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❙ ❙ Under 1900-talet, det som Ellen Key redan under seklets
första år formulerade som barnets århundrade, har olika teo-
rier – eller vetenskapliga paradigm – lanserats för att förklara
orsakerna till svår social problematik hos barn och ungdomar.
Genetiska och miljömässiga förklaringar har getts skilda in-
nebörder och man har fäst olika vikt vid dem under olika tids-
perioder. Enligt Paul Lichtenstein har det varit »politiska
åsikter och vetenskapliga skolor som har orsakat svängning-
arna i samhällsdebatten, medan faktisk kunskap om den 
relativa betydelsen av arv och miljö har haft mindre inver-
kan«. 

Ett exempel är Gustav Jonssons teori om det sociala arvets
betydelse som förklaring till ungdomsasocialitet, en teori som
han första gången formulerade 1967 i sin avhandling »Delin-
quent boys, their parents and grandparents«. Hans tankegång-
ar har haft en oerhört stor genomslagskraft bland framför allt
socialarbetare, trots att hans slutsatser egentligen inte har till-
räckligt empiriskt stöd [1]. Att kritisera Skå-Gustav innebar
länge »att placera sig själv på fel sida«, för att återge Bo Vin-
nerljungs slutsats i samband med hans omläsning av avhand-
lingen 25 år senare [1].

Olika perspektiv leder till olika slutsatser
Olika perspektiv på orsaksförklaringar leder också till olika
slutsatser om valet av behandling. När Statens institutionssty-
relse, SiS, startade sin verksamhet våren 1994 bedömdes kun-
skaperna om vård och behandling under tvång av både ung-
domar och vuxna missbrukare vara ytterst begränsade. Ett av
uppdragen för den nya myndigheten blev därför att ta initia-
tiv till forskning och utveckling av metodik och kompetens
inom ungdoms- och missbrukarvården. En FoU-verksamhet
skapades och ett särskilt vetenskapligt råd utsågs som stöd i
detta arbete. 

SiS är ansvarig för den samlade tvångsvården och är hu-
vudman för bl a de särskilda ungdomshemmen. Vid dessa in-
stitutioner behandlas ungdomar som är svårt utsatta, såväl so-
cialt som psykiskt. Många av dessa ungdomar har vuxit upp
under bristfälliga förhållanden, är svårt kriminellt belastade
och har ofta utvecklat ett långtgående alkohol- eller narkoti-
kamissbruk.

Vid SiS-konferensen »Ung med tung social problematik«,
med underrubriken »Hur kan vi förstå, förutsäga och planera
för framtida behandling?«, som anordnades i Stockholm för-
ra året var syftet att ge praktiker inom socialtjänst, kriminal-
vård och behandlingsvärlden en bred orientering och kunskap
om biologiska, genetiska, psykologiska och sociala förkla-
ringsmodeller. 

Från moralisk fostran till behandling
Under 1900-talet har samhällets syn på socialt utsatta ungdo-
mars behov genomgått en radikal förändring: från moralisk
fostran till psykosocial behandling [2].Vikten av ett särskilt
kunskapsområde om barns och ungdomars psykiatriska sym-
tom, beteenderubbningar och sociala problem började beto-
nas i Sverige vid förra sekelskiftet. Isak Jundell, professor och
överläkare vid Norrtulls barnsjukhus, var en förgrundsgestalt
inom detta område. Han framhöll i sin berömda appell »Brust-
na sinnen« 1915 att mycket av det som tidigare hade uppfat-
tats som uppfostringsproblem eller som uttryck för dålig ka-
raktär eller bristande moral i själva verket bottnade i själsliga
sjukdomstillstånd hos det enskilda barnet. Detta synsätt 
började under 1920-talet omfattas av alltfler tongivande 
läkare. 

När det i 1902 års Vanartslag talades om »vård och upp-
fostran« hade detta uttryck till sitt innehåll inga som helst lik-
heter med det som vi idag förknippar med behandling. På
skyddshemmen strävade man efter ordning, moralisk fostran
till gudfruktighet och arbetsamhet [3]. Men från och med
1940-talet började den medicinskt psykiatriska terminologin
att få ett allt större inflytande på ungdomsvården. Moraliskt
färgade uttryck som lättja, olydnad och vanart fick ge vika för
den psykiatriska terminologin, inte minst det flitigt använda
ordet »psykopat«, som på 1920- och 1930-talen blev en all-
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män beteckning på ungdomar med ett kriminellt och avvikan-
de beteende. 

Detta synsätt kan fortfarande sägas vara det förhärskande
inom dagens ungdomsvård. Även om psykopatbegreppet har
utmönstrats har det återuppstått i den närbesläktade beteck-
ningen »antisocial personlighetsstörning« i sjukdomsklassi-
fikationen DSM-IV. En diagnostisk kultur har utvecklats,
som sociologen Berit Andersson uttrycker saken, vilket na-
turligtvis också kan påverka institutionspersonalens sätt att
beskriva elevernas problem [2]. 

Idéhistorikern Roger Qvarsell, som bl a har tecknat den
svenska barn- och ungdomspsykiatrins historia, håller med
om att den flitiga användningen av sjukdomsbegrepp under
exempelvis 1930- och 1940-talen idag framstår som en aning
märklig. Få skulle idag vilja beteckna skolk, snatteri och olyd-
nad som sjukdomssymtom på det sätt som man gjorde under
mellankrigstiden, framhåller han i en uppsats. Sjukdomsbe-
greppet hade en mer symbolisk betydelse:

»Det var inte elakhet, ondska eller en dålig disposition som
låg till grund för barnens uppförande, utan diagnostiserbara
svårigheter som ansågs kunna hanteras med samma rationel-
la metoder som man behandlade kroppsliga sjukdomar. Ge-
nom sjukdomsmetaforen kunde psykologin låna lite av medi-
cinens prestige och rationella människosyn och därmed indi-
rekt göra gällande att det fanns vetenskaplig kunskap och ex-
pertis på området, vilket 1930 knappast var sant.« [4].

Ett helhetsperspektiv på social problematik
Forskning bedrivs ofta utifrån ett ämne eller en disciplin, men
barn och unga låter sig svårligen delas upp i olika bitar – det
behövs ett helhetsperspektiv på deras utveckling.

David Magnusson har genom sin forskning utvecklat en
holistisk teori om människans utveckling som medger att psy-
kologiska faktorer kan leda till ändringar i det fysiologiska sy-
stemet, likaväl som biologiska förändringar kan påverka psy-
kologiska system. Han menar att det under senare tid har vux-
it fram en interaktionistisk modell som förenar olika förkla-
ringar, så att »ett och samma psykiska symtom kan ha psyko-
logiska, biologiska eller miljömässiga orsaker eller vara re-
sultatet av samspelet mellan dessa faktorer« [5]. 

Det handlar alltså inte längre om att betona antingen arvets
eller miljöns betydelse.

Att lyfta fram och se barns och ungas utveckling ur ett hel-
hetsperspektiv är kontroversiellt. Flera frågor har ställts hu-
ruvida SiS tagit ställning för det biologiska perspektivet och
fjärmat sig från det sociala. 

»Diskussionen om arvets och miljöns betydelse för barns
utveckling har pågått under många decennier, och ofta har
ståndpunkt stått mot ståndpunkt. Idag har vi en betydligt stör-
re kunskapsbas om barns utveckling, vilka risk- och skydds-
faktorer som finns och deras betydelse för utvecklingen. Sam-
tidigt finns det fortfarande olika uppfattningar bland forskare
och i samhällsdebatten. Vissa hävdar att vi bör diagnostisera
alla barn som visar störningar av olika slag och fastställa vad
de har för typ av störning för att kunna ge dem rätt behand-
ling. Andra menar att vi skall undvika att diagnostisera, då det
leder till ökad stigmatisering av barn och unga. Åter andra
menar att även om vi diagnostiserar blir vi inte klokare när det
gäller frågan vilken behandling som skall ges.« 

Så sammanfattade Sture Korpi diskussionen från den 
konferens vars bidrag i bearbetad form ingår i den serie på te-
mat arv och miljö som inleds i detta nummer av Läkartid-
ningen.

Vad behöver göras?
Konferensens fokus var inte behandling av ungdomar med
beteendeproblem. Det är en mycket angelägen fråga som be-

höver en egen konferens. Det är dock uppenbart att ovan-
nämnda helhetsperspektiv behövs för att framgångsrikt kun-
na hjälpa ungdomar med just beteendeproblem. SiS egna stu-
dier visar att ungdomar på särskilda ungdomshem ofta har
problem inom flera olika områden, avseende bl a familjerela-
tioner, fysisk och psykisk hälsa, kamrater och fritid, skola,
kriminalitet, alkohol- och drogmissbruk [6, 7]. Ett helhetsper-
spektiv behövs oavsett om ungdomarna har kontakt med sko-
la, socialtjänst, polis, barn- och ungdomspsykiatri eller sjuk-
vården i övrigt. Ungdomar med svåra sociala och psykiska
problem borde inte heller behöva bollas mellan olika myndig-
heter. 

SiS studier visar också att ungdomarna själva oftast är
medvetna om sina problem och vill ha hjälp, men mycket ty-
der på att den hjälpen inte alltid finns. Ungdomar med denna
problematik behöver ha tillgång till kvalificerad hjälp för ut-
redning, diagnostisering och behandlingsplanering i form av

tvärprofessionella team, där både social, pedagogisk, psyko-
logisk, familjeterapeutisk samt barn- och ungdomspsykiat-
risk expertis ingår. 

Redan 1998 aktualiserade Barnpsykiatrikommittén i sitt
slutbetänkande [8] frågan om landstingets ansvar för barn och
ungdomar med psykiska problem. I betänkandet poängtera-
des också att ungdomar har rätt till hälso- och sjukvård under
sina vistelser på institution, något som i praktiken inte alls har
visat sig vara en självklarhet. 

Sedan detta slutbetänkande publicerades har inte mycket 
hänt. 
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