse eller ett närmevärde för
en grupp som inte helt blir en del av en gemensam grupp för alla i samhället.
Att förväntas kunna leva det ”vanliga” vuxenlivet innebär å andra sidan en skyldighet
att göra det utan att kunna räkna med särskilda rättigheter eller att få mer än en skälig
levnadsnivå, om inte de egna resurserna räcker till mer. Det kan bland betyda att finna
sig i mer varierande tillgång till stöd och service, och kanske också sämre kvalitet på
insatserna.
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Förhållandet till socialtjänstens övergripande mål och inriktning

SoL byggdes upp med en portalparagraf med övergripande mål och krav som skulle bli
möjliga att arbeta med när de konkretiserades i delmål för olika grupper och verksamhetsområden. Tiden har gått och delmålen har efter hand kompletterats, både i SoL
och genom bestämmelser i LVU, LVM och LSS. Sammantaget har målstrukturen blivit
omfattande, komplex och inte alldeles lättolkad. I kapitlet om tvång i SoL uppmärksammades ett par oklarheter i lagstiftningen, såsom att människovärde nämns i LVU men
inte någon annanstans i socialtjänstlagarna. Även när det gäller delmål för olika grupper
finns det några oklarheter.
Det gäller bland annat förhållandet mellan äldreomsorgens värdegrund och SoL:s
portalparagraf. På ett par punkter lägger bestämmelserna om äldreomsorgens värdegrund
till nya begrepp, som värdigt liv och välbefinnande, medan de på ett par andra punkter
preciserar och utvecklar det som anges i portalparagrafen. Att ”leva och bo självständigt
under trygga förhållanden” konkretiserar vissa aspekter av ekonomisk och social trygghet. Och att ”ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” konkretiserar
aktivt deltagande i samhällslivet. Frågan är dock om både det som sägs i portalparagrafen och i den särskilda värdegrunden gäller för äldreomsorgen eller om åtminstone de
punkter som preciseras och utvecklas i värdegrunden ska ha företräde framför portalparagrafen. Begreppet ”värdegrund” används inte i övrigt i socialtjänstlagarna, inte ens om
portalparagrafen, och två värdegrunder i samma lag är en märklig lösning.
Andra skillnader går att se mellan SoL:s mål och målen och kraven i LSS. Det gäller,
som framgår ovan, bland annat formuleringarna om den enskildes möjlighet att leva som
andra och aktiva deltagande i samhällslivet/fulla delaktighet i samhällslivet.
Dessa skillnader behöver inte vara något problem, men de förklaras och motiveras
inte tydligt i förarbetena. Det finns en risk att den rika och inte alltid sammanhängande floran av mål, krav och andra värdeord gör att huvudmän och professionella håller
dem på avstånd. Målen, kraven och värdeorden blir i så fall mera allmänna ledstjärnor än
levande realiteter i det dagliga arbetet.
De skilda sätt som vuxit fram att se på olika målgruppers ställning bidrar också till viss
oklarhet. Den i grunden nyttoinriktade socialtjänst som formades genom socialtjänstreformen, med tillit till huvudmännens vilja och förmåga att utveckla verksamheten, har
marmorerats med rättigheter och andra sätt att stärka den enskilde i förhållandet till
socialtjänsten. På vissa punkter kan det se ut som om de olika perspektiven konkurrerar
med varandra. Detaljreglerna om skydd och stöd för barn och unga har dessutom blivit
så många i SoL att det är tveksamt om karaktären av ramlag består inom den delen av
socialtjänsten.
Någon samlad diskussion om hur dessa olika idéer och perspektiv kan eller bör samsas
i ett etiskt grundmönster för socialtjänstens etiska går inte att se i de senaste årens förarbeten. Den vetenskapliga litteraturen är också återhållsam när det gäller försök att greppa
helheten.
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Etik och socialtjänst
Etiska värden på flera nivåer

Den svenska fattigvårdens, socialvårdens och socialtjänstens ”värdehistoria” är berättelsen om hur mellanmänskliga värden, med religiösa och existentiella dimensioner, har
använts för att bygga upp, förvalta och utveckla offentliga lösningar.
Det har varit en komplex och ingalunda okomplicerad utveckling som berört etiska
frågor på olika nivåer. På samhällsnivån har den grundläggande frågan varit vilka värden
som samhället ska verka för genom stödet och stödformerna – och vilka värden som ska
beaktas i arbetet för att göra det. På givarnivån eller (i senare tid) den professionella nivån har den
grundläggande frågan handlat om vilka värden som jag ska sträva efter att uppnå i arbetet
med att ge stöd – och vilka värden som jag ska beakta i det arbetet. På mottagarnivån eller (i
senare tid) medborgarnivån har den grundläggande frågan handlat om vilka individuella och
gemensamma värden som jag själv förväntas bidra till att uppnå – och vilket stöd som jag
kan förvänta mig att samhället bidrar med.
Gränserna och samspelen mellan dessa nivåer har varit ständigt återkommande frågor
som lett till skilda politiska och juridiska lösningar.
Officiella texter om fattigvården, socialvården och socialtjänsten har främst avsett
värden på samhällsnivån och mottagar- eller medborgarnivån. Den professionella nivån
berörs sällan direkt, men är åtminstone i det senaste seklets material en underförstådd
förutsättning för det som anges i lagar och beskrivs i förarbeten.
Inledningsvis ställde jag ett antal frågor som utgångspunkter för denna studie. Flera
av dem har berörts och delvis besvarats i de föregående kapitlens avslutande avsnitt med
slutsatser och diskussion. Men det återstår att summera och kommentera vad studien visar
om etikens roll i socialtjänstens lagar och dess förarbeten. I denna avslutande diskussion
ska jag beröra den frågan med exempel från de tidigare kapitlen.

En människosyn – flera värdegrunder
Den bräckliga människan

Som jag konstaterade i början av denna studie hör det till människans livsvillkor att inte
alltid kunna klara sig själv. Ändå har de officiella texterna om fattigvården, socialvården
och socialtjänsten ytterst sällan berört den utsatthet och det lidande som stödbehovet
ofta utgått från och ibland förlängt eller till och med ökat. Istället för att gå in på frågor
om människans bräcklighet och stödbehovet som sådan har fokus legat på administration, moralism och så småningom positivt formulerade mål för stödet. Detta lite kalla
intryck är dock inte hela sanningen. De officiella texterna bör ses som delar av samlade
föreställningsvärldar vid olika tidpunkter, med olika språkliga och symboliska uttryck för
existentiella och mer praktiska perspektiv på människors stödbehov.
Under lång tid tolkades och hanterades fattigdom inom ramen för en kristen världsbild
och livsåskådning. Kristendomen gjordes till och med ansvarig för att det överhuvudtaget fanns fattigdom genom att acceptera svaghet och förhindra självmord och dödande
av fattiga. Även efter att stödet till de fattiga blev en statlig angelägenhet i samband
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med reformationen bestod utgångspunkten i kristna dygder. Dygderna vävdes dock in i
förpliktelser som skrevs in i lagar och andra regler. För samhället handlade det om att av
kristlig barmhärtighet tillhandahålla ett visst stöd på vissa villkor åt vissa behövande. För
enskilda bestod plikterna av krav på att så långt möjligt klara sig själva och att vid behov
av stöd visa ödmjukhet och tacksamhet. Efter hand kompletterades barmhärtigheten med
vissa framåtsyftande nyttoargument och den enskildes förpliktelser med en rätt till stöd
under de förhållanden som lagstiftaren preciserade. Fram till början av 1900-talet vilade
verksamheten ändå på en påbjuden och förment fast värdestruktur med den lutherskevangeliska läran och det hierarkiska ståndssamhället i botten.
Variationerna inom den kristna uppfattningen var dock betydande. Från medeltidens
katolska tankevärld, där fattigdomsideal blandades med en högst varierande vilja att hjälpa
enskilda fattiga i lokalsamhället, gick de kristna dygderna barmhärtighet och medlidande
vidare till det lutherska Sverige, där staten och kyrkan var hopsvetsade. Religionens
roll var länge så självklar att den inte alltid behövde nämnas i äldre svenska texter om
fattigvården. Religionen kunde ge tröst och försoning med ett hårt livsöde och motivera
välgörenhet bland de välbeställda. Men den kunde också användas för att legitimera den
hierarkiska samhällsordning som ansågs kräva hårda regler mot tiggeri och lösdriveri och
skuldbelägga många av dem som inte klarade sig själva. Det var människans ringhet inför
Gud som Olaus Petri syftade på när han inledde den svenska mässan med orden ”Jag,
fattig syndig människa”, men syndabekännelsen kunde suggerera ett samband mellan
fattigdom och synd som ekat genom seklerna.
När lagstiftaren i början av 1900-talet slutade att hänvisa till kristlig barmhärtighet
som grunden för fattigvården, hade en ny form av socialt arbete börjat utvecklas för att
omsätta den kristna kärleken i ett professionellt bemötande. Religionen var också en stark
drivkraft hos flera av den tidens liberala reformivrare. Efter hand föll de uttalade religiösa
motiveringarna bort från det sociala arbetet, som anammade en mer generell humanism
som grund för sin praktik. Denna humanism finns också inlagd i SoL:s portalparagraf
och i de övergripande målen i LSS, men lagstiftaren har avstått från mer detaljerade krav
på exempelvis bemötandet inom socialtjänsten.
De förändringar som vi sett i den här studien hänger alltså samman med en långsiktig
sekularisering. Det har inneburit ett bemyndigande av människor med stödbehov och
ett erkännande av deras rättigheter, men också risker för att den fattige skuldbeläggs
som ovillig eller oförmögen att ta vara på de livsmöjligheter som det moderna samhället
erbjuder. Även om dessa perspektiv sällan direkt berörs i de lagar och förarbeten som
behandlas i denna studie så är de viktiga att komma ihåg. För en förståelse av tankar och
upplevelser bland beslutsfattare och fattiga människor krävs fler källor och perspektiv än
vad jag använt här.
Den spräckliga människan

Fattigvårdens, socialvårdens och socialtjänstens människosyn har skiftat avsevärt
över tid. Det ligger nära till hands att betona socialtjänstreformens betydelse för att
demokrati, jämlikhet och frivillighet blev bärande värden för verksamheten. De tidiga
förslagen och reglerna under 1800-talet om en uttrycklig rätt till fattigvård, och det tidiga
1900-talets återgång till rättighetstanken, var dock principiellt intressanta steg på vägen
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mot ett bemyndigande av individen i förhållande till det offentliga. Och under kraven
på försörjningsplikt och allmän skötsamhet i 1918 års fattigvårdslag gick det att ana en
positiv förväntan på människors karaktärsutveckling och ansvarstagande för det egna
livet. Denna uppdaterade och försiktigt utvecklingsinriktade moralism hämtades från
de liberala socialpolitiker som verkade för att de förödmjukande inslagen i fattigvården
skulle tas bort.
I dag förväntas socialtjänsten utgå från en människosyn som anges genom olika värden
i lagar och förarbeten. Denna människosyn kan ringas in med begreppen individualitet,
möjligheter och behov.
Värden som främst avser den enskildes individualitet är integritet, självbestämmande, fri
vilja, människans ansvar, den enskildes egna resurser samt värdighet för äldre människor.
Den enskildes möjligheter anges genom värden som frigörande av egna resurser, ansvar för
egen och andras sociala situation samt deltagande respektive delaktighet i samhällslivet.
I gruppen med värden som berör den enskildes behov finns bland annat ekonomisk och
social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, barnets bästa, välbefinnande för äldre samt
skälig levnadsnivå respektive goda levnadsvillkor. Ytterligare värden som rör den enskildes behov finns i tvångslagarna och avser barns och ungas hälsa och utveckling samt
missbrukares hälsa och risker att skada sig själv eller närstående.
Det kan tilläggas att människovärde bara nämns på ett ställe i socialtjänstlagarna, i
början av LVU, och utan närmare motivering till att det bara förekommer där. Eftersom formuleringen infördes som ett led i anpassningen av svensk lagstiftning till FN:s
barnkonvention har människovärdet också en relativt snäv etisk grund i detta sammanhang. Skillnaden är stor mot hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Människovärdesprincipen är central vid prioriteringar enligt HSL och via förarbetena förankrad i en beskrivning som Ingemar Hedenius gjort av principen.
De värden som anger människosynen har förändrats också under de senaste decennierna. Genom de nya uppgifter som socialtjänsten fick under 1990-talet tillkom också
bestämmelser med nya mål och krav, inte minst genom LSS. Hur förändringen påverkade
socialtjänsten som helhet diskuterades inte närmare inför och efter dessa förändringar.
Ett resultat blev i varje fall att värdeuppsättningen utökades och blev mer komplex, med
viktiga skillnader i formuleringar och val av värden för de individer och grupper som
socialtjänsten nu skulle möta. Efter hand har det också gått att se en allt tydligare skillnad mellan hur värdefrågor behandlas för olika målgrupper. Några grupper omfattas av
juridiskt profilerade ”rättighetsdiskurser” medan andra omfattas av en mer reflekterande
”etikdiskurs”. I socialtjänsten är människan således en spräcklig varelse som antar varierande skepnader utifrån exempelvis ålder och stödbehov.
Sammantaget har socialtjänstens människosyn fortsatt att bygga på värden som gäller
den enskildes individualitet, möjligheter och behov. Ett sådant synsätt är grundläggande
i SoL lika väl som i LSS och i LVU och LVM. De sätt som utvecklats för att behandla
värdefrågor avseende barn, äldre människor och människor som omfattas av personkretsen i LSS har gjort dessa grupper synligare i lagtexten utifrån deras olika förutsättningar. Frågan är ändå om inte människosynen i dag bygger på ytterligare värdegrunder
som skiljer sig åt på viktiga punkter för vissa grupper. I varje fall är det uppenbart att
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socialtjänsten måste hantera en komplex uppsättning värden som ömsom överlappar
varandra och ömsom går isär för grupper och individer.
En del skillnader kan förklaras utifrån förutsättningarna för grupper som tidigare inte
varit subjekt i lagstiftningen och samhället, bland annat barn och människor med intellektuella funktionsnedsättningar (utvecklingsstörning). Andra variationer och olikheter går tillbaka på ändringar av lagstiftningen utifrån behov som identifierats för vissa
grupper utan att analyseras i förhållande till vad som gäller för andra. Så borde exempelvis en del av målen och kraven i LSS kunna diskuteras också vid stöd för livsföringen
(men inte försörjningen) enligt SoL. På motsvarande sätt borde delar av äldreomsorgens
värdegrund kunna diskuteras också för andra som har rätt till stöd enligt någon av
socialtjänstlagarna. Överhuvudtaget finns det skäl att diskutera sammanhanget mellan
människosynen och de olika värdegrunder som utvecklats eller är på väg att utvecklas för
olika grupper i socialtjänsten.
Oberoende – ett underliggande basvärde

Trots att beroenden av andra människor hör till människans – och därmed samhällets –
grundläggande förutsättningar, är det som om det svenska språket inte riktigt vill kännas
vid det. ”Beroende” associerar i första hand till skadliga relationer och missbruk som
sätter den egna viljan och förmågan ur spel, det vill säga något som inte minst socialtjänsten ska bidra till att förebygga och motverka. ”Oberoende” har på ett helt annat sätt en
positiv klang i svenskan – och i socialtjänsten.
Oberoende, eller autonomi, nämns visserligen inte direkt i socialtjänstens lagar och
knappast alls i förarbetena till dessa. Ändå är oberoende kanske det mest avgörande
värdet inom socialtjänstområdet. Integritet, självbestämmande och fri vilja utgör en
yttersta gräns för socialtjänstens arbete med undantag för de situationer som anges i LVU
och LVM, och även vid tvångsvård ska dessa värden eftersträvas så långt möjligt. Övriga
värden som avser människosynen har den oberoende individen som utgångspunkt och
får inte uppnås med stöd av SoL på bekostnad av de värden som gäller den enskildes
oberoende. För barn har det handlat om ökat oberoende med stigande ålder, men under
senare alltmer om att vara subjekt och rättighetsbärare. Personer med nedsatt beslutsförmåga särskiljs inte utan förutsätts få sina intressen tillgodosedda som andra individer
genom företrädare av olika slag.
Bakom oberoendets starka ställning ligger det skydd som den enskilde har genom
grundlagarna i förhållande till det offentliga. Betoningen på oberoendet understryker
också att individen ytterst är det subjekt som socialtjänsten ska vända sig till, inte familjen
eller någon annan grupp där den enskilde ingår.522
Om oberoendet ses i relation till det som står om eget ansvar i SoL och kriterierna
för bistånd anar vi ett samband med försörjningsplikten, som var stadfäst i äldre lagar
inom området. SoLs skrivningar tassar runt den enskildes ”plikter” och anger dem mer
indirekt och positivt. Trots det gäller fortfarande de grundläggande tankar om den enskildes arbete och försörjning som Luther formulerade för snart femhundra år sedan och
som införlivades i det svenska statsbygget efter reformationen. När försörjningsansvaret
522 Jfr Henrik Berggrens och Lars Trägårdhs beskrivning av den särskilda relation mellan staten och individen som vuxit fram i
Sverige i Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige från 2006.
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inte gäller så leder det till särskilda formuleringar, såsom goda levnadsvillkor enligt LSS
istället för skälig levnadsnivå enligt SoL.
Oberoendets centrala roll kan verka paradoxal i texter som i så hög grad gäller
samhällets ansvar för människor som är beroende av tillgången till service, stöd, vård
eller omsorg. Just därför bör oberoendet här uppfattas som ett tydliggörande av att dessa
behov inte i grunden ska påverka den enskildes relation till det offentliga eller andra delar
av samhället (utom när rekvisiten för tvångsingripanden är uppfyllda).
Det kan också verka paradoxalt att oberoendet fått en så stark ställning med tanke på
de gemenskapsrelaterade värden som hör till socialtjänstens övergripande mål. Särskilt
gäller det solidaritet och deltagande i samhällslivet. Men kanske ska oberoende i dessa
sammanhang uppfattas som ett sätt att säkerställa nya förutsättningar för ömsesidigheten
mellan individ och samhälle. Historiskt har den relationen präglats av en grundläggande
maktobalans, särskilt mellan personer med behov av stöd för att klara sitt dagliga liv och
det offentligas företrädare. Betoningen av oberoendet ger medborgaren ett nytt bemyndigande, men det syftar inte till en atomisering av samhället i självtillräckliga individer.
Tvärtom är oberoendet en uppfordran till den enskilde att ta ansvar för sin egen situation
och sitt ansvar för det samhälle som personen är en del av.
Även om oberoende var ett centralt värde i 1980 års SoL, så kan det ha kommit att
bli viktigare än vad som var tänkt när lagen arbetades fram. Socialutredningen ägnade
mycket tid åt diskussioner om social kontroll, men tonade ned och fasade ut termen till
förmån för mer positiva och individuellt orienterade värden i socialtjänstens målstruktur. Bakom dessa värden låg ändå tanken på en samhällsgemenskap med en positiv och
informell social kontroll som ”möjliggör samspel mellan människor och som minskar
förekomsten av brott och andra avvikelser från ett önskvärt socialt beteende”, för att citera
en formulering av Paul Lindblom som letade sig in i Socialutredningens principbetänkande.523 Någon närmare diskussion om vad som krävs för samspelet mellan människor
utöver individens oberoende och mindre patriarkala samhällsinstitutioner förs dock inte i
förarbetena till SoL, och i senare utredningar, propositioner och utskottsbetänkanden har
frågan helt försvunnit. Tvångslagarna har i huvudsak analyserats och utformats utifrån
individens behov och rättssäkerhet. Och i förarbetena till LSS är individens frigörelse
från en förtryckande och exkluderande social kontroll en dominerande fråga. Sammantaget framstår oberoende därför som ett mer enskilt dominerande basvärde än vad som var
avsikten när grunderna i SoL lades fast.
Intressanta diskussioner har dock börjat uppkomma kring oberoendets betydelse
inom socialtjänsten. Forskare har påpekat att ingen är helt oberoende och normen om
självständighet och oberoende är en konstruktion som kan gå ut över människor i sårbara
situationer eller med funktionsnedsättningar som gör det svårt att leca upp till idealet.524
Som nämns ovan finns det internationellt en forskning om relational autonomy som pekar
på människors grundläggande sårbarhet och beroende av varandra. Den diskussionen

523 PM 27/70, SE/RA/323015/3, Riksarkivet, s. 15 och SOU 1974:39, s. 275.
524 Se t.ex. Veronica Lövgren, Villkorat vuxenskap: levd erfarenhet av intellektuellt funktionshinder, kön och ålder (Diss. Umeå)
Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, 2013, s. 183.
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har bara berörts i enstaka svenska studier av socialtjänstlagarna, som i Pernilla Leviners
problematisering av samtyckesreglerna i LVU.525
Ett försök att utifrån svensk terminologi fördjupa analysen har Lottie Giertz gjort.
Hon refererar en undersökning av Titti Matsson, där barnet uppmärksammas som
autonomt ”rättighetssubjekt” respektive ”omsorgsobjekt”, det senare med likhetstecken
mellan omsorg och ett omhändertagande utifrån vuxnas intressen och objektifiering av
barn. Giertz har studerat inflytande och självbestämmande med stöd och service enligt
LSS och föreslår att uppdelningen kompletteras med en tredje position, ”omsorgssubjekt”. I den positionen är den enskilde beroende av kompensatoriskt stöd från exempelvis socialtjänsten för att kunna vara oberoende, ”ett oberoende beroende”. Det gör det
möjligt att skilja mellan att vara beroende av stöd och upplevelsen av att vara oberoende
och ha självbestämmande.526
Få värden som rör välbefinnande eller upplevelsen av att leva med stöd

Värden som avser den enskildes subjektiva upplevelse har inte varit i fokus för lagar om
fattigvård, socialvård och socialtjänst. I äldre tid var statsmaktens intresse för den enskilda
individen inte alltför stort, och det var inte önskvärt att den som behövde fattigvårdens
insatser blev alltför nöjd och tillfreds med tillvaron. Så till vida följde fattigvården den väg
som Luther stakade ut när han pläderade för en offentligt organiserad men högst basal
stödform för de fattiga. I modern tid har uppdelningen mellan socialt stöd och hälsooch sjukvård i olika sektorer och lagområden gjort att mål om subjektivt välbefinnande
kopplades till hälsa medan mål om utveckling och användning av människors resurser
blev sociala frågor. Mer eller mindre medvetet har lagstiftaren hållit fast vid det gamla
motståndet mot att socialt stöd ska ge människor välbefinnande och inte bara rimliga
levnadsvillkor.
Trygghet förekommer visserligen som ett överordnat värde i SoLs portalparagraf,
men i första hand på gruppnivå (”människornas…ekonomiska och sociala trygghet”)
där trygghet kan beskrivas utifrån tillgång till resurser som inkomst, boende och sociala
nätverk. Men generella mål om välbefinnande och ett gott liv har inte formulerats.
Kanske har det funnits en oro för att sådana mål skulle kunna tolkas som en höjning av
ambitionsnivån utöver den skäliga levnadsnivå som anges i SoLs biståndsparagraf. Som
vi såg i kapitlet om socialtjänstens målgrupper har välbefinnande dock införts som en
del av äldreomsorgens särskilda värdegrund. I samband med det framhöll regering och
riksdag att den nya bestämmelsen inte kunde vara en direkt grund för den enskilde att få
ett visst bistånd beviljat..
I LSS finns inte trygghetsmålet, men väl ett annat mål som förutsätter en subjektiv
upplevelse hos den enskilde. Det gäller målet om full delaktighet i samhällslivet. Delaktighet definieras i dag ofta som den enskildes engagemang i aktiviteter enligt vad som
anges i WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.527 På det
sättet skiljer sig delaktighet från deltagande i samhällslivet, som hör till de mål som anges
525 Leviner 2017.
526 Lottie Giertz. Erkännande, makt och möten: en studie av inflytande och självbestämmande med LSS. (Diss. Växjö: Linnéuniversitetet) 2012, s. 216 ff.
527 Socialstyrelsen och World Health Organization. Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Svensk
version av International Classification of Functioning, Dsiability and Health (ICF). 2003.. s. 14.
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i SoL:s portalparagraf, och närmar sig välbefinnande. Men den skillnaden var inte tydlig
när LSS beslutades och har inte uppmärksammats direkt i förarbetena.
Även om de värden som avser ett professionellt socialt arbete lämnas utanför lagstiftningen även i fortsättningen är det svårt att se några starka skäl för att exempelvis den
enskildes välbefinnande inte ska vara ett viktigt värde också utanför äldreområdet.
Det gäller inte minst med tanke på att socialtjänstens yttersta ansvar och insatser för
människor med omfattande stödbehov alltmer kommit i fokus. Åtminstone borde det
finnas utrymme för en diskussion om hur den subjektiva upplevelsen av ett liv med stöd
från socialtjänsten mer generellt kan få en plats bland socialtjänstens grundläggande
värden.

Ovanligt att lagar och förarbeten tar upp värden för professionellt arbete

Under lång tid var den dominerande föreställningen att stöd till fattiga var en form av
kristlig barmhärtighet som krävde rätt sinnelag av ”givaren” men inte särskilt mycket
kunskap om socialt arbete. I den mån någon professionalitet efterfrågades av lagstiftaren
så var det prästernas. Deras dubbla roller som andliga och världsliga ämbetsmän gjorde
dem länge självklara som fattigvårdens stöttepelare. Ingen del av statsmakten stod heller
så nära undersåtarna. Fram till mitten av 1800-talet lästes kungliga kungörelser upp från
predikstolarna efter gudstjänsten och kyrkoherdarna ledde sockenstämmorna som ansvarade för bland annat den lokala fattigvården.528
En långsam förändring påbörjades under slutet av 1800-talet genom den sociala
filantropin och diakonin. Under det följande seklet blev socialt arbete ett professionellt
område och så småningom en akademisk disciplin. Ett generellt krav på att det ska finnas
personal med rätt kompetens i socialtjänsten infördes dock först i slutet av 1990-talet i
lagstiftningen.
Av de nivåer som berörts av fattigvårdens, socialvårdens och socialtjänstens utveckling är det den professionella nivån som berörts minst i lagar och förarbeten. Varken när
det gäller bemanning eller kvalifikationer hos personalen har lagstiftaren varit ivrig att
ställa krav på kommuner och andra berörda. I likhet med hälso- och sjukvårdslagstiftningen går socialtjänstlagarna visserligen inte direkt in på alla värden och principer som
bör vägleda ett professionellt arbete. Men till skillnad från hälso- och sjukvården bygger
inte sociallagstiftningen på en underliggande struktur med yrkeslegitimationer, krav för
specialisering och ett eget yrkesansvar. Det är just de inslagen som i olika regler om yrkesutövares skyldigheter burit upp kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet i hälso- och
sjukvården.529 De senaste årens strävan mot en evidensbaserad praktik i socialtjänsten
har därför inget tydligt fäste i lagstiftningen mer än i det allmänt hållna kravet på god
kvalitet. Istället har Socialstyrelsen fyllt en del av tomrummet genom föreskrifter och
allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
Det är som om medborgarnas barmhärtighetsdygder, förvaltade och kanaliserade
genom socialnämndernas ledamöter, fortfarande är utgångspunkten för socialtjänsten.
Politikernas formella roll för beslut på individnivå fördes vidare utan närmare analys från
528 Bergström, 2015, s. 174 ff. Beräkningar visar att det gick en präst på 560 invånare i mitten av 1700-talet.
529 Även i skollagen finns det nu regler om såväl legitimation för lärare och förskollärare som om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i utbildningen (2 kap. 13 § respektive 1 kap. 5 §).
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fattigvården och den äldre socialvården till den nya socialtjänsten. Möjligen kan nämndledamöternas ansvar ses som en del av arbetet med demokrati i socialtjänsten, men det
har haft ett pris genom att hindra en utveckling mot eget yrkesansvar för socialsekreterare inom myndighetsutövningen.
Det hindrar inte att värdefrågor blivit en del av den professionsutveckling som ägt
rum inom socialtjänstens område. I likhet med många andra yrkesgrupper har socialarbetare en yrkesetisk kod, antagen av International Federation of Social Work (IFSW):
Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en akademisk disciplin som verkar
för social förändring och utveckling, social sammanhållning, skydd och stöd för utsatta,
empowerment och frigörelse av människors resurser. Mänskliga rättigheter, social rättvisa,
barnets bästa, kollektivt ansvar samt respekt för mångfald är centrala principer för socialt
arbete. Med utgångspunkt i teorier för socialt arbete, samhällsvetenskap, humaniora och
urfolkens kunskap strävar professionen efter att involvera människor och påverka strukturer, för att möta utmaningar i livet och öka välbefinnandet.530

I Sverige har Akademikerförbundet SSR en etisk kod som behandlar följande normer
• Människovärdesprincipen
• Mänskliga och medborgerliga rättigheter
• Humanitet
• Solidaritet
• Välfärd, resurser och trygghet
• Värdighet och integritet – rätten till ett värdigt liv
• Frihet och självbestämmande
• Demokrati och delaktighet
• Social rättvisa
• Jämlikhet, jämställdhet, likabehandling, lika villkor
• Ärlighet och uppriktighet
• Icke-dömande hållning, strävan efter förståelse
• Personligt ansvar
• Konsekvensetisk bedömning: Vad ger bäst konsekvenser?531
Några av dessa normer tas upp i sociallagstiftningen. Det gäller till exempel mänskliga
och medborgerliga rättigheter, solidaritet, demokrati och jämlikhet. Andra normer
saknas däremot på en generell nivå, såsom människovärdesprincipen, humanitet, ett gott
och värdigt liv för de berörda och ett empatiskt bemötande.532 Några av dessa värden kan
möjligen tolkas in i det som står i lagar och förarbeten medan andra värden bara nämns
där för vissa grupper, främst äldre människor. I huvudsak faller värdena ändå utanför
lagarna och förarbeten.
Vidare konstaterar SSR att en professionsetik också omfattar de etiska personegenskaper som är viktiga i arbetet, det vill säga hur man är som person i sin professionella
530 Akademikerförbundet SSR. Etik i socialt arbete – Etisk kod för socialarbetare. 2015, s. 7.
531 Ibid., s. 16 ff.
532 Ibid., s. 25.
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roll. Till en professionell kompetens hör egenskaper som har en direkt etisk karaktär och
utmärker en person med etisk medvetenhet och mognad. Viktiga exempel på sådana
etiska egenskaper för en socialarbetare är, enligt SSR, bland annat en grundhållning av
respekt, jämlikhet och vänlighet. Andra egenskaper som nämns är exempelvis integritet,
empati/lyhördhet, engagemang och ansvarstagande, saklighet och tydlighet, balanserat
omdöme, tålamod, samförståndsvilja och samarbetsförmåga, kreativitet och humor. Inte
heller denna sentida dygdelista har någon direkt grund i lagstiftningen.

Uttalat och outtalat om etiska frågor på samhällsnivå
Från moralism till värdefrågor utan hänvisningar till etik och moral

Trots att värdefrågor varit grundläggande och ofrånkomliga i officiella texter om fattigvård, socialvård och socialtjänst, är det ovanligt att analyser, reflektioner och ställningstaganden i lagarnas förarbeten direkt beskrivs som etiska. Det gäller både i äldre tid och
under de senaste decennierna. På ett sätt är det knappast förvånande; förarbetena har
utformats som politiska beslutsunderlag och inte som akademiska texter för seminarier
och disputationer. Stora delar av de värdemässiga förutsättningarna för lagar och andra
regler kan också ha ingått i en moralisk konsensus som uppfattats som självklar under
respektive tidsperiod.533 Samtidigt gör det att mycket av det som varit grundläggande för
bedömningar och beslut blivit outtalat och i bästa fall underförstått.
Göran Bexell har spårat en förändring från ”avmoralisering” till ”remoralisering” av
politiska frågor under 1900-talets andra hälft utifrån en analys av utvecklingen när det
gäller frågor som abort, censur, artificiell insemination samt äktenskap och samboende.
534
Avmoraliseringen innebar att ord som moral och etik tenderade att försvinna eller få
en negativ innebörd medan det som tidigare uppfattats som en moralfråga inte längre
uppfattas och behandlas så. Vidare förhöll sig samhället neutralt till moraliska värden och
normer, som i viss mån blev en privatsak, medan moraluppfattningar i huvudsak bedömdes vara subjektiva och uttryck för enskilda människors åsikter och val. Omvänt innebar
remoraliseringen betydde att begrepp som moral och etik tenderade att återkomma,
vanligen i positiv kontext, medan moralfrågornas etiska komplexitet återupptäcktes.
Dessutom uppkom krav på att staten skulle ta ställning i moralfrågor genom lagstiftning
eller på annat sätt. Moraluppfattningar bedömdes inte bara som subjektiva, godtyckliga
och privata utan också som mer objektiva och prövbara.
Medan tecknen på remoralisering redovisas i studien är det oklart när avmoraliseringen skedde. Bexell behandlar inget material före slutet av 1940-talet (utom en enstaka
SOU från det föregående decenniet). Han kan därför inte avgöra om det som vid seklets
mitt framstod som en avmoralisering var resultat av tidigare förändringar. Det är också
oklart om Bexell menar att termer som ”etik” och ”moral” förväntas förekomma i en
sentida vetenskaplig mening för att en ”moralisering” ska ha ägt rum eller om det räcker

533 Jfr Stig Strömholm anmälan av Jarl Hembergs studie Etik och lagstiftning i Svensk Juristtidning 1976, s. 297.
534 Bexell hämtar inte några exempel från socialtjänsten. Han skriver att det hade legat nära till hands att beröra exempelvis
omhändertagandet av barn eller tvångsvården av missbrukare i studien. Samtidigt skriver han att det också är värt att uppmärksamma socialtjänsten i dessa sammanhang, uppenbarligen utan kunskap om att barnomhändertaganden och missbruksvård ingår
i socialtjänstens ansvarsområde. Se Bexell 1995, s. 9.
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med att exempelvis en äldre uppfattning om vissa brott mot censuren som förbrytelser
mot Gud eller en regent av Guds nåde.
Överhuvudtaget är termerna ”avmoralisering” och ”remoralisering” tveksamma
för en förståelse av de processer som det handlar om. Att moralisera har historiskt sett
kunnat betyda att göra sedelärande reflektioner, men också att mästra, tillrättavisa och
läxa upp.535 I dag verkar den senare betydelsen dominera.536 Eftersom mycket i svensk
politik och lagstiftning långt in på 1900-talet byggde på en snävt tolkad lutheranism och
en strikt samhällshierarki bör ”avmoraliseringen” ses som en del av en uppgörelse med
dessa äldre traditioner. Kanske är det först efter denna uppgörelse som det är möjligt
att närma sig de etiska frågorna på nytt, inom ramen för demokrati och medborgerliga
rättigheter. Etiker och teologer pekar gärna ut Hägerström och värdenihilismen som
ansvariga för att betydelsen av etik och moral tonades ned i den svenska offentligheten
under det förra seklet.537 En annan orsak är att kyrkoföreträdare under lång tid bidrog
till att ge etiken och moralen en så repressiv innebörd och dålig klang att progressiva
akademiker, politiker och debattörer sökte andra sätt att hantera värdefrågor. Som vi sett
kan dessutom tankar hos Hägerströmkritiker som Hans Larsson och Ernst Wigforss ha
inspirerat till en avmoralisering i Bexells mening. Deras tankar om gemenskap och moral
var i varje fall viktiga när socialtjänstens övergripande mål formulerades utan fackfilosofisk argumentation.
När det gäller äldre förarbeten om fattigvård och socialvård används ord som etik och
moral knappast alls. Moralism är det däremot gott om, särskilt i patriarkal, undertryckande och stundom förnedrande mening. Att dessa inslag förenats med hänvisningar till
kristna dygder och plikter, och tillämpats av staten och kyrkan, kan mycket väl ha bidragit
till att minska intresset för diskussioner om etik och moral i moderna texter om socialvården och socialtjänsten.
För att ändå använda Bexells termer sker en första ”avmoralisering” genom 1918 års
fattigvårdslag när hänvisningarna till kristlig barmhärtighet utgår ur latexten. Å andra
sidan förs vissa nya karaktärsdanande krav in i lagen medan en del förnedrande inslag
kvarstår, såsom begränsad rösträtt och valbarhet för den som fick fattigvård. ”Avmoraliseringen” fortsätter successivt under 1900-talet genom att de karaktärsdanande och
förnedrande skrivningarna blir färre. Men hela den värdediskussion som hörde samman
med socialtjänstreformen bör ses som ett sätt att komma bort från en äldre moralisering
och bygga upp en ny värdegrund utan öppen moralism. Denna värdediskussion fördes
utan öppna referenser till etik och moral, vilket innebär att den faller utanför Bexells
beskrivning av en politisk ”remoralisering” trots att den i hög grad var etiskt och moraliskt
relevant.
Fortfarande ovanligt att etiska frågor beskrivs som etiska

Även under 1980- och 1990-talen förekom ord som etik och moral ytterst sparsamt i
förarbeten inom socialtjänstområdet. Ett undantag är 1989 års Handikapputrednings
huvudbetänkande med förslaget till LSS och underlag i värdefrågor från bland annat
535 SAOB, moralisera, https://svenska.se/saob/?id=M_1261-0257.fydN (hämtad 2018-02-17).
536 SAOL, moralisera, https://svenska.se/saol/?hv=lnr58600 (hämtad 2018-02-17).
537 Se t.ex. Bexell 1995, s. 114 ff.
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företrädare för handikapprörelsen. Efter sekelskiftet har etik blivit ett vanligare begrepp
i förarbetena, ofta i kortare avsnitt såsom i slutbetänkandet från Utredningen om tvångsvård för barn och unga. Uttalade etiska analyser och bedömningar är vanligast i förarbeten om äldreomsorgen, från Bemötandeutredningens diskussioner om reflektion i dagligt
arbete via Senior 2005:s underlag om etik och äldrepolitik till Värdighetsutredningens
utförliga avsnitt om äldreomsorgens värdegrund. I de båda senare utredningarna anlitades etisk expertis för underlag och bedömningar.
Andra analyser, reflektioner och ställningstaganden kring värdefrågor förekommer i
praktiskt taget alla förarbeten om den moderna socialtjänstens regelverk och arbete. I
förarbeten från 1970- och 80-talen är ideologi en återkommande benämning för behandlingen av värdefrågor. Vårdideologier, behandlingsideologier och ideologiska positioner
i den socialpolitiska debatten refereras och diskuteras, inte minst i frågor om frivillighet
och tvång. Från början av 1990-talet blir det vanligare att perspektiv och angreppssätt på
värdefrågor varierar utifrån olika gruppers behov, förutsättningar och intressen. Barnets
bästa, rättigheter för människor med funktionshinder och balansen mellan eget ansvar
och rätten till bistånd är exempel på det. Särskilt inom barn- och funktionshinderområdena blir rättigheter efter hand en vanlig för texter om värdefrågor, där hänvisningar till
internationella konventioner varvas med empiriska beskrivningar av brister och förändringsbehov inom socialtjänsten. Rättigheter beskrivs i regel ur ett juridiskt perspektiv,
inte som etiska ställningstaganden.
Oavsett på vilket sätt värdefrågor behandlats har inriktningen främst varit att motivera
konkreta förslag, inte att analysera vad tillämpningen av nya regler eller andra åtgärder
kräver i form av fortsatt etisk reflektion och uppmärksamhet. Förarbetena tar sällan upp
oklarheter, konflikter och överlappningar när det gäller tillämpningen av mål eller krav
som gäller värdefrågor, trots att socialtjänstlagarna kommit att innehålla en mängd värdeord och principer som inte alltid är lättolkade, okomplicerade att tillämpa eller självklara i
förhållande till varandra.
Bred samhällssyn i dagens socialtjänst

Den samhällssyn som kommer till uttryck i lagar och förarbeten avseende dagens
socialtjänst är bred. Den utgår från de överordnade värdena demokrati och solidaritet
och innefattar ett yttersta ansvar för stöd och hjälp till enskilda, ett ansvar för generella,
uppsökande och förebyggande uppgifter och ett ansvar för samverkan med andra
relevanta aktörer.
Bredden var ett medvetet och offensivt försök att slutligen komma bort från arvet
med en nödtorftig hjälp för de verkligt behövande med Luthers idéer i bakgrunden. Istället skulle socialtjänsten med sin breda träffyta mot behov i befolkningen bli en central
aktör för både generella och individuellt inriktade välfärdsinsatser. En förutsättning för
denna ansats att skapa något annat än den tidigare fattigvården och socialvården var att
bredden ändå hade sina gränser. Just när socialtjänstens mål och uppgifter först beslutades
var det landstingen som ansvarade för stöd och vård för många av dem som hade de mest
omfattande och långvariga behoven. Detta förändrades efter några år när kommunerna
fick ett större ansvar också för att tillgodose dessa behov samtidigt som daghem och
fritidshem blev uppgifter för skolan. En förskjutning skedde mot mer omfattande insatser
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i gränslandet till hälso- och sjukvården och socialtjänstens yttersta ansvar. Ambitionsnivån ändrades dock inte för det generella, förebyggande och uppsökande arbetet.
Den breda samhällssynen utgick från en i grunden positiv uppfattning om myndigheters vilja och förmåga att närma sig den enskilde utifrån dennes oberoende, möjligheter och behov. En lagfäst rätt till bistånd ansågs ändå nödvändig av likvärdighets- och
rättssäkerhetsskäl. Rätten konstruerade på i princip samma sätt som tidigare rättigheter
till fattigvård och socialhjälp. Den enskilde fick möjlighet att överklaga beslut om stöd,
men utifrån generella rekvisit som i praktiken gör det svårt att utkräva rätten till en viss
typ av stöd i en viss situation. Principiellt beskrevs rätten till bistånd som en avspegling
av socialtjänstens skyldigheter att ge den enskilde hjälp, bland annat utifrån det yttersta
ansvaret. Efter hand har nya rättigheter införts eller föreslagits som tyder på en mörkare
syn på myndigheternas spontana vilja och förmåga att se till den enskildes rätt till stöd.
Rättighetskonstruktionen i LSS, med specificerade insatser och andra rekvisit än i
biståndsparagrafen, motiverades uttryckligen med att det behövdes ett skydd mot lokala
bedömningar och prioriteringar. Även barnrätten innebär att barnet blir mindre utlämnat
till myndigheters skiftande ambitioner och kompetens.
Det fanns redan från början spänningar inom ramen för den breda samhällssynen. Å
ena sidan ålades socialtjänsten en positiv och framåtsyftande syn på samhället och individernas vilja och förmåga att bidra till samhällets utveckling. Å andra sidan bestod en del
av de ordningsfrämjande och delvis kontrollerande funktioner som fattigvård och socialvård tidigare hade. Precis som lagar och förarbeten tassar runt den enskildes ”plikter”
nämns de ordningsfrämjande och kontrollerande funktionerna snarare genom detaljkrav
än bland de övergripande målen och principerna. Det gäller inte minst vid försörjningsstödet, men också inom delar av tvångsvården.
En spänning som tidigare varit tydlig inom fattigvården och socialvården gäller
samhällstillhörighet i förhållande till rätten till stöd. Traditionellt handlade det om tillhörighet till lokalsamhället, socknen, kommunen eller ”fattigvårdssamhället” som det hette
under 1800-talet och början av 1900-talet. Den spänningen har i viss mån levat kvar
inom ramen för socialtjänsten, som fortsatt att vara ett lokalt ansvar. Människor med
behov av stöd från socialtjänsten har inte hindrats från att flytta in och ur kommunen, till
skillnad från i äldre tid, men det har ändå förekommit diskussioner om ”kommunarrest”
för bland annat personer med insatser enligt LSS som inte getts möjlighet att ta med sig
stöd och service över kommungränsen.
Under de senaste åren har samhällstillhörigheten som grund för rätten till stöd
utmanats på ett nytt sätt genom diskussionen om socialtjänstens ansvar och skyldigheter för EU-medborgare som vistas i Sverige. Socialtjänstlagstiftningen må ha en bred
samhällssyn, men den utgår från en bestämd idé om nationalstaten som ram för en solidarisk finansiering av verksamheten och en rättssäker tillämpning av regelverket, även om
myndighetsansvaret ”delegerats” till kommunerna. Flera frågor om vad socialtjänsten
ska, bör, får eller inte får göra för EU-medborgare har dykt upp. Det har aktualiserat
mer grundläggande värdediskussioner om gränserna för begrepp som solidaritet och
jämlikhet.
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Den underförstådda konsekvensanalysen

Nyttotänkandet vann stegvis inträde i fattigvården och socialvården, från 1700-talets
ensidiga betoning på statens uppfattning om samhällsnyttan till 1950-talets balanserade
bedömningar av kvarboendets nytta för enskilda äldre människor och för samhället.
Med socialtjänstreformen fick det tidiga 1900-talets försiktigt optimistiska och
uppfodrande syn på människans förmåga till karaktärs- och ansvarsdaning en motsvarighet på samhällsnivå. Nu baserades hela idén om socialtjänsten på en positiv och uppfordrande uppfattning om samhällets förmåga att utvecklas mot ökad demokrati, solidaritet,
jämlikhet och trygghet för alla som lever i det – och med deras gemensamma resurser.
Det förutsatte att karaktären på samhällets institutioner förändrades, från kontroll och
moralism till stöd och bemötande i ögonhöjd med medborgarna. Även om vissa äldre
plikter och dygder bestod, låg betoningen på de konsekvenser av utvecklingen som
fastslogs i socialtjänstens olika mål.
De övergripande målen och delmålen för olika grupper konkretiserade vilken nytta
som skulle uppnås genom socialtjänsten, för individer och samhälle, utan att ordet
”nytta” nämndes. Frånvaron av en mer genomarbetad konsekvensetik är i linje med
oviljan att hänvisa till etik och moral i SoLs förarbeten. En annan orsak till att ”nytta”
inte diskuterades som ett övergripande värde kan ha varit att begreppet uppfattades som
alltför starkt knutet till en liberal tradition. Socialtjänstreformen startades och slutfördes
av regeringar av olika partipolitiska kulörer, men åtminstone portalparagrafen och de
grundläggande tankarna bakom SoL hörde samman med en ”gemenskapsmoral” som
socialdemokraterna gärna hänvisade till vid denna tid. Det var inte bara patriarkala strukturer och individuell utsatthet som den nya socialtjänsten skulle motverka, det var också
en upplösning av samhället i småskuren egoism och konfrontativt grupptänkande. För
det behövdes en ”blandekonomisk” etik med inslag från olika värdetraditioner och utan
tydliga referenser till enskilda etiska teorier.
Mot den bakgrunden är det svårt att närmare beskriva socialtjänstens underförstådda
konsekvensetik. Så mycket är ändå tydligt som att det inte handlar om en hedonistisk utilitarism, med inriktning på människors upplevda lycka. Hedonismen har överhuvudtaget
aldrig varit aktuell inom fattigvård, socialvård och socialtjänst. Lagstiftaren har tvärtom
alltid uttryckt oro för att det beprövade individuella stödet ska leda till att människor
slutar anstränga sig, låter bli att ta ansvar för sin försörjning och använder stödet till fel
saker. På det sättet skiljer sig sociallagstiftningen från hälso- och sjukvårdslagstiftningen,
som inte reser krav eller förväntningar på hur patienten ska använda en tid av återvunnen
hälsa efter en behandling eller vårdinsats.
Det fanns således en logik i att välbefinnande saknas bland de övergripande målen i
SoL, även om det nu införts som ett delmål inom äldreomsorgen. (I LSS saknas också
välbefinnande som mål trots att lagen inte har någon koppling till den enskildes försörjningsansvar, men där fångas den subjektiva upplevelsen genom delaktighetsbegreppet.)
Socialtjänstens målgrupper urskils dessutom mera genom uifrånbeskrivningar av ålder
och problem än genom upplevda behov som exempelvis ensamhet, stress eller oro.
Flertalet målgrupper som tillkommit efter hand – brottsoffer, skuldsatta personer och
spelmissbrukare – passar in i det mönstret. Möjligen kan anhöriga, som också tillkommit som målgrupp, i högre grad bestämmas genom subjektiva aspekter som olika grader
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av anknytning till den enskilde, men stödet till anhöriga är relativt svagt reglerat i SoL.
Det finns, som nämns ovan, skäl att fundera på om inte välbefinnande borde ha en
plats i socialtjänstens mål- och värdestruktur, men en sådan förändring skulle utmana
premissser som sedan mycket länge varit grundläggande för fattigvård, socialvård och
socialtjänst.
Trots allt tal om att socialtjänsten skulle bli något annat än den gamla moralistiska
fattigvården, är det snarare en kvalitativ utilitarism enligt John Stuart Mills principer som
ligger under ytan i socialtjänstlagstiftningen. Precis som det tidiga 1900-talets liberala
socialpolitiker såg 1960- och 1970-talets socialpolitiska debattörer det som självklart
att staten kunde fastslå vilka värden som är önskvärda och inte lämna till de enskilda
människorna att tänka ut det på egen hand. Att dessa värden nu formulerades mindre
högbrynt, med inriktning på emancipation och utifrån en kritik av det samhällets institutioner, ändrade inte detta förhållande. Staten förbehöll sig rätten att i grova drag bedöma
vilken sorts liv som stöd från det offentliga ska främja och leda till ,både på samhälls- och
individnivå. Ett liv som utmärks av en strävan efter att utveckla och använda de egna
resurserna i och för gemenskap med andra är per definition bättre än ett annat liv enligt
SoL:s portalparagraf. Den som finner lycka genom att leva på annat sätt, får göra det utan
stöd från det offentliga.
Den lagstiftning och verksamhet som blev resultatet av allt detta kan beskrivas som
en sekulär bekännelse till människors möjligheter att bli till och utvecklas genom ömsesidigt socialt samspel och ett tillitsfullt samhällsbygge. Men den också beskrivas som en
ny strategi för disciplinering och social kontroll, där alla medborgare bemyndigas som
medansvariga för samhällsordningen. Omvandlingen av fattigvården till socialtjänsten
byggde på den outtalade tanken att de båda perspektiven med tiden skulle uppgå i samma
helhet.
Vem avgör om konsekvenserna är de rätta för individ och samhälle?

Socialtjänstens utvecklingsinriktade och mål- eller ändamålsstyrda utilitarism förutsätter
att resultaten av verksamheten kan bedömas på samhällsnivå, och att den enskilde accepterar vad den bedömningen innebär för egen del. En sådan aggregering och värdering
på övergripande samhällsnivå har varit självklar sedan nyttotänkandet introducerades på
allvar inom fattigvården i mitten av 1700-talet. Efter hand har individen blivit alltmer
synlig i denna kalkyl och skyddats mot övergrepp och godtycke i helhetens namn. Men
det är viktigt att komma ihåg att rätten att överklaga biståndsbeslut innebär en rätt att få
bedömningen prövad på nytt, av en neutral part – inte en absolut rätt att få ett visst stöd.
Den optimistiska synen på hur socialtjänsten tillitsfullt skulle utgå från och främja en
kombination individuellt och samhälleligt ansvarstagande kom till uttryck i Socialstyrelsens informationsbroschyr till allmänheten om 1980 års SoL:
Jag har rätt till en skälig levnadsnivå, men jag är också skyldig att anstränga mig. Jag och
socialarbetaren ska tillsammans försöka finna lösningar på lite längre sikt.
Samråd – den som söker hjälp och socialarbetaren ska planera insatsen tillsammans.
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Lagen talar om samhällets solidaritet. Men hur väl socialtjänsten än klarar sina uppgifter,
kan den aldrig ersätta de sociala band, det ansvar och den solidaritet som finns och bör
finnas mellan människor. Det kan kanske vara lätt att glömma vad man själv kan hjälpa
till med när allt är så väl organiserat för vård av t ex gamla och barn – det är därför lagen
betonar vårt ansvar för våra medmänniskor.538

Under de senaste decennierna har tanken på en samlad bedömning av socialtjänstens
resultat utmanats genom hänvisningar till individuella rättigheter. Det gäller särskilt
barnrättens etablering som värdegrund för i princip alla samhällsfrågor som rör barn
och de särskilda rättigheterna till stöd och service för de som omfattas av personkretsen
enligt LSS.
Barnrätten har hittills inte formulerats i kontrast eller motsättning till den grundläggande utilitaristiska modellen. Med barnrätten följer ändå långtgående reservationer för
att barn inte utan vidare ska inkluderas i den övergripande värderingen på samhällsnivå
utan få sina rättigheter tillgodosedda oavsett hur exempelvis socialtjänsten arbetar med
alla sina målgrupper. Ett krav på att barnets bästa alltid ska beaktas i ärenden som rör
barn hör sedan länge till SoLs inledande målbestämmelser, men om det är tillräckligt för
att på längre sikt säkerställa barnets rättigheter återstår att se när barnkonventionen ska
bli svensk lag. Det gäller inte minst fördelningen av resurser inom socialtjänsten.
Rätten till stöd och service enligt LSS motiverades redan i förarbetena med att
personer med omfattande funktionsnedsättningarna riskerade att få sina behov nedprioriterade inom ramen för en generell lagstiftning med samma rätt till bistånd för alla.
Resultatet blev en lagstiftning som balanserar mellan två olika ambitioner: dels att säkerställa samma rätt till stöd och service som andra för de som omfattas av personkretsen,
dels att garantera något mer och bättre än vad som följer av SoL. I förarbetena till LSS
finns det en mer eller mindre uttalad polemik mot utilitarismen, som associeras med
ekonomiskt prestationstänkande och förakt för svaghet. Rättighetskonstruktionen i LSS
framställs i förarbetena som just en juridisk konstruktion, men termen ”rättighetslag”
har en så markerad roll i förarbeten att den ger associationer till en naturrättslig rättighetsdiskussion. Bakom detta låg de negativa erfarenheter som människor med omfattande funktionedsättningar kunnat dra av det svenska välfärdssamhället, men också en
ökande osäkerhet om de ekonomiska konjunkturerna efter nedgången kring 1980 och i
början av 1990-talet. Medan naturrätten främst förknippades med statens rätt att ingripa
mot medborgarna under diskussionerna om socialtjänstreform, har den under de senaste
decennierna väckt tankar på ett solidare skydd för människor som inte alltid blir sedda
och hörda i samhället.
Det återstår att se hur socialtjänsten ska möta ökande individuella krav och en växande
skepsis inför avvägningar av intressen, behov och resurser på samhällsnivå. Fler krav på
rättigheter kan också komma, exempelvis för äldre människor med omfattande behov
och inte sällan nedsatt beslutsförmåga. Om inte annat så borde situationen leda till ett
ökat intresse för etiska diskussioner och bedömningar om socialtjänsten på politisk nivå,
precis som debatten om prioriteringar i hälso- och sjukvården tidigare gjort.
538 Socialstyrelsen 1981 .
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Som nämns ovan har Erik Blennberger föreslagit en modell där socialpolitik och
socialt arbete grundas på en generell konsekvensetik. I modellen begränsas eller modifieras konsekvensetiken av en princip som kräver att konsekvenserna för enskilda, särskilt
sårbara personer alltid måste uppmärksammas oavsett konsekvenserna i stort. Barnperspektivet beskrivs av Blennberger som en del av en sådan ”sårbarhetsobservans”.539
Modellen är viktig för en förståelse av den värdestruktur som efter hand formats inom
socialtjänsten, men det har gått några år sedan den togs fram. I modellen nämns inte
barnrättsperspektivet, som alltmer ersatt barnperspektivet i officiella texter, och rättighetskonstruktionen i LSS. I båda dessa fall kan sårbarhetsobservansen sägas övergå i en
”sårbarhetsgaranti” med juridiska förtecken. Om detta är förenligt med en övergripande
konsekvensetik kan diskuteras. För att en sådan etik ska vara möjlig måste summeringen
av konsekvenserna kunna göras någonstans. Med konsekvent tillämpade barnrätts- och
funktionshindersrättsperspektiv kan vissa personer och grupper undantas från den
summeringen eller få en vetorätt emot den.
Till socialtjänstreformens förutsättningar hörde en stark ekonomisk utveckling,
åtminstone fram till beredningen av Socialutredningens slutbetänkande, och en tilltro
till institutionella lösningar för såväl generella som individuella stödformer. De ekonomiska rekordåren är över sedan länge och tilltron till samhällsinstitutionerna kan inte tas
för given. ”Konvergensen” kring värden som demokrati, jämlikhet och trygghet på det
sociala området var en 1900-talets stora landvinningar i Sverige. För att förvalta och bygga
vidare på det krävs en ständig diskussion och analys av socialtjänstens roll för individens
oberoende och en fungerande samhällsgemenskap utifrån dagens förutsättningar.

Ett ständigt arbete
Inom socialtjänsten

De värden som finns i socialtjänstlagarna och deras förarbeten anger främst ramar och
förutsättningar för huvudmän och professionella. Därför behövs ett ständigt arbete med
att konkretisera dem och hålla dem levande i dagligt arbete, i ledningssystem, vid kompetensförsörjning och i dagligt arbete med stöd, service och vård.
En vanlig utgångspunkt för det arbetet är dilemman där regelverket inte ger ett tydligt
svar och olika principer går emot varandra (eller där ett visst svar eller en viss princip inte
verkar rimlig). Det kan handla om konkreta exempel på olika sätt att handla och vilka
etiska följder som olika handlingssätt kan få.540 Men etiska diskussioner och reflektioner
behöver inte utgå från tillspetsade situationer. De mål och krav som anges i lagar och
motiveras i förarbeten kan, som vi sett i den här studien, vara svåra att omedelbart omsätta
i praktiskt arbete. Huvudmän och professionella behöver därför – gärna i samverkan med
brukarföreträdare – kontinuerligt gå igenom vad olika mål och krav innebär för socialtjänsten i den egna kommunen eller i en del av den.
Tommy Lundström har pekat på behovet av lokala diskussioner om vad som gäller vid
tvångsomhändertaganden av barn och unga, där socialtjänsten har mött motsägelsefulla
539 Blennberger 2005, s. 74.
540 Se t.ex. SSR 2015, s. 27 ff.
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signaler från regering och riksdag. Under vissa perioder har barnens rätt till skydd lyfts
fram, vid andra tidpunkter har familjens rätt till integritet betonats. Lundström konstaterar att det sociala arbetet verkar handla om en balansgång mellan etiska principer snarare
än om att i alla lägen utgå från en överordnad etisk princip. Det gäller exempelvis självbestämmandeprincipen, godhetsprincipen (att göra gott och förebygga eller förhindra
skada) och skade- eller lidandeprincipen (att inte åstadkomma skada eller orsaka lidande).
Det är viktigt att de som arbetar inom området klargör och diskuterar de värderingar som
ligger bakom de egna ställningstagandena, menar Lundström.541
Det är lätt att hålla med Lundström. Förmåga att förstå och reflektera kring värdefrågor i socialt arbete är en central del av socialarbetarnas kompetens och professionella
arbetssätt. Som en del av kompetensen kan de dygder som sedan länge försvunnit ur
den officiella värdebildningen inom socialtjänstområdet få en ny roll, som SSR skriver i
anslutning till sin etiska kod.542
Värdegrunder i officiella texter kräver reflektion inom staten

De lagar och förarbeten som uppmärksammas i denna studie är resultat av statligt arbete
på nationell nivå. På den nivån görs också en hel del arbete med att stödja huvudmän
och professionella i tillämpningen av mål och krav inom socialtjänsten. Mot bakgrund
av den ambitiösa, men föränderliga och inte alltid lättolkade textmassa som lagarna och
förarbetena utgör, är det uppenbart att också de ansvariga inom staten har anledning att
reflektera över etikens roll i sammanhanget och kring vilka etiska följder som de officiella
texternas ”språkhandlingar” har.
På statlig nivå har en värdegrund byggd de rättsliga grunderna för alla statliga myndigheter formulerats. De kan sammanfattas i sex principer för statsanställda: demokrati,
legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för lika värde, frihet och värdighet samt
effektivitet och service. Värdegrunden har alltså ett visst fokus på relationen mellan
statsanställda och enskilda som har eller bör ha kontakt med statliga myndigheter. Det
är inte lika tydligt vad värdegrunden innebär för statligt arbete som handlar om att ge
förutsättningar eller stöd till andra som i nästa led möter den enskilde, exempelvis inom
socialtjänsten.
Mot bakgrund av vad jag visat i den här studien krävs det en betydande omsorg om
de värden som genom lagar, förarbeten och andra texter förs vidare mellan olika nivåer
inom socialtjänstområdet. Det ligger ett stort ansvar på staten och de statsanställda för att
detta ska fungera väl. Följande frågor borde finnas i checklistor för kommittéer och andra
som arbetar med lagstiftningsprocessen eller ger stöd till huvudmän och professionella:
• Hur medvetet och systematiskt används olika värdeord i texterna?
• Analyseras de lika ingående som ekonomiska värden avseende risker och
konsekvenser?
• Ger de valda värdeorden tydligt stöd för ledning och styrning av socialtjänsten?
• Hur kan arbetet med dem följas upp?
• Ger de en god grund för utveckling av professionell kompetens?
541 Tommy Lundström, ”Etik i den sociala barnavården”. I Etik och socialtjänst; om förutsättningar för det sociala arbetets etik.
Red. Ulla Pettersson. 4 uppl. 2013, s. 39 ff.
542 SSR 2015, s. 22 ff.

210

•

Kan de som har kontakt med verksamheten förstå och använda värdeorden,
för egen del och i demokratiska processer för att påverka mål och krav för
socialtjänsten?

Det finns en risk för att etik används på ett mer retoriskt än analytiskt sätt i statliga texter,
särskilt när de handlar om verksamheter som staten själv inte har ansvarar direkt för.
Istället för att ge rättvisa åt den komplexitet och de känsliga avvägningar som ofta är
aktuella i praktiken kan etiktexter på nationell nivå landa i allmänna formuleringar som i
praktiken inte är till någon större hjälp.
Än mer problematiskt kan det bli det om etiska ställningstaganden framförs med
stor emfas, men inte följs upp i de avgränsningar som sedan görs. Införandet av LSS
motiverades öppet som en prioritering i ett svårt ekonomiskt läge av stöd och service
för människor med omfattande funktionshinder. De prioriteringar som gjordes mellan
personer med olika funktionshinder diskuterades däremot knappast alls, trots att de inte
var självklart förenliga med förarbetenas tydliga ställningstaganden för människovärde
och en humanistisk människosyn. Prioriteringarna kan ha varit rätta och rimliga, men
de gjordes bakom en skärm av värdeord som knappast inbjöd till frågor eller diskussion.
Prioriteringar genom nya eller ändrade mål och krav inom socialtjänsten kräver
överhuvudtaget etisk reflektion inom staten. Socialtjänstlagarna anger inte några prioriteringsprinciper av det slag som anges iHSL. Tvärtom har prioriteringar inom socialtjänsten ansetts som oförenliga med det yttersta ansvaret för hjälp och stöd åt enskilda.543
Samtidigt kan förändringar i socialtjänstlagarna utifrån olika målgruppers förutsättningar
och behov medföra direkta eller indirekta prioriteringar inom ramen för socialtjänstens
samlade arbete. Ansvaret för dessa prioriteringar blir dock lätt oklart för den enskilde
som får – eller inte får – stöd av socialtjänsten.
Behov av fortsatta studier och diskussioner

Som jag nämnde inledningsvis har den här studien skrivits samtidigt som nya översyner
pågår av SoL och LSS på uppdrag av regeringen. Det återstår att se hur resultaten av
dessa översyner. Det kan ändå nämnas att uppdragen till de båda översynerna inte är
samordnade och att de ändringar som kan bli aktuella inte nödvändigtvis kommer att
vara det. Behovet av att följa behandlingen av värdefrågor i socialtjänstlagarna och deras
förarbeten kommer säkert att kvarstå.
Det finns också ett behov av fler och mer djupgående analyser och diskussioner inom
de områden jag snuddat vid. Exempel på det är sammanhanget mellan de olika värdegrunder som går att se för olika grupper och oberoendets centrala roll i socialtjänstlagarna
och deras förarbeten. Vägen från värden i lagar och förarbeten till praktisk användning
och resultat för den enskilde är också viktig att studera och diskutera mer.
En annan viktig fråga är de värdemässiga aspekterna på uppdelningen av lagområden
och verksamheter i förhållande till den enskildes behov. På ett sätt kan socialtjänsten
verka vara en alltför vid ram för de alltmer specialiserade verksamheter som ingår där.
543 Se t.ex. Morgan Johanssons svar på en skriftlig fråga i Riksdagen den 28 januari 2005 (Fråga 2004/05:829), https://
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/priorieringsutredning-for-socialtjansten_GS11829
(hämtad
2017-07-25.
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Vid sidan av LSS har en särskild barnskyddslag föreslagits och en särskild vård- och
omsorgslag diskuterats. I den pågående översynen av SoL ska frågan om en särskild
äldreomsorgslag nu utredas. Men det kan också vara så att socialtjänsten har ett för snävt
uppdrag i mötet med enskilda som samtidigt behöver stöd för sociala och fysiska eller
psykiska behov. Samlade lagar för hälso- och sjukvårdsinsatser och socialt stöd har diskuterats inom äldre- och funktionshinderområdena, men stannat vid utkast och förslag.
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I denna studie beskrivs och analyseras den svenska fattigvårdens,
socialvårdens och socialtjänstens ”värdehistoria”. Det är berättelsen om
hur mellanmänskliga värden har använts för offentliga lösningar byggda
på dygder, plikter och nyttoidéer.
Värdefrågor har alltid varit grundläggande i lagar och förarbeten inom
området, men det är ovanligt med uttalat etiska analyser, reflektioner och
ställningstaganden i statliga utredningar, propositioner och betänkanden från riksdagsutskott. Det gäller både i äldre tid och under de senaste
decennierna.
Människosynen i lagar och förarbeten om socialtjänsten betonar den
enskildes individualitet, möjligheter och behov. Det finns ett tydligt fokus
på individuellt oberoende samtidigt som socialtjänstlagens ”portalparagraf” bär spår av en gemenskapsmoral med rötter i akademisk diskussion.
I dag finns det tecken på skillnader i värden mellan olika grupper,
såsom rättigheter för barn och människor med funktionsnedsättningar
och en mer traditionellt etisk värdegrund för äldreomsorgen.
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