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Förord 

Mitt avhandlingsarbete är nu avslutat. På vägen hit har det funnits en hel del 
människor som varit betydelsefulla och på olika sätt bidragit till att jag nu nått 
ända fram till målet. Men vägen dit har förändrats ett par gånger och slutpro-
dukten blev lite annorlunda än den som först var tänkt.  

Först av allt vill jag tacka Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap 
på Mälardalens högskola, min heminstitution sedan 11 år. Institutionsledningen 
med den tidigare prefekten Roland Svensson samt den efterföljande prefekten 
Tola B Jonsson har i samarbete med andra på institutionen sett till att finansie-
ringen blev av och fungerat hela tiden. Tack för att jag fick chansen! 

Min första tid som doktorand tillbringade jag på institutionen för Pedagogik 
och Didaktik i Göteborg, med Jan-Eric Gustafsson som huvudhandledare och 
som också invigde mig i mysteriet omkring strukturell ekvationsmodellering. 
Tack för ditt tålamod och för en utmärkt skolning i statistik. Jag har efter denna 
tid definitivt inte några ”magra metodben”. Eva Björck-Åkesson var biträdande 
handledare då, som nu. Tack för att du visade mig in till forskningsvärlden, för 
din uppmuntran och ”stora kostymer” att växa i. Mina forskningsaktiviteter 
under den här perioden genererade publicering av två artiklar och Rune Sime-
onsson från University of North Carolina i Chapel Hill bidrog till att även eng-
elskspråkiga läsare skulle kunna läsa och förstå innehållet. Tack för språk-
granskning och viktiga synpunkter! Tack också Mats Granlund för intressanta 
och utmanande diskussioner. De har hjälpt mig att vara tydlig med vad jag tror 
på och vill åstadkomma inom forskningen. 

För fyra år sedan bytte jag lärosäte till Pedagogiska institutionen, Uppsala 
universitet. Då blev Donald Broady huvudhandledare och Karin Anna Petersen 
och Staf Callewaert blev biträdande handledare. Ett stort tack till er alla! Ni har 
i olika omfattning, i skilda perioder och på radikalt olika sätt bidragit till min 
process i avhandlingsarbetet. Det har varit fantastiskt roligt och intellektuellt 
utmanande att ha fått vistats i ert sällskap! Ett särskilt tack också till ESEP-
gruppen (Ethos in Society, Education and Practices, Uppsala). Det är ovärder-
ligt med stödet från nära och engagerade ”kollegor” och vänner! De trognaste 
är: Karin Anna Petersen, Lizbeth Engström, Ingegerd Gunvik Grönbladh och 
Cecilia Drott.  

På Mälardalens högskola har SPEIC-kollegiet med ansvar för utbildning i 
specialpedagogik varit mina vardagsvänner och kollegor. Min närmaste chef 
Kerstin Åman har varit lyhörd och flexibel med undervisningsskyldighetens 
förläggning, vilket har inneburit att jag kunnat få skrivperioder utan undervis-
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ning. Tack också Tina Hellblom-Thibblin, Kerstin Göransson, Maria Karlsson, 
Agneta Luttropp, Nina Ibragimova, Gunnlaugur Magnússon och Tom Storfors. 
Allas uppmuntran i kollegiet har varit så viktigt! Ett särskilt tack till Tom Stor-
fors som alldeles frivilligt och vid upprepade tillfällen läst och kommenterat 
manus, utöver alla pratstunder förstås. � 

Tack också till er alla som till min lycka läst och kommenterat manuskriptet. 
Esbjörn Larsson som var kommentator vid slutseminariet gav viktiga synpunk-
ter och bidrog till en bra diskussion. Rolf Å Gustafsson gjorde mycket viktiga 
insatser, dels vid mitt halvtidsseminarium tillsammans med Mats Börjesson och 
dels vid ett senare seminarietillfälle tillsammans med övriga i sociologigruppen 
vid Mälardaelns högskola. Mikael Börjesson läste och gav synpunkter på kapitel 
V. Karl Grunewald kom med viktiga kommentarer angående mina tolkningar 
av bidragande orsaker till lagförändringar och andra händelser som rörde om-
sorgerna för utvecklingsstörda och den pediatriska habiliteringen under 1960- 
och 1970-talen. Varmt tack också till Keith Pringle som granskade den engelska 
summaryn och mitt abstract. 

När man tillbringar tid med gamla tidskrifter och arkivhandlingar blir man 
också varse hur viktigt det är med kunnigt folk som dessutom sätter en ära i att 
saker och ting fungerar smidigt. Tack Margareta Roland och alla dina kollegor 
på högskolebiblioteket på Mälardalens högskola � fantastisk service! Tack ock-
så Kjell på reprosektionen i Carolina Rediviva för utmärkt service och bemö-
tande. Även det goda bemötandet från Katarina Norrman, Landstingsarkivet 
Stockholms län, Nina Lundin, Landstingsarkivet Västmanlands län samt Do-
nald Johansson med kollegor på Landstingsarkivet i Uppsala län förtjänar upp-
märksamhet.  

Något annat som också på sitt sätt bidragit till processen i avhandlingsarbe-
tet är samtalen med min mentor Birgitta Ekman, Karl Grunewald, specialpeda-
gogen Marianne Lindberg och Barbro Collén på habiliteringen i Uppsala läns 
landsting. Ert intresse för avhandlingsprocessen eller avhandlingsprodukten har 
varit viktigt som motivation ibland när det känts tungt. 

Min familj, släkt och vänner har nog inte märkt av mitt avhandlingsarbete så 
mycket annat än stökighetsgraden krings skrivbordet i hemmakontoret. Hasse, 
Simon och Alva, ni har verkligen fungerat som en välbehövlig motpol till arbe-
tet. Ni har ju också väntat på att jag ska bli färdig eftersom jag lovat ett par 
saker. Ja Hasse, nu ska det bli bättre ordning i kontoret. Alva, nu blir datorn 
oftare ledig när jag inte ska ”spela så mycket på datorn” och Simon, ja � nu blir 
festen äntligen av! 
 
Västerås i mager höstskrud den 1 november 2007 
 
Carina Carlhed 
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I. Inledning 

Habilitering � för den oinvigde  
För många är habilitering ett okänt begrepp och en lika okänd verksamhet. 
Rehabilitering har däremot de flesta hört talas om och kan relatera till. Men vad 
är då skillnaden, kan man undra. Nationalencyklopedin gör följande distinktion: 
”habilitering, utveckling av ny förmåga till skillnad från rehabilitering, som in-
nebär att förlorad förmåga skall återvinnas.” Från samma källa anges år 1970 
som en slags startpunkt för begreppets användning. Denna utsaga väcker tro-
ligtvis diskussioner bland dem som på ett eller annat sätt har haft med habilite-
ringsverksamhet att göra. Det finns med all säkerhet olika uppfattningar om när 
man började tala om habilitering och vad man menade med det. Det är just de 
olika ställningstagandena av vad habilitering är och borde vara som står i fokus 
för denna avhandling som behandlar tidsperioden 1960�1980. 

Men för att ge den oinvigde läsaren en bild av vad habilitering kan vara idag 
ska jag på ett mycket förenklat sätt beskriva detta. Det är dock inte en lätt upp-
gift helt enkelt därför att det finns en mängd variationer på hur de ansvariga 
huvudmännen valt att organisera det. Kort sagt är rehabilitering ett begrepp 
som vanligtvis använts då man talar om vuxna som skadat sig eller fått ett funk-
tionshinder i vuxen ålder och då ofta i relation till arbetslivet. Habiliteringsbe-
greppet har använts huvudsakligen för barn och ungdomar med funktionshin-
der. Det faktum att barnen växer och utvecklas gör att funktionshindret kan 
förändras i relation till de förmågor som en ”normal” tillväxt ger, vilket i sin tur 
kan innebära en större komplexitet i livssituationer för barn än för vuxna. Den 
lagstiftning som idag ligger till grund för barns och ungdomars rättigheter base-
ras på 1982 års hälso- och sjukvårdslag och 1993 års lag om särskilt stöd och 
service till vissa funktionshindrade.1 Habiliterande insatser sker vanligen genom 
barn- och ungdomshabiliteringen, som är en öppen specialistverksamhet som 
riktar sig till barn och ungdomar upp till tjugoårsåldern. De kan även få stöd 
och service via barnavårdcentralen eller förskolan. Det är landstingen som har 
det primära ansvaret för habiliterande åtgärder och vanligtvis är landstingen 
huvudmän men det förekommer också att kommuner är det. Habiliteringen är 

                               
1 SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen,  samt SFS 1993:387. Lagen om särskilt stöd och 

service till vissa funktionshindrade. 
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en tvärvetenskaplig arena, där yrkesgrupper från skilda kunskapsområden finns 
representerade. Man brukar inom habiliteringsområdet tala om att habilitering-
en ”vilar på fyra hörnstenar”, det vill säga att professionella från psykologi, 
pedagogik, socialt arbete samt medicin arbetar tillsammans i team.2 De yrkes-
grupper som är verksamma inom dagens habilitering är till exempel specialpe-
dagoger/habiliteringspedagoger, barnläkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, 
psykologer, logopeder, sjuksköterskor, dietister och socionomer/kuratorer. 
Sammansättningen av ett team skiftar beroende på barnets och familjens behov, 
organisationen av service och olika samarbetsmodeller. Vilka yrkesgrupper som 
är anställda på en habilitering varierar mellan olika landsting och habiliterings-
enheter. I en del landsting skiljer man på barn- och ungdomshabilitering och 
vuxenhabilitering medan man i andra landsting har ett enda habiliteringscent-
rum.  

Undran inför habilitering 
Under de tio åren som förflutit sedan jag för första gången skulle delta i ett 
forskningsprojekt om habilitering3 har jag undrat vad detta egentligen är. Med 
mig hade jag dels en sju år gammal grundutbildning som förskollärare och en 
ny grundutbildning med teoretiska studier om arbetslivets pedagogik och med 
nyvunna teoretiska begrepp som psykosocial arbetsmiljö, organisationsidentitet, 
företags- och organisationskultur, management och lärande organisationer. Mitt 
första uppdrag i forskningsprojektet var att intervjua föräldrar till små barn med 
funktionshinder om deras upplevelser av stöd från habiliteringen. Detta kom att 
bli min magisteruppsats.4  

När jag sedan påbörjade forskarutbildningen startade också ett sökande efter 
verktyg med vilka jag kunde gripa mig an barn- och ungdomshabiliteringen. Jag 
prövade begrepp som family-oriented services och early childhood intervention.5 Under 
den första tiden i min forskarutbildning deltog jag också i andra forskningspro-
jekt om habilitering och mitt intresse kom allt mer att dra mot det underliggan-
de samförståndet och konflikterna och såväl de uttalade som de tysta överens-
kommelserna i habiliteringsarbetet. Det fanns saker som förundrade mig. Ge-
nom mitt deltagande i andra projekt tyckte jag mig ana att det förekom viss 
konkurrens mellan yrkesgrupperna och att det var skillnader i yrkesgruppernas 
legitimering, status och avgränsningar. Hur var det egentligen med teamet och 
var allas bidrag lika viktiga? Vilken roll spelade läkaren som egentligen inte rik-
tigt ingick i teamet? Fungerade denne som något slags grindvakt? Jag blev helt 
enkelt inte klok på vad habilitering var.  
                               
2 Bille och Olow, 1999, s 151. 
3 Här och i det följande skriver jag för enkelhets skull ”habilitering” men avser barn- och ung-

domshabilitering. 
4 Carlhed, 1998. 
5 Carlhed, Björck-Åkesson och Granlund, 2003, Carlhed, 2003. 
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Jag noterade också ett starkt intresse hos habiliteringen för brukarundersök-
ningar och att man var mycket mån om att föräldrar skulle vara nöjda med 
habiliteringen. I habiliteringsforskning och verksamhetsutveckling som rappor-
terades under slutet av 1990-talet uppfattades goda relationer med föräldrarna 
som eftersträvansvärda. Samtidigt arbetade man med metodutveckling inom 
habiliteringsverksamheterna. Habiliteringarna arbetade också på olika sätt, vissa 
såg sig som utbildningsverksamheter med en omfattande kurskatalogproduk-
tion, andra mera som slussar, som skulle slussa familjerna vidare till kommu-
nernas service eller till regioninstitutionerna. Man organiserade sina verksamhe-
ter olika, efter diagnoser och efter vilken expertis det fanns till hands. Det har 
skrivits böcker och avhandlingar om habiliteringen, och utvärderingar och bru-
karundersökningar har genomförts. Alla habiliteringar har egna hemsidor, där 
verksamheten presenteras. Allt detta går att kartlägga och sammanställa till pre-
sentationer av hur de själva framställer vad de gör, men hur var det då med den 
underliggande dimensionen och de tysta överenskommelserna? 

Det fanns också en del händelser som fortsättningsvis stärkte min undran in-
för habiliteringens mer osynliga sidor. År 1997 gav den cp-skadade regissören 
Lars Mullback ut sin bok Anklagelser, där han kritiserade habiliteringen för att 
inte använda metoder som visat sig vara framgångsrika. Han gjorde tv-program 
och filmer om den ungerska ”Petömetoden” och den speciella behandlingsform 
den gett upphov till, ”Move & Walk”. Lars Mullback åkte själv till Ungern, till 
ett Move & Walk-institut där han tränade upp sig och uppvisade häpnadsväck-
ande bra resultat, vilka han konfronterade sin gamla habiliteringspersonal med. 
Han lärde sig bland annat att äta själv, vilket den svenska habiliteringen inte 
lyckats med på 34 år.6 Reaktionerna blev kraftiga, föräldrar till barn med cp-
skador rasade, man ville ha tillgång till den framgångsrika metoden och infly-
tande över vilka metoder barnen skulle ha rätt till. Jag fick intrycket att Mull-
back med all rätt ifrågasatte att svenska habiliterare inte hade använt sig av den-
na metod och fortfarande var motståndare till den. Denna händelse tycker jag 
synliggör det dilemmat som lagstiftningen och habiliteringspraktiken står inför. 
Hur mycket har egentligen den enskilde inflytande över det stöd och den servi-
ce som erbjuds? Vem bestämmer vad som är en fruktbar metod och inte? Vilka 
krafter är verksamma i att avgöra habiliteringens innehåll och utveckling? 

Om man försöker skaffa sig en bild av hur habiliteringen vuxit fram är det 
framförallt två namn som är mest frekventa. Det är Bo Bille, som under lång tid 
var ansvarig för Folke Bernadottehemmet i Uppsala, och Ingemar Olow, under 
lång tid ansvarig för Bräcke Östergård i Göteborg. Det är dem man i avhand-
lingar och böcker om habiliteringen oftast refererar när man ska skriva en histo-
risk tillbakablick.7 Skälet kan vara att de var först med att ge ut en bok då de 
1992 tillsammans redigerade en bok som hette Barnhabilitering där det fanns ett 

                               
6 Mullback, 1997. 
7 Till exempel Högberg, 1996, Ekenberg, 2000, Larsson, 2001, Möller och Nyman, 2003, Åman, 

2006. 
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avsnitt som just gjorde en historisk tillbakablick. Undertiteln var ”vid rörelse-
hinder”.8 I texten kan man hitta många likheter med den historik som Olow 
skrev i ett av Skolöverstyrelsens kompendier från 1969.9 Den historia man skri-
ver där är utvecklingen av vården för rörelsehindrade och det tycks som om det 
är den historia som generellt också blivit barn- och ungdomshabiliteringens. 
Karl Grunewald och Ann Bakk redigerade 1973 Omsorgsboken som handlar om 
omsorgerna för utvecklingsstörda och som i senare upplagor kom att innehålla 
ett avsnitt om omsorgernas historia.10 Bille och Olows Barnhabilitering trycks 
alltså för första gången 1992 fastän man sedan i början av 1980-talet hade initie-
rat en samordning av habiliteringen, det vill säga att alla barn oavsett funktions-
hinder skulle tas om hand vid en och samma organisation.11 Det har således inte 
varit aktuellt för någon av företrädarna att skriva om den samordnade habiliteringens 
historia. 

I några av de böcker och avhandlingar som handlat om habilitering och/eller 
habiliteringspraktik har man i sin tillbakablick reserverat habiliteringsbegreppet 
för den medicinska pediatriska habiliteringen och lutat sig på Billes och Olows 
historik eller alternativt skrivit att barn- och ungdomshabiliteringen har två 
rötter och därmed menat att även omsorgerna idémässigt var att betrakta som 
”habilitering”.12 Jag menar att det är viktigt att förstå hur organisationer, yrkes-
grupper eller andra grupper förstår sig själva och sin historia. Vad betyder det 
att någon skriver historia? Betyder det något vem som skriver historia, vem som 
gör det först och vilka anspråk som finns i historieskrivningen? Om man läser 
historieskrivningarna om habilitering kan man lätt få för sig att det var den 
pediatriska habiliteringen som var habiliteringen med stort H och att omsorger-
na ”flyttade in” i samband med samordningen och inlemmades både organisa-
toriskt och idémässigt. Var det så? Jag blev nyfiken på vad de två kulturerna 
hade med sig inför samordningen. Hur lika eller olika var de egentligen? Vilken 
var starkast, i så fall i vilka avseenden? 

Studiet av trosföreställningar och symbolisk makt 
I avhandlingen har jag valt att skriva om habilitering utifrån ett perspektiv där 
Bourdieus kultursociologiska ansats är centralt. Att välja område är en sak, men 
därutöver krävs ytterligare ett val � att man väljer vilken typ av historia man vill 
berätta. Jag har avstått från att göra anspråk på att berätta allt, det är ju en 
omöjlig uppgift, men jag har valt att studera en sida av habilitering som är mer 

                               
8 Bille och Olow, 1992. 
9 Olow, 1969. 
10 Grunewald och Bakk, 1983 samt Bakk och Grunewald, 2004. 
11 1979 kom ett förslag i en diskussionspromemoria från Omsorgskommittén om samordnad 

habilitering, som rör en samordning av samhällets insatser för olika grupper av handikappade 
barn och ungdomar. Ds 1979:12. 1981 kom deras slutbetänkande SOU 1981:26. 

12 Högberg, 1996, Ekenberg, 2000, Larsson, 2001, Möller och Nyman, 2003, Åman, 2006. 
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dold än synlig. Därmed sagt att det finns fler sidor än en att studera. Den offici-
ella bilden av habilitering � den synliga, och dess mångfald av praktiker � har 
på olika sätt och framförallt under de senare åren återberättats inom ramen för 
bland annat utvecklingsarbeten finansierade genom landstingens forsknings- 
och utvecklingsverksamheter, metodutvecklingsprojekt som pågått inom habili-
teringarnas egen försorg med bland andra föreningen Sveriges Habiliteringschefer 
som drivkraft. Avhandlingsarbeten13 inom området och andra böcker14 har haft 
habiliteringspraktik som sitt tema. Denna produktion har gemensamt att förfat-
tarna är praktiker med förflutet inom habilitering eller omsorgerna och produk-
tionen ger uttryck för deras självförståelse då de själva har arbetat inom habilite-
ringen. Det har inte jag. I och med detta uttalande diskvalificeras jag kanske 
genast av den grupp jag nu just nämnde, men poängen är att jag ska berätta ett 
annat slags historia � om de icke direkt synliga krafterna som verkat inom om-
rådet och för det kan det vara till fördel att ha distans till det man ska studera. 
Det har jag.15 

1979 hände något som senare kom att spela en viktig roll för hur habilite-
ringen ser ut idag. En utredningskommitté – Omsorgskommittén – har arbetat 
under en längre tid med en utredning. Utredningsfrågan som de fått från soci-
alministern två år tidigare gällde omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda, 
psykotiska och flerhandikappade barn. De lämnade i en diskussionspromemoria 
ett förslag om samordnad habilitering, som rör en samordning av samhällets 
insatser för olika grupper av handikappade barn och ungdomar. 16 En samord-
nad barn– och ungdomshabilitering17 skulle enligt det nya förslaget fungera som 
ett ”skyddsnät” som kan garantera alla barn och ungdomar med funktionshin-
der att få det stöd och den service som behövdes. Habiliteringen skulle inte 
överta de insatser som gjordes av skolan, kommunal socialtjänst eller de olika 
medicinska specialiteterna. Det handlade enligt Omsorgskommittén om att dels 
samordna insatserna och dels komplettera med extra stöd som barnen behöver 
utöver den ordinarie servicen. Men hur kom det sig att den nya samordnade 
habiliteringen föreslogs ligga, visserligen som en fristående organisation, men 
inom hälso- och sjukvården? Varför inte först inom socialvården och därefter 
inom skolan, vilket särskoleöverinspektören Lennart Wessman föreslog i sitt 
särskilda yttrande i förslaget? Ett nära till hands liggande svar vore att det var 
mer naturligt att lägga den inom hälso- och sjukvården. Men min motfråga blir 
då: Varför var det naturligt? Vilka krafter har fått oss att tycka att somligt är 
naturligt och annat inte? Och vilka förhållanden bestämde habiliteringens mål-
grupper och yrkeskategorier? Vilka krafter upprätthöll denna ordning och sörj-

                               
13 Högberg, 1996, Ekenberg, 2000, Larsson, 2001, Åman, 2006. 
14 Bille och Olow, 1999, Möller och Nyman, 2003. 
15 Se vidare bilagan ”Den egna positionen � en distanserad närhet”. 
16 Ds S 1979:12. Förslag om samordnad habilitering. Diskussionspromemoria. Socialdepartemen-

tet. 
17 I studien är det barn- och ungdomshabilitering som avses även om jag i fortsättningen skriver 

habilitering. 
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de för att det som stod på spel togs för givet? Hur var det möjligt? De här frå-
gorna är bara exempel på hur man kan få en skymt av habiliteringens dolda 
sidor. Men hur kan man studera detta? 

Mitt förslag till svar är doxa.18 Doxan är den symboliska kraft som orkestrerar 
sociala praktiker i samhällen, den är en slags tyst tro på en naturlig ordning, där 
inget är godtyckligt och tillfälligt, det vill säga allt är i sin ordning. På individ-
planet sker detta genom att vi i vår uppväxt, utbildning och arbete utvecklar ett 
praktiskt förnuft, en habitus, som blir ”inristad” i kroppen och som ger en käns-
la för hur man ska bete sig, om rätt och fel, gott och ont. För den som till fullo 
är inordnad i doxan finns inget alternativt handlande och ju större samklang 
mellan habitus och stabila sociala strukturer desto mer tas doxan för given. Det 
handlar således om ett slags social magi och det intressanta blir då att ta reda på 
den plats varifrån trollspöet svingas och vilken formel som uttalas. Med andra 
ord kan man säga att det som står på spel är makten att definiera det ”naturliga” 
och neutralisera graden av godtycklighet i denna process samt sist men inte 
minst, att säkerställa reproduktionen. Doxan är det som är heligt, som inte får 
ifrågasättas, inte ens av de inblandade själva. Man kan också säga att i området 
kring det ”heligaste”, där det utgör en perfekt sluten värld, finns inget utrymme 
för åsikter i motsats till det mer öppna ”profana” området, där praktiker och 
händelser i doxans anda blir ifrågasatta och där ortodoxa positioner tvingas 
fram. Man säga att doxan i sådana situationer tvingas tala.19 Genom att doxan 
uttrycks genom de ortodoxa och heterodoxa positionerna blir det således möj-
ligt att studera yttringar som har sin grund i det fördolda.  

Övergripande syfte 
Ett övergripande syfte i avhandlingen är att analysera trosföreställningar och symbo-
lisk makt inom habiliteringsområdet � det vill säga det kraftfält som skapades av 
specifika gruppers formering, intressen och ställningstaganden rörande barn 
och ungdomar med handikapp i Sverige under perioden 1960�1980. Detta 
kraftfält kallar jag i fortsättningen habiliteringsrummet eller habiliteringens rum. 

Forskningsfrågor  
� Hur kan habiliteringsrummets genes, struktur och doxa under 

den här tidsperioden beskrivas?  
� Vilka klassificeringsstrider uppstod och vilka ortodoxa och he-

terodoxa positioner samt positioneringar uppträdde i habilite-
ringsrummet? 

                               
18 Doxa var ett viktigt begrepp när Pierre Bourdieu utvecklade sin sociologiska teori, se Bourdieu, 

1977. 
19 Bourdieu, 1977, s 167. 
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� Vad kännetecknade den symboliska ekonomin i rummet och 
vad fungerade som konsekrationsinstanser?  

� Hur skedde mobiliseringen och formeringen av yrkes- och in-
tressegrupper?  

Avhandlingens disposition 
I Kapitel II redogör jag för analysens inriktning och ram. Först positionerar jag 
avhandlingen mot studier med barnhabiliteringsområdet som fokus, samt be-
skriver hur den förhåller sig till andra studier om professioner, organisationer 
och sociala fält utifrån närliggande teoretiska traditioner. Poängen har inte varit 
att fullständigt och uttömmande redogöra för olika forskningsinriktningar utan 
helt enkelt att positionera avhandlingen mot dem jag uppfattar som närstående 
och markera vilka av dessa jag använt i avhandlingen. Därefter beskrivs den 
teoretiska ramen. Sedan kommer ett avsnitt som handlar om de metodologiska 
överväganden jag har haft i arbetet samt hur jag konstruerat habiliteringsrum-
met med dess positioner. En källkritisk diskussion finns också i detta avsnitt. 
 
Kapitel III ger en översikt av hälso- och sjukvårdens och läkarnas historiska 
bakgrund. Den historiska ansatsen i detta kapitel är av beskrivande karaktär och 
baseras till stor del på sekundärkällor. Kapitlet fungerar som en utgångspunkt 
för min analys av 1960- och 1970-talets habiliteringsrum. I kapitlets början teck-
nar jag medicinens etablering, konsolidering och utveckling med början i sen 
medeltid. Medicinens utvidgning av området beskrivs mot bakgrund av hälso- 
och sjukvårdens organisering, sociala kategoriseringsprocesser i folkhälsostati-
stiken, medicinens egna tidiga specialiseringar samt läkarnas ställning och kår-
anda. I kapitlet ges också en historisk översikt av den institutionella historien 
för vård, omsorg och pedagogisk verksamhet för barn vilka av samhället setts 
som avvikande. Trots att jag har försökt skilja ut verksamheter för barn har 
detta inneburit att jag ibland varit tvungen att följa vad som gjorts för de vuxna 
inom samma sociala kategori (till exempel för de sinnesslöa eller de vanföra), då 
insatser för barn och vuxna inte alltid skiljdes åt. Kapitlet avslutas med en tolk-
ning utifrån Pierre Bourdieus fältteori vilken ger fortsatta utgångspunkter för 
avhandlingen. 
 
I Kapitel IV återfinns en inledande analys av habiliteringsrummet vid 1960-talets 
början. Jag har där försökt få fatt på det sammanhang och villkor som omgär-
dade habiliteringspraktikerna under den här tiden. I detta avsnitt ges utrymme 
för en kortare historik över olika områden som kan relateras till habiliterings-
rummet. Historiken grundar sig i huvudsak på förarbeten i parlamentariska 
utredningar, men även på studier om professioner. Tyngdpunkten i kapitlet 
ligger dock på offentliga utredningar som varit viktiga för habiliteringsrummets 
verksamheter och yrkes- och intressegrupper. Syftet med att referera dem här är 



22 

att visa hur man resonerat i de olika frågorna dels i utredningarna och deras 
förslag men också hur de olika agenterna i rummet reagerade på dem och age-
rade. Det handlar således inte om att i huvudsak klarlägga exakt vad som följde 
av dessa utredningar som propositioner och liknande utan ge underlag för en analys 
av diskursen i rummet eftersom det är där som doxan tvingas tala genom dialek-
tiken mellan heterodoxa och ortodoxa positioneringar. Syftet med detta kapitel 
är således att rekonstruera en socialpolitisk och organisatorisk kontext för habi-
literingsrummets agenter. Själva analysen av positioneringar sker i kapitel VI. 
 
I Kapitel V beskriver jag den sociala dimensionen av habiliteringsrummet även 
benämnt ”rummet av sociala positioner”. Detta beskrivs i avsnittet med hjälp 
av statistik som visar på löneskillnader mellan yrkesgrupperna och skillnader i 
rekrytering till respektive utbildningar under den aktuella tidsperioden. Kapitlet 
ger också en inblick i tidsandan, de dåvarande högskoleutbildningarna och yr-
kesskolorna samt de förändringar inom utbildningsområdet som berörde de 
aktuella utbildningarna. Detta kapitel ska alltså ge en bild av social distans, det 
vill säga relationerna mellan de sociala positioner som de aktuella yrkesgrupper-
na intar. 
 
I kapitel VI sker redovisningen av avhandlingens huvudsakliga analys. Det 
handlar om de strategier som används av olika agenter för att mobilisera skilda 
grupper inom habiliteringsrummet. Strategierna ingår i det jag kallar för represen-
tationens magi, som används som en del i uppbyggnaden av en symbolisk eko-
nomi, med andra ord ömsesidiga erkännanden av gemensamma värden. Erkän-
nandet av de gemensamma värdena � det symboliska kapitalet � sker också 
genom klassificeringsstrider och syftar till att öka den symboliska makten, det vill 
säga tolkningsföreträde beträffande vad som anses värdefullt. Striderna tar sig 
uttryck i ortodoxa och heterodoxa positioneringar i förhållande till den dominanta doxan. I 
början på kapitlet och i anslutning till de olika avsnittet repeterar jag kortfattat 
ramen för analysen, som beskrivits detaljerat tidigare i kapitel II. Kapitlet avslu-
tas med en sammanfattande analys av symboliska allianser och strider.  

 
Kapitel VII belyser vad som kännetecknar den dominerande medicinska doxan i 
habiliteringsrummet, men också angränsande doxor, vilka blivit synliga i de 
klassificeringsstrider som jag tidigare skrivit om i kapitel VI. Några grafiska 
skisser över habiliteringsrummet presenteras i slutet på kapitlet. 
 
Kapitel VIII är avhandlingens slutkapitel och konklusion. I en sammanfattande 
diskussion relateras slutsatserna till den teoretiska ramen och till andra näralig-
gande studier. 
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II. Analysens inriktning och ram 

Avhandlingens positionering 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva hur jag ser på avhandlingens positione-
ring gentemot studier med barnhabiliteringsområdet som fokus, samt hur den 
förhåller sig till andra studier från närliggande teoretiska traditioner om profes-
sioner, organisationer och sociala fält. Jag vill poängtera att mina anspråk inte är 
att fullständigt och uttömmande redogöra för olika forskningsinriktningar utan 
helt enkelt positionera avhandlingen mot dem jag uppfattar som närstående 
mitt eget arbete och markera vilka av dessa jag använt i avhandlingen.  

Med barnhabilitering som fokus 
Habilitering är ett mångfacetterat begrepp, vilket tydligt syns i forskningspro-
duktionen. Det kan till exempel handla om den enskildes egen habiliteringsprocess � 
att individen utvecklar nya förmågor20 trots sitt funktionshinder. Begreppet 
rehabilitera handlar mer om att återfå förmågor man haft. Habilitering är i detta 
sammanhang något man förknippar med barn med medfödda eller tidigt för-
värvade funktionshinder, vilka växer upp och utvecklas mot vuxenlivet. Rehabi-
litering förknippas med personer som skadar sig eller blir sjuka i vuxen ålder 
och som skall återgå till ett ”normalt” (arbets-) liv. När man talar om vuxenha-
bilitering handlar det ofta om att det är de barn med funktionshinder som tidi-
gare varit aktuella inom barnhabilitering och som blivit vuxna. Det som skiljer 
dessa praktikformer är underliggande syften: i rehabilitering är ambitionen att 
återvinna förlorad förmåga/funktion medan det inom vuxenhabilitering mer 
handlar om att skapa förutsättningar för livskvalitet och delaktighet i samhället. 
Som jag angett tidigare är det barnhabilitering jag fokuserar i avhandlingen. 

Med habilitering kan man också avse den verksamhet eller sociala praktik som i 
dagsläget bygger på att professionella och den enskilde och anhöriga tillsam-
mans ska planera och genomföra åtgärder21 för att underlätta den enskildes 
situation i hemmet, förskolan, skolan, fritid och arbete. Detta samarbete brukar 
inom habiliteringspraktiken kallas för interventionsprocess. I många fall betrak-

                               
20 Habilitering kommer från latinets ’habile’ som betyder skicklig. 
21 Till exempel hjälpmedel, behandling, råd och stöd. 
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tas den som en lärprocess – anhöriga, professionella och den enskilde lär sig om 
funktionshindret och hur livet med detta kommer att gestaltas. Om man betrak-
tar de två först nämnda sätten att se på habilitering, det vill säga ur ett individ-
perspektiv samt som social praktik vari föräldrar och professionella deltar, finns 
en omfattande forskningsproduktion och det är denna gren som är mest ut-
vecklad. Det är vanligt att forskare som tidigare varit verksamma inom habilite-
ring ägnar sig åt denna gren av forskningen, men det finns även de som inte 
varit det. Jag själv var ett exempel på det, följaktligen hamnar de studier jag 
tidigare genomfört här.22 Eva Björck-Åkesson, Mats Granlund, Lilly Ekenberg 
och Kerstin Åman är exempel på forskare som tidigare varit verksamma inom 
habilitering. Åman har studerat specialpedagogers sätt att formulera sin kompe-
tens inom habiliteringen och Ekenberg sjukgymnasternas roll i samarbetet med 
föräldrar.23 Några miljöer som bedriver ”habiliteringsforskning” kan nämnas 
som särskilt framträdande, till exempel FunkHa-gruppen vid LHS med Jane 
Brodin i ledningen, CHILD-gruppen med bas på Mälardalens högskola och 
numera också i HLK i Jönköping under ledning av Eva Björck-Åkesson och 
Mats Granlund, Disability Studies-gruppen på Stockholms universitet med 
Anders Gustavsson som ledare. Till dessa kan också landstingens egna forsk-
nings- och utvecklingsenheter räknas. Om man ser till avhandlingar som pro-
ducerats inom denna gren finns få som tar ett bredare grepp över habilitering 
som socialt fenomen. Britta Högbergs avhandling från 1996 handlar om mötet 
mellan föräldrar och personal inom barnhabiliteringen och var den tidigaste 
med ett bredare grepp. Hon har en bakgrund som psykolog inom barnhabilite-
ring.24  

Vilken position intar då min avhandling i förhållande till den som Högberg 
författat? Det är avhandlingarnas skilda fokus på aktör och struktur som skiljer 
dem åt. Om man skulle använda mitt val av perspektiv på mötet mellan individ 
och samhälle i habiliteringskontext skulle för det första inte intersubjektivitet 
och empatibegrepp vara tillämpliga, då studier av social struktur skiljer på aktö-
rers självförståelse och strukturernas inverkan på habiliteringsmötet. Därför 
skulle intervjuer också vara mindre lämpliga och deltagande observationer mer 
lämpliga. Men om intervjuer ändå skulle användas finns det avgörande skillna-
der i tillämpningen. Om intervjuer enligt Steinar Kvale syftar till att förstå inter-
vjupersonen genom empati och att den egna praktiken är transparenta för den 
handlande människan själv, menar Bourdieu, vars metoder jag använder mig av, 
att forskaren först och främst måste förstå sin egen horisont för att kunna bryta 
med den, för att kunna förstå intervjupersonens position och horisonter samt 
att det kan stå mer på spel än vad den enskilda människan kan reflektera sig 
till.25 Strukturer skulle i mitt kultursociologiska perspektiv vara något som finns 
                               
22 Carlhed, 1998, Carlhed, 2003, Carlhed, Björck-Åkesson, et al., 2003. 
23 Åman, 2006, Ekenberg, 2000. 
24 Högberg, 1996. 
25 Se vidare Stinne Glasdams artikel om Kvales och Bourdieus metodöverväganden vid intervju-

er. Glasdam, 2004 samt Prieur, 2002 om Bourdieus perspektiv på design och intervju. 
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inom oss genom social stratifiering och inte består av abstrakta begreppssystem 
och ”ramar” runt mötet. Observationer av mötet skulle därmed kunna visa hur 
symboliskt våld � ett socialt strukturellt tvång � utövas, genom att de positio-
ner som intas i rummet är relaterade till den rådande sociala ordningen (profes-
sionell � vårdtagare, forskare � informant). Förståelse av detta möte skulle i så 
fall innebära att förstå intervjupersonernas yttringar som socialt betingade och 
inte enbart som en följd av inomorganisatoriska, psykologiska eller existentiella 
faktorer. 

Habilitering kan också förstås som den organisation (inom landstinget vanligt-
vis) som har till uppgift att tillhandahålla lokaler och professionella som ska 
samordna åtgärder tillsammans med andra instanser till exempel inom kommu-
nen och andra organisationer inom landstinget (regionhabilitering, primärvård, 
syn- och hörselvård). Detta synsätt representeras till exempel av Magnus Lars-
sons avhandling från 2001 som har ett diskursanalytiskt perspektiv och handlar 
om organisering av stöd och service till barn med funktionshinder och deras 
familjer. Han är liksom Britta Högberg psykolog med förflutet inom habilite-
ringen. Även Larsson uppehåller sig inom organisationens gräns och använder 
teori rörande organisatorisk diskurs där organiserandet betraktas ”som en pro-
cess, där samarbete och organiserad interaktion skapas ur en mångtydig och 
ständigt föränderlig vardagsverklighet” och begripliggörande är centralt.26 Med 
Potters och Wetherells begrepp ”tolkningsreportoar” som grund har han kon-
struerat ett eget begrepp, språkliga förpackningar, vilket innebär ett schematiskt 
och abstraherat sätt att tala om en konkret praktik. Språkliga förpackningar 
fungerar då som en slags språklig gemenskap och ger en ram för det språk som 
hör hemma i praktiken, där de inblandade kan formulera och dela sina erfaren-
heter. Diskursanalysen handlar om att studera hur situationer knyts samman 
och ”hur förväntningar och åtaganden etableras och hur ett servicesystem får 
viss stabilitet”. Med nyinstitutionell teori diskuterar han sedan diskursernas 
kontext i form av symboliska förutsättningar för organiserandet. Ett centralt 
begrepp där var institutionaliserande element som definieras som: ”värdebaserade 
handlingsmönster inom ett visst kulturellt fält” och som möjliggjort en diskus-
sion av paradoxer som uppstår i praktiken. De är också enligt Larsson den bas 
på vilken praktik skapas.27 

Denna avhandling ligger närmare det jag gör och det beror på just den sista 
delen där Larsson diskuterar organiserandets förutsättningar och de institutio-
naliserade elementen. Man kan säga att min avhandling genom att studera tros-
föreställningar inom habiliteringsrummet berör just en sådan basnivå för habili-
teringspraktiker. Maktaspekten var inte aktuell för Larsson, men är central för 
mig. Min avhandling står för ytterligare ett sätt att förstå habilitering, nämligen 
som ett rum som i vissa avseenden liknar ett socialt rum, innefattande en mängd 
sociala praktiker till exempel i form av kunskapsproduktion, positioneringar 

                               
26 Larsson, 2001, s 188. 
27 Ibid., s 147ff. 
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och ställningstaganden från olika agenters sida, skapandet av organisationer, 
nätverk och relationer till varandra där alla finner värde i att vara med i spelet 
om vad habilitering är och bör vara.28  

Välfärdsstatens konstruktioner och konstruktionsprocesser 
Under denna rubrik samlar jag en bred forskningsproduktion som förenas i 
intresset av att förstå välfärdsstatens konstruktioner såväl som konstruktions- 
och kategoriseringsprocesser. Rent allmänt har jag stor nytta av studier som 
produceras med dessa ansatser och använder en hel del i avhandlingen, dock 
mest som med- eller motpart i min diskussion. 

Här kan diskursanalytiska och idéhistoriska studier om vårdens, medicinens, 
omsorgens och skolans alla ”objekt” inrymmas. Exempel på detta är Motzi 
Eklöfs avhandling om ”Läkarens ethos” som handlar om läkarkårens identite-
ter, intressen och ideal 1890�1960. Den bild av läkarkåren som Eklöf presente-
rar avviker från den idealtyp av enighet, styrka och dominans vi mest känner 
till. Den visar istället hur olika intressenter och aktörer inom läkarkåren och 
andra försöker att formulera vad som utgör eller borde utgöra läkarens ethos.29 
Eklöfs arbete blir en del av den bas jag står på när det gäller det medicinska 
fältet. Joakim Landahls studie passar väl in i det tvärvetenskapliga sällskapet. 
Hans studie handlade om lärares fostrans- och omsorgsarbete där han analyse-
rar läraryrkets ”smutsiga” dimensioner i historisk belysning. En av hans slutsat-
ser var att lidande och normbrott inte hör hemma i skolans idealbild.30 Hans 
bidrag blir viktigt för mig i förståelsen av det pedagogiska rummet och dess 
doxa.  

I avhandlingens bakgrundbeskrivning av hur samhället tagit hand om barn 
med funktionshinder har jag också lutat mig på handikapphistoriska arbeten 
genomförda av bland andra Staffan Förhammar och Marie C. Nelson.31 Staffan 
Bengtssons studie om anstalternas utveckling har också använts.32 Ett annat för 
mig viktigt bidrag var Lotta Holmes avhandling om ortopedin och vanförevår-
dens utveckling i början på seklet.33 Dessa studier är viktiga och jag använder 
vissa i bakgrundhistorieskrivningen och i diskussioner av avhandlingens slutsat-
ser. 

En annan forskningsinriktning som producerar studier av intresse för mig är 
mer tydligt diskursorienterad. Flera av forskarna är och har varit ”Foucaultins-
pirerade” som till exempel Mats Beronius som behandlat de sociala undersök-
ningarnas genealogi, Kenneth Hultqvist som undersökt bilden av förskolebar-

                               
28 Se syfte och frågeställningar i inledningskapitlet. 
29 Eklöf, 2000. 
30 Landahl, 2006. 
31 Förhammar och Nelson, 2004b, Förhammar och Nelson, 2004a. 
32 Bengtsson, 2004. 
33 Holme, 1996. Ytterligare exempel är Thom Axelssons avhandling om skola, begåvning och 
styrning i den första hälften av 1900-talet. Axelsson, 2007. 
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net samt Eva Palmblad som skrivit om kvacksalveriet i Sverige 1890�1990 och 
om medicinen som samhällslära. Hennes bidrag till förståelsen av medicinen 
har varit viktig för mitt arbete och jag lutar mig delvis på hennes slutsatser. Hon 
har också tillsammans med Mats Börjesson och Thomas Wahl redigerat ”Väl-
färdsstatens sociala optik” samt med Börjesson redigerat antologin ”Problem-
barnets århundrade”.34 Ian Hacking är en annan teoretiker som bland andra 
Christina Hellblom-Thibblin inspirerats av i sin avhandling om kategoriseringen 
av skolbarns problem i skilda tider.35 Studierna jag här har nämnt kan relateras 
till det jag gör och på så sätt utgöra med- eller motpart i diskussionen av mina 
slutsatser. Rent generellt har diskursanalyser stor betydelse för mig men jag fäster 
större vikt vid sociala positioner och deras relation till diskurserna (eller med Bourdieus 
språkbruk positioneringar eller ställningstaganden) och har därför behov av 
verktyg liknande dem som Bourdieutraditionen kan erbjuda.  

Professioner i en välfärdsstatlig kontext  
Professionsforskningen i Sverige tog fart på allvar i slutet på 1980-talet genom 
verksamheten på SCASSS i Uppsala under ledning av Rolf Torstendahl.36 Den-
na typ av forskning har förändrats på olika sätt genom de senaste femton åren. 
Olika begrepp har använts i att försöka förstå professioner och professionalise-
ring samt den föränderliga omvärlden. Flera professionsforskare har övergett 
ambitionen att formulera en generell teori om professioner och har vidgat sitt 
intressefokus mot den sociala konstruktionen av expertkunskap och de sociala 
konsekvenserna därav37 och som riktat sitt intresse skulle riktas mot kunskaps-
baserade sociala grupper och deras relation till staten.38 Några studier där man 
använt professionsteorier och som jag använder i avhandlingen beskrivs nedan. 
”Välfärdspolitik och kvinnoyrken” hette Lars Evertssons avhandling från 2002, 
som handlar om tre kvinnoyrkens professionalisering under tiden fram till 1960-talet 
inom en välfärdstatlig kontext. De tre yrkena var sjuksköterskor, arbetsterapeu-
ter och hemvårdarinnor och studien genomfördes som tre fallstudier med en 
historiesociologisk ansats med stöd av organisations- och professionsteori. 
Centrala begrepp för honom var Andrew Abotts begrepp jurisdiktion och en 
innebörd av organisation som är hämtat från organisationsrealismen via Göran 
Ahrne, nämligen att staten betraktas som en organisation bland andra som är 
uppbyggda av tillhörighet, resurser, kontroll och utbytbarhet.39 Evertssons avhandling 
är viktig för mig till då hans studier av arbetsterapeuterna sträcker sig till 1960-

                               
34 Beronius, 1994, Hultqvist, 1990, Börjesson, 2001, Börjesson, Palmblad och Wahl, 2005, Bör-

jesson och Palmblad, 2003b. 
35 Hellblom-Thibblin, 2004. 
36 SCASSS är en akronym för The Swedish Collegium for Advanced Study in the Social Sciences. 

Det svenska namnet var Kollegiet för samhällsforskning. Selander, 1989, s 4. 
37 Sarfatti Larson, 1990, s 44.  
38 Torstendahl, 1990, s 1�10. 
39 Ahrne, 1994 och Abott, 1988, båda refererade i Evertsson, 2002, s 16 och 48. 
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talets början, ungefär vid den tidpunkt då min studie börjar. Jag diskuterar hans 
slutsatser i relation till mina egna i det sista avhandlingskapitlet. 

Eva-Marie Rigné har i sin avhandling från 2002 studerat psykologernas pro-
fessionalisering under åren 1968�1990. Hon använder professionsteorier som 
bas i sina fallstudier som fokuserar olika frågeställningar, till exempel konstruk-
tionen av den professionella rollen och självbilden, professionens utveckling i 
relation till sin omvärld och till socialpolitiken samt psykologin som universi-
tetsämne.40 Även Jan-Håkan Jansson och Ove Mallander har undersökt psyko-
logernas professionalisering under åren 1970�1990 men särskilt intresserat sig 
för de psykologer som arbetade inom psykiatrin och de särskilda omsorgerna 
för utvecklingsstörda. De menar att den psykologiska diskursen kunnat utmana 
den medicinska och även kunnat ersätta den i vissa fall. Vidare menar de att de 
nya öppenvårdsformerna bidrog till en slags demokratisering, vilken undergräv-
de den förhärskande medicinska diskursen. Psykologerna tillämpade också en 
form av dubbel stängning, inom psykiatrin i form av usurpation och exklusionsme-
kanismer. Inom omsorgerna fanns däremot den pedagogiska diskursen, som 
genom en delning i undervisning (träningsskola/särskola) och vård, fick företräde i 
undervisningsdelen. Vården, det vill säga det som låg utanför undervisningen 
(ADL-träning), blev ett kampfält mellan medicin och psykologiska synsätt.41 
Även andra professionsstudier som har en historisk inriktning eller innehåller 
historiska delar är av intresse för mig, till exempel Stina Wingfors avhandling 
om socionomernas professionalisering.42 Resultaten från de refererade studierna 
ovan används därför både som byggstenar i min historiska bakgrundskrivning 
och delvis i diskussion av mina resultat. 

Andra studier av yrken och professioner 
Det finns också andra studier som haft yrkesgruppers historia som huvudsakligt 
intresse men som inte varit professionssociologiska. Vissa av dem som har 
nutidsinriktning som till exempel Anna-Lena Bellners avhandling om arbetste-
rapeuterna och sjukgymnasterna, Ann Öhmans avhandling om sjukgymnaster 
samt Kerstin Åmans avhandling om specialpedagogerna inom habiliteringen. 
De innehåller historiebeskrivningar av dessa yrken.43 Dessa har sin tyngdpunkt i 
nutiden, vilket innebär att de inte används i min studie, annat än för att belysa 
yrkesgruppernas egen historieskrivning. Susanne Björkdahl-Ordells studie om 
socialarbetare handlar inte så mycket om kåren som sådan utan fokuserar yr-
kesvalet, men hon har resultat som är relevanta för förståelsen av socionomer-
nas yrkesbakgrund.44  

Böcker som skrivits av tidigare praktiker betraktas i detta sammanhang som 
professionernas egna historieskrivningar och uttryck för yrkeskategoriernas 
                               
40 Rigné, 2002, s 78�79, 147ff, 155ff, 219 ff. 
41 Hansson och Mallander, 1992, s 46. 
42 Wingfors, 2004. 
43 Bellner, 1997, Wingfors, 2004, Åman, 2006, Öhman, 2001. 
44 Björkdahl-Ordell, 1990. 
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självförståelse och behandlas i analysen därefter. Detta gäller särskilt de böcker 
som skrivits utan referenshantering och källförteckningar. Ingrid Ekdahls och 
Gunnel Johanssons och Inga-Britta Åstedts böcker om förskolan, förskollärare 
och förskollärarutbildningen samt Läkarförbundets jubileumsbok redigerad av 
Nils O Sjöstrand hör dit.45  

Jag ska inte närmare än så gå in på professionsforskningsområdet. Mycket i 
de senare bidragen inom denna tradition är viktigt för att förstå vad som hänt i 
habiliteringsrummet och de yrkesgrupper jag studerat. Det gäller speciellt beto-
ningen på välfärdstaten och välfärdsprofessionella som ett särskilt intresseom-
råde. Därför använder jag i avhandlingen flera studiers resultat vilka bygger på 
denna tradition inom professionsforskningen. I den mån jag använder dem är 
det inte som huvudsakliga utgångspunkter utan som stöd i min historieskriv-
ning eller som med- eller motpart i diskussion av mina resultat.  

Välfärdsstatens organisationer  
I avhandlingen kan det vara vanskligt att behandla professionerna för sig, men 
det betyder inte att jag förnekar möjligheten att se dem som organisationer eller 
konstruktioner. Anledningen till att jag behandlar dem i separata avsnitt var att 
jag ville lyfta fram några studier av organisationer mer tydligt. Några studier 
som varit betydelsefulla för avhandlingen har historiesociologisk inriktning. 
Rolf Å Gustafsson avhandling ”Traditionernas ok”, som handlar om den 
svenska hälso- och sjukvårdens organisering, har jag använt som en plattform i 
min bakgrundbeskrivning.46 Enligt min mening kan inte habiliteringsrummet 
förstås utan kunskap om hälso- och sjukvårdens historiska utveckling. Gustafs-
sons studie är här betydelsefull. 

Mårten Söder har med sin historiesociologiska avhandling ”Vårdorganisa-
tion, vårdideologi och integrering” analyserat omsorgerna om utvecklingsstör-
da. Tillsammans med hans delstudie ”Anstalter för utvecklingsstörda” utgör 
dessa en viktig grund i min förståelse av omsorgernas utveckling.47  

Nyinstitutionalism � om organisatoriska fält 
Avhandlingens teoretiska ansats har en del likheter med nyinstitutionalismen 
och Bourdieus arbeten om sociala fält har vissa gemensamma drag med denna 
inriktning. Nyinstitutionalismen är en skolbildning inom organisationsforsk-
ningen, med nationalekonomer, företagsekonomer och sociologer som de fram-
trädande företrädarna. Det finns två större strömningar inom organisationsana-
lysen � en mer teoretiskt inriktad med rötter i Weberskt tänkande och en mer 
praktisk inriktad med rötter bland annat från Frederick Taylor.48 De namn som 

                               
45 Engdahl, 1990, Johansson och Åstedt, 1996, Sjöstrand, 2003. 
46 Gustafsson, 1987. 
47 Söder, 1981, Söder, 1978. 
48 Johansson, 2002, s 9, 17. 
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förknippas främst med den sociologiskt inriktade skolbildningen som har ame-
rikanskt ursprung från 1970-talet är Paul J DiMaggio, John W Meyer, Walter W 
Powell, Richard Scott och Lynne G Zucker, vilka var de första som skrev böck-
er i ämnet49 och bildade grund för denna inriktning. Scott menar att det även 
inom den sociologiskt inriktade organisationsanalysen har funnits olika vägar.50 
Di Maggio och Powell nämns som en inriktning med europeiska rötter från 
Marx, Weber, Durkheim (och Parsons). Här återfinns idéer om organisationer 
och strukturer som sociala konstruktioner, symboliska och kollektiva represen-
tationer, reproduktion av kulturella mönster, auktoritetssystem utifrån mening 
och social handling, där rationellt handlande är en del i det sociala handlandet 
och inte en utgångspunkt.51 Inom den sociologiska nyinstitutionalismen kan 
man utifrån Scotts texter dela in de teoretiska rötterna i kognitiv teori, fenome-
nologi, kulturstudier och etnometodologi. Nyinstitutionalismen har gått vidare 
mot begreppsmodeller som betonar kognitiva ramar före de normativa samt de 
kulturella trossystem som opererar rörande organisationer före processer inom 
organisationer.52 

Som jag nämnt uppvisar Bourdieus arbeten likheter med nyinstitutionalis-
men. Definitionen av intressedomänen ovan talar för det, men också det fak-
tum att Bourdieu har tillmätts stor betydelse i den teoretiska utvecklingen av 
området.53 Paul DiMaggio är för övrigt en av två amerikaner som flitigast refe-
rerade till Bourdieu tiden före 1990.54 Men det huvudsakliga omdömet från de 
amerikanska nyinstitutionalisterna går ut på att Bourdieu utvecklat ett mer gene-
rellt begrepp av sociala fält som inte bara handlar om organisationer.  

Kultursociologiska studier av sociala fält i gränslandet mellan 
medicin och pedagogik 
Åtskilliga kultursociologiska studier av sociala fält inom välfärdsstatliga kontex-
ter som vård och omsorg har genomförts, dock ingen som studerat habilitering 
eller medicinens fält. Några studier av svenska förhållanden är Lena Hammar-
berg som disputerade på en avhandling om Skolhälsovårdens fält 1880�193055 
samt Ingrid Heymans avhandling om omvårdnadsfältet, där hon visade att om-
vårdnadsfältet var starkt beroende av andra ämnen som sociologi och psykologi 
men framförallt medicin och därför inte hade en egen autonomi.56  

                               
49 Meyer och Scott, 1983, Scott, 2001, Powell och Di Maggio, 1991, Zucker, 1988. 
50 Scott, 2001, s 8�19. 
51 Scott, 2001, s 233�234, 238�239. 
52 Ibid., s 44. 
53 I Powells och DiMaggios antologi från 1991 beskrivs Bourdieus habitusbegrepp som ett alter-

nativ till Parsons rollbegrepp och hans arbeten ansågs ha bidragit till en ”cognitive turn” i soci-
ologin. Powell och Di Maggio, 1991. 

54 Se vidare i Broady, 1990, s 127�164. 
55 Hammarberg, 2001. 
56 Heyman, 1995. 
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Som synes ovan har det inom gränslandet mellan medicin och pedagogik och 
inom det svenska vård- och omsorgsområdet varit sparsamt med studier utifrån 
Bourdieus fältbegrepp. 57 I Danmark har det däremot skrivits ett flertal avhand-
lingar rörande framförallt sjuksköterskeyrkets formering och utveckling. Karin 
Anna Petersen studerade utvecklingen av ”sygepleje/sygeplejevidenskab” och 
huruvida det var ett autonomt fält. En av slutsatserna var att sygepleje kan be-
traktas som ett subfält till medicinens fält och hon visar i avhandlingen hur den 
symboliska dominansen inom det medicinska fältet opererar.58 Inga Axelsen har 
också bidragit med en studie om sjuksköterskor och deras praktik inom fältet 
av ”bestemmelser om hvad der er godt for børn og unge” i Danmark. Avhand-
lingen handlar om sjuksköterskor som arbetar med rådgivning och handledning 
till föräldrar till barn i behov av särskilt stöd. Inom detta fält dominerar läkare, 
psykologer, jurister och ekonomer. Sjuksköterskorna har fått en plats i fältet 
och intar en dominerande ställning. Men enligt Axelsen kan man också se dem 
som ”gisslan” i legitimering av en medicinsk och psykologisk behandlingsorien-
tering och normsättande logik.59 Emmy Brandt Jørgensen arbetar med den 
kliniska medicinens och den kliniska omvårdnadens ursprung och struktur i 
Danmark.60 Andra studier som utforskar förhållandet mellan habitus och fält 
inom vård och omsorgsområdet är Stinne Glasdams avhandling om inklusion 
och exklusion av cancerpatienters anhöriga vid en onkologisk klinik.61 De studi-
er jag nämnt ovan har antingen huvudsakligen haft intresse av en viss yrkes-
grupp som till exempel sjuksköterskors professionalisering eller utvecklingen av 
så kallade omvårdnadsfält eller sygeplejevidenskab. I andra fall har det rört sig 
om studier av nutida praktiker inom sjuksköterskornas praktikområde eller 
studier av delfält under tidigt 1900-tal. Jag har utifrån dessa studier inte kunnat 
finna direkta kopplingar till det jag skulle göra förutom Marianne Høyens studie 
som vid en ytlig betraktelse skulle kunna vara intressant eftersom hon ville kon-
trastera yrkesgrupper från fyra ”faggrupper” (yrkesfält) och deras ethos. Fag-
gruppernas självförståelse har hon analyserat som ett uttryck för en ”faglig 
ethos”, som en slags normativitet vilket har sin grund i arbetsrelaterad socialisa-
tion men som också utsträcker sig och inverkar på livets andra aspekter. Hon 
diskuterar detta i förhållande till förhållandet mellan den offentliga och den 
privata sfären, mellan teori och praktik och yrkesgruppernas enskilda utveck-

                               
57 Studier som inte är renodlade fältanalyser utan som mer utforskar förhållandet mellan habitus 

och fält inom vården är till exempel Lizbeth Engströms pågående avhandlingsarbete om sjuk-
sköterskors arbete med döende patienter i deras hem ”Om professionell praxis i hemsjukvår-
den i Uppsala kommun”. För studier rörande det pedagogiska området se till exempel Börjes-
son, 1996,  2003, 2005, Hultqvist, 1988, Hultqvist, 2001 Lundin och Petersen, 2005 samt Ska-
wonius, 2005. 

58 Petersen, 1997. Rekryteringen till dagens sjuksköterskeutbildningar i Sverige och Danmark och 
yrkesidentitetens omvandling har nyligen studerats Lundin och Petersen, 2005 och fortsätt-
ningsvis genom ett pågående avhandlingsarbete av Gerd Halskov.58 

59 Axelsen, 2004, s 11ff, 172�173. 
60 Brandt Jørgensen, 2007. 
61 Glasdam, 2003. 
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ling.62 En skillnad mellan hennes och min studie är att de fyra ”faggrupperna” 
inte tillhörde samma fält, vilket yrkesgrupperna i min studie gör.  

Syftet med denna redogörelse har varit att visa hur min studie förhåller sig 
till andra kultursociologiska fältstudier inom vård och omsorgsområdet dvs. i 
gränslandet mellan medicin och pedagogik. Föreliggande avhandling skiljer sig 
från de övriga genom att jag behandlar: 

1. studiet av habiliteringspraktik under åren 1960�1980, 
2. mobiliserade (intresse)grupper som agenter,  
3. även andra grupper än yrkesgrupper som agenter,  
4. agenter från andra angränsande rum/fält. 

Teoretisk ram och centrala begrepp  
Den teoretiska ramen som jag valt att arbeta med är Pierre Bourdieus fältteori. 
En viktigt antagande i hans begreppsapparat är att det sociala livet bygger på symbo-
liska och kulturella trossystem med hithörande doxor, med egna slags symboliska 
ekonomier och dominansförhållanden. För att förstå analysarbetet och den 
betoning jag lagt på det symboliska trossystemet som präglade habiliterings-
praktikerna under den här tiden, är det viktigt att lägga vardagstänkandet åt 
sidan. Det handlar således inte om att studera vilka insatser som gjordes för 
barn och ungdomar med handikapp och vilka metoder som var framgångsrika. 
Det handlar däremot om att rekonstruera och analysera ett kampfält, det vill 
säga att studera agenter som företräder olika intressen och deras kamp för er-
kännande och tolkningsföreträde. Deras insatser och ställningstaganden värde-
ras i detta sammanhang mot en symbolisk ekonomi, där medlen består av olika 
slags symboliska kapitalformer. Denna symboliska värld existerar inte i något 
vakuum utan ska förstås genom relationerna till andra system och framförallt i 
relation till den dominanta kulturen i samhället. På så sätt kan också ett specifikt 
symboliskt kapital också sammanfalla med sådana resurser som erkänns som 
värdefulla i samhället i stort.63  

Nedan beskriver jag fältteorin och de ingående begreppen mer detaljerat och 
hur de används i detta arbete. 

Fält  
Ett fält är ett analytiskt begrepp som används av forskaren. Fältets struktur betrak-
tas som ett tillstånd baserat på styrkeförhållanden mellan olika positioner. Posi-
tioner kan till exempel innehas av institutioner, personer eller platser. Man kan 
se det som ett kraftfält för social energi där positionerna i fältet relateras till 
varandra utifrån en strid om gemensamma värden. Innehavarna av positionerna 

                               
62 Høyen, 2005, s 13ff, 209ff, 283�290. 
63 Bourdieu, 1977, s 167. 
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måste också vilja göra insatser i spelet och vara förtrogna med reglerna.64 Do-
nald Broady har uttryckt det i koncentrerad form:  

 
Ett fält uppstår grovt sagt där människor strider om symboliska eller materiella 
tillgångar som är gemensamma för dem och bara för dem. Annorlunda uttryckt: 
vi har att göra med ett fält blott om en tillräcklig grad av autonomi föreligger. 
Noga taget kan vi ofta först efter en preliminär undersökning veta om den do-
män vi valt att studera är att betrakta som ett (relativt autonomt) fält eller ej.65 

Fältets relativa autonomi avgörs således av i vilken grad de inblandade är mer 
beroende av varandra än av andra utanför fältet. Nedan finns några tumregler i 
bedömningen av autonomin beskrivna, sammanställda av Broady,66 dock i nå-
got förkortat format. Ett relativt autonomt fält har således:  

 
� sin egen specifika art av kapital � symboliskt kapital 
� en grundstruktur med två polariteter (total kapitalvolym och andel av 

det för fältets specifika symboliska kapital)  
� ett eget rum av möjligheter � ett rum av tillgängliga ställningstaganden 

och ett socialt fält där ställningarna intas av olika läger bland agenterna. 
Rummet av möjligheter och det sociala fältet uppvisar likartad struk-
tur. 

� en omvänd ekonomi � det specifika symboliska kapitalet är mer värt än 
annat kapital  

� egna slag av inträdeskrav, insatser i spelet och vinster. Belöningen be-
står främst i att vinna erkännande och anseende. 

� egna trosföreställningar � doxa. 
� ett eget slags drivkrafter, engagemang, hängivenhet, intresse � illusio 

� som sporrar deltagarna att göra sina insatser i spelet. 
� egna inrättningar som hallstämplar deltagarnas produktion � konse-

krationsinstanser. 
� en förmåga att till fältets egen logik översätta teman och diskussioner 

som importeras från omvärlden  
� samt att man inom fältet fäster vikt vid att skriva fältets egen historia. 

I en komplett fältanalys i Bourdieus mening är det forskarens uppgift att rekon-
struera fältet, som kan sägas bestå av två rum, ett rum av möjligheter och ett rum av 
sociala positioner.67 I rummet av möjligheter regerar den specifika symboliska 
ekonomin, vilande på de fältspecifika trosföreställningarna � doxan � som i sin 
tur skapar en viss logik i fältet. Rummet av sociala positioner bygger på de soci-
ala bakgrundsfaktorerna, som till exempel utbildningskapital, socialt, ekono-
miskt, politiskt kapital. Bourdieus poäng är att de båda rummen har var sin egen 

                               
64 Bourdieu, 1992, s 42. 
65 Broady, 1990, s 267. 
66 Broady, 2002b, s 50.  
67 Termen rum används i avhandlingen i en mer allmän betydelse, till exempel ett område där 

styrkeförhållanden inom fältet eller genom relationerna till andra fält utövar kraft.  
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logik och de positioner som befinner sig i rummen relaterar sig i första hand till 
varandra, men om fältet uppnått tillräcklig autonomi eller jämvikt kan det fin-
nas en homologi mellan dem, och den styrande principen finns i rummet av 
sociala positioner. Strukturen och dynamiken i fälten beror på relationerna mel-
lan de dominerande och de dominerade positionerna och mellan antagonister 
och allierade. Med andra ord beror fältets relativa autonomi på fältets sociala 
förankring och resursfördelning.68 

Agenter, positioner och positioneringar 
I Bourdieus analyser används uttrycket agent för en person, institution eller or-
ganisation, som intar en viss position. Positionerna i sin tur förhåller sig till var-
andra och får sin betydelse genom relationerna till andra positioner. Tillträde till 
positionerna beror på hur agenternas tillgångar värderas i samhällets symboliska 
ekonomi. Detta kan på ett förenklat sätt beskriva den sociala dimensionen i ett 
fält. I analysen av ett fält ingår också en symbolisk dimension som omfattar 
ställningstaganden till fältets värden, positioneringar.69 I avhandlingen används en 
”grov” indelning i yrkesgrupper och där det är just de fraktioner av yrkesgrupperna 
som var orienterade mot habiliteringspraktiker som intar positioner i habiliteringsrummet. 
Det är sålunda intresset för att vara med och definiera vad habilitering är och 
bör vara som avgjort ”agentskapet”.70 Agent kan här förenklat översättas med 
”företrädare för ett visst intresse”. 

Kapital 
De materiella och symboliska tillgångar som individen ärvt och/eller förvärvat är 
vad Bourdieu kallar kapital. Det finns olika typer av kapital, men den mest gene-
rella kapitaltypen är det symboliska kapitalet som definieras i relation till det 
specifika fält man studerar och som där erkänns som legitimt. Denna kapitaltyp 
har fokuserats i avhandlingen. Det kulturella kapitalet definieras i relation till 
dominerande värden i samhället. Mer specifika former av kulturellt kapital är till 
exempel utbildningskapital och vetenskapligt kapital. På sätt och vis kan det 
kulturella kapitalet också vara ett slags symboliskt kapital. Omvänt kan då det 
symboliska kapitalet självklart inte sällan fungera som kulturellt kapital, men kan 
också ha ett motsatt värde. Ett symboliskt värde i kriminella kretsar kan till 
exempel stå i opposition till samhällets värderingssystem. Andra kapitaltyper är 
ekonomiskt kapital som består av reella ekonomiska tillgångar och dylikt samt 
socialt kapital som till exempel tillgång till sociala nätverk. Viktigt är också att 
agenterna har kännedom hur kapitalet värderas och används, det vill säga spel-

                               
68 Bourdieu, 2000, s 335ff. 
69 Bourdieu, 1995a, s 15. 
70 Se också avsnittet ”Konstruktion av positioner” längre fram i detta kapitel. 
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reglerna i den specifika symboliska ekonomin, oavsett om det är kulturella kapi-
talets värde i samhället eller det specifikt symboliska. 

Agenternas innehav av kapital och sammansättningen hos deras kapital har 
betydelse för deras placering och deras relationer till agenter i fältet.71 Med 
andra ord bildar den totala sammansättningen och omfattningen av tillgångar 
ett slags sammanlagd handlingsresurs. Vilka positioner som är möjliga att inta 
och vad handlingsresurserna ger för möjligheter bestäms av det specifika fältet.  

Utifrån vilken analysnivå man intresserar sig för kan man använda till exem-
pel kapitalbegreppet som kan utnyttjas maximalt i studier av relationer mellan 
kapital och fält med korrespondensanalytiska och prosopografiska metoder.72 
Om man intresserar sig för individers handlingsresurser i förhållande till olika 
sociala fält, kan habitusbegreppet vara användbart.73 Individens habitus konstitu-
eras av system av dispositioner utifrån de materiella och symboliska tillgångar-
na. Viktigt är här att påpeka att det handlar om en dubbelriktad relation mellan 
habitus- och kapitalstrukturerna å ena sidan och de sociala fältens strukturer å 
andra sidan. Dispositionerna är både en produkt av levnadsbetingelser och en 
orienterande handlingsresurs som påverkar levnadsbetingelserna. Begreppet 
habitus, ska förstås som praktisk kompetens, le sense pratique, som används av 
individen för att orientera sig i den sociala världen och kan förstås som fysisk, 
kroppslig eller inkorporerad historia.74 Denna förmåga hjälper agenten att känna 
igen sammanhang och se möjligheter till lämpliga handlingar, vilket förutsätter 
en kongruens mellan habitus och speciella sociala sammanhang. I praktiskt 
handlande i specifika levnadsbetingelserna byggs ett slags praktiskt förnuft upp, 
som leder praktisk handling och bedömningar vad som är möjligt att åstad-
komma och inte, vad som är troligt att inträffa och inte. Verksamma i denna 
process är både uttalade medvetna etiska principer och omedvetna etiska prin-
ciper, ethos, som lärts in genom praktiken och som ingår i individens/gruppens 
habitus. Om det är för stora skillnader mellan bedömningen av vad som är 
nödvändigt för att något ska kunna göras eller inträffa skapas negativa sanktio-
ner. Levnadsbetingelserna skapar således olika definitioner om det omöjliga, möjliga och 
troliga. Till exempel blir detta tydligt i ett historiskt perspektiv. Somligt som gick 

                               
71 Broady, 1990, s 169ff. 
72 Till exempel Bourdieu, 1996a. Korrespondensanalys är en statistisk metod för att summera upp 

den information som framkommer i korstabulering på ett enkelt sätt, kunna ge en grafisk fram-
ställning av denna information och visa de centrala strukturerna i informationen. (Hjellbrekke, 
1999, s 7ff). Det är främst genom Pierre Bourdieu och hans medarbetares arbeten som meto-
den har blivit känd inom samhällsvetenskapen. De har arbetat med prosopografi, där man sam-
lar in en omfattande mängd information (huvudsakligen indikatorer på olika slags kapital) om 
personer som antas befinna sig i samma rum och utifrån informationen bygger man upp data-
matriser som ligger till grund för analysen. Det viktiga är inte individerna i sig själva utan rum-
met som byggs upp av de positioner personerna besätter. Det är det rummets/fältets struktur 
och historia som ger sociologisk mening åt individernas banor. Broady, 2002a, s 381ff. 

73 Till exempel Muel-Dreyfus, 1983. 
74 Bourdieu, 1990, s 54, Bourdieu, 1977, s 72. 
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för sig vid en tidigare tidpunkt kan i våra nutida ögon kan te sig skandalös men 
som var fullkomligt naturligt på den tid det begav sig. 75  

Den symboliska ekonomin 
Hur ska man då studera ställningstaganden? Bourdieus fältteori erbjuder be-
greppet symbolisk ekonomi i betydelsen marknad för symboliskt kapital.76 Det 
handlar då om att studera ställningstaganden som symboliska handlingar och 
deras värde i relation till varandra och vilka handlingar och produkter som vär-
deras högst. Det är således om detta striden står, det vill säga ömsesidiga erkän-
nanden av vilka värden som värderas högst i en symbolisk ekonomi. Man kan 
också säga att striden gäller rätten att klassificera vad som är värdefullt eller 
vilka aktiviteter som ger erkännande och anseende. Detta sker i rummet av möjlig-
heter, som är den symboliska dimensionen av fältet. Bourdieu talar där om de 
instanser som värdesätter och bedömer de deltagandes produkter och handling-
ar � konsekrationsinstanserna. Konsekration betyder helgande. I min analys har 
jag använt denna term då jag undersökt konsekrationshandlingar. Med det menar 
jag att en agent kan ge en annan agent en helgad plats i fältet som en symbolisk 
handling, då den agent eller produkt som blir helgad blir ”upplyft” och ansedd 
som värdefull i någon mening. 

Hur får man då den symboliska ekonomin att gå ihop, hur inordnar sig agen-
terna i trossystemet? Det finns enligt Bourdieu en rad egenskaper hos de sym-
boliska ekonomierna. Den första egenskapen är att dessa praktiker har dubbla 
sidor. Det finns dels en subjektiv sida som innefattar en tro på högre värden 
och på agentens investeringar i detta trossystem, dels en objektiv sida som kan 
belysas av forskaren genom statistik och strukturell analys, som visar agentens 
position i förhållande till andra, till exempel i en hierarki.77 Exempel på symbo-
liska handlingar är att upphöjas till den helgade platsen i fältet, som jag tog upp 
ovan.  

En annan symbolisk handling är gåvan. För den som får en gåva eller blir 
helgad kan en subjektiv förståelse av skälen till det uppfattas som bevis på upp-
skattning av det man gjort, för den man är och så vidare. Ur en objektiv syn-
vinkel kan detta ses som sätt att stärka sammanhållningen mellan någorlunda 
jämbördiga agenter eller i exploateringsrelationer en strategi att underordna sig 
någon, genom att utlösa tacksamhetskänslor och få mottagaren att också visa 
”uppskattning” av gåvan. Bourdieu menar att viljan att gå in i vissa trossystem 
är socialt grundad och att det innebär att man inte tänker i kalkylerande vinst- 
och utbytestermer utan i vardagstänkandet ser gåvan som just en gåva, inte som 
en del i ett bytessystem.78 På samma sätt kan makt operera genom karisma. 
                               
75 Bourdieu, 1977, s 77�78. 
76 Bourdieu, 1995a, s 143ff. 
77 Bourdieu, 1995a, s 146ff. 
78 Jag använder ordet gåva här och antyder en viss anknytning till Bourdieus studier omkring 

gåveekonomins betydelse i det pre-moderna kabyliska samhället. Men gåvan i det här aktuella 
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Detta förstås som ett kollektivt misskännande av de objektiva förhållandena, ett slags 
kollektivt självbedrägeri. Det ska inte förstås som att människor medvetet blun-
dar, utan det handlar snarare om en kulturell ”sanning” som genom habitus 
förmedlar agentens känsla för spelet, att man strävar åt det ”rätta hållet”. Den 
andra egenskapen hos de symboliska ekonomierna handlar just om det, nämli-
gen tabut mot det klart uttalade. Bourdieu menar att det ibland är så att sociologin 
blir ”tvingad att belysa det som anses självklart och som måste förbli outtalat 
och underförstått för att inte förstöras”.79 Motsättningen till det slags ekono-
miska ekonomi vi känner till vardags handlar om att utgångspunkten för den 
symboliska ekonomin inte är en kalkylerande individ utan en socialt predisponerad 
individ som ger sig in i ett bytesspel utan rationellt vinsttänkande. Genom misskännandet 
av de objektiva förhållandena och tabut mot det klart uttalade fungerar det hela 
med eufemismer eller annorlunda uttryckt att ”påföra former” och att ”hålla på 
formerna”. Den tredje egenskapen hos de symboliska ekonomierna är att det 
symboliska kapitalet är gemensamt för en grupp. Det symboliska kapitalet är 
något som uppfattas och kan differentieras av medlemmarna i gruppen. Denna 
förmåga till igenkännande ligger till grund för bildandet av sociala kategorier: vi 
� dom, de där uppe � de där nere, mäktiga � obetydliga och så vidare.80 Den 
klangbotten som det symboliska kapitalet använder är doxan.  

Doxa 
Doxa är fältets trosföreställningar som genom sin symboliska kraft producerar 
tro på en naturlig ordning och det är doxan som står på spel i strider inom fäl-
tet. Den verkar i det tysta och håller samman fältet genom att alla inblandade är 
överens vad man ska kämpa om. Genom att innehavare av olika positioner ger 
sig in i spelet och erkänner insatsernas värde reproduceras detta symboliska 
spel. Området kring det ”heligaste” utgör en perfekt sluten värld där samklang 
råder mellan de inblandades dispositioner och fältet, ju större samklang desto 
mer tas doxan för given. I det heligaste området � ”rummet av det odiskutab-
la” � finns inga åsikter, i motsats till det mer öppna ”profana” området, där 
doxans företrädare tvingas försvara sig.81 Uttrycken heterodoxi och ortodoxi an-
vänder Bourdieu då doxan utmanas av heterodoxa positioner och blir tvungen 
att formuleras och försvaras. Ortodoxa positioner tvingas då fram. Det sker i 
diskursens rum, se figur 1. 

                                                                                                                             
sammanhanget har inte betydelse för social struktur och ekonomi på samma sätt som i det ka-
bylska samhället. Min användning av ordet gåva ska därför ses på ett mer vardagligt plan. 

79 Bourdieu, 1995a, s 147. 
80 Bourdieu, 1995a, s 154�156. 
81 Bourdieu, 1977, s 167, Bourdieu, 1992, s 44ff. 
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Figur 1. Rummet av det odiskutabla och diskursens rum.82 

Det är således genom diskursens rum man kan studera den symboliska dimen-
sionen i fältet som till exempel ortodoxa och heterodoxa ställningar och ställ-
ningstaganden samt eufemismer i ord och handling. 

Symbolisk makt och klassificeringsstrategier  
Symbolisk makt enligt fältteorin handlar om att härska över värderings- och per-
ceptionskategorier, med andra ord över symboler.83 De positioner som domine-
rar fältet har inflytande över vilka symbolerna är och dess värden. På så sätt 
igenkänns och erkänns den som har en hög andel symboliskt kapital i fältet av 
dem som socialiserats in i en grupp.84 I igenkännandet ingår också att känna 
igen vilka som är ”vi” och vilka som är ”dom”. Striden inom fältet gäller således 
rätten att klassificera vad som är värdefullt eller vilka aktiviteter som ger erkän-
nande och anseende. Strategierna kan kallas klassificeringsstrider. Detta sker i 
rummet av möjligheter, den symboliska dimensionen av fältet. Men för att för-
stå hur fältets dominansförhållanden fungerar som helhet behöver man också 
analysera det sociala sammanhang fältet opererar i � rummet av sociala posi-
tioner. Att härska över klassificeringsprocesser innebär nämligen att agenterna 
kan sätta kraft bakom orden och då behövs maktresurser i den sociala dimen-
sionen.85 

                               
82 Bourdieu, 1977, s 168. 
83 Bourdieu, 1995a, s 152. 
84 Bourdieu, 1995a, s 154. 
85 Bourdieu, 1991b, s 74. 
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I denna avhandling inriktas huvudsakligen analysen på grupper som agenter. Ut-
gångspunkten är att de sociala kategorierna (de cp-skadade barnen eller de ut-
vecklingsstörda) liksom andra hjälpbehövande kategorier (socialhjälpstagare) 
definierats av staten och av andra på statistiska grunder, det vill säga definitio-
nerna var byggda på aggregationslogik, det vill säga statistisk logik. Dessa grupper 
är som Bourdieu kallar det sociala grupper ”på papper”, fiktiva eller teoretiska 
grupper. Jag har då fört in mobilisering av grupper som ett led i analysen eftersom 
två av de tre handikapporganisationerna bildats på sent 1950-tal och kan anses 
vara inne i en mobiliseringsprocess på 1960-talets början. För att grupper ska 
kunna betraktas som aktiva i fältet som agenter och att de kan betraktas som 
kollektivt agerande, behövs en mobilisering. En mobilisering kan i Bourdieus 
sociologi ske genom en slags representationens magi. Symbolisk makt kan fungera 
mobiliserande men aldrig utan själva erkännandet � samt genom kollektivt miss-
kännande (det vill säga att den symboliska makten tillskrivs en ”naturlig” aukto-
ritet).86 Genom att fokusera talesmannen som ett medium mellan gruppen och 
den sociala världen kan symboliska handlingar som klassificeringsstrategier göras 
synliga och undersökas. Strategierna syftar till att öka den symboliska makten. 
Även då en grupp kan anses mobiliserad fortsätter klassificeringsstrategierna i 
att definiera gruppen och gruppens syfte i en symbolisk reproduktionsprocess.87 
Detta gäller handikapporganisationerna men i högsta grad också yrkeskategori-
erna jämte andra institutioner och organisationer som studien omfattar. 

Staten som bank för det symboliska kapitalet 
För att bättre kunna förstå statens roll i framväxten av det medicinska fältet och 
habiliteringsrummet, behöver vi först ifrågasätta vår vardagsförståelse av staten 
som garant för allmänhetens bästa och som vill sina medborgare väl. Att ställa 
frågan hur vi ska förstå staten på ett annat sätt än det vi får genom de vardagli-
ga erfarenheterna kan uppfattas som politisk kritik, enligt Bourdieu, men då det 
i själva verket handlar om ett epistemologiskt ifrågasättande.88 Vår vardagsför-
ståelse ser staten som något naturligt väsen helt enkelt för att vi lärt oss att se 
det på det viset. Staten har genom tiderna producerat symboliska produkter, det 
vill säga sociala problem och kategorier vilket forskare och myndigheter också för-

                               
86 Bourdieu, 1991b, s 170. 
87 Bourdieu, 1991b, s 74�75, Bourdieu, 2004c finns också i dansk översättning Bourdieu, 2005. 

Representationens magi som Bourdieu skriver om den bygger på samma idé som Ernst H Kan-
torowitz utvecklade på 1950-talet kring representantskap för bl.a. uppbyggnad av samhällsfunk-
tioner i olika typer av samhällsbildningar, till exempel vid ett dynastiskt styre där kronan funge-
rar som symbol för kungadömet och där kungen är representant för riket. När det ”köttslige” 
kungen dör, kan representantskapet övertas av någon annan. Kungadömet lever dock vidare 
Kantorowicz, 1997, s 7ff. ”King is a name of Continuance, which shall always endure as the 
Head and Governor of the People (as the Law presumes) as long as the People continue…; 
and in this name the King never dies.” Kantorowicz citat handlar om engelska juristers försök 
att trimma definitioner och kungliga befogenheter i 1500-talets England.  

88 Avsnittet bygger på Bourdieu, 1995a, s 84ff. 
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sökt och försöker att göra något åt. Men genom att ta sin utgångspunkt i de 
sociala problemen som staten formulerat bidrar man främst till den symboliska 
reproduktionen av dels statens auktoritet att formulera sociala problem, dels till 
befästandet av dessa kategorier. De främsta förespråkarna för denna reproduk-
tion är socialpolitikerna, det vill säga de som förväntar sig ett svar på lösningen 
av de sociala problemen och speciellt hur man ska hantera de grupper som 
skapas ur denna process, det vill säga problemgrupperna och problemindivi-
derna. För att komma runt detta bör man känna till hur staten blev till och vilka 
möjligheter som inte realiserades under denna process. Bourdieu föreslår en 
modell för statens uppkomst, där den är ett resultat av koncentrationen av olika 
kapitaltyper som den fysiska maktens kapital (polis, armé), det ekonomiska 
kapitalet, informationskapitalet och det symboliska kapitalet. Staten får genom 
denna koncentration ett slags ”metakapital som ger den makt över de andra 
kapitalarterna och deras innehavare”.89 Det är genom de andra fältens framväxt 
som koncentrationen sker och som leder till att det uppstår ett specifikt statligt 
kapital som gör det möjligt att utöva makt över de andra fälten. Med andra ord 
växer det fram ett maktfält där innehavare av olika slags kapital, där armén, 
rättsväsendet, skattesystemet, strider om makten över staten och som därige-
nom konstruerar staten och dess statskapital � det byråkratiska fältet.  

Bourdieu beskriver med hjälp av Weber och Elias hur staten gradvis mono-
poliserade våldsanvändningen och omsatte detta till krigsmakt och polis. Ut-
vecklingen och införandet av skattesystem innebar en omvandling från ekono-
miskt kapital till ett symboliskt kapital genom att förstärka dels symboliken 
kring furstens person, dels den gemensamma kassan för offentliga utgifter, 
vilket är den viktigaste ingrediensen i den ”opersonliga” staten. Tillblivelsen av 
nationalstaten sker genom de byråkratiska procedurerna, lagstiftningens klassifi-
ceringar, uppbyggnaden av enhetliga utbildningssystem och sociala riter � detta 
skapar mentala strukturer för indelningar, det vill säga klassificeringar, en vision 
av ett ”vi” eller nationalkaraktären om man så vill. Kulturen enar genom att 
göra alla koder enhetliga, såväl juridiska, som språkliga och metriska (i statisti-
ken). Staten samlar således in information, behandlar den och sprider den på 
nytt i nya enhetliga former. Inrättandet av en enhetlig skola för alla blir det 
viktigaste verktyget i detta enhetligande arbete. Alla har rätt till utbildning, alla 
är lika inför lagen � staten blir då skyldig att konstruera medborgare. Genom 
skolan ger staten dem kulturella förutsättningar som behövs för att de till fullo 
ska kunna utöva sina rättigheter. En symbolisk reproduktion har därmed star-
tats. Distributionen av de kulturella förutsättningarna innebär ett danande av 
medborgaren, som får en vision av hur saker och ting förhåller sig. Staten är 
alltså ett resultat av strider, konsekrationshandlingar och erkännande av symbo-
liskt kapital som utspelat sig under lång tid. Den kan därför ses som det symbolis-
ka kapitalets bank, som kan garantera auktorisationsinstanser och bemyndiga 
positioner. Detta är alltså ett exempel på inrättandet av officiella instanser eller 
                               
89 Bourdieu, 1995a, s 90. 
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ämbeten som är auktoriserade att lämna utlåtanden, betyg eller skriva protokoll, 
vilka i sin tur hamnar i officiella register. Denna verksamhet lutar sig mot tro-
värdigheten i en förförisk magi som verkar i och med den offentliga utnäm-
ningen, personen blir ett med staten, en förlängd arm. När så staten deklarerar 
vad medborgaren eller skattebetalaren har för rättigheter och skyldigheter, kon-
struerar den genom offentliggörandet ”socialt garanterade sociala identiteter”.90 
Ämbetsmännen eller våra dagars statstjänstemän är helt enkelt tvungna att 
framhålla värden som objektivitet och osjälviskhet framförallt oegennyttan. 
Även om marknadsintressen har trätt in på vårdområdet (vårdens entreprenadi-
sering) så handlar ändå retoriken om patientens eller allmänhetens bästa och 
inte vinsten för vårdföretagen. För att återgå till utredningsväsendet där byrå-
krater ställs inför att utföra en uppgift i allmänhetens intresse och därför blir 
tvungna att sträva efter att överskrida sina särintressen för att komma till ett 
förslag, så blir konsekvensen av detta att antingen måste de förneka sin stånd-
punkt eller framställa den som legitim, genom att hämta kraft från den officiella 
retoriken � erkännandet av det universella. För yrkeskategorierna som ingår i 
habiliteringsrummet innebär relationen till staten, landstingen och kommunerna 
som arbetsgivare och utbildningsanordnare också en ”naturlig” inordning i 
statsapparaten och dess doxa, vilket innebär en statstillvändhet och ett byråkra-
tiskt inslag i deras yrkeshabitus. Och ju större samklang mellan habitus och 
stabila sociala strukturer desto mer tas doxan för given.91 

Metodiska överväganden och tillvägagångssätt 
Objektivering  
Metodologin hänger samman med logiken som följer med de teoretiska verktyg 
jag har valt i avhandlingsarbetet. Man kan sammanfatta den huvudsakliga ar-
betsgången som en objektivering av habilitering, det vill säga en antrsängning 
att rekonstruera något annat än vad vardagsförståelsen erbjuder. Bourdieu har 
tillsammans med andra medarbetare i boken Le métier de sociologue skrivit om vad 
objektiveringen innebär, det vill säga hur man konstruerar sitt forskningsob-
jekt.92 Det viktigaste enligt dem är att sätta sociologisk kunskapsproduktion i 
relation till de sociala sammanhangen som forskaren ingår i. Det är forskarens 
förtrogenhet till det sociala universum han eller hon ska forska om och den 
”spontana sociologi” detta ger upphov till som är det största hindret i det ve-
tenskapliga arbetet. Det blir därför nödvändigt att bryta med den spontana 
sociologin eftersom ”våra minnen, vårt språk är fyllda med förkonstruerade 

                               
90 Bourdieu, 1995a, s 104. 
91 Bourdieu, 1977, s 177. 
92 Le métier de sociologue, 1968. I engelsk översättning, se Bourdieu, Chamboredon och Passeron, 

1991, s 13�18. 
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objekt”, som Bourdieu uttrycker det.93 I avhandlingen handlar det om att sätta 
parentes runt agenternas självförståelse av habilitering. Med agenter menar jag 
samtliga som varit verksamma inom habiliteringsorganisationerna, samtliga som 
var och är engagerade inom området, inklusive jag själv. Brytningen innebär 
bland annat att jag är klar över att man som forskare konstruerar sitt objekt, det 
vill säga habiliteringsrummet är ingenting som finns och väntar på att bli upp-
täckt av mig som forskare. En vardaglig habiliteringspraktik är däremot något 
som pågår och som har sin egen logik för dem som är inblandade, det är en 
praktisk logik som är skapad för att få saker och ting att fungera, inte för att bli ut-
forskad och beskriven. Att ta reda på vad de gör och hur det kan förstås som rationellt 
är forskarens uppgift.94 Men jag är inte inriktad på att studera nutida vardaglig 
habiliteringspraktik utan vill studera relationer mellan positioner under en sär-
skild tidsperiod.  

Som ett steg i objektiveringen har jag därför i ett initialt skede skapat en pro-
visorisk definition för att överge det vardagliga tänkandet om barn och ungdoms-
habilitering. Marcel Mauss text i boken Le métier de sociologue, berör hur man kan 
tänka omkring en ”provisorisk definition” av forskningsobjektet.95 Det handlar 
om att ersätta de vardagliga begreppen med klarare och mer distinkta. Kon-
struktionen görs med hjälp av teoretiska verktyg och prövas och omprövas mot 
empiriskt material. Det behövs en tillräcklig god balans i preciseringen som kan 
hjälpa till att fokusera på det som har relevans för det man ska studera och inget 
annat. Mauss menar att då definitionen skapas i början av analysarbetet och 
forskningsobjektet ses från utsidan formas den från synliga tecken � yttre teck-
en.96 Den provisoriska definitionen har formats under den första fasen av in-
samlandet av empiriskt material.  

Min provisoriska definition har varit ”praktiker som syftar till att monopolisera ve-
tandet rörande omhändertagandet av barn och ungdomar med handikapp”. Denna defini-
tion omfattar organisationer som hade vård-, omsorgs- och pedagogisk verk-
samhet för barn och ungdomar med handikapp 1960�1980. Den går utöver or-
ganisationsgränserna genom att också betrakta rummet som ett kraftfält som 
utgör mötesplats för dem som haft intresse av att tala om vad habilitering är 
och bör vara. Detta innebär att även föräldra- och handikapporganisationer 
betraktas som aktiva i rummets formering, eftersom de också hade intresse i 
det. Jag har på så sätt kunnat vidga mina analysmöjligheter. Det är den proviso-
riska definitionen som fungerar som utgångspunkt och som genom objektive-
ring reformuleras och bidra till en ny förståelse av habiliteringspraktik. Objekti-
vering innebär också att söka de sammanhang som de aktiva i rummet omges 
av, det vill säga historiska, sociala, institutionella och politiska sammanhang, för 
att därmed komma förbi vardagsförståelse och spontan självförståelse. Med 

                               
93 Bourdieu, Chamboredon, et al., 1991, s 249. 
94 Bourdieu, 1999, s 607ff. 
95 Mauss, M. ”La prière”, i Bourdieu, Chamboredon, et al., 1991 s 97�99. 
96 Ibid., s 98. 
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andra ord handlar det med Bourdieus formulering: ”om att förena det som 
vanligtvis är åtskilt eller att hålla isär det som vanligtvis är sammanblandat.”97 
Arbetssättet är knutet till en retrospektiv sociologi, en förklarande och förstå-
ende sociologi, det vill säga en sociologi som beskriver rummet som förståeligt 
utifrån betingelser som funnits. Forskningsobjektet måste därför dateras och 
situeras.98 I avhandlingen använder jag genomgående tidstypiska termer och 
uttryck som till exempel handikappade barn, vanförhet och psykisk utvecklingshämning, 
för att händelser och ställningstaganden ska kunna förstås i sitt samtida sam-
manhang.  

Habiliteringsrummets relativa autonomi 
Utifrån den provisoriska definitionen har jag i samband med en första fas i min 
analys dragit slutsatsen att habiliteringsrummet under 1960�1980-talet inte kan 
betraktas som ett relativt autonomt fält. Bakgrunden till det var att under tiden jag 
samlade in det empiriska materialet fann jag med tiden allt fler tecken på att det 
var det medicinska fältet som dominerade rörande omhändertagandet av barn 
och ungdomar med handikapp. Till exempel hade de institutioner som fanns i 
början på 1960-talet som organiserade specifika praktiker för barn och ungdo-
mar med handikapp (cp-vården, den pediatriska habiliteringen, vården om psy-
kiskt utvecklingshämmade, specifika skolformer som särskola) placerats  inom 
den landstingsstyrda hälso- och sjukvårdens organisation. Merparten av de yr-
keskategorier som var verksamma definierades som medicinalpersonal.99 Orga-
nisationerna var i huvudsak diagnosorienterade samt det faktum att Medicinal-
styrelsen var tillsynsmyndighet talar också för att de befunnit sig inom räckhåll 
för krafterna inom det medicinska fältet, som ju kan betraktas som ett relativt 
autonomt fält i Bourdieus mening. Men som sagt insikten av medicinens domi-
nans inom området var gradvis och jag har i avhandlingens struktur låtit analy-
sen träda fram genom att göra konstruktionen tydlig. Jag har därför valt att kalla 
det område jag studerat habiliteringsrummet och som är min konstruktion för att 
kunna undersöka strukturerna (styrkeförhållandena) och praktiker rörande barn 
och ungdomar med handikapp under den valda tidsperioden. I undersökningen 
av de två dimensionerna i rummet, det symboliska och det sociala, betraktas 
rummet av sociala positioner utifrån positionerna som tagits i besittning av olika 
yrkesgrupper och intresseorganisationer. Rummet av möjligheter bygger på ställ-
ningstaganden i frågor om vad habiliteringspraktiker är och hur de bör bedri-
vas. Tyndgpunkten i min analys ligger på det senare. Detta innebär att jag analy-
serar vilka krafter som verkar inom habiliteringsrummet men också relationer 
till närliggande fält, vilket i sin tur innebär en rekonstruktion av vilka grupper 
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som formerar sig rörande frågan om vad till exempel vård och undervisning av 
handikappade barn � vad habilitering är och bör vara.  

Konstruktion av positioner 
I studier av fält och rum enligt fältteorins principer behöver en dynamik mellan 
positioner finnas för att spänning av social energi mellan positioner ska uppstå, 
i annat fall vore det med Bourdieus språkbruk fråga om en ”apparat”.100 I min 
undersökning av habiliteringsrummet under en medicinsk dominans har jag möjliggjort 
analyser av dynamiken mellan medicinens ”heliga” rum och dess mer ”profana” 
gränsområden. Det handlar således om att pröva ytterlighetspositioner som 
”håller uppe” rummet. Jag har därför utifrån yttre kännetecken på olikheter valt 
grupper som får representera positioner. I habiliteringsrummet letar jag upp 
positionerna genom att studera tidskrifter som är knutna till fackförbund, in-
tresseorganisationer samt till det socialmedicinska forskningsfältet. Bakom des-
sa tidskrifter finns således mobiliserade grupper som agerar kollektivt genom 
sina föreningar och förbund. Det finns dock en position som utgörs av en per-
son, Karl Grunewald och det är utifrån sin position som medicinalråd på Medicinal-
styrelsen (sedermera Socialstyrelsen) under perioden 1961�1985. 

Tidskrifterna är knutna till yrkesgrupper från olika kunskapsområden; medi-
cin (läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter), pedagogik (förskollärare, speciallä-
rare), socialt arbete (socionomer) och psykologi (psykologer). Inom det medi-
cinska kunskapsområdet fanns det fler yrkesgrupper som var verksamma till 
exempel sjuksköterskor, logopeder, dietister och hörselvårdskonsulenter. Jag 
har inte tagit med dessa grupper dels eftersom jag ansåg att det medicinska 
kunskapsområdet redan var väl representerat med de yrkesgrupper som redan 
var valda. De var också de som var först in på habiliteringsområdet och hade en 
central uppgift i de olika habiliteringsformerna. I avhandlingen används en grov 
indelning i yrkesgrupper och där det är just de fraktioner av yrkesgrupperna som var 
orienterade mot habiliteringspraktiker som intar positioner i habiliteringsrummet. Alla ar-
betsteraputer, sjukgymnaster och kuratorer var ju till exempel inte inriktade på 
barn med handikapp. Den fackliga organisationen och den fackliga tidskriften 
har utgjort agent för yrkesgruppen. Urvalet av artiklar har inriktats på texter 
som handlar om habilitering och barn med handikapp. Det är sålunda intresset 
för habiliteringspraktiker som avgjort ”agentskapet”. 

Det fanns också begränsningar i hur många yrkesgrupper det var möjligt för 
mig att hantera och i prioriteringen av antal yrkesgrupper ansåg jag det viktigare 
att få med yrkesgrupper från olika kunskapsområden, med tanke på att kunna 
studera en förmodad symbolisk ordning. Det hade också varit möjligt att ta in 
ett tekniskt kunskapsområde då hjälpmedelsproduktion kunnat anses som cent-
ralt i handikappades vård och social omsorg. Avgränsningarna inom min provi-
soriska definition har jag gjort under den första fasen av insamlandet av empi-
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riskt material, då jag kunde se vilka yrkesgrupper som nämndes av läkare vilka 
var verksamma inom till exempel pediatrisk habilitering, cp-vård eller vården av 
psykiskt utvecklingshämmade. Avgränsningen hade också att göra med hur 
mycket empiriskt material jag kunde hantera och jag ville ta med några av han-
dikapprörelsens organisationer som var aktuella för specifika praktiker för barn 
och ungdomar med handikapp eller ”habiliteringspraktiker” som jag valt att 
kalla dem. 

Vad gäller handikapprörelsens organisationer fanns det under 1960-talet sex 
stora handikappförbund vilkas medlemmar berördes av habiliteringspraktiker. 
Jag valde tre av dem: DHR � De handikappades riksförbund, FUB � Riksför-
bundet för utvecklingsstörda, barn, ungdomar och vuxna, RBU � Riksförbun-
det för Rörelsehindrade barn och ungdomar samt ett centralt samarbetsorgan 
HCK – Handikapporganisationernas centralkommitté.101 Det primära kriteriet 
var att förbunden skulle vara representera barn med funktionshinder. Det fanns 
två förbund som startades i mitten på 1950-talet � FUB och RBU och som var 
verksamma i början på 1960-talet. Eftersom de var relativt nya var mitt anta-
gande att förbundet som kollektiv fortfarande var under konstitution och för-
handlades och därmed skulle vara mer tydliga i sina ställningstaganden både 
inom förbundet men också utåt sett den verksamhet som barnen behandlades 
eller vårdades inom. DHR har varit verksamma sedan 1923 och valdes med 
tanke på den starka fokusering kroppsmedicinen hade på rörelsehinder som 
handikapp. De förbund jag valde bort från de sex var De blindas förening, 
Hörselfrämjandets förening och Sveriges dövas riksförbund. Under den första 
fasen av insamlandet hade jag noterat att det fanns etablerade hörcentraler och 
syncentraler vid lasaretten som var till för både vuxna och barn. Dessa medi-
cinska verksamheter verkade inte vara föremål för samma debattintensitet som 
de andra och valdes därför bort till förmån för RBU och FUB. På 1960-talet 
fanns även speciella dövskolor och blindskolor. Dessa var dock renodlade un-
dervisningsanstalter för döva och blinda barn, där vårdinslaget kan förmodas 
vara litet. De praktiker som var aktuella under den tidsperioden och som jag 
koncentrerat mig på är cp-vården och vården av de psykiskt utvecklingshäm-
made. Båda hade reformerats under mitten på 1950-talet med ny lagstiftning 
och upprustningar102 eller uppbyggande av nya vårdformer103 och kan på så sätt 
betraktas vara under omvandling under den aktuella perioden. 

Jag använder termerna yrkesgrupper, yrkeskategorier och ibland profession 
och de professionella, men bara i vardaglig mening. Jag går därmed inte in i den 
välutvecklade forskningsinriktningen rörande professionsbegreppet. Yrkes-
grupperna behandlas som kollektiv med specifika intressen i likhet med de 
andra agenterna och som handlar inom gemensamma intresseområden, i det 

                               
101 HCK-information, nr 1, 1969, s 20. 
102 SFS 1954:483. Lag om undervisning och vård av vissa psykiskt efterblivna.  
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här fallet rörande praktiker för handikappade barn. Yrkesgrupper som bland 
andra läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, förskolekonsulenter, lekotekarier, 
kuratorer och psykologer tillsammans med handikapprörelsens intresse- och 
föräldraorganisationer har postulerats vara aktiva i rummets formering. Analy-
sen är inriktad på hur de använde sig av strategier för att stärka rummets legiti-
mitet och sina egna positioner.  

Källmaterial  
Tidsperioderna  
Tidsperioden 1960�1980 har jag ansett som viktig i min ambition att förstå hur 
habiliteringsrummet växte fram. Det finns en rad skäl till detta val: hela hälso- 
och sjukvården var då i ett expansivt skede, den högre utbildningen reformera-
des, det fanns ett gynnsamt konjunkturläge och flera av yrkesgrupperna som 
ingår i studien utreddes eller hade utretts årtiondet innan. Det var med andra 
ord en omvandlingens tid. Föräldraföreningarna FUB och RBU bildades 1956 
respektive 1955. Under 1950-talet var en mängd offentliga verksamheter under 
utredning104 och konsekvenser av dessa utredningar så som lagändringar och 
principbeslut skulle komma realiseras under 1960-talet. 

Jag har också utgått från att förslaget om samordnad habilitering från 1979 är 
ett resultat av överläggningar, förhandlingar och strider.105 Ambitionen att kart-
lägga sammanhang som kunde antas vara väsentliga förutsättningar för en så-
dan kompromiss talade också för att sätta tidsgränsen för källorna cirka 20 år 
tillbaka i tiden, omkring 1960. Möjligheterna att få fatt på debatter och diskus-
sioner som fördes av de olika positionerna kunde därmed anses vara tillgodo-
sedda och genom att sätta 1960-talet som startpunkt kunde jag frigöra mig från 
begreppet ”samordnad habilitering”. I och med det kunde jag vidga optiken till 
att söka efter de olika positionernas praktiker som hade med handikappade 
barn att göra och jag var inte begränsad till att enbart söka efter text som ut-
tryckligen handlade om ”habilitering”. 

Tiden före 1960 
När det gäller avsnitt som handlar om tiden före 1960106 bygger jag främst på 
sekundärkällor, som i huvudsak består av historikers, idéhistorikers och andra 
forskares arbeten om handikapp, anstalter, vårdformer, institutioner, yrkes-
gruppers historia, samt sociologers arbeten med historiesociologisk inriktning. I 
viss mån används SOU-utredningars betänkanden, som också gör historiska 
genomgångar. Detta gäller i synnerhet avsnitten om organisering för avvikande 
barn. Jag använder ovannämnda källor för att ge en bakgrundsbeskrivning, i 
                               
104 För en översikt av utredningar från 1900-talets början och till och med 1980 se bilaga 1 för  

ett urval. 
105 Ds S 1979:12. Förslag om samordnad habilitering. Diskussionspromemoria. Socialdeparte-

mentet. 
106 Kapitel III. ”Bakgrund � tiden före 1960”. 
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mitt fall av de kollektiva grupper jag studerar för att identifiera som positioner. 
Bakgrunden ger fortsatta utgångspunkter för min huvudsakliga analys som jag 
gör de andra kapitlen av avhandlingen. 

Tiden efter 1960 
Den text som handlar om tiden 1960�1980107 bygger däremot på primärkällor, 
där tidskrifterna utgör det huvudsakliga materialet, se tabell 1. Det finns även 
primärkällor av beskrivande art, till exempel en personlig intervju med före 
detta medicinalrådet Karl Grunewald. Avsnitten som bygger på dessa källor 
avser att analysera positionerna och agenternas dispositioner och positionering-
ar. I val av källmaterial har jag varit angelägen om att få tag i agenternas ställ-
ningstaganden och perspektiv, allt för att kunna få en så oförvanskad källa som 
möjligt. Den fackliga tidskriften har jag funnit vara det bäst lämpade för yrkes-
grupperna då de uttalanden och utsagor som görs genom detta organ, sker i 
syfte att se till den egna gruppens ekonomiska och symboliska status i ett större 
sammanhang. De professionella som var aktiva inom habiliteringspraktikerna 
utgjorde en minoritet i var och en av de olika yrkesgrupperna, men deras status, 
löner och förmåner kan ändå knytas till den specifika yrkesgruppen, därför blir 
fackföreningens tidskrift en viktig källa. Andra tidskrifter fungerar som organ 
för intresseföreningar i syfte att visa på gruppens existens och agenda, se tabell 
1 för en översikt. 

                               
107 Kapitel IV och framåt. 
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Tabell 1. Översikt av genomgånget källmaterial och relaterade positioner.  

Positioner  Källmaterial 

Förening, organisation, område eller agent 
 

Intresseorganisationers tidskrifter (handikappförening, 
fackförening eller annan intresseförening) 

De handikappades riksförbund DHR 
 

Svensk vanföretidskrift 1960�1965,  
fortsättes av Svensk handikapptidskrift 1966�1980. 

Föreningen Sveriges Arbetsterapeuter FSA Arbetsterapeuten 1959–1980 
Handikapporganisationernas centralkommitté 
HCK 

HCK-information 1965�1977 

Landstingsförbundet 
 

Sveriges landstings tidskrift 1960�1965,  
fortsättes av Landstingens tidskrift 1966�1980 

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund LSR Sjukgymnasten, 1960�1980 
Riksförbundet för rörelsehindrade barn och 
ungdomar RBU 

CP-nytt 1958�1972,  
fortsättes av Rörelse 1972�1980 

Riksförbundet för utvecklingsstörda, barn, 
ungdomar och vuxna FUB 

FUB-kontakt 1966�1980 
 

Svenska Läkarförbundet  
(senare Läkarförbundet) 

Svenska läkartidningen 1960�1964, 
fortsättes av Läkartidningen 1965�1974 

Sveriges Förskollärares Riksförbund SFR 
 

Barnträdgården 1961�1968,  
fortsättes av Förskolan 1969�1980 

Svenska förbundet för Specialpedagogik Att undervisa 1969�1980 
Svenska psykologförbundet Psykolog nytt 1961�1980 
Socionomförbundet 
Sveriges Socionomers Riksförbund SSR 

Socionomförbundets tidskrift 1961�1980 
Socionomen 1961�1980 

Svenska föreningen för undervisning och vård 
av psykiskt efterblivna 

Steg för steg 1959�1961, 1965�1967 
 

Socialmedicinska forskningsfältet Socialmedicinsk tidskrift 1960�1977 
  
 Övrigt källmaterial 
Landstingsarkiven i Stockholm, Västerås och 
Uppsala 

Lönestatistik på yrken, personalmatriklar 
 

Medicinalstyrelsen  
(Socialstyrelsen från och med 1967)  

Karl Grunewald, medicinalråd 1961�1985, per-
sonlig intervju 2006 

Offentligt tryck 
 
 
 

SOU 1955:11, SOU 1959:45 SOU 1960:14,  
SOU 1960:33, SOU 1962:43, SOU 1962:50,  
SOU 1964:43, SOU 1964:50, SOU 1965:49,  
SOU 1965:55, SOU 1966:9, SOU 1966:45,  
SOU 1967:51, SOU 1971:61, SOU 1971:68,  
SOU 1972:26, SOU 1972:27 Ds S 1978:9,  
Ds 1979:12 

SCB – Statistiska centralbyrån 
 

Statens offentliga statistik. Statistisk årsbok, 1962, 
1965, 1970, 1975, 1978, 1980, 2006 
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Val av källor och källkritisk diskussion 

Statistik och arkivmaterial 
När det gäller de statistiska källorna har jag haft intresse av att beskriva yrkes-
gruppernas sociala status uttryckt i utbildningslängd, könsfördelning, utbild-
ningsnivå och lönenivå. Dessa kriterier ger grund för att ringa in deras positio-
ner. Jag har också haft ambition att söka efter socialt ursprung för de studeran-
de inom de utbildningar som varit aktuella genom att se på social rekrytering till 
den högre utbildningen och de yrkesutbildningar som var föregångare till de 
medellånga utbildningarna inom den nya högskolan, som växte fram efter hög-
skolereformen 1977. Vissa förklaringar kan också sökas i tillgång och efterfrå-
gan på de olika yrkesgrupperna. Statistiken har dock varit motsträvig, det hand-
lade om att få tag i cirka 45 år gammal statistik och dessutom på en ganska pre-
ciserad nivå. Offentlig statistik uppdelad på yrken var inte särskilt vanlig på 
1960-talet, vare sig när det gällde antal yrkesverksamma eller lönenivåer. En 
vanlig redovisningsform var till exempel efter näringsgren, sektor och olika 
grupperingar av yrkesgrupper. Lönestatistik har jag hämtat dels från SCBs egna 
analyser som är utgivna i rapportform, dels från lönestater och lönediskussioner 
i cirkulär från Landstingsarkiven i Uppsala, Stockholms och Västmanlands län. 
De senare källorna består av löneplaner, budgetar och andra ekonomiska redo-
visningar från bland andra centrallasaretten. Jag har även gått igenom perso-
nalmatriklar från Landstingsarkivet i Uppsala avseende anställda inom Om-
sorgsstyrelserna och liknande.108 Jag har haft svårigheter att få tag i rena löne-
summor och använder mig därför av lönegradsinplaceringar. Viktigt i detta 
förfarande är att beakta att samtliga yrkesgrupper omfattades av samma löne-
planer. Detta har gett mig möjlighet att upprätta rangordningar efter löne-
gradsinplaceringar. Statistiken (den offentliga statistiken och dess indelningar 
samt lönegradsförfarandet) blev på flera sätt något klumpig att hantera, men 
kan ändå ge en bild av den sociala dimensionen av habiliteringsrummet. 

Tidskrifterna  
Varje nummer av tidskrifternas årgångar har bläddrats och sökts igenom.109 Det 
övergripande sökmotivet var att skilja ut de texter som hade att göra med han-
dikappade barn och deras vård, behandling och pedagogisk aktivitet, sett ur 
agenternas110 synvinkel. Tidskrifterna har fungerat som både öga och röst i av-
handlingsarbetet. Genom att följa tidskrifterna över tid har jag också kunnat 
följa agenternas sätt att reagera på de pågående processerna i samhälle och yr-
kesliv. Genom tidskriften som öga har jag kunnat följa det som tagits upp i des-
sa tidskrifter och som varit av intresse för de olika grupperna. Debatterna som 
                               
108 Se vidare under rubriken ”Källor – empiriskt material”. 
109 Undantaget var Läkartidningen som med sin frekventa utgivning utgjorde ett gigantiskt mate-

rial. Den hade dock mycket detaljerade innehållsförteckningar där jag valde ut artiklar, vars re-
levans för avhandlingen jag sedan bedömde. 

110 Med agenterna menar jag hädanefter innehavare av de positioner jag konstruerat. 
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förts har också uttryckt deras engagemang i olika frågor. Även sådant som inte 
nämnts visade på en ståndpunkt � nämligen att somligt för tillfället inte ansågs 
intressant att ta upp. Tidskrifterna har också fyllt sin funktion som röst, det vill 
säga organ för social mobilisering som till exempel politisk eller facklig aktivitet, 
genom att definiera en grupp och dess intressen både utåt och inåt. Det handlar 
således om ett källmaterial som uttrycker agenters självförståelse av sina relatio-
ner till varandra, arbetsgivaren, staten och sina målgrupper. Av vikt här var mitt 
antagande att habiliteringsrummet tycktes verka under den medicinska doxan. 
Därför blev texter som kan visa medicinska agenters perspektiv på vad som 
anses viktigt och inte inom habiliteringspraktiker extra väsentligt för min studie, 
men också perspektiven på närliggande områden. På så sätt kunde jag undersö-
ka skillnader och likheter i medicinska agenters syn på habiliteringspraktiker 
och närliggande praktiker. I dessa fall kan texter från barnpsykiatrer och rehabi-
literingsläkare om barnpsykiatrins eller rehabiliteringens ”innersta kärna” eller 
socioterapi och dylikt fylla en viktig funktion i att klarlägga värden i den medi-
cinska doxan snarare än genom att säga något om barnpsykiatri, till exempel. 

Som jag skrev ovan har jag gjort en distinktion mellan sjuka barn och handi-
kappade barn. I detta ligger ett antagande om att de sjuka barnen kan behandlas 
och blir friska medan i handikappbegreppet innefattar företällningar om en 
skada eller kronisk sjukdom som inte går att bota eller som lämnar men. Barn 
som konstaterats ha en kronisk sjukdom kan således omfattas av avhandlingens 
tillämpning av handikappbegreppet. Texter om praktiker som rör de psykiskt 
sjuka barnen till exempel inom barnpsykiatrin och de vanartiga barnen inom 
socialvården har därför inte medtagits, eftersom man kan säga att dessa barn 
hade ”botningspotential”. De barn som senare blev kategoriserade som handi-
kappade barn kunde således först ha kommit till barnpsykiatri för utredning, 
därefter remitterats till vård för psykiskt utvecklingshämmade. På samma sätt 
kunde den medicinska barnkliniken remittera till den pediatriska habiliteringen.  

Mitt antagande om att habiliteringsrummet verkar i gränslandet mellan det 
medicinska fältet och andra rum har naturligtvis påverkat min sökning och 
urvalet av texter. Men återigen, fokus har varit vård, behandling och pedagogisk 
verksamhet rörande handikappade barn sett ur agenternas perspektiv. Den 
position som omtalades som en del i habiliteringspraktikerna och representera-
de det pedagogiska kunskapsområdet var förskollärare. Specifika undervis-
ningspraktiker omfattande särskolelärares och speciallärares aktiviteter hamnar 
härmed i ett mer perifert lager.  

Då jag eftersökt material som kan säga något om positionernas relationer till 
varandra har jag sökt efter material som kan visa hur respektive position forme-
rar sig i praktiker om handikappade barn, vilka kan vara metoder, arbetssätt, 
undersökningar och kartläggningar, reportage, annonser om utbildningar eller 
konferenser om handikappade barns behandling, vård och relaterad pedagogisk 
verksamhet. Jag har även sökt uttryck för strategier i deras ansträngningar att 
stärka sina positioner genom olika legitimerings- och auktoriseringsprocesser, 
till exempel höjning av ekonomisk och symbolisk status genom fackligt arbete. 
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Detta innebär att jag ibland också tolkat in tendenser i deras yttranden, efter-
som tendenstydligheten i yttrandena skiftade. Vissa var mycket tydliga i att 
framhäva gruppens intressen, andra var mer subtila.111 Det handlade om att 
finna texter som visar alla inblandade intresse- och yrkesgruppers egna ställ-
ningstaganden och perspektiv, uttryck för rummets inbördes relationer och 
ställningstaganden och reaktioner på utredningar, SOU-betänkanden, proposi-
tioner och promemorior. Det kunde också vara material från debatterna om hur 
handikappade barn och deras behov borde tillgodoses, till exempel opinions-
bildningen omkring samhällsstödet, sett genom olika agenters112 synvinkel eller 
mötet mellan barn med funktionshinder/familj och habiliteringspraktiker som 
en del av en välfärdstjänsteapparat. För handikappgruppernas del handlade det 
om att väcka den allmänna opinionen genom artiklar, konferenser och andra 
aktiviteter. Området innehöll en hel del politiska aktiviteter vilket föranledde 
mig att ta hänsyn även till material som uttrycker mobiliseringsprocesser. En 
beskrivning av källmaterialet jag har arbetat med följer här nedan. 

I tidskrifterna fanns olika författare som redaktören, redaktionen, förening-
en/förbundet eller medlemmarna. Även ”externa” personer förekom till exem-
pel i skrivna tal och föredrag. Det redaktionella bidragen bestod av artiklar som 
rapporterade av forskning, lagförändringar eller reportage om specifika metoder 
i det praktiska arbetet, hjälpmedel, institutioner, nationellt och internationellt 
samarbete, pionjärer eller ”upphöjda” personer. Materialet innehåller även de-
battartiklar om den egna och andra yrkesgrupper, debattserier (växling mellan 
inlägg och svar på varandras inlägg), historik om föreningar, referat från konfe-
renser, utbildningar, kurser, eller andra händelser som rör habiliteringspraktiker 
och som gruppen ser som relevanta att kommentera till exempel då förbundet 
lämnat in skrivelser eller remissvar eller gjort kartläggningar. Tidskrifterna inne-
höll även bokrecensioner och ledarkolumner där man kommenterade det poli-
tiska eller fackliga läget. En mängd notiser har också varit aktuella om till ex-
empel konferenser, kurser, utbildningar, om dagspressens artiklar och reporta-
ge, om tv program eller där kontakt söks med likasinnade � ”habiliteringsgym-
naster söker andra habiliteringsgymnaster”. Föreningen/förbundet författade 
till exempel remissvar på utredningar, yttranden och kommentarer till lagför-
ändringar, information till medlemmar om handlingsprogram, rapporter från 
sammanträden, separata informationsblad till exempel års- eller verksamhetsbe-
rättelser. Medlemmarnas bidrag bestod av insändare, berättelser om sina egna 
eller sina barns upplevelser, och debattinlägg. Annonser har också uppmärk-
sammats, till exempel om kommande konferenser, konferensprogram, utbild-
ningar eller kurser. Råmaterialet från tidskrifterna består av uppskattningsvis 
cirka 5 000 sidor, som sedan sorterats och bearbetats. 

Man kan med stor säkerhet säga att detta är tendensiösa källor eftersom de 
företräder intressen i rummet. Men jag menar att det är hela poängen med mitt 

                               
111 Se vidare avsnittet ” Läsning och tolkning av texter” i detta kapitel. 
112 Med agenter menas här innehavare av positioner. 
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arbete att just visa hur positionerna förhåller sig till varandra i rummet. Jag har 
därför bland annat vinnlagt mig om att följa hela debattserier där agenterna 
svarar på varandras inlägg. Jag använder mina källor som källkritiken kallar för 
performativer113 det vill säga att jag betraktar dess utsagor som handlingar � som posi-
tioneringar i rummet. Jag har huvudsakligen använt mina källor som kvarlevor, det 
vill säga som direkta spår av det förflutna. I vissa fall använder jag också källan 
utifrån två funktioner, både som kvarleva och som berättande källa. Ett exem-
pel är en artikel som återger en agents reaktioner på eller kommentarer till en 
konferens som ägt rum. I det fallet har jag dels konstaterat att en konferens med 
det namnet har ägt rum vid den platsen och vid den tidpunkten och använder 
dessutom kommentarerna som ett ställningstagande � en positionering. Förfat-
tande och recensioner av böcker som riktade sig till praktiker har också betrak-
tats som positioneringar. Här ger fältteorin hjälp i att strukturera tendensrikt-
ningar i källorna. 

Statens offentliga utredningar, promemorior och intervjuer 
Användningen av det offentliga trycket (framförallt SOU) syftar till att visa det 
samtida institutionella och socialpolitiska sammanhanget, till exempel hur samhället 
organiserat stöd till handikappade barn under den aktuella perioden och hur 
man från statens sida formulerade problem och sociala kategorier. En intressant 
aspekt är utredningsgruppernas sammansättning och även tidpunkten för ut-
redningarna i förhållande till andra pågående eller nyss avslutade utredningar. 
Utredningarna tjänar utöver detta även till ett slags konsensusarbete avseende 
hur saker och ting ska värderas och benämnas. Jag betraktar därmed dem som 
viktiga för kontextualiseringen av agenternas insatser. Utredningarna utgör 
således en ”klangbotten” för de aktiviteter som pågick i rummet under den här 
tiden.  

Jag har även en intervju med en person Karl Grunewald, som agerat utifrån 
en speciell position, nämligen som medicinalråd på Medicinalstyrelsen (senare 
Socialstyrelsen) mellan 1961�1985. Grunewalds intervju ger ett levande vittnes-
mål om områdets utveckling, vilken han utifrån sin roll som överinspektör för 
sinnesslövården kunde överblicka. Men de positioneringar han ger uttryck för i 
intervjun ser jag inte som någon huvudsaklig informationskälla utan jag använ-
der artiklar och böcker som han författat under den aktuella tidsperioden eller 
andra källor som analyserat Grunewalds position.  
 

Läsning och tolkning av texter 
Som angetts tidigare utgörs mitt huvudsakliga källmaterial av tidskriftsartiklar 
om vård, behandling och pedagogisk verksamhet rörande handikappade barn 
sett ur agenternas perspektiv.  

                               
113 Thurén, 1997, s 90. 
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Jag har rört mig runt följande teman: 
1. Dominansförhållanden inom rummet. Vilka är de viktiga värdena? 

Vilka handlingar är viktiga? Vad premieras? Vad är värdefullt/ej 
värdefullt? Vilka har rätt att talar om för andra vad som ska göras, 
vilka talar för andra?  

2. Vilka positioner bär upp rummet? Vad hade de för agendor, strate-
gier, positioneringar?  

3. Agenternas innehav av det symboliska kapitalet och inbördes rela-
tioner. Vilka allianser kan man finna mellan olika positioner?  

Jag har med andra ord genom en empatisk läsning114 försökt att lyssna till de 
inblandades intressen och varit lyhörd för undertexter. Det har till exempel 
inneburit tolkningar av textens innebörd och publik, om har texten skrivit i 
polemik mot något eller för att söka stöd, om den riktas internt eller externt, 
handlar det om innehållsliga saker om vård och pedagogisk verksamhet för 
handikappade barn eller om formmässiga, är texten författad av en auktoritet 
inom gruppen/fältet eller är det en ”anonym” författare. Med den empatiska 
läsningen och tolkningen följer också att jag som forskare är trogen de benäm-
ningar som var samtida: till exempel vanföra, invalider, cp-barn, handikappade 
barn och cp-förskollärare med flera.  

Jag har aktivt försökt att undvika att skriva ”framgångshistoria” och därmed 
lyfta fram enbart de händelser som lett till ett idealt tillstånd. I mitt fall skulle en 
sådan framgångshistorieskrivning ha inneburit att jag ingjutit målet om samord-
nad habilitering i huvudena på dåtidens pionjärer och antagit att de målmedve-
tet arbetade sig framåt och så att säga ”gick från klarhet till klarhet”. 115 Min 
forskningsuppgift och mitt upplägg kan dock sägas bädda för en solskenshisto-
ria, som skulle visa hur vissa praktiker med bestämda steg gått i riktning mot en 
samordnad habilitering som vi har idag. Men att uttala sig om habiliterings-
rummets genes och struktur innebär att jag faktiskt gör anspråk att tala om ett 
sammanhang som vuxit fram, inte bara organisationsformen. Bilden och förståel-
sen av sammanhanget, det vill säga ”habiliteringsrummet” fanns inte och finns 
inte heller nu – i varje fall inte som en del i en självförståelse hos dem som är 
aktiva inom det eftersom det är ett analytiskt grepp som kan användas för att 
kunna ringa in ett område som samlar människor från olika kunskapsområden 
och praktiker.  

                               
114 Jarrick och Söderberg, 2001, s 9�10. 
115 Sådana framgångshistorieskrivningar sker ofta i utvecklingstermer som ”från dåligt till bättre” 

eller från den ”mörka medeltiden till den ljusa upplysningstiden” eller liknande retoriska upp-
lägg. Om framgångshistorieskrivning och ”whiggism” se vidare boken ”The Whig interpreta-
tion of history ”, Butterfield, 1930, s 30ff.  
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Avstamp  
Jag har utifrån det ovan beskrivna materialet och tillvägagångssättet koncentre-
rat mig på det relationella sammanhang under 1960-talet och framåt som habilite-
ringspraktiker skapats i. Sammanhanget ”habiliteringsrummet” byggs upp av 
positioner inom rummet. Att föra in mobilisering av delar av handikapprörelsen 
� och analysera dem som aktiva agenter, innebar också en brytning med veder-
tagna oreflekterade sätt att det är enbart professionerna och deras kunskaps-
produktion och förtjänster som grundlagt området. Inplaceringen av habilite-
ringens utveckling under 1960�1970-talen under en dominerande doxa bryter ock-
så med den ideala bilden att yrkesgruppen eller intresseorganisationen av egen 
kraft allena skapar sin tillvaro. Inte ens staten är här fri, därför att historiska 
strukturer håller framtidsvägarna förvånansvärt raka och med en ackumulerad 
kraft som gör det mycket svårt att svänga av. Den nationella social- och handi-
kappolitiken har ju också en historia och en omvärld att förhålla sig till, liksom 
den fackliga kampen om löner och ledarskap, som lierar sig starkt med de möj-
ligheter de sociala strukturerna och den sociala historien kan erbjuda. 
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III. Bakgrund � tiden före 1960 

Detta kapitel ger en översikt av hälso- och sjukvårdens samt läkarnas historiska 
bakgrund. Den historiska ansatsen i detta kapitel är av beskrivande karaktär och 
baseras till stor del på sekundärkällor. Kapitlet fungerar som en utgångspunkt 
för min analys av 1960- och 1970-talets habiliteringsrum. I kapitlets början teck-
nar jag medicinens etablering, konsolidering och utveckling med början i sen 
medeltid. Medicinens utvidgning av området beskrivs mot bakgrund av hälso- 
och sjukvårdens organisering, sociala kategoriseringsprocesser i folkhälsostati-
stiken, medicinens egna tidiga specialiseringar samt läkarnas ställning och kår-
anda. I kapitlet ges också en historisk översikt av den institutionella historien 
för vård, omsorg och pedagogisk verksamhet för barn vilka av samhället setts 
som avvikande. Trots att jag har försökt skilja ut verksamheter för barn har 
detta inneburit att jag ibland varit tvungen att följa vad som gjorts för de vuxna 
inom samma sociala kategori (till exempel de sinnesslöa eller de vanföra) då 
insatser för barn och vuxna inte alltid skiljdes åt. Kapitlet avslutas med en tolk-
ning utifrån Pierre Bourdieus fältteori vilken ger fortsatta utgångspunkter för 
avhandlingen. 

Hälso- och sjukvårdens medeltida rötter 
Merkantilismen har av flera forskare pekats ut som en av de viktigaste anled-
ningarna till samhällets intresse för folkets hälsa.116 Den styrande sorterings-
principen har varit en avgränsning i verksamheter efter de sjukas reparerbar-
het.117  

I sin studie av den svenska hälso- och sjukvårdens historiska organisering 
har Rolf Å Gustafsson i sin avhandling från 1987 pekat på utvecklingen inom 
detta område som en huvudsaklig anpassning till och påbyggnad på samt för-
greningar av sedan senmedeltiden etablerade organisatoriska traditioner.118 Eta-
bleringen och konsolideringen av dessa organisatoriska traditioner har enligt 
honom främst haft stöd av för- och utommedicinska faktorer som till exempel 
merkantilistiska idéer, samhällets sociala kontroll, läkarnas sociala position och 
                               
116 Gustafsson, 1987, s 160ff, 191ff, Förhammar, 2004, s 14, Johannisson, 1990, s 45�46, Palm-

blad, 1997, s17ff, Sköld, 2000, s 21, Ödman, 1995b, s 333. 
117 Gustafsson, 1987, s 191. 
118 Gustafsson, 1987. Traditionernas ok. Den svenska hälso- och sjukvårdens organisering i ett historie-

sociologiskt perspektiv. Stockholm: Esselte Studium, 1987. 
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militära sjukvårdsbehov. 119 Enligt Gustafssons studie är det de organisatoriska 
traditionerna som varit primära i struktureringen av hälso- och sjukvården och 
inte � som i vår nutida vardagsförståelse � nya naturvetenskapliga medicinska 
rön. Detta kan sägas vara en slags omvänd idéhistoria där den organisatoriska 
utvecklingen snarare styr upp institutionerna och idéerna än tvärtom.120 Den 
naturvetenskapliga medicinens inträde på 1800-talets senare hälft upprätthöll 
således de gamla organisatoriska mönstren och nya medicinska teorier och 
praktiker växte fram utifrån den förståelse av avgränsningar av verksamheterna 
och hur man kontrollerade klientelet. Men de första verksamhetsavgränsning-
arna kunde skönjas redan på senmedeltiden: bardskärarämbetet i Stockholm, 
hospital och fattigtiondet i socknarna. Denna ”grova” organisering i kropps-
vård, mentalvård och fattigvård visar sig vara mycket hållbar.121 

De medeltida fattigstugorna, hospitalen och barnhusen var ett sätt att hålla 
ordning på de mest iögonfallande sociala problemen.122 Det fanns två förord-
ningar som senare betraktats som milstolpar i förhållandet mellan socknens 
fattigvård och statens hospital och barnhusinrättningar. Det var 1763- och 1766 
års förordningar angående hospital och barnhusinrättningarna i riket. Dessa 
förordningar kom att understödja lasarettens utveckling och konsolidera dess 
avgränsningar men fick också en tydligare förbindelse till intresset för folkök-
ningen av maktpolitiska och ekonomiska skäl, det vill säga utifrån merkantilis-
tiska motiv. 1763 års förordning angående hospital och barnhusinrättningarna i 
riket föreskrev en särskiljning av de fattiga i tre grupper. Den första gruppen 
var gamla, skadade eller icke arbetsföra eller de som saknade anhöriga. Den 
andra gruppen var mentalt sjuka, samt de med smittsamma eller obotliga sjuk-
domar som man inte ville ha ute i samhället. Dessa hade förtur till de statliga 
hospitalen. Den tredje gruppen var nödlidande barn. Denna kategoriindelning 
syftade till, förutom att få ordning, också att avlasta hospitalen. Dessutom skul-
le man satsa på barnen och deras uppfostran eftersom de i merkantilistisk anda 
var värda att satsa på. Genom 1766 års förordning blev sorteringen efter repa-
rerbarhet ännu tydligare då där finns anvisningar om vilka som skulle prioriteras 
vid intagning till hospital. Huvudprincipen var inläggning på lasarett om man 
inte lyckades bota patienten betraktades denne som obotlig och skulle vidarebe-
fordras till hospital.123 Förhammar och Nelson, som studerat handikappade i 
historien, menar att för de funktionshindrades del innebar kategoriseringen 
under den här tiden att de identifierades, uppmärksammades och bröts ur ”ett 
diffust fattigkollektiv”.124  

                               
119 Till de för-medicinska faktorerna hör den äldre medicinska teorierna om kroppsvätskornas 

balans. Den naturvetenskapliga medicinen bröt definitivt med den gamla medicinen under 
1800-talets senare hälft. Gustafsson, 1987, s 344ff. 

120 Gustafsson, 1987, s 124, 243, 301. 
121 Se vidare Gustafsson, 1987, s 66ff, 280ff. 
122 Gustafsson, 1987, s 106, 115. 
123 Gustafsson, 1987, s 180�182. 
124 Förhammar och Nelson, 2004a, s 19, 28. 
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Ett försök att effektivisera kronohospitalen under 1820-talet ledde till en centra-
lisering av verksamheterna vilket i sin tur ökade möjligheterna att anställa läka-
re. Man hade också under den här tiden börjat tro på att dårarna hade möjlighe-
ter att botas. Isoleringen som från början var en praktisk anordning för att sörja 
för de intagna och som skydd för samhället, gavs senare en terapeutisk roll. 
Isoleringen kvarstod men således med nya motiveringar. I slutet av 1800-talet 
skiljde man på lasarett, hospital och fattigvård. De sjuka i befolkningen sortera-
des och behandlades efter denna grova indelning, som krävde både administra-
tion och vetenskaplig exercis. Denna indelning vilade på en kategorisering i de 
kroppsligt sjuka, de psykiskt sjuka och de fattiga. Därefter har det varit fråga 
om kvantitativ utbyggnad och administration, det vill säga ”att bygga ut och 
bygga vidare”.125 Gustafsson beskriver en kedja av låsta beslutskontexter som 
skapat en kontinuitet i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Det vill säga, 
utredningar som genomfördes styrdes av de organisatoriska traditionerna och 
problem formulerades utifrån de praktiska problem som uppstod i de befintliga 
systemen.126  

Viktiga händelser under 1800-talet var bland andra en rad utredningar om 
fattigvården, till exempel socknens ansvar för öppen och sluten fattigvård, som 
slogs fast 1847 i fattigvårdsförordningen. Därmed separerades medicinalfrågor-
na för sig och fattigfrågorna för sig. Andra viktiga händelser var landstingens 
tillblivelse 1862 som en politisk mellannivå och 1864 års förordning om lasaret-
ten. Landstingen med politiskt och ekonomiskt ansvar fick uppgiften att styra 
lasaretten tillsammans med läkarna som klinikchefer, Därmed skapades två 
parallella hierarkier, den administrativa och ekonomiska samt den medicinska. 
Tio år efter 1864 års förordning kom hälsovårdsstadgan, Gustafsson menar att 
”den förebyggande vårdens organisering kom således långt efter institutioner-
nas”. Denna period omkring 1800-talets mitt innebar en sammanvävning av 
utom och förmedicinska influenser. När sedan den ökande demokratiseringen 
började slå igenom i slutet av 1800-talet, hade redan vårdorganisationerna och 
verksamhetsavgränsningarna konsoliderats. Den politiska makten kunde aldrig 
riktigt rubba strukturerna, den kom in för sent i organiseringsprocessen.127  

Medicinens specialiseringar 
Kirurgin  
Den första maktstriden som gäller vården kan nämnas konflikten mellan badare 
och barberares rätt att utöva sårläkekonst i 1600-talets mitt, då tillkallades först 
Kommerskollegiet att råda i frågan.128 Men då resultatet inte blev en särskilt 

                               
125 Gustafsson, 1987 s 352ff. 
126 Gustafsson, 1987, s 126ff. 
127 Gustafsson, 1987, s 285, 296, 298, 302. 
128  Gustafsson, 1987, s 111�112. 
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klargörande kompromiss tillfrågades Collegium Medicum om någon lärde medici 
ville bevista badarnas skråexamination. Badarnas anhållan avslogs, till fördel för 
barberarna (kirurgerna). Dessa blev sedan huvudmotståndare till medicinarna, 
en kamp som för övrigt pågick under hela 1700-talet. När Collegium Medicum 
utarbetade nya medicinalförordningar 1688, vars innehåll betonade teoretiskt 
kunnande, ordning och reglering av den medicinska verksamheten väckte det 
starkt motstånd bland barberare och apotekare, som fick sina privilegier hotade. 
De fick förordningarna reviderade och de stadsfästes 1698.129  

Nästa maktstrid kom att stå mellan kirurger och medicinare. En framväxan-
de kritik mot skråväsendet underminerade kirurgernas ställning och detta bi-
drog också till att kåren splittrades internt. Den avgörande frågan var: Skulle 
man anamma medicinens krav på akademisk boklärd kunskap eller stå fast vid 
sitt hantverksmässiga kunnande? Gustafsson menar att den strategi de senare 
valde, ”upphöjelse via imitation” blev deras fall. Chirurgiska Societeten inord-
nades 1797 under Collegium Medicum. Viktiga aspekter här var att de förfogade 
över Medicinalfonden, men det var framförallt den historiska kontinuiteten 
som gynnade medicinarna då de genom de tidigare förordningarna på 1660- och 
1680-talen erhållit rätten att kontrollera andra yrken inom vårdområdet.130 Ki-
rurgerna var tidigare jämställda med apotekarna som ”administri docturum” det 
vill säga ej riktiga läkare men sammangåendet med Collegium Medicum med-
förde en ny beteckning för kirurgerna, nämligen ”chirurgie magister” och blev 
”membra” av Collegium Medicum, det vill säga legitimerade läkare.131 

Ortopedin  
Under 1800-talets första hälft präglades ett stort antal naturvetenskapliga forska-
re av ett romantiskt naturfilosofiskt tänkande, vilket påverkade naturvetenska-
pen som helhet. Så småningom övergavs denna syn för ett mer biologiskt-
naturvetenskapligt, darwinistiskt och materialistiskt synsätt. Detta gällde även 
läkarna som genom Svenska Läkaresällskapet starkt uttryckte sin motvilja mot 
det naturfilosofiska och romantiska synsättet.132 I denna situation och tidpunkt 
tog kampen mellan ortopeder och sjukgymnaster plats. Ortopedin har en kon-
fliktfylld historia där huvudkontrahenten var sjukgymnastiken � Linggymnas-
terna. 1827 öppnades Gymnastiskt-ortopediska institutet av Nils Åkerman, som 
var den första som använde sig av ortopedisk tekniska metoder i Sverige. Me-
toderna med kirurgiska instrument, ortopediska korsetter och proteser hade 
han mött på sina studieresor i Europa. Linggymnasterna företräddes av Per 
Henrik Ling. Han hade 1813 inrättat Sveriges första gymnastiska institut, Gym-

                               
129 Barberarna tillhörde samma bardskärarskrå som fältskärer och bardskärare, badarna hade 

under perioden 1657�75 rätt att förbinda sår. Gustafsson, 1987, s 113, 120�121. 
130 Gustafsson, 1987, s 220ff, 245. 
131 Kock, 1963, s 108. 
132 Holme, 1996, s 91. 
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nastiska centralinstitutet.133 Ling hade en naturfilosofisk inriktning, med beto-
ning av helhetssyn och manuell behandling. Svenska Läkaresällskapet som bil-
dats 1807 var starkt kritiska till den senare inställningen och gick in vid ett flertal 
konflikter och försvarade ortopedin.134 Ling var gymnast och fäktmästare med 
lång praktisk verksamhet och inte formellt medicinskt skolad till skillnad från 
ortopeden Nils Åkerman, vilket medförde att Ling inte respekterades av medi-
cinarna. Åkerman presenterade ortopediska metoder för Svenska Läkaresällska-
pet vid ett flertal tillfällen. Under en tidsperiod på 1830-talet kritiserades de 
ortopediska metoderna och debatterades i dagstidningar. Det ryktades att man 
använde tvång, sträckbänkar och dylikt. Riksdagen avslog Gymnastiskt-
ortopediska institutets statsbidragsansökan ett år och först efter att Svenska 
Läkaresällskapet ingrep och yttrade sig i positiva ordalag fick institutet statsbi-
draget åter.135 Ortopedin var då mycket praktiskt orienterad och stödde sig se-
nare på rön från utvecklingen inom anatomi, fysiologi och patologi, vilket un-
derlättade relationen till medicinen. Trots det övervägande positiva stöd orto-
pedin fick av Svenska Läkaresällskapet fanns det dock medicinare som trodde 
mer på sjukgymnastiken och dessutom hade ögonen på den misskötta ekono-
min på Gymnastiskt-ortopediska institutet.136 Etableringen av ortopedin skedde 
på ett redan inmutat område, det vill säga inom sjukgymnastikens område men 
eftersom den ortopediska metoden var internationellt känd, var statsmakten 
och medicinarna positivt inställda. 1905 blev en tidpunkt då avgörandet i riksda-
gens Andra kammare stod på spel, ortopedin kunde antingen bli ett sjukgym-
nastiskt eller medicinskt specialområde. I riksdagen satt vanförevännerna Karl 
Starbäck och Adolf Hedin.137 Sjukgymnastik blev dock inte en egen medicinsk 
specialitet utan underordnades ortopedin. Den första professorn i ortopedi 
inrättades 1913 och innehavare blev Patrik Haglund. Ortopedin i sin tur blev 
underordnad kirurgin.138 Barnförlamningsepidemierna i början av 1900-talet 
gjorde också att ortopedin och vanförevården fick medvind, eftersom alla stod 
maktlösa inför vad som behövdes göras. Vanförevården fick därmed en stor 
uppgift att fylla.139 Kampen för ortopedins förstärkning fördes av Patrik Hag-
lund, professor i ortopedi. Han förordade att läkarna behövde ”assistenter för 
massage, gymnastik- och värmebehandling, således underordnade hjälpare”. 
Haglund hänvisade till att läkarna lyckats väl i ordnandet av sjuksköterskeut-
bildningen och åsyftade deras användbarhet inom sjukvården. Han angrep sjuk-
gymnasternas legitimation och menade att den borde tas bort.140 Haglund för-
                               
133 Holme, 1996, s 27�28, 33. 
134 Holme, 1996, s 44, 65, 70, 72. 
135 Holme, 1996, s 28, 37ff. 
136 Holme, 1996, s 290�291. 
137 Till saken hör att Haglund själv var medlem av Svenska läkaresällskapet 1902, Holme, 1996, s 

322, not 128. 
138 Holme, 1996, s 190�191. 
139 Holme, 1996, s 213, 215. 
140 Holme, 1996, s 202. Jag har motstridiga uppgifter om huruvida legitimationen, som infördes 

redan på 1870-talet för sjukgymnasterna blev kvar och i så fall hur länge. I vissa källor menas 
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sökte också under många år separera sjukgymnastutbildningen från den peda-
gogiska gymnastikdirektörsutbildningen som bedrevs på Gymnastiska Central-
institutet.141 Det kom att dröja ända till 1934, då sjukgymnastutbildningen flytta-
des till Serafimerlasarettet och Karolinska institutet.  

Lotta Holme, som studerat vanförevården och ortopedins framväxt menar 
att även om sjukgymnastiken tidigt ställts under medicinen är det tveksamt om 
det blivit en medicinsk specialitet eftersom den saknade den naturvetenskapliga 
legitimiteten (frånvaron av kirurgisk ortopedi) samt den politiska förankringen. 
Detta diskvalificerade institutet från att kunna utbilda läkare i ortopedi. Dessut-
om utgjordes yrket tidigt mest av kvinnor, som var dugliga och lågavlönade, 
vilket också framhölls av Haglund.142  

Pediatriken 
Den förste professorn i pediatrik hette Fredrik Theodor Berg. Han var inneha-
vare av överläkartjänsten vid den barnklinik som inrättats på Allmänna Barna-
huset vid tiden omkring 1840 och fram till 1851. Han var verksam som profes-
sor mellan 1845 till 1858 och införde bland annat fyra månaders undervisning i 
barnsjukdomar för blivande läkare. På Allmänna Barnahuset lade han ned stor 
möda på detaljerade årsredovisningar och försökte lösa administrativa och 
praktiska problem. Han lämnade sin professorstjänst och gick till Tabellverket 
där han blev dess förste chef och stannade i 21 år.143  

År 1900 samlades det Pediatriska sällskapet i Stockholm för första gången. Initia-
tivet hade tagits av Oskar Medin som var professor i pediatrik. Sällskapet träf-
fades därefter regelbundet 7 gånger om året. 1907 ansökte de om att få bilda 
sektion inom Svenska Läkaresällskapet men då de hade synpunkter på barnlä-

                                                                                                                             
det att den funnits kvar (Sjukgymnasten, nr 9, 1969, s 391�392) andra källor menar att legi-
timationen för sjukgymnasterna infördes 1937 (Bellner, 1997, s 41 samt SOU 1962:50, s 90). I 
en artikel om legitimationens historia tycks det vara så att legitimationen aldrig togs bort. 
1937 blev det dock möjligt att erhålla svensk legitimation för sjukgymnast med annan utbild-
ning dvs. godkänd examen från Sjukgymnastiska institutet i Stockholm, Sydsvenska sjukgym-
nastinstitutet, Arfvedsons Gymnastikinstitut eller Skolan för sjukgymnastik och arbetsterapi i 
Göteborg. Sjukgymnasten, nr 9, 1969, s 391. Kerstin Lundbladh menar att sjukgymnasternas 
verksamhet i sjukgymnastik reglerades 1887 genom ett ”remisstvång” samt ett krav på kurs i 
sjukgymnastik vid GCI Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet. Utbildningen legitimerades 
på så sätt enligt henne. Själva legitimationen reglerades däremot genom ”Medicinalstyrelsens 
kungörelse 1937:864 angående legitimation av sjukgymnast. Lundbladh, 1993, s 33. Ett sär-
tryck från Kvinnliga legitimerade sjukgymnasters förbund angående Sjukgymnastkonflikten 
klargör detta. Legitimationen var förknippad med utbildningen före 1935 som då utbildade 
både friskgymnaster och sjukgymnaster. "Sjukgymnastkonflikten," 1952, s 3. Sjukgymnastut-
bildningen separerades från friskgymnastutbildningen i samband med Karolinska institutets 
övertagande 1934. Sjukgymnastlegitimationen reglerades därefter utifrån Medicinalstyrelsens 
kungörelse 1937:864 angående legitimation av sjukgymnast. 

141 Holme, 1996, s 202�203. Haglund hade själv en examen som gymnastikdirektör från Gym-
nastiska Centralinsitutet och var gift med en sjukgymnast, ibid, s 322�323, not 128. 

142 Holme, 1996, s 204, 246. 
143 Berg och Randers, 2004, s 45�55. 
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karnas sällskap och deras stadgar tog barnläkarna tillbaka sin ansökan. Medin 
var motståndare till anslutningen till Läkaresällskapet och efter en kontrovers 
1913 lämnade han Pediatriska sällskapet. Sekreteraren passade då på att ombilda 
det till en sektion under Svenska Läkaresällskapet 1913. Skolläkarna hade året 
innan anslutit sig och deras sektion och barnläkarnas slogs samman 1934. 1916 
bildades Nordisk Pediatrisk Förening och 1917 hölls den första Nordiska kon-
gressen. Barnläkarna hade tidigt ett intresse för sociala och psykiska problem, 
vilket medförde ett ökat intresse för prevention innan första världskriget. Sek-
tionen fungerade som remissinstans och var aktiva i att själva föreslå reformer 
inom den förebyggande hälsovården, till exempel inrättandet av barnavårdscen-
traler. Barnmorskornas utbildning kom till stånd 1920 efter att sektionen tagit 
upp frågan med Medicinalstyrelsen. Facklig organisering blev det först 1934 
som en sektion inom Läkarförbundet � Barnläkarförbundet. En av deras första 
förslag var att inrätta särskilda barnavdelningar vid lasaretten. Förslaget skicka-
des ut samtidigt som en artikel i Läkartidningen på samma tema skickades ut till 
landstingsmän och riksdagsmän. Barnavdelningarna fyllde sedan en viktig funk-
tion i utbildningen för blivande pediatriker. 1958 moderniserades stadgarna och 
namnet ändrades på Sällskapet till Svenska Pediatriska Sällskapet. Pediatrikens 
gränsområden bidrog till konflikter. Gränsområden företräddes av bland andra 
obstetriker (kvinnoläkare) vid förlossningsvården och neurologerna som drev 
frågan om vem som var bäst lämpad att ta hand om barnen som hade epilepsi 
under 1960-talet.144 

Övriga specialiseringar  
Ett exempel på sammanslutning som kan ha haft en avgörande betydelse för 
medicinens specialiseringar är de naturforskarmöten som ägde rum på 1800-
talet. På dessa möten träffades läkare och naturvetenskapsmän för att diskutera 
forskningsrön och skapa nya kontakter. Mötena var stora och tilldrog sig många 
deltagare, därför delade man in mötena i sessioner, denna organisering kan ha 
bidragit till specialiseringsprocesserna startade.145 Allt fler specialiserade sjuk-
husavdelningar öppnades inom den slutna kroppsvården. 1812 fanns det följan-
de examina inom medicinen, det var medicine licentiat, medicine doktor och 
kirurgie magister. En medicine licentiat eller doktor kunde bli kirurgie magister 
genom att tjänstgöra sex månader på Serafimerlasarettet och genomgå det så 
kallade tredje förhöret. Mellan åren 1798�1810 avlades kirurgie magister av 108 
personer, 57 av dessa var medicine licentiat eller medicine doktor. I början på 
1800-talet var läkarkåren inte särskilt omfattande, den utgjordes sammanlagt av 
281 personer enligt en läkarförteckning från 1805. Det fanns ytterligare 31 per-
soner nedtecknade på läkarförteckningen men dessa var inte legitimerade utan 

                               
144 1970 slogs Svenska Pediatriska Sällskapet samman med Svenska Barnläkarföreningen. Rabo, 
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hade särskilda förordnanden. Det var endast 52 läkare som både hade kirurgisk 
och medicinsk examen. En ny examensstadga trädde ikraft 1815, reviderades 
1822, som innebar att man avlade den medicinska doktorsgraden vid något av 
universiteten och kirurgi magister vid det mediko-kirurgiska institutet (Karo-
linska institutet), detta betraktades som en komplett medicinsk utbildning. År 
1850 bestod läkarkåren av 463 läkare varav 396 hade komplett utbildning och 
antal med endast kirurgisk utbildning sjunkit till 5. 1881 togs kraven på medicine 
doktorsgrad bort. Under tidigt 1800-tal räckte läkarutbildningen till så som ovan 
beskrivits, men i slutet av seklet hade flera specialiseringar kommit till stånd.146 
År 1900 fanns det 10 specialiteter inom den slutna kroppsvården.147 Inte förrän 
1915 utarbetades den första listan på specialiteter och innehöll då 22 stycken, 
varav hetlufts- och badbehandling samt hypnotism var några som fanns med på 
listan. Svenska läkarförbundet, som funnits som central facklig organisation 
från 1903 hade ansvar för att utfärda bevis om specialistkompetens till 1960-
talet, då staten tog över ansvaret och fastställde utbildningskrav för ett fyrtiotal 
specialiteter.148 Genom inrättandet av den första professuren i psykiatri i Uppsa-
la 1858 samt föreskriften för hospital enligt 1858 års stadga, att det skulle finnas 
en överläkare och minst en biträdande läkare, ledde till att psykiatri blev en egen 
disciplin vid de kirurgiskt-medicinska läroanstalterna.149 ”Det vill säga ett halvt 
sekel efter det att sinnessjukvården hade organiserats”.150  

Läkarnas ställning 
För att få veta hur läkarnas kunnat få sin ställning inom det svenska samhället 
behöver vi återvända till historik av den svenska hälso- och sjukvårdens organi-
sering, där Gustafsson menar att historiskt sett har läkarnas ställning i Sverige 
konsoliderats huvudsakligen av utommedicinska skäl.151 Medicinarkollegiet 
Collegium Medicorum, (senare Collegium Medicum Regium) var något av en 

                               
146 Kock, 1963, s 108ff. 
147 Invärtes medicin (8 st), kirurgi (6), medicinsk pediatrik (3), kirurgisk pediatrik (1), neurologi 

(1), oftalmiatrik (2), könssjukdomar (3), lungtuberkulos (1), epidemiska sjukdomar (2) samt 
gynekologi och obstetrik (7), tillsammans 34 stycken med tillhörande överläkartjänster. De 
odelade lasarettens överläkare räknades också som specialister de var cirka 70 st, totalt 100 
specialister i landet. Kock, 1963, s 114�115. På 1940-talet hade antalet specialister stigit till 
332, de odelade lasaretten var 112, således totalt 444 st specialister. Samma utveckling följde i 
öppna kroppsvården och från 1940 och framåt ökade specialiseringen. Centrallasaretten och 
inrättandet av regionsjukhusen i början av 1960-talet, var ett medel att samla så många specia-
liteter under samma tak. Fyrtioen specialiteter kan observeras 1960 med totalt 778 överläkare 
och 2241 underordnade läkare, totalt 3019 läkartjänster. Kock, 1963, s 133ff. 

148 Schöldström, 2003, s 20, 31. 
149 Gustafsson, 1987, s 356 skriver att psykiatri blev egen disciplin 1860, Koch anger 1858 som 

inrättandet av professuren i Uppsala till denna tidpunkt, samt 1858 års stadga om hospitalen, 
Kock, 1963, s 147. 

150 Qvarsell, 1991, s 101. 
151 Gustafsson, 1987, s 119, 153, 346. 
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intresseförening, som bestod av akademiskt utbildade medicinare. Kollegiet 
erhöll kungligt privilegium 1663. Det spelar en avgörande roll i den fortsatta 
utvecklingen i detta sammanhang, eftersom detta gjorde att de fick inflytande 
över en rad andra yrkeskategorier som barberare, apotekare, jordemödrar och 
andra kvacksalvare. I förhållande till den då framväxande centralförvaltningen 
hade Collegium Medicum dock länge en perifer roll och status. Ämbetsmän i 
centralförvaltningen hade fast lön och var sysselsatta heltid medan medlemmar 
i medicinarkollegiet tvingades dryga ut sin lön med andra sysselsättningar. Me-
dicinarna (och kirurgerna) hade sitt ursprung i de ofrälse ståndspersoner som så 
att säga gick på tvärs genom ständerna och som var en heterogen kategori.152 
De tillhörde alltså medelklassen, som utvecklades starkt i takt med att skråvä-
sendet sakta upplöstes och adelns gradvisa försvagade makt inom centralför-
valtningen. Medelklassen, som de ofrälse ståndpersonerna kallades i slutet på 
1700-talet var en ekonomiskt och kulturellt stark grupp med nyckelpositioner i 
de delar av samhället som präglades av en stark utveckling av vetenskap, teknik 
och administration, områden som blev alltmer betydelsefulla. De fick ett allt 
starkare fäste i den framväxande centralförvaltningen under stormaktspolitiken. 
De ofrälse ståndspersonerna saknade dock egen representation i riksdagen, 
eftersom de inte utgjorde ett stånd i egentlig mening, men deras sociala och 
ekonomiska ställning innebar att de kunde hävda krav på politisk representation 
i riksdagen. Vårdväsendets frigörelse från kyrkan under 1700-talet och en ideo-
logisk omorientering efter merkantilistiska motiv gynnade också medicinarnas 
ställning.153  

Efter inrättandet av Tabellverket 1749 och med de första rapporter som in-
kom av smittkoppornas härjningar tillfrågades Collegium Medicum att ge syn-
punkter och råd om vad man skulle göra åt problemen. Kollegiet svarade med 
en optimistisk beräkning på hur många som kunde räddas samt ett antal förslag 
på hur man skulle göra detta. Responsen på deras förslag var positiv och man 
uppmanades att lämna in ett betänkande i frågan. Tillsammans med Sundhets-
kommissionen154 föreslog de kraftfulla åtgärder för hur dödligheten i smittkop-
por och mässling skulle minskas. Detta var ett avgörande tillfälle för medicinens 
konsolidering och framgången sporrade dem till nästkommande riksdag, som 
inträffade 1756. Här skulle det egentliga genombrottet för svenska medicinalvä-
sendet vara enligt Gustafsson, då de medicinska verksamheterna förenades med 
de merkantilistiska idéerna och på allvar fick statmaktens intresse. Efter ett 
antal konflikter med Chirurgiska Societeten155 som huvudpart upplöstes denna 
1797 och ingick därefter i Collegium Medicum. I och med denna sammanslag-

                               
152 Gustafsson, 1987, s 219. 
153 Gustafsson, 1987, s 119, 124, 158�159, 215�217. 
154 Sundhetskommissionen tillsattes 1737 efter larmrapporter om härjningar av svårdefinierade 

epidemier i Nordeuropa – och arbetade i cirka 30 år. Den dominerande sammansättningen 
var icke-medicinsk. Dess insatser under den här tiden har spelat en avgörande roll, till exem-
pel inrättandet av Serafimerlasarettet. Gustafsson, 1987, s 163, 170, 173ff. 

155 Bardskärareskrået erhöll namnet Chirurgiska Societeten 1685, Kock, 1963, s 107. 
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ning förenades två kulturer, kirurgi och (social) medicin. För medicinarna ut-
gjorde verksamheten mer av ett teoretiskt sanningssökande och för kirurgerna 
handlade det om kommersiellt hantverk. Detta visade sig vara en lyckad kom-
bination. Medicinarna hade det politiska förtroendet hos staten/kronan fram-
förallt i att reformera krigssjukvården och kirurgerna den mest passande logi-
ken, skråtänkandet och de var bättre organiserade.156 

1813 inrättades Collegium Medicum som ett regelrätt ämbetsverk, detta fick 
namnet Sundhetskollegiet. I slutet på 1800-talet ändrade Sundhetskollegiet namn 
till Medicinalstyrelsen (1877), samtidigt fick den nya styrelsen tillsynsansvar över 
hospitalen (tidigare var det Serafimerordensgillets).157 Inrättandet av medicinar-
kollegiet 1663 ses av många som starten på ett svenskt medicinalväsende, även 
om 1700-talets mitt torde vara en mer rättvisande tidpunkt, i samband med det 
erkännande som gavs av centralförvaltningen i åtgärderna mot smittkoppornas 
härjningar men framförallt dess betydelse för krigssjukvården.158 Denna tid-
punkt är också viktig då kontrollen inom medicinen förstärktes samtidigt med 
ett frigörande uppåt i centralförvaltningen och en integration med andra sociala 
strukturer. Medicinarnas inre konsolidering skedde i tre steg; först kontroll över 
andra praktiskt arbetande vårdkategorier, därefter konsolidering av ställningen 
som ett regelrätt ämbetsverk och slutligen en i modern mening effektiv teori 
och i praktik.159 På så sätt ökades också efterfrågan på experter samt argumenta-
tionen av behovet av expertinflytande. 1800-talets landvinningar på bakteriolo-
gins område innebar framgångar för medicinen avseende den diagnostiska för-
mågan. Men den terapeutiska förmågan blev inte per automatik lika framgångs-
rik enligt Eva Palmblad. Dock hade enligt henna det ökande flödet mellan na-
turvetenskap och samhällsideologi betydelse för utvecklingen inom medicinen, 
framförallt på det preventiva området. Medicinen blev inte bara en lära om 
människan utan också om samhället.160  

Facklig organisering 
I läkarnas fackliga historieskrivning som bland annat kan läsas i Läkarförbun-
dets jubileumsbok från 2003 tar allt sin början 1903 då Sveriges Allmänna Läkar-
förening öppnade sin expedition i Svenska Läkaresällskapets lokaler. Så små-
ningom skulle den komma att samsas med Stockholms läkareförening och re-
daktionen för Allmänna Svenska Läkartidningen.161 Svenska Läkaresällskapet 
hade bildats redan 1807/08 och var inriktade på vetenskapliga frågor. Det fanns 
tidigt lokala läkareföreningar på 1860- och 1870-talen och som på vissa håll sam-
arbetade med apotekarna. Men det var egentligen först 1880 som den första 

                               
156 Gustafsson, 1987, s 220ff. 
157 Gustafsson, 1987, se också Kock, 1989. 
158 Gustafsson, 1987, s 227. 
159 Gustafsson, 1987, s 114, 120, 124. 
160 Palmblad, 1997, s 17ff. 
161 Sjöstrand, 2003, s 23ff. 
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läkarföreningen av rent facklig karaktär bildades, det var Provinsialläkarföre-
ningen som ett tjugotal år tidigare regelbundet anordnat möten för provinsiallä-
kare. Det var förmodligen hårda arbetsvillkor och ensamarbetet på landsbygden 
och i de mindre orterna som drev på behovet av facklig organisation. Man hän-
visade också till danska och norska kollegor som bildat förbund 1857 respektive 
1880. Landsortsläkarna hade en egen tidskrift Eira som utgavs första gången 
1877. Tidskriften hade förutom det vetenskapliga syftet också artiklar om nya 
författningar, ny litteratur, kungörande av lediga tjänster och liknande.162  

Provinsialläkarnas företrädare John Bergvall föreslog vid ett allmänt läkar-
möte 1887 bildandet av en svensk allmän läkareförening. Redan året därpå fat-
tade man ett principbeslut om att det skulle bildas ett förbund, men det tog ett 
decennium innan man kunde enas om hur stadgar och riksorganisation skulle se 
ut. På ena sidan stod provinsialläkarna som ville ha en stark organisation med 
juridiska och ekonomiska resurser. På den andra sidan stod Stockholmsläkarna 
och de tre medicinska lärosätena som ansåg att det befintliga Svenska Läkare-
sällskapet var en fullgod organisation. 1893 bildades Allmän Svensk Läkarföre-
ning som blev en svag organisation utan ekonomiska resurser och som hade till 
uppgift att anordna ett läkarmöte vartannat år. Misslyckandet på det nationella 
planet fick till följd att flera lokala föreningar startades och 1900 tog Stockholms 
läkareförening initiativet att bilda en centralorganisation. Med intensiv lobby-
verksamhet och noggranna förberedelser gick det hela snabbt. Redan ett år 
efter antogs stadgarna för första gången och 1903 trädde de i kraft. Då fanns 
900 medlemmar. 1919 bytte föreningen namn till Sveriges läkarförbund. 163 De 
nya stadgarna innehöll bland annat ett mål om att verka för en god och värdig 
anda inom kåren förutom att verka för kårens sociala, ekonomiska och veten-
skapliga intressen. Stadgarna hade sin grund i Stockholmsföreningens förslag till 
”Grundsatser vid utöfvande af läkareverksamhet” som utarbetats 1899 under 
ledning av Bertil Buhre, sedermera generaldirektör vid Medicinalstyrelsen. Men 
det var inte helt okontroversiellt med facklig anslutning och gemensamma ak-
tioner bland läkare eftersom det fanns synpunkter på att det kunde uppfattas 
som ovärdigt att läkare skulle gå samman i fackföreningar, liksom arbetare. 
Läkarna beskrevs som ”utpräglade individualister”.164 Ett exempel på att det 
fanns en förändrad inställning om detta är inledningstalet från mötet 1901 som 
hölls av professor J G Edgren:  

                               
162 Eklöf, 2000, s 199. 
163 Schöldström, 2003, s 15, 18, 20, 24. 
164 Eklöf, 2000, s 201�202, 220, 230.  
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Äfven böra vi komma ihåg, att under samma tidsperiod föreningsväsendet har 
utbildat sig inom snart sagdt alla samhällsklasser, individens betydelse har blifvit 
allt mindre, föreningarnas makt allt större; det gamla skråväsendet tyckes lefva 
upp igen, om än under ändrade former. Det är gifvet att läkarkåren ej kan un-
dandraga sig tidsandans inflytande; vilja verka med framgång mot bestämda mål, 
måste vi arbeta gemensamt; den enskilde dukar lättare under i striden.165 

Men den fackliga kampen syntes litet av i Sveriges läkarförbund, som i början 
mest fungerade som en klubb. Inte förrän på 1940-talet blev den fackliga profi-
len tydlig. Men förbundet fungerade som remissinstans redan 1911 i kontakter 
med landsting, städer, Medicinalstyrelsen och Socialstyrelsen. Förbundet tog 
också kontakter med läkare som satt i riksdagen. Under 1930-talet ökade re-
missärendena på grund av regeringens reformarbete omkring samhällsfinansie-
rad sjukvård. Efter andra världskriget blev det också vanligare att de fackliga 
organisationerna kom med redan i utredningsarbetet däribland Sveriges läkar-
förbund.166 Motzi Eklöf som studerat läkarnas identiteter, intressen och ideal 
under 1890�1960 menar med stöd av en statsvetenskaplig studie att det är först 
i mitten på 1940-talet som läkarna började utveckla ett självmedvetande som fri 
profession.  

Svenska Läkartidningen blev från start 1903 språkröret för Sveriges läkarför-
bund och från 1904 kom den varje vecka. Svenska Läkaresällskapet ville 1912 
köpa tidskriften för att slå samman den med den egna Hygiea, men lyckades 
inte. På 1960-talet anställdes en journalist som chefredaktör vilket upprörde en 
del. Men det visade sig vara en lyckad satsning och blev en viktig källa för dags-
pressen i sin medicinska rapportering.167 

Mellan 1920 och 1940 fördubblades antalet läkare, från 1600 till 3200. De 
mötte en arbetsmarknad som styrdes av arbetsmarknadens villkor, med tjänst-
göring med låg eller i vissa fall ingen lön och boende på sjukhuset. Många av 
dessa läkarstudenter kom från enklare förhållanden än sina företrädare och två 
tredjedelar av de nya underläkarna hade stora studieskulder. Underläkarna bil-
dade en egen fackförening 1921 SYLF, Sveriges Yngre Läkares Förening som då 
anslöts till Svenska Läkarförbundet som en lokalavdelning, medlemsantalet 
ökade markant under 1930-talet. Under de svåra åren kring trettiotalet var det 
flera andra akademikergrupper som också upplevde svårigheter och 1943 bilda-
des SYACO – Sveriges yngre akademikers centralorganisation som senare blev 
SACO 1947.168 

                               
165 Schöldström, 2003, s 23. 
166 Eklöf, 2000, s 232, Schöldström, 2003, s 24�25. 
167 Schöldström, 2003, s 25. 
168 Schöldström, 2003, s 28�29.Eklöf, 2000, s 209. 
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Läkarens fria utövning 
Läkarens handlingsfrihet och suveränitet har att bland annat att göra med sta-
tens auktorisering och legitimering av yrket. Eva Palmblad har i sin bok ”San-
ningens gränser” om undersökt kvacksalveriet i Sverige mellan 1890�1990. Hon 
menar att läkarnas sociala och professionella utveckling delvis beror på hur 
läkarna med stöd från politiska och parlamentariska krafter, manövrerat ut 
”kvacksalvare”. Genom att aktivt bevaka ”sanningen”, både inom och utanför 
medicinen har det skapats ett fält för maktstrider om vem som är den rätta 
läkaren, den rätta patienten och den rätta behandlingen. Detta har också bidra-
git till läkarnas professionalisering.169 

Läkarnas fria utövning � den professionella autonomin och relaterade privi-
legier har vid ett flertal tillfällen utmanats. Till exempel i slutet på 1940-talet då 
den Höjerska utredningen lade fram sitt betänkande, där läkarnas rätt att utöva 
privat eller halvprivat verksamhet vid de öppna mottagningarna ifrågasattes och 
då läkarförbundet åberopade läkarnas ställning som fri profession.170 I många år 
var det till exempel inte tillåtet för andra än läkare att inneha klinikchefstjänster 
inom hälso- och sjukvården. Detta grundade sig i 1864 års förordning om lasa-
rettens direktion grundlades läkarens överordnade ställning i sjukhusens direk-
tioner.171 1948 kom den Höjerska utredningens betänkande med en rad radikala 
förslag på reglering av den öppna sjukvården vid sjukhusen. Bland annat före-
slogs att sjukhusen tog ansvar för de öppna mottagningarna, varvid läkarnas 
”extralön” skulle ersättas med lön från landstinget, en stomplan skulle upprättas 
för den fortsatta utbyggnaden av öppenvården (det gällde även sinnesjukvår-
dens öppna mottagningar), en ökad satsning på förebyggande vård och änd-
ringar i sjukförsäkringen, decentralisering av Medicinalstyrelsens administrativa 
uppgifter, utökad antagning till de medicinska fakulteterna och att ämnena psy-
kologi, socialmedicin och sociologi skulle få ökat utrymme i läkarutbildningen. 
Betänkandet resulterade inte i en proposition, mycket beroende på läkarkårens 
starka protester under ledning av läkarförbundets ordförande, som åberopade 
läkarnas ställning som fri profession. Denna strid om läkarnas rätt till utövandet 
av privat vård rönte uppmärksamhet och omtalades från läkarnas håll som ”so-
cialiseringshotet”. Gustafsson menar att denna debatt drog bort intresset från 
de egentliga principiella frågorna om öppenvården och dess relationer med 
annan vård samt den långsiktiga planeringen av hela vårdsystemet.172 Trots den 
uteblivna propositionen fanns Höjers idéer kvar och trängde sig långsamt in i 
utvecklingen. Landstingens övertagande av provinsialläkarväsendet 1963 kan ses 
som exempel på detta. Eklöf menar att detta motstånd från Läkarförbundets 
sida fick dem på total kollisionskurs mot Medicinalstyrelsen och dess generaldi-

                               
169 Palmblad, 1997, s 5, 10, 14. 
170 Gustafsson, 1987, s 364ff. 
171 Gustafsson, 1987, s 296. 
172 Gustafsson, 1987, s 364ff. Höjer var generaldirektör vid Medicinalstyrelsen från 1935, social-

demokrat med radikal framtoning. Ibid. 
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rektör Axel Höjer. Detta medförde troligtvis att Läkarförbundet inte blev en 
självklar remissinstans i det politiska hälso- och sjukvårdsarbetet utan att de 
medicinska fakulteterna tillmättes större auktoritet och nådde större framgångar 
i det politiska arbetet än fackförbundet. Relationerna och möjligheterna till att 
medverka i hälso- och sjukvårdspolitiken förändrades på 1970-talet då Läkar-
förbundet visade större samarbetsvilja med statsmakterna.173 

Etik och kåranda 
Hippokrates ed är starkt symboliskt förknippat med läkargärningen. Många 
hävdar också att de moderna etiska läkarreglerna haft den som norm, men stu-
dier har visat att det rör sig om en myt och har på senare tid kallats ”den hip-
pokratiska fotnoten”.174 Den har dock haft en moraliskt självreglerande funk-
tion för läkarna enligt Karin Johannisson. Symboliken i att svära eden är talande 
för att den haft religiösa förebilder och kallet blir en del av sinnebilden av läka-
ren.175 I kallet ingick också bilden av läkaren arbetade i allmänhetens intresse, 
utan egenintresse, till exempel som samhällets väktare mot ohälsan och även 
bekämpandet av falska profeter, mot kvacksalveriet var en del i uppdraget.176 

Motzi Eklöfs avhandling om ”Läkarens ethos” innehåller bland annat en 
analys av läkaretiken i samband med den svenska läkarkårens organisering. Det 
fanns ett utbrett motstånd mot införandet av kollektiva etiska regler vilket enligt 
henne har sin grund i motstånd mot läkarkårens kollektivisering och förvand-
ling till ett yrke som alla andra. Att avskaffandet av de gamla läkarederna inte 
sörjdes av Svenska Läkaresällskapet ser hon också som ett tecken på att man 
värderade en individuell etisk hållning, som gav läkarkåren högt anseende.177 
Några exempel på tongångar som kunnats höras i diskussionerna rörande eti-
kens vara ges i kommande avsnitt. 

I början av 1900-talet i samband med Svenska läkarförbundets bildande kun-
de man i ett upprop få veta att de svenska läkarnas anseende var i fara:  

 
 …af gammalt, Sveriges Läkarkår intagit en hög ståndpunkt i etiskt och socialt 
hänseende, men hur allvarliga farhågor hafva uppstått hos ett stort antal av kå-
rens medlemmar, att det vid rådande svåra konkurrensförhållanden och till följd 
av utifrån verkande krafter, som sträfva att undergräfva läkarens sociala ställ-
ning, kan bli svårt att bevara detta anseende oförkränkt.178 

Att gå samman i en förening skulle ”bevara den svenska läkarkårens från äldre 
generationer nedärfvda höga ståndpunkt, och att vidmakthålla en god och vär-

                               
173 Eklöf, 2000, s 231, 255. 
174 Eklöf, 2000, s 187. 
175 Johannisson, 1994. 
176 Palmblad, 1997, s 38, 75, 105ff. 
177 Eklöf, 2000, s 253�254, se också Gustafsson, 2000, s 27ff om tro- och huldhetseder och 

befattningseder i den svenska ämbetsmannastaten. 
178 Nilsson, 2003, s 71. 
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dig anda inom kåren”.179 Men vad var det som hänt för att föranleda detta upp-
rop? Till att börja med kan vi notera en snabb ökning av läkare av dessförinnan 
mellan 1880�1900, då kåren fördubblades från 600�1200 läkare. I takt med in-
dustrialiseringen och mer effektiva jordbruk gav det bättre ekonomiska förut-
sättningar för högre studier för barn från medelklass och jordbrukshem, vilka 
såg läkaryrket som en alternativ bana till prästyrket. I den ökade konkurrensen 
framförallt i storstaden fanns det bland de äldre kollegorna farhågor om sjun-
kande ersättningar och sämre arbetsvillkor samt att kollegialiteten skulle mins-
ka.180 Det tycks också som om det handlade om att skola in de nya läkarna till 
att bete sig som läkare bör. Det hölls livliga diskussioner om läkare och patient-
relationen och det kollegiala uppträdandet i Stockholms läkarförening, där man 
ansåg att ett regelverk behövdes. Men det blev aldrig några etiska regler den 
gången och när väl Svenska läkarförbundet var bildat, tystnade debatten. 1927 
lämnade stockholmsföreningen sitt yttrande i frågan. Man ansåg att etiska regler 
inte behövdes och att det i alla fall var omöjligt att formulera sådana och hänvi-
sade till fyra uppsatser som skrivits i ämnet. I en av uppsatserna, som skrivits av 
Israel Hedenius, (vars far för övrigt var professor i patologi i Uppsala), stod det 
om läkarens fostran till och i sitt kall: 

 
…var utgångspunkten att en framgångsrik utövning av läkekonsten krävde läka-
rens egen fostran för sitt kall. Ett alltför tydligt intresse för mat och dryck, ’flab-
bighet’ samt råa läkarhistorier i sällskapslivet nedsatte läkarens anseende. Utöver 
njutningslystnad kunde frestelser som penningbegär, yrkesavund och oförsiktig-
het vid givna förtroenden dyka upp. Formella regler var obehövliga, läkaren 
skulle i sitt samvete själv äga en oskriven etisk lag. De som inte hade en levande 
etisk känsla måste uppfostras och det bästa var undervisning i läkaretik under 
studietiden.181 

Frågor om läkarens ställning mellan makthavare och patient blev aktuella i 
skuggan av Hitlerepoken och 1947 bildades World Medical Association. Året 
därpå antog man det som kallades för Genèvedeklarationen, en slags moderni-
serad Hippokrates ed. 1951 antogs den svenska varianten: Codex Ethicus Medi-
corum Svecorum, som bestod av 15 paragrafer.182 

Motzi Eklöf ger i sin avhandling en fördjupad version av detta. Hon menade 
att det fanns ett motstånd mot att föra in kollektiva etiska regler, vilket kunde 
tolkas som tecken på splittrad yrkeskår med medlemmar som hade tvivelaktiga 
etiska hållningar. Däremot var det lättare att framhäva en immanent etik med 
betoning på yrket som ett kall och i mänsklighetens tjänst. I mitten på 1950-talet 
blev denna etik en resurs, ett retoriskt verktyg i framhävandet av läkarnas auto-
nomi. Tanken om läkarens yrke som ett kall och reproduktionen av ”den goda 
läkaren” som dygd försvårades dock i takt med den stora ökningen av antalet 
                               
179 Ibid. 
180 Schöldström, 2003, s 19, 21. 
181 Nilsson, 2003, s 75. Se också Eklöf, 2000, s 214ff. 
182 Nilsson, 2003, s 77. 
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läkare och demokratiseringen av vården, men också i den motsättning som det 
innebar att kallet inte fick ”besudlas med profanerande diskussioner om ersätt-
ning och arbetstid”.183 I sin avhandling formulerar hon en förskjutning som ägt 
rum, från den individuella läkaretiken grundad på ett hippokratiskt synsätt och 
som omfattar relationen mellan läkare och patient till en kollektiv etik grundad i 
kristen syn och som omfattar individen och samhället. Dock lever myten kvar 
om att läkarreglerna bygger på den hippokratiska eden. I exemplet ovan be-
skrivs de moderna läkarreglerna som en moderniserad form av den hippokra-
tiska eden. Denna myt kan leva vidare just därför att hänvisningen till Hippok-
rates tid talar för att läkaryrket är en uråldrig konst med anor och detta får stor 
ideologisk kraft för läkarkåren att hävda en ackumulerad kunskapsbas och verk-
samhet som bygger på etik och altruism. Detta ger en bild av läkarens ethos som 
något som går utöver den formella utbildningen och som präglas av heder.184 

Den svenske läkarens ethos har byggts upp genom läkarkårens framväxt, or-
ganisering, debatter och ställningstaganden under lång tid. Eklöf visar i sin av-
handling linjerna som framträtt 1890�1960. Frågorna har handlat om huruvida: 

 
� läkaryrket ska vara ett kall eller yrke, 
� tyngdpunkten i läkarens verksamhet ska ligga på vetenskapliga 

fakta eller en mer intuitiv läkekonst, 
� det är mer analys eller mer syntes som behövs, 
� inriktningen bör gå mot en ökad specialisering eller en utarbe-

tad helhetssyn, 
� det är individualism eller kollektivt tänkande som bör råda i 

olika avseenden, och om 
� det är läkarens privata eller samhälleliga verksamhet som bör 

dominera vården. 
 
Dessa frågor kan också sägas ha handlat om  
� var gränsen ska gå mellan läkaren och kvacksalvaren, 
� mellan den äkta och den falske läkaren, 
� mellan den gode läkaren, och om 
� vad som utgör eller borde utgöra läkarens ethos.185 

Läkarens ethos har således förhandlats fram och fortsätter att göra det. Skillna-
derna i identiteter, intressen och ideal uttrycktes också genom den yngre gene-
rationens läkare och den äldre generationen läkare, mellan svenska och utländs-
ka läkare, stadsläkarna och landsortsläkarna samt mellan specialisten, generalis-
ten och hygienikern. Det fanns också skillnader mellan den manlige läkaren av 
börd med ”internaliserad manlig hederskodex” och den kvinnliga läkaren av 

                               
183 Eklöf, 2000, s 230, 233, 254. 
184 Eklöf, 2000, s 240�243. 
185 Eklöf, 2000, s 341�342. 
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annat ursprung. Eklöf menar att Läkarens ethos tycks vara knutet till bilden av 
den ideale enskilde läkaren, som representerar hela läkarkåren. Den kollektivt 
framträdande läkarkåren med sin heterogenitet menar hon skulle vara en nack-
del i ”imagehänseende”.  

Sammanfattningsvis ingår det således i mytbilden, enligt Eklöf att läkare ar-
betar enligt Hippokrates ed, vilket innebär att läkaren ska ha omtanke om män-
niskor, driven av människokärlek och att man ska arbeta för de sjukas bästa. 
Osjälviskheten och neutraliteten finns där liksom respekten � inte bara för 
patienten utan för kollegor, yrkets ära och traditioner. Den moderna läkaren ska 
också handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, (så som det är 
skrivet i den svenska versionen av de etiska reglerna), vilket stärker bilden av 
läkaren till expert.186 Som sådan hanteras fakta objektivt, det vill säga utan vär-
deringar medan den vanliga medborgaren handlar i enlighet med sina intressen 
och värderingar.  

Särskiljning, kategoriseringsprocesser och statistik 
I slutet på 1700-talet och framförallt under 1800-talet skedde en allt tydligare 
särskiljning i samhället. Dövstumma och sinnesslöa särskiljdes från sinnessjuka, 
som i sin tur placerades på institutioner.187 1890 tillkom till exempel en regel i 
folkräkningen som möjliggjorde särskiljandet av idioter och sinnesslöa.188 Folk-
räkningarna bidrog till utvecklingen av den offentliga statistiken, som med tiden 
erbjöd allt fler kategorier. Prästerna var också enligt en ny lag 1860 skyldiga att 
registrera alla blinda, döva, lytta (vanföra), fallandesjuka (epileptiska) och sin-
nesslöa.189 Framväxten av statistiken, dess potentiella kraftfullhet och vida an-
vändningsområden kan man tidigt hitta i det växande intresset för hälsan hos 
folket. Men omsorgerna om folkhopens hälsa och tillväxt på 1600- och 1700-
talen var inte uttryck för humanistiska tankegångar, utan grundade sig i natio-
nalekonomiska och maktpolitiska intressen, med riklig tillgång på arbetskraft 
som mål, det vill säga utifrån de merkantilistiska idéerna. Dessa intressen drev 
på inventeringar av landets tillgångar och fick till följd att Tabellverket inrätta-
des 1749.190 En viktig grund för inventeringarna var dock redan lagd i och med 
prästernas bokföring av befolkningen i prästernas mantalslängder från 1686 års 
kyrkolag.191 Befolkningsstatistiken bars således organisatoriskt upp av prästernas 
arbete.192 Tabellverkets möjligheter att övervaka hälsan hos folket blev ett kraft-

                               
186 Eklöf, 2000, s 340. 
187 Ohlsson och Qvarsell, 2000, s 23. 
188 Förhammar, 2004, s 42. 
189 Ohlsson och Qvarsell, 2000, s 23. 
190 1756 ombildades Tabellverket till Tabellkommissionen, ett nytt ämbetsverk, 1858 bildades 

Statistiska Centralbyrån, Sköld, 2000, s 44, 47. 
191 Gustafsson, 1987, s 162. 
192 Sköld, 2000, s 42. 
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fullt verktyg bland annat i det kommande samhällsmedicinska reformarbetet 
och i beräkningar av befolkningstillväxten.193 När de gäller de funktionshindra-
de var 1860 den första gången det angavs antalet individer som var svagsinta, 
blinda och döfstumma i folkräkningen. Innan dess, under perioden 1775�1800, 
fanns en särskild rubrik ”Lytta och bräckliga av alla stånd i städerna och på 
landet, såsom galna, blinda, döva, stumma, som till arbete äro oskickliga eller av 
ålder vanföra”.194 När det insamlade materialet skulle sammanställas i mitten på 
1700-talet kännetecknades arbetet i Tabellkommissionen av en väldig optimism, 
med räknekonstens hjälp skulle man ta tillvara naturtillgångar och beräkna antal 
yrken som behövdes eller hur stor jordburksareal man skulle behöva odla. 
Dödsorsaksregistret som var omfattande, förändrades till det sämre under åren 
1831�1911. Orsakerna var att det alltmer betungande registrerandet som sköttes 
av prästerna och som därför klagade över detta. Man skulle därefter enbart 
rapportera dödsfall i smittkoppor, barnsbörd, svårare farsoter eller våldsamma 
dödsfall. 1911 återupptogs den mer detaljerade registreringen.195 I rötterna från 
merkantilismens intresse för folkhopens hälsa och framväxten av det väster-
ländska kapitalistiska samhället har medicinen spelat en avgörande roll tillsam-
mans med centralmakten genom att övervaka hälsan hos ”samhällskroppen”.196 
Sverige (och Finland) har genom sitt rika insamlade och tidiga material en unik 
position internationellt sett. Inget annat land har en så detaljerad befolknings-
statistik.197 

Läkarna var överhuvudtaget mycket intresserade av den avvikande kroppen 
på 1800-talet. I de medicinska facktidskrifterna var det vanligt med berättelser, 
avritade kroppar och fotografier av missfoster. Det var i huvudsakligen de ana-
tomiska avvikelserna som beskrevs. Man övertalade föräldrar till missbildade 
barn att lämna kroppen till dissektion, ibland förekom också att man obducera-
de mot föräldrarnas vilja. Den missbildade kroppen ansågs tillhöra vetenskapen. 
Man sökte i hela landet och rapporter strömmade in från olika håll. Parallellt 
med dessa beskrivningar av avvikelser förkom också beskrivningar av den nor-
mala kroppen. Genom dessa kartläggningar lades grund för utvecklingen av allt 
mer förfinad kategorisering, det vill säga diagnosticeringen. Genom rätt diagnos 
kunde rätt behandling komma till stånd och de botbara skulle skiljas från de 
icke botbara.198 För avvikelser när det gäller syn, hörsel, rörelseförmåga eller 
mental utveckling har särskiljandet funnits länge och har rötter i praktiker från 
fattigvården då de värdiga fattiga (de som ville arbeta men inte kunde) skulle 
åtskiljas från de ovärdiga fattiga (som kunde arbeta men inte ville).199  

                               
193 Sköld, 2000, s 21, 30, 48�49 samt Gustafsson, 1987, s 160�163. 
194 Förhammar, 2004, s 39. 
195 Sköld, 2000, s 48. 
196 Gustafsson, 1987, Förhammar och Nelson, 2004b, Beronius, 1994, Palmblad, 1997, s 37, 

Eriksson och Qvarsell, 2000b. 
197 Sköld, 2000, s 22. 
198 Ohlsson, 2004, s 93ff. 
199 Ohlsson och Qvarsell, 2000. 
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Vi har i kapitlets början kunnat följa hälso- och sjukvårdens organisering 
som följt ett mönster från senmedeltiden. Vad som också framkommit är att 
man genom de låsta beslutskontexterna, formulerat utredningsuppdrag utifrån 
de praktiska problem som uppstod i de befintliga systemen.200 Det handlar såle-
des om ett socialt kartläggningsarbete som närdes av det svenska utredningsvä-
sendet och som formulerade sina problem utifrån de praktiska samhällsbeho-
ven. Fram till 1950-talet har den politiska avsikten varit tydlig och denna var 
grundad i en föreställning om att de inventerande undersökningarna i naturalhi-
storisk ”Linnéanda” kunde ge en grund för en bättre och mer rationell sam-
hällsorganisation i aviskt för att förbättra och förädla tillvaron. Forskaren sågs 
som en socialreformator och det statliga utredningsväsendet fungerade som en 
plantskola för unga forskare ända sedan 1800-talets mitt. En allt tydligare sepa-
ration mellan politiken och vetenskapen skedde under 1900-talets första hälft. 
Den ideale forskaren blev då alltmer objektiv och integrerad i universitetsvärl-
den.201 Även om de finns de som hävdar att symbiosen mellan socialpolitiken 
och socialvetenskapen lever kvar än nutid och omfattar även välfärdsstatens 
professioner. De förenas i ett ”förnuftigt och moraliskt projekt”, nämligen att 
”lysa upp dunklet kring ohälsan och missanpassningen i det moderna samhäl-
let”.202 

Medicinalstyrelsen � i gränslandet mellan politik och 
ämbetsmannauppdrag  
Under 1800-talet fanns flera ämbetsmän som inspekterade olika verksamheter, 
rapporterade om missförhållanden och också kritiserade verksamheterna, vilket 
i sig kunde tolkas som en illojal handling. Inom ämbetsverket Medicinalstyrel-
sen och dess föregångare har det funnits både verkschefer och anställda som 
arbetat med stor självständighet och som påverkat den allmänna opinionen. 
Detta har varit möjligt att göra eftersom man kunnat hänvisa till sin roll som 
medicinsk expert men också för att man systematiskt samlat kunskap om de 
verksamheter man hade ansvar för att övervaka. De har då kunnat argumentera 
för sin sak med väl underbyggd information och dessutom haft möjlighet att 
påverka vårdideologierna. Man kan säga att de verkade i ett gränsland mellan 
politiken och ämbetsmannauppdraget.203 En ökad aktivitet bland läkarna på den 
politiskt-parlamentariska nivån kunde iakttas under den senare delen av 1800-
talet.204 

                               
200 Gustafsson, 1987, s 340ff, 354ff. 
201 Eriksson och Qvarsell, 2000a, s 10�15. 
202 Börjesson, Palmblad, et al., 2005, s 18. 
203 Qvarsell, 2000. 
204 Palmblad, 1997, s 38ff. 
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Medicinalstyrelsen slogs samman med Socialstyrelsen 1967. Den tidigare So-
cialstyrelsen inrättades 1912. Medicinalstyrelsen däremot har en lång historia, 
som beskrivits ovan och utvecklats nära centralmakten. Ett nära förhållande till 
centralmakten har således gynnat medicinen.205 Ståndsriksdagen avskaffades 
1865, men under tiden tvåkammarriksdagen verkade, det vill säga från 1867 fram 
till 1905 var det hela 90 % av stadsråden som hade en ämbetsmanna- eller offi-
cerskarriär bakom sig. 1917 var det fortfarande ca 60 % som kom från ämbets-
verken, en tredjedel av dessa var adelsmän. Strax innan första världskriget hade 
bara en tredjedel av Sveriges befolkning rösträtt.206 Flera av Medicinalstyrelsens 
ämbetsmän gick över till riksdagen, till exempel Alfred Petrén satt i statsutskot-
tet 1917�1919,207 och Georg Schuldheis, 1903. Schuldheis var 1901 överinspek-
tör för sinnesslövården och samtidigt den första inspektören för vanförevården. 
Hans roll i att yttra sig över vanförevårdsföreningarnas framställanden om 
statsbidrag har varit betydelsefull för vanförevårdens etablering. Han som me-
dicinare förstod också väl ortopedernas önskan om att inrätta ortopediska kli-
niker vid anstalterna. Han efterträddes av Alfred Petrén 1909 med samma an-
svar.208 Medikaliseringen av allt fler samhällsområden kan förklaras med det 
funnits inflytelserika läkare som både varit akademiker och ämbetsmän i Medi-
cinalstyrelsen såväl som politiker i riksdagen.209 

Av speciellt intresse vill jag i detta sammanhang lyfta fram en stor inventer-
ing som Medicinalstyrelsen fick i uppdrag att genomföra vid sekelskiftet 1900. 
Uppdraget var att kartlägga hur många sinnesjuka och sinnesslöa det fanns i 
landet, för att kunna beräkna behovet av anstalter. Tanken var att undersöka 
alla sinnesjuka eller sinnesslöa i landet, men det visade sig vara ett mycket stort 
och svårt men framförallt kostsamt uppdrag. Statistiska centralbyrån föreslog 
att man skulle använda den ”s.k. representativa metoden”, som ännu inte var 
riktigt etablerad, därav användes uttrycket � den så kallade. Den traditionella 
medicinska metoden, inventeringen där man skulle undersöka varje patient 
ställdes mot det vetenskapliga arbetssättet. Efter flera diskussioner, avgjordes 
frågan till det senares fördel. Det dåvarande medicinalrådet Georg Schuldheis 
som 1902 blev överinspektör för sinnessjukvården ansvarade undersökningen 
och hade en statistiker till hjälp. Resultaten tolkades i ett naturgeografiskt per-
spektiv och utredningen fick stor betydelse för utbyggnaden och lokaliseringen 
av de kommande anstalterna. Man kan på så sätt se Medicinalstyrelsen som en 
entreprenör på det socialvetenskapliga området och att statens intresse tvingade 

                               
205 Gustafsson, 1987, s 346. 
206 Therborn, 1988, s 34. 
207 Holme, 1996, s 177. 
208 Holme, 1996, s 181. 1915 blir ortopeden Anders Wide inspektör över vanförevården fram 
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Medicinalstyrelsen att samla in uppgifter och bearbeta dessa med allt mer sofis-
tikerade metoder samtidigt som man skulle hålla kostnaderna nere.210 

Historisk översikt av organisering för avvikande barn 
Avvikande barn har uppmärksammats på skilda sätt igenom historien. Beroen-
de på vem som ansvarat för barnen och i vilket sammanhang barnen tagits om 
hand har det avvikande barnet skapats som objekt. Vilka traditioner fanns det 
av att ta hand om barn med funktionshinder tidigare? Vilka särskiljningar gjor-
des och vilka institutioner byggdes för dem? Jag har i detta avsnitt valt att foku-
sera den institutionella historien för barn med handikapp. Det har dock inte 
varit möjligt att följa enbart anstalter för barn med funktionshinder eftersom 
organiseringen i hög grad varit beroende av vad som ordnades för vuxna inom 
samma kategori.  

I Barnanstaltsutredningen från 1965 ges en återblick på utvecklingen av insti-
tutionsvården av barn i Sverige. Den allra första institutionen anges vara helge-
andshusen på 1200-talet, därefter hospitalen. Dessa tog hand om föräldralösa 
barn och gav dem en nödtorftig försörjning. Det var framförallt kyrkor och 
kloster som tog sig an denna uppgift, men snart kom också välgörenhetsföre-
ningar, gillen och ordnar att tillhandahålla fattigvård. 1527 överfördes den kol-
lektiva hjälpverksamhet som fanns från kyrkan till staten. Under medeltiden 
gjordes ingen skillnad på barn och vuxna och inte heller 1571 års hospitalord-
ning utan syftade till att socknarna skulle förmås anordna egna fattigstugor. 
Först 1619 i författningen om städernas styrelse och 1624 års hospitalordning 
uppstår begreppet ”barnhus” för första gången. 1624 års hospitalordning med-
förde bildandet av ”Kronobarnhuset” som var föregångare till Allmänna Bar-
nahuset. Kronobarnhuset använde sig av tvångsarbete och straffinrättningar 
fram till 1757 och slogs samman med Politiebarnhuset 1785 till Allmänna Bar-
nahuset, som därmed fick ansvar för 343 barn. Det hade dock karaktär av ge-
nomgångsanstalt för placering av barn på fosterhem. Genom den höga dödlig-
heten och en ogynnsam social utveckling hos barnen hade man erfarit att lång-
varig vistelse vid stora anstalter inte var bra. Sedan 1845 hade man inlett ett 
samarbete med Karolinska institutet i studiet av barnsjukdomar, där man inrät-
tat speciella sjukavdelningar, som fungerade som utbildningsinstitutioner för 
blivande barnläkare � pediatriker.211 

Människor med de traditionella funktionshindren togs vanligen om hand ge-
nom socknens/städernas fattigvård, arbetsstugor eller hospital under 1700-talet. 
Ett vanligt sätt att dela in kategorin funktionshindrade är i de traditionella funk-
tionshindren, de lytta � sinnesslöa, blinda, döva och vanföra, som under 1900-
talet utvidgades med de medicinska funktionshindren � funktionshinder som defi-
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nieras genom sjukdomsdiagnoser.212 I den offentliga statistiken kan kategorierna 
spåras tillbaka till 1775, då under en särskild rubrik ”Lytta och bräckliga av alla 
stånd i städerna och på landet, såsom galna, blinda, döva, stumma, som till ar-
bete äro oskickliga eller av ålder vanföra”. 1890 började man särskilja idioter 
från sinnesslöa genom tillkomsten av en regel i folkräkningen. Regeln innebar 
att idioter en gång ”haft sitt förstånd” intakt och sinnesslöa var av födseln 
”mindre vetande” och som aldrig ägt fullt förstånd.213  

Institutioner och skolformer hade skapats av olika pionjärer under 1800-talet 
för barn med de traditionella funktionshindren, blindhet, döv(stum)het, sinnesslö-
het och vanförhet. För vissa av pionjärerna fanns det dock till en början en 
diffus föreställning om vilket klientel man skulle inrikta sig på och man uttryck-
te det som att man ville göra insatser för behövande barn. Denna obestämdhet 
kan möjligtvis ha att göra med att man ville försöka bredda möjligheterna till att 
erhålla medel från staten, då man inte visste vilket klientel som staten priorite-
rade.214 Den tidiga och grova indelningen i de traditionella funktionshindren 
blev styrande princip för uppbyggnaden av anstalter, dess vårdkategorier och 
ideologier. Grunden var redan lagd genom de traditionella organisationsfor-
merna som beskrivits av Gustafsson.215 Utvecklingen för funktionshindrade 
under 1900-talet har följt den tredelade indelningen i kroppssjukvård, sinnesjuk-
vård och sociala insatser.  

Följande avsnitt avser att översiktligt följa utvecklingen gällande institutioner 
för barn som ansetts vara avvikande. Tidsperioden i detta avsnitt handlar om 
tiden före 1960-talet. Översikten gäller främst institutioner för rörelsehindrade 
barn, utvecklingsstörda barn samt flerhandikappade barn med sitt primära han-
dikapp i något av det tidigare nämnda funktionshindren. Detta har att göra med 
avhandlingens avgränsning av verksamheter, där huvudsakligen följande verk-
samheter finns med: pediatrisk habilitering, cp-vård eller vården av psykiskt 
utvecklingshämmade.216  

                               
212 Förhammar, 2004, s 40ff. Med Carl von Linnés anteckningar från Orsa kan silikos sägas vara 

den första beskrivna invalidiserande yrkessjukdomen. 1851 gick sjukdomen under namnen 
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dervisningsanstalter för döva och blinda barn, där vårdinslaget kan förmodas vara litet. De 
praktiker som fokuserats under den här tjugoårsperioden är cp-vården och vården av de psy-
kiskt utvecklingshämmade, båda hade reformerats under mitten på 1950-talet med ny lag-
stiftning och upprustningar eller uppbyggande av nya vårdformer och kan på så sätt betraktas 
vara under omvandling under den aktuella perioden. Historiken för dessa kategorier blir där-
för också mer översiktlig. 
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De blinda och döva barnen  
Den första svenska anstalten för en handikappkategori inrättades i början av 
1800-talet och inriktade sig på blinda och dövstumma.217 Det var Manillaskolans 
grundare Per Anton Borg som 1808 fick anslag för ”att använda sin omsorg på 
blindas och dövstummas undervisning.” Manillaskolan var ensamt i landet till 
1800-talets mitt, då fler mindre skolor startades, 1880 var det ett tjugotal. De 
blinda undervisades vid samma institut till 1817, då man hade fått för sig att det 
inte behövdes någon särskild undervisning för de blinda. Man återupptog dock 
undervisningen 1846 och 1879 inrättades ett särskilt institut för de blindas un-
dervisning, som kom att kallas Tomteboda. 1884 startades en förskola i Växjö 
för blinda barn.218 1878 utreddes dövstumsundervisningens organisering och 
1880 skedde det samma för blindundervisningen. Utredningarna förordade 
skolplikt för grupperna, vilket det också blev. 1889 för döva barn och 1896 för 
blinda barn.219 Undervisningen för döva och blinda skulle vara innehållsmässigt 
vara likvärdigt med folkskolans.220 Det fanns ett intresse från statens sida när 
det gäller medicinsk behandling och utbildning rörande de medicinska aspek-
terna av blindhet. Blindanstalterna fick därmed tidigt tillgång till avancerad dia-
gnosticering och vård. När anstalten för dövblinda förlades till Lund, var närhe-
ten till ett universitet viktigt. Helt oemotsagt var det inte, i 1913 års utredning 
om dövblindväsendet, uttalade sig en sakkunnig inom dövblindområdet att 
anstaltens huvuduppgift inte var att ”tillhandahålla studiematerial åt vetenska-
pen”.221 Staten tog över ansvaret för de dövas undervisning 1938.222 I betänkan-
det från Dövstumutredningen 1947 föreslogs att dövstum skulle bytas ut mot 
döv, det skedde inte förrän 1953 efter beslut av Skolöverstyrelsen.223 

De vanföra barnen 
En pionjär inom vården för de vanföra barnen var Ebba Ramsay, som inrättade 
ett hem för vanföra barn 1874, men övergick så småningom att enbart ta emot 
epileptiska barn.224  

Föreningen för Bistånd till Lytta och Vanföra som bildades 1891 i Stockholm var 
en tidstypisk filantropisk förening. Den delade aspekter såsom motiven, idéhi-
storia (med influenser från Danmark), sättet hur den bildades, medlemmarnas 
sociala bakgrund och innehållet i verksamheten. Men på en punkt skiljde den 
sig från andra genom sitt intresse för de sociala aspekterna enligt Lotta Holme, 
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som skrivit en avhandling om vanförevårdens utveckling i Sverige.225 Vanföre-
frågan engagerade ortopeder i verksamheten nämligen inte bara ur medicinsk 
teknisk synpunkt utan också socialt, detta innebar att man till exempel försökte 
hitta finansiärer till den dyra ortopediska utrustningen, samt hjälpmedel till 
eleverna. Det ingick dessutom i föreningens arbete att hitta arbete till sina ele-
ver efter avslutad skolgång.226 

Fyra vanförevårdföreningar i Göteborg, Karlskrona,227 Helsingborg och 
Stockholm gjorde sedan 1900 gemensam sak och ansökte om statsbidrag för 
undervisningsanstalter. Det var första gången sedan 1868 vanförefrågan kom 
upp i riksdagen.228 Svenska Vanföreanstalternas Centralkommitté � SVCK bildades 
1911 som samarbetsorgan mellan de tre återstående vanföreanstalterna.229 Patrik 
Haglund blev dess föreståndare, han var också den första professorn i ortopedi. 
Han var för övrigt den som haft det största inflytande på vanförevårdens tidiga 
utveckling 1903�1920 och var omtalad som legendarisk. Han arbetade för en 
professionellt driven, statligt finansierad vanförevård med inslag av sjukgymnas-
tik, yrkesutbildning och hemmet eller anstalten. Organiseringen skulle ske efter 
ortopedins utvecklingsbehov och förebild för denna vision där medicinen prio-
riterades fanns i Danmark med Hans Knudsen i spetsen. För att åstadkomma 
detta krävdes centralisering, specialisering och professionalisering.230 Central-
kommittén var därför ett viktigt medel i att utöka vanförevården. Man ville 
inrätta en byråföreståndare och en sekreterare och upprätta ett nationellt kon-
taktnät med personer som kunde hitta vanföra som ännu inte var kända för 
vanförevården, någon tillförlitlig statistik över vanföra fanns inte vid denna 
tidpunkt. Med SVCK som plattform kunde Haglund etablera viktiga kontakter 
utanför vanförevården. Haglund fanns i Stockholm och genom att administra-
tionen för vanförevården handlades av honom hade det första steget åstad-
kommits; centraliseringen av makt. Efter etablerandet började ett intensivt upp-
lysningsarbete för att göra vanförevården känd inom sjukvården och kommu-
nerna, man anslöt sig också till Centralförbundet för socialt arbete 1913.231  

De vanföra barnen232 togs annars om hand vid vanföreanstalternas skolhem. 
För de vanföra bildades en skola i Göteborg 1885, vilken inriktade sig främst på 
ungdomars yrkesutbildning, för de mindre barnen var det troligen hemunder-
visning som gällde.233 De vanföra barnen gick in under den vanliga skollagen 

                               
225 Holme, 1996, s 160�162. 
226 Ibid. 
227 Karlskronaanstaltens verksamhet lades ned ungefär vid samma tid. Holme, 1996, s 173. 
228 Holme, 1996, s 172. 
229 Svensk vanföretidskrift, 1967, julnumret, s 2�7. 
230 Holme, 1996, s 192�194. 
231 Holme, 1996, s 211�212, se även 234ff för en mer detaljerad beskrivning av SVCKs verk-
samhet fram till 1920. 
232 Till de vanförhet kunde hänföras de som insjuknat i polio och rakitis, sviter av tuberkulos och 
skador av olycksfall m.m. Se vidare Bengtsson Levin och Nelson, 2004, om orsaker till funk-
tionshinder och deras förändring över tid. 
233 Ransemar, 1981, s 29. 
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och undervisades vid vanföreanstalternas skolhem.234 Det var dock fullt möjligt 
enligt skolstadgan att ordna hemundervisning.235 Vanföreanstalterna236 fungera-
de i likhet med blindinstituten som utbildningsinstanser för de behandlande 
yrkena, och vid vanföreanstalterna utbildades blivande ortopeder. En inspektör 
lär ha 1910 sagt att en anstalt utan ortopedi var att beteckna som en ”defekt 
institution”.237 Patrik Haglund, professor i ortopedi var tongivande i vanföre-
vårdens utveckling under de två första decennierna på 1900-talet och talade om 
de handikappades problematik utifrån att de var satta i en sämre situation på 
grund av att de hade nedsättningar i syn, hörsel, psykisk funktion eller rörelse-
förmåga och hade kostnader för detta. En liknande indelning visas i ett citat av 
en provinsialläkare, Johan Otto Hagström från 1750, där han talar om krymp-
lingar och vettlösa, synskadade och hörselskadade.238 Vi känner igen indelning-
en i de traditionella funktionshindren som tidigare beskrivits. Men begreppet 
vanför kan spåras ända till 1522 då människor med vanförom kunde tas in på 
anstalt, orsakerna till vanförhet ofta kopplas ihop med ålderdom eller olyckor i 
från dokument från samma tid. Vanförebegreppet användes inte av ortopeder 
till en början, de lyfte fram den fysiska defekten i första hand som vanskapliga, 
lytta eller missbildade barn. Gruppen som var av ortopedernas intresse hade vid 
mitten av 1850-talet koncentrerats till dem som hade yttre synliga skador på 
händer, fötter, ben, armar, bålen och huvudet samt lamhet. Ortopedin hade 
därmed ringat in sitt klientel. Vanförebegreppet fick en social betydelse, då det 
betonade kopplingen till arbetsförmåga och försörjningsförmåga. Begreppet 
började användas av de filantropiska föreningarna i början av 1890-talet för att 
ge namn åt den grupp de var intresserade av. Målet var att undervisa de vanföra 
så att de kunde försörja sig själva. I stadgarna för Föreningen för bistånd åt lytta och 
vanföra i Stockholm framgår kopplingen mellan vanför och arbetsförmåga medan 
lyte utgör den estetiska defekten. Som vanför betraktades bara de som var and-
ligt normala. Vanförevårdens utveckling kom att präglas av en samhällsekono-
misk ambition, där undervisningen i kombination med ortopedisk behandling 
skulle ge hjälp till självhjälp.239  

Patrik Haglund, professor i ortopedi var utredningskommitténs ordförande i 
1920 års utredning om vanförevårdens vidare utveckling och satte prägel på 
både kommittéarbetet och betänkandet. Han menade att vanförebegreppet 
användes på ett felaktigt sätt och var i grunden oklart. Holme menar att man 
genom denna reaktion kan anta att Haglund ville reservera begreppet för orto-
pedin och vanförevården. De sakkunniga framförde att man bör skilja på form-

                               
234 Vanföreanstalternas skolhem var ideella men fick statsbidrag. Grunewald, 2006.  
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felet och funktionsfelet.240 I stället för att betona begreppet lyte (som var mer 
behäftat med skönhetsfelet, formfelet) lyfte Haglund fram begreppet vanför 
och diskuterade detta i förhållande till oförmågan att utföra aktiviteter i det 
dagliga livet, det vill säga funktionsfelet.241 Lytesbegreppet användes inte alls i 
utredningen. Vanförebegreppet kombinerades med begreppen bildbar och 
obildbar (som lånats in från sinnesslöfrågan som utreddes samtidigt). De obild-
bara hänvisades till asylvård eftersom utredningen handskades med bildbara 
vanföra, som med ortopedisk medicinsk behandling och praktiskt och teoretisk 
utbildning kunde försörja sig själva. De vanföra som var besuttna räknades inte 
in här eftersom de hade egna försörjningsmöjligheter, till exempel genom famil-
jens tillgångar. Vanförevården skulle också renodlas och åtskiljas gentemot 
annan vård (sinnesslövården, blindvården eller alkoholistvården) Holme menar 
att gruppen definierades genom det ortopedtekniska och medicinska behand-
lingens möjligheter att bota eller lindra, de blev synliga i ortopedernas medi-
cinska öga och i filantropernas öga i ett system för behandling och undervis-
ning.242 Trots 1920 års vanförevårdsutredning blev det inga reformer under 
1920-talet, man ansåg att underlaget var för dåligt. Det fanns till exempel ingen 
statistik på hur många de vanföra var och detta gjorde det svårt att bedöma 
behov av utbyggnad och det fanns inte heller några beräkningar på vad det hela 
skulle kosta.243  

Den första barnanstalten för vanföra barn var Eugeniahemmet i Stockholm 
som invigdes 1886. Verksamheten där var i första hand inriktad på skolverk-
samhet och den sociala delen av vanförevården. Först 1920 inrättades en barn-
ortopedisk klinik för kroniska fall. Spastiker kunde annars få hjälp vid de övriga 
vanföreanstalternas ortopediska kliniker men ständig platsbrist gjorde det svårt. 
Skolhemmen vid de andra vanföreanstalterna var inte gärna villiga att te emot 
cp-barnen på grund av arten av deras motoriska handikapp.244 Eugeniahemmet 
kom att fungera som ett skolinternat för svårt handikappade skolbarn från hela 
landet. Vanförevårdsföreningarna och Eugeniahemmet frikopplades från hu-
vudmannaskapet och ombildades till stiftelser efter 1964.245 

Organiserad cp-vård fanns sedan 1951 på Kronprinsessans Lovisas 
vårdanstalt och från 1952 på Karolinska sjukhuset, Akademiska sjukhuset och 
Karlstad. Av de 38 lasaretten/vårdanstalterna var det 11 som inte hade någon 
organiserad cp-vård överhuvudtaget, de flesta andra hade etablerats i mitten på 
1950-talet. Utbygganden av verksamheterna har erhållit större omfattning vid 
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undervisningsklinikerna eller vid andra kliniker där särskild sakkunskap funnits 
att tillgå.246 Andra aktörer var Svenska Röda Korset, som var en av huvudintres-
senterna i den landsomfattande Folke Bernadotteinsamlingen för barn med 
cerebral pares, de var huvudmän i tre större institutioner, hade också i samver-
kan med lokala föräldraföreningar anordnat sommarkoloniverksamhet samt 
lekskolor och daghem. Även andra frivilligorganisationer hade engagemang i 
cp-barnens situation som Sveriges Scoutförbund, en av initiativtagarna till Folke 
Bernadotteaktionen, lägerverksamhet samt Lions Club som ordnat med skol-
skjutsar.247 

Svenska vanförevårdens centralkommitté SVCK, tillsatte 1944 en utredning 
om de spastiska barnens skolproblem. Resultaten från denna låg till grund för 
utredningskommitténs förslag att inrätta en institution för 65 höggradigt spas-
tiska barn och underställas Eugeniahemmet, de lindrigt spastiska barnen borde 
kunna undervisas vid vanföreanstalternas skolhem. Detta förslag gick vidare till 
1951 års vanförevårdsutredning.248 Medicinalstyrelsen framlade till Kungliga 
Maj:t 1953 riktlinjer för omhändertagande och vård av spastiska barn. I riktlin-
jerna framgick det att spastikervården borde ses som ett huvudsakligen medi-
cinskt problem, därför borde den inordnas i städernas och landstingens dåva-
rande sjukvårdsorganisation i samarbete med vissa centralanstalter för cp-vård. 
Tidig upptäckt av spasticitet var viktigt enligt de moderna principerna och såle-
des borde samarbete upprättas mellan förlossningsläkare och pediatriker samt 
barnavårdcentralerna. De normalbegåvade barn som då led av spasticitet borde 
då ställas under klinisk observation vid Eugeniahemmet eller motsvarande insti-
tution och därefter skrivas ut med råd till hemmet och fortsatt uppföljning vid 
polikliniker vid antingen pediatriska avdelningar på centrallasaretten, universi-
tetssjukhusen eller centralanstalter. Man förordade också specialbarnträdgårdar i 
anslutning till polikliniken i likhet med de specialgrupper som beskrevs i den 
samtida utredningen om daghem och förskolor.249 Medicinalstyrelsen ansåg att 
öppenvård bör vara regel för förskolebarnen. För lindrigt spastiska barn ansåg 
man att skulle bo hemma och gå i vanlig skola så långt det var möjligt samt att 
stå under uppsikt på polikliniker på samma sätt som för förskolebarnen. Den 
slutna vården och internat exemplifierades med Eugeniahemmet och Diako-
nissanstaltens hem i Göteborg (Bräcke Östergård), man ansåg att det kommer 
att finnas behov av fler av samma typ i södra som i norra Sverige. Efter ameri-
kansk modell förordades ortoped eller pediatriker som ledning för verksamhe-
ten. Man avslutade skrivelsen på följande vis: 
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Det vore därför av största vikt, att det spastiska barnet alltefter observationsre-
sultatet och sina utvecklingsmöjligheter inlemmas i lämplig organisation, så som 
vanföre- eller sinnesslövården samt övriga för normala barn avsedda skolor o.d. 
anstalter.250 

Den första specialskolan för spastiska barn öppnades 1953 på Reutersgatan i 
Göteborg på initiativ av föräldraföreningen för CMR-barn (senare föräldraföre-
ningen för cp-barn). Föräldrarna fick betala skolavgift och ordna med skol-
skjutsar själva. Mödrarna fick arbeta jourtjänst ett par veckor under varje ter-
min.  

1955 beslutade riksdagen att skilja de ortopediska klinikerna från vanförean-
stalterna och ombilda de senare till arbetsvårdsinstitut. De ortopediska kliniker-
na överfördes till den allmänna sjukvården.251 

De fattiga och vanartade barnen 
För föräldralösa barn fanns det på 1600- och 1700-talen bara en utväg till över-
levnad om man inte valde ett osäkert kringstrykande tiggarliv och det var barn-
husen i de större städerna. Vid dessa barnhus skapades fattigskolor, som vid 
sidan av räkning, skrivning och läsning skulle förbereda barnen för hederligt 
arbete. Fattigvårdsförordningen 1807 medförde också en stark utbyggnad av 
denna skolform. Det ekonomiska förutsättningarna fanns dock inte för att 
genomföra planerna, däremot hade man upptäckt fördelarna med att i skolan 
hålla kontroll på de annars kringstrykande barnen.252 

Under 1800-talet hade fosterbarnsvården vuxit, det var ett relativt enkelt och 
billigt omhändertagande för föräldra- och utomäktenskapliga barn. Kontrollen 
var däremot outvecklad, vilket innebar att många barn for illa. En kraftig reak-
tion väcktes i slutet på seklet och en utredning tillsattes. Utredningen 1894 be-
kräftade missförhållandena. Det hände att fattigvårdsstyrelserna lämnas ut fos-
terbarn till fattiga som inte kunde försörja sig, vilket innebar att ersättningen 
blev en form av fattigunderstöd. Utredningen lade också grund för en barna-
vårdslagstiftning.253 1924 inrättades barnavårdsnämnder, vilken avsåg den verk-
samhet som avsåg ”vanartade barn, fosterbarn, nödställda barn som var i behov 
av vård utom hemmet” samt barnavårdsmannaverksamheten (barn utom äkten-
skap).254 Lagstiftningen innebar således att staten tog på sig ett ansvar för bar-
nens fostran även utanför skolan.  
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För de vanartade barnen fanns egentligen ingen lämplig institutionsform i bör-
jan av 1900-talet, många togs in på ”ålderdomshem” i brist på andra lösningar. 
1920 startades dock två uppfostringsanstalter i Vänersborg för flickor och i 
Salbohed för pojkar. Barn som tidigare gått på andra anstalter med som ansågs 
”olämpliga för samlivet på anstalten” kunde sändas dit.255 Det fanns dock barn-
hem till exempel Hambergska stiftelsens barnhem som tog emot barn från de 
allra fattigaste och eländigaste miljöerna i Stockholm, det ombildades senare till 
upptagningshem för tuberkuloshotade barn och på till 1960-talet ett behand-
lingshem (i anslutning till Barnbyn Skå). I förarbetena till 1924 års utredning om 
barnavården syns det stora antalet hem och anstalter och vittnar om att det 
fanns stora sociala problem för barnen.256  

1930-talets socialpolitiska reformarbete som fortsattes och förstärktes efter 
andra världskriget medförde en ny diskurs inom barn- och ungdomsvård. Istäl-
let för att döma och moralisera ville man nu istället hjälpa och förebygga. Även 
här i likhet med andra närliggande områden, skedde en differentiering bland 
klientelet bland annat efter ”ålder, uppfostringssvårigheter och utbildningsbar-
het”.257 Ungdomshemmen som tillkommit på 1940-talet kom alltmer att inrikta 
sig på ungdomar med anpassningssvårigheter och beteenderubbningar och 
medicinsk och psykologisk expertis kom att intressera sig för vården av dem. 
Läkare med barnpsykiatrisk utbildning knöts till de större barnhemmen. Unge-
fär samtidigt kom lagstiftningen att utöver fysisk vanvård av barn också innefat-
ta psykisk vanvård och därmed vara föremål för barnavårdnämndens ingripan-
de för omhändertagande. De nya kunskaperna om barnens behov av menings-
full lek och sysselsättning innebar att lekterapeuter anställdes vid barnhemmens 
lekskoleavdelningar. Dessa var förskollärare och ansågs ha berett vägen bland 
annat för barnpsykologerna. 1945 överfördes huvudmannaskapet för barna-
vårdshemmen till landstingen, detta innebar möjlighet för bättre kontroll av 
barnens vistelsetider, men i principiellt skulle barnen ”beredas vård och fostran 
i enskilt hem om inte särskilda omständigheter talar emot”.258 Detta innebar 
också att begreppet familjevård officiellt lanserades och implementerades. Den 
fanns nämligen redan som en vårdform framförallt för de sinnesslöa redan 1915 
och då för sinnesslöa vuxna, de utnyttjades dock ofta som arbetskraft.259 
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den tidpunkten 38 kommunala barnhem med sammanlagt 1200 platser, 37 fattigvårdsanstal-
ter med 850 platser för barn, Allmänna Barnhuset med 310 platser. I enskilda stiftelsers eller 
föreningars regi drevs 144 barnhem, 8 hem för mödrar med späda barn, 10 upptagningshem 
eller härbärgen. Skyddshemmens antal var vid samma tid 23.” Ibid., s 22. 

257 Ibid., s 23. 
258 SOU 1965:55. Barn på anstalt. Barnanstaltsutredningens betänkande I, s 24. 
259 Grunewald, 2006. 
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De sinnesslöa barnen  
Per Arne Borg i början av 1800-talet tog emot några utvecklingsstörda vid Ma-
nillaskolan, som annars huvudsakligen var till för de dövstumma och blinda 
barnen.260 Först ut för de sinnesslöa barnen var annars bataljonsprästen J. Gla-
sell som på 1850- och 1860-talen drev skola för dövstumma och som efter 1863 
tog emot ett mindre antal sinnesslöa barn.261 Mårten Söder som skrivit om an-
stalter för sinnesslöa menar att Glasell kunde ha haft svårigheter att skilja mel-
lan de som var dövstumma och sinnesslöa och att det troligtvis handlade mer 
om att hjälpa barn i nöd i största allmänhet.262 Därefter var det Emanuella Carl-
beck som 1866 startade en särskild anstalt för sinnesslöa, denna utgjorde grun-
den för det som senare blev Johannesberg.263 Ebba Ramsay som också startat 
institutioner för vanföra och epileptiska barn tog också initiativ till flera asyler 
för sinnesslöa barn i södra Sverige. Andra pionjärer vid samma tid kan nämnas 
bland annat Bengta Hansson initiativtagare till den som med tiden blev landets 
största privata sinnesslöanstalt och Thorborg Rappe, föreståndare för sinnes-
slöskolan i Stockholm där hon undervisade sinnesslölärarinnor.264 

Genom en artikel 1868 i Aftonbladet om Emanuella Carlbecks arbete på den 
nya vårdanstalten i Skövde för sinnesslöa barn, bildades en kommitté av fyra 
personer, professor Nils Gustav Kjellberg, fröken Sophie Leijonhuvud, fröken 
Tekla Knöös och fil. dr. Otto von Feilitzen. Kommittén påbörjade strax en 
insamling av medel till liknande verksamheter och bildade förening året där-
på.265 Föreningen för Sinnesslöa Barns Vård bildades således 1869 och startade bland 
annat arbetshemmet Rickomberga i Uppsala och senare elevhemmet Carlsro 
1888.266 Föreningen spelade också en viktig roll då man 1876 startade utbildning 
för lärarinnor inom sinnesslövårdens undervisning.267 De höll också konferen-
ser för dem som var intresserade och arbetade med påtryckningar mot be-
slutande organen i samhället och de etablerade även kontakt med utländska 
institutioner. I anordnandet av konferenserna hade de inspirerats av de Nordis-
ka Abnormmöten som hölls med början i Danmark. Abnormskolorna utgjorde 
det som senare kallades specialskolor. Abnorm var under den senare delen av 
1800-talet ett samlingsbegrepp för flera funktionshindrade.268 Den första konfe-
rensen som föreningen anordnade 1904 var i samarbete med medicinalrådet, 
tillika överinspektör för sinnessjukvården G. Schuldheis på Medicinalstyrelsen. 
                               
260 Qvarsell, 1991, s 110. 
261 En annan formulering av Glasells gärning var att han var pastor som 1863 öppnade en idiot-

skola i den bohuslänska skärgården, Forssman och Olow, 1964, s 73 samt Steg för steg, nr 3, 
1961, s 32�33. I ”Steg för steg” ansåg man att Emanuella Carlbeck startade sin skola 1846 i 
stället för 1866. 

262 Söder, 1978, s 9. 
263 Grunewald och Olsson, 1997, s 3�4, 10ff, 17. 
264 Ibid., s 5, 8�9. 
265 Steg för steg, nr 3, 1966, s 27�36. 
266 Grunewald och Olsson, 1997, s 3�4, 10ff, 17. 
267 Söder, 1978, s 10. 
268 Förhammar, 2004, s 39�40. 
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Under denna period var han också upptagen med att genomföra en prognos 
över behovet av antal anstalter för sinnessjukvården. I takt med att vårdanstal-
ternas antal växte och personalstyrkorna blev större uppstod ett behov av en 
gemensam organisation. En ny förening startades således 1916 under namnet 
Allmänna svenska föreningen för vården om sinnesslöa och fallandesjuka. I styrelsen satt 
många föreståndarinnor och ordföranden för anstalter. Medlemsantalet uppgick 
1916 till 127 medlemmar. Bland de första uppgifterna som föreningen hade att 
företa sig var värvning av nya medlemmar 

1878 beslutade riksdagen att en summa skulle knytas till varje intagen elev på 
anstalt och under åren 1879�1904 tillkom 17 anstalter för sinnesslöa. En liknan-
de tillväxt hade man kunnat se tidigare på dövstumområdet. De anstalter som 
redan fanns kunde märka av en stigande resursfördelning under samma period. 
Av detta kan man dra slutsatsen att staten nu insett att satsningar var nödvändi-
ga och nu var villig att utsträcka sitt ansvar även för dessa grupper. Denna ut-
veckling fick stöd också i det reformarbete som pågick avseende skolplikten för 
alla barn. Anstalten var någonting gott och man gjorde allt för att så många som 
möjligt skulle få vård.269 I diskussionerna för skolplikt 1894 för de sinnesslöa 
barnen ansåg man att innehållet till stor del kunde flyttas över till anstalternas 
undervisning. Utredarna ansåg dock att de sinnesslöa ändå inte kunde tillägna 
sig folkskolans kunskapsmått, kristendomen och praktiskt arbete betonades 
därför mest.270 Sedan folkskolans allmänna införande på 1800-talet och dess 
utbyggnad medförde ett behov inom skolorna att sortera eleverna efter deras 
förutsättningar. En första lösning var ”minikurser” för de svagbegåvade och 
fattiga som infördes i slutet på detta sekel. Från 1897 skulle de bara gälla de 
svagbegåvade och 1900 slopades de helt. Istället hade hjälpklassväsende inrät-
tats, vilket ansågs ha litet med idiotskolorna att skaffa, eftersom de sistnämnda 
hade litet av en fattigvårdsstämpel över sig. Hjälpklasserna fungerade dock som 
en första sortering i överföringar från hjälpklass till sinnesslövården, vilket blev 
allt vanligare under 1900-talet. Även överföringar från fattigvård till sinnesslö-
vård accentuerades under samma tidsperiod.271 

Från år 1904 var det möjligt att få statsbidrag till anstalter för vård av de 
obildbara.272 I början gav staten statsbidrag till de privata aktörer som ville driva 
vård och undervisning för sinnesslöa barn men lade sig i övrigt i lite i själva 
verksamheten,273 om de sinnesslöa sade man i riksdagen 1857 att: ”saken tillhör 
inte staten utan den enskilda kärleksverksamheten”.274  

Tiden fram till första världskriget innebar en utbyggnad av anstalter för sin-
nesslöa. Det var först och främst anstalter avsedda för de bildbara senare till-
kom asyler för de obildbara och arbetshem för de vuxna bildbara. Skolanstal-

                               
269 Bengtsson, 2004, s 70. 
270 Ibid., s 78�79. 
271 Söder, 1978, s 12. 
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terna eller uppfostringshemmen var väl utbyggda strax innan första världskriget. 
Söder menar att det även förekom en utbyggnad av anstalter för andra kategori-
er vid samma tidpunkt, då anstaltsformen ansåg lösa svaga gruppers problem i 
samhället. Ett exempel här var den från 1800-talet ökande differentieringen 
inom sinnessjukvården och från mitten på detta sekel framhölls vikten av att 
utdifferentiera sinnesslöa från sinnessjukhusen då de upplevdes som ”ett främ-
mande klientel” och som behövde tillrättalagd vård, vilket inte kunde erbjudas 
inom sinnesjukhusets ramar. 275 

Under första världskriget var verksamheten liten för Allmänna svenska före-
ningen för vården om sinnesslöa och fallandesjuka men fick ett uppsving 1920, då man 
bestämde sig för att hålla allmänna möten och träffas på de olika anstaltsorter-
na. En viktig fråga på dagordningen var att de skulle arbeta för en större lik-
formighet i löner, personalens kvalifikationer och uppläggningen av undervis-
ningen. Även namnfrågan på vården hade under flera gånger varit uppe för 
diskussion. 1938 framhölls önskemål om att få egna möten för vårdförestånda-
re, dessa startade året därpå och efter följde också starten av Svenska Särskolornas 
Lärareförening 1943. Föreståndarna bildade egen förening 1944. Ur den ursprung-
liga föreningen bildades olika fackföreningar och eftersom landstingen efter 
1944 tog över huvudmannaskapet ställdes frågan om den stora föreningen skul-
le vara kvar. På det femtonde allmänna svenska sinnesslövårdsmötet i Göteborg 
1950 beslutades att den skulle finnas kvar och att fackföreningarna skulle anslu-
tas automatiskt. Så småningom fick föreningen heta Svenska föreningen för under-
visning och vård av psykiskt efterblivna. Föreningen har sedan starten dokumenterat 
sitt arbete och då och då gett ut sina årsberättelser och matriklar. 1955 startades 
tidskriften Steg för Steg, 1958 gick Riksförbundet för utvecklingsstörda barn � FUB in 
som intressent och medredaktör i tidskriften.  

1920 tillsattes en utredning om sinnesslöa barns skolplikt. Frågan hade redan 
diskuterats 1894 men som inte resulterats i någon skolplikt. 276 Kommittén ansåg 
att de vanartade barnens situation måste först klaras ut. Efter det att man hade 
föreslagit specialskolor för denna grupp upplöstes kommittén eftersom landet 
befann sig i kris. Ett stort antal kommittéer upplöstes och kallades i efterhand 
”kommittédöden”. Samtidigt hade antalet anstalter ökat med 300 % från 1916 
till 1944 och denna period har betecknats som den stora anstaltsepoken inom 
sinnesslövården. Söder beskriver att det under denna period växte fram mot-
stridiga synsätt på sinnesslövården, vilka dels kom från den socialdarwinistiska 
ideologin med en medicinsk-psykiatrisk arsenal men dels från det pedagogiska 
hållet från sinnesslövårdens lärarinneseminarier med en förankring i frihetspe-
dagogiska, individualistiska och aktivitetspedagogiska strömningar, med ledord 
som ”intresse, aktivitet, frihet, individuell undervisning, skapande arbete och 
kamratanda”. Det är också enligt honom i denna anda som anstaltskritiken 
växer fram efter andra världskriget. Den starka motsättningen mellan pedagoger 
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och medicinare medförde att pedagogerna riktade in sig på de bildbara. De 
obildbara kom att definieras som ett medicinskt problem.277  

I betänkandet från 1941 års utredning föreslog kommittén att staten skulle 
utöver vården av asociala och svårskötta sinnesslöa även skulle ansvara för 
vården för obildbara sinnesslöa över 16 år.278 Utredningen hade uppdrag att 
inventera antal bildbara sinnesslöa barn i skolåldern och bereda dessa på plats 
på uppfostringsanstalt. Man föreslog skolplikt och fastslå rätt till att omhänder-
ta barn oavsett om det fanns skäl för skyddsuppfostran eller ej. Sinnesslövården 
sågs som en helhet av sammanhållna anstalter och sterilisering skulle vara ett 
villkor för utskrivning. Man ville också införa en obligatorisk registrering av de 
sinnesslöa, vilken var ett medel i steriliseringstanken. I och med 1944 års lag 
blev landstingen skyldiga att anordna särskolor för de bildbara sinnesslöa bar-
nen. Det var den första lagen som reglerade samhällets ansvar för de psykiskt 
utvecklingsstörda. Man skulle bland annat inrätta en centralanstalt som omfattar 
upptagningshem för barn under skolåldern, skolhem för skolbarn och arbets-
hem för praktisk utbildning.279  

Medicinalstyrelsen skulle vara tillsynsväsende enligt de sakkunnigas förslag i 
1941 års utredning, men i riksdagen fattades beslutet att Skolöverstyrelsen skulle 
överta detta uppdrag i och med 1944 års lag, vilket vållade debatt. 1946 tillsattes 
ånyo en utredning, den oklara ansvarsfrågan mellan Medicinalstyrelsen och 
Skolöverstyrelsen behövde redas ut, även hur man skulle ordna för de äldre 
obildbara sinnesslöa, överhuvudtaget var en enhetlig lagstiftning inom området 
önskvärd.280 I betänkandet gjordes beräkningar på hur många som var efter-
blivna. Man kom fram till att det var cirka 3 % av befolkningen, av dessa var 
75 % lindrigt efterblivna.281 Man förordade därför cirka 24 000 platser för att 
fylla behoven282 och i lagförslaget skulle bland annat ansvaret läggas på lands-
tingen, förutom när det gällde de komplicerade och svårskötta fallen. De skulle 
också i fortsättningen skrivas in på sinnesjukhus under en övergångsperiod. 
Förslaget fick massiv kritik, vilket tillsammans med att antal skandaler inom 
sinnesslövården resulterade i ännu en ny utredning 1951.283 En inventering på 
skolhemmen genomfördes 1950 av en överläkare på barn- och ungdomspsykiat-
riska kliniken i Karlstad, Torsten Thysell. Han kritiserade staten eftersom det 
inte angivits några riktlinjer för kvoten för antagning, dessutom var det läkare 
utan kunskaper i psykologi som genomförde testningen. Han ställde därigenom 
krav på att det skulle vara barnpsykiater som testade vid inskrivningen samt att 
                               
277 Söder, 1978, s 108�109, 124, 141�142. Karl Gunewald omnämner det som “den stora kom-

mittéslakten”, Grunewald, 2006. 
278 Lindh (Areschoug), 2000, s 59. 
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da kom att utgöra cirka 1 % av befolkningen (tidigare beräkningar 3 %) Grunewald, 2006. 
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barnen skulle testas en gång om året. 1953 sammanställdes inventeringen, 52 % 
av de intagna barnen ansågs inte vara sinnesslöa. Thysell hänvisade till studier i 
USA där man menade att man inom gruppen kan finna dem som har bristande 
begåvning på grund av sin omgivning. Thysells undersökning fick stor betydelse 
för arbetet i den pågående sinnesslöutredningen och lagförslaget som sedan 
gavs till 1954 års lag.284 Även Gunnar Klackenbergs artikel om tidig stimulans 
med titeln: ”Kan sinnesslöhet botas?” kan tänkas ha haft genomslag på debat-
ten rörande sinnesslövården.285  

I 1954 års lag stadgades det att varje landsting skulle inrätta en centralstyrelse 
som ska planlägga och samordna insatserna, leda verksamheten samt utöva 
lokal tillsyn över verksamheterna och besöka dessa en gång varannan månad, 
riksanstalterna fick särskilda tillsynsmän. Centralstyrelsen skulle också ha en 
rektor, en vårdföreståndare samt en läkare till förfogande. Man utmönstrade 
begreppen obildbar och bildbar, införde begreppet särskola och använde ”psy-
kiskt efterbliven” som fortsatt beteckning på gruppen.286 1954 års lag gav upp-
hov till en omfattande upprustning av undervisning och vården av de psykiskt 
efterblivna.287 Mårten Söder sammanfattar vårdideologin för sinnesslöas vård 
och undervisning tiden fram 1915. Den första perioden fram till 1880 kallar han 
för ”pionjärsåren” med målsättningen att skydda individen, den andra perioden 
mellan 1880 och 1890 under beteckningen ”målsättningen konkretiseras” med 
målsättningen att anpassa individen och den tredje perioden för ”den pessimis-
tiska utvecklingen” med målsättningen att skydda samhället, vilken sker under 
1900-talets början.288 

Svårskötta, obildbara sinnesslöa, oregerliga och vilda barn  
Historiken visar den endimensionella sorteringen av barn. Många barn hamna-
de utanför denna sortering eftersom de hade kombinationer av olika funktions-
hinder. De barn som till exempel både var dövblinda eller vanföra i kombina-
tion med sinnesslöhet har kunnat skymta fram i historiska dokument. I Mårten 
Söders historiesociologiska forskning om anstalter för utvecklingsstörda fram-
går att anstalterna tog emot heterogena grupper under de första pionjäråren. 
Det främsta kriteriet var att det skulle vara barn. Han hänvisar till Emanuella 
Carlbecks årsrapporter där det framgår att en hel del barn skrev ut på grund av 
att de var ”oemottagliga för undervisning”, flera av dem var dubbelhandikap-
pade eller ”oregerliga och vilda”. I de nya bestämmelserna som kom 1878 fram-
gick restriktioner i rekryteringen till sinnesslövården. Man hade fastställt ålders-
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spannet för barnen som skulle vara 6�15 år, vilka inte skulle vara smittosamt 
sjuka eller lida av fallande sot, konvulsioner eller sinnessjukdom. Utöver dessa 
kriterier föreskriver bestämmelserna senare 1879 att åldern sänktes till 12 år och 
att de skulle vara ”bekväma för samlifvet” på anstalten. När det gällde rekryte-
ringen tydde det också på att det var barn från de lägre samhällsklasserna som 
intogs på sinnesslöanstalterna, samma barn som fattigvården också hade ansvar 
för. Barn till torpare, arbetare eller statfolk var så gott som uteslutna från dessa 
anstalter. I takt med den klarare pedagogiska målsättningen och de mer specifi-
ka bestämmelserna för rekryteringen inom uppfostringsanstalterna, ökade be-
hovet av ytterligare differentiering av de sinnesslöa. Från början behöll man 
dessa barn på anstalterna men ganska tidigt togs privata initiativ till asyler för de 
obildbara. Söder nämner 1875 som det första initiativet, men man övergick till 
att driva uppfostringshem för bildbara då det utgick statsbidrag för dessa. Detta 
öde delades med flera andra asyler. Först 1904 utgick statsbidrag för vård av 
obildbara sinnesslöa.289 

Det endimensionella kategorisystemet klarade inte av att placera barn med 
kombinerade funktionshinder till lämpliga institutioner i någon större utsträck-
ning. Det fanns dock privata initiativ även här, Elisabeth Anrep-Nordin starta-
de 1886 ett skolhem i Skara, som senare flyttade till Vänersborg där hennes man 
sedan tidigare var rektor för dövstumskolan. Till hennes skolhem kom det 
bland annat blinda barn som inte kunde tala därför att de var sinnesslöa, de var 
inte välkomna till Blindinstitutet eller sinnesslöskolorna.290 Men hon var också 
engagerad i frågan om asylerna då hon menade att målet för deras vård var inte 
bara att förebygga vanvård, fysisk omvårdnad utan också vara att uppfostra 
dem och ge dem ”mänskliga vanor”.291  

1913 behandlades frågan om vården och undervisningen av de flerhandikap-
pade barnen, senare tog staten ansvar för dessa barn. 1922 invigdes Vårdanstal-
ten för blinda barn med komplicerat lyte i Lund.292 För vuxna svårskötta obild-
bara sinnesslöa byggdes 1935 det ett sinnesjukhus i Lund, som fick namnet 
Vipeholm. Ganska snart byggdes det paviljonger för kvinnor och senare för 
barn.293 Det blev överbelagt och förblev så ända in på 1960-talet. Med sina tusen 
platser utgjorde det sinnesslövårdens i särklass största anstalt. Ansvaret för de 
svårskötta eller paragraf 4-fallen, som de också kallades, var statens.294 
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Tre faser i anstaltsutvecklingen  
Från 1800-talet och framåt kan anstaltsutvecklingen förstås utifrån Bengtssons 
modell i tre faser: 1. pionjärsfasen, 2. expert- och differentieringsfasen samt 3. 
integreringsfasen.295 Den första inledande fasen kännetecknas av en optimism 
som kan härledas från upplysningens progressiva människosyn. 1. Denna pion-
järsfas kännetecknades av enskilda privata initiativ, osäkerhet om vilket klientel som 
skulle omfattas Emanuella Carlbecks fall ville göra insatser för ”behövande” 
barn, och i Per-Arne Borgs fall omfattade hans skola även andra funktionshin-
der än dövstumhet, samt att anstalterna och deras aktiviteter hade filantropisk 
karaktär det vill säga att de hade stöd av föreningsverksamhet och insamlingar 
från allmänheten och så vidare. I slutet på denna period kan man se en konsoli-
dering av anstalten som vårdform, en stark tillväxt i antal anstalter och en sti-
gande resurstilldelning från statens sida. 2. Expert- och differentieringsfasen omfattar 
perioden cirka 1870�1930. Bengtsson menar att det här skedde en intensifiering 
av expertrollen. Man kan säga att pedagogerna blev medvetna om att det fanns 
ett outnyttjat professionsområde och flyttade fram sina positioner. Faktorer 
som var viktiga här var de internationella samarbetena, en mer sammanhållen 
lärarutbildning samt det nätverk som skapades genom de så kallade abnormmöte-
na, där ledare för abnormskolorna träffades och utbytte erfarenheter.296 Ab-
normskolorna utgjorde det som senare kallades specialskolor. Abnorm var un-
der den senare delen av 1800-talet ett samlingsbegrepp för flera funktionshind-
rade. Den första gången det kan beläggas att det använts är 1876 i en tidskrift 
för dövstumma och i meningen ”den abnorma skolan”. Nordiska Abnormsko-
lekongresser hölls med start 1872 i Danmark. Där behandlades frågor för blind-, 
dövstum-, sinnesslö- och vanföreskolornas angelägenheter.297 På dessa kongres-
ser och möten diskuterades verksamheternas innehåll och pedagogiska meto-
der, tillskapandet av egna tidskrifter fungerade också som identitetsstärkande 
samt som kanal för spridning av kunskaperna.298 Förutom den ökade resurstill-
delningen sanktionerade man från statens sida utredningskommittéer för skol-
obligatoriet för dessa grupper, standardiserade utbildningar och mer detaljerade 
läroplaner. På det hela taget karaktäriseras denna period av en ökande optimism 
avseende pedagogikens möjligheter till normalisering av dessa grupper. För 
gruppen sinnesslöa började optimismen att sjunka, man blev mer tveksam om 
det var mödan värt med utbildning för dessa. En ökad differentiering av klien-
telet bars fram av pedagogikens önskan att ha enhetliga kategorier, man skulle 
därmed ha större möjligheter att lyckas i undervisningen. Genom en form av 
pedagogisk prövning kunde man skilja de obildbara sinnesslöa från de bildbara. 
Differentieringen tog sig uttryck i att man skulle förfina och förbättra verksam-
heterna och detta bidrog till att det skapades mer underkategorier, som i sin tur 

                               
295 Bengtsson, 2004, s 68ff. 
296 Ibid., s 71. 
297 Förhammar, 2004, s 39�40. 
298 Bengtsson, 2004, s 71. 
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krävde en mer anpassad vård eller undervisning.299 Vid tiden för sekelskiftet 
1900 var de traditionella lytena blindhet, döv(stum)het, vanförhet och sinnes-
slöhet kända och anstalter och vårdhem hade tillkommit för deras vård och 
utbildning.300 3. Integreringsfasen tar spjärn från den tanke som var ledande i de 
tidigare faserna, nämligen att anstalten/institutionen var den naturliga vägen för 
att ta hand om personer med funktionshinder. På 1950-talet byggdes den psyki-
atriska vården ut och man satsade på att bygga stora mentalsjukhus. Men samti-
digt började nya idéer träda fram, där man vände sig mot specialarrangemang 
och menade att de handikappade skulle ha rätt till så ”normala” levnadsförhål-
landen som möjligt.301  

                               
299 Ibid., s 73. 
300 Förhammar, 2004, s 51. 
301 Bengtsson, 2004, s 75. 
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Sammanfattande diskussion och fortsatta utgångspunkter 
I kapitlet har jag med hjälp av tidigare forskning översiktligt beskrivit hur den 
svenska hälso- och sjukvården utvecklats från senmedeltiden samt vilka posi-
tioner och händelser som varit betydelsefulla för medicinens konsolidering och 
ställning i samhället. I utvecklingen har maktcentra varit Svenska Läkaresällska-
pet (1807), läkarförbundet och Medicinalstyrelsen, samtliga långsamt utkristalli-
serade från det medeltida Collegium Medicum. Samhällets praktiska behov 
innebar att man hänförde olika problem till olika verksamheter utifrån en grov 
uppdelning i kroppsvård, mentalvård och fattigvård som visat sig vara mycket 
hållbar. Dessa verksamhetsavgränsningar kvarstår genom organisationstraditio-
ner men fylls med nytt ideologiskt innehåll med tiden. ”Sortering efter reparer-
barhet” var en princip som tillämpades tidigt och som i hög grad påverkade 
verksamhetsavgränsningarna. Utvecklingen har sedan dess gått från dessa grova 
grupperingar till alltmer förfinade kriterier, men utbyggnaden av vårdanstalter, 
hem och skolor har följt den grova indelningen efter kropp, knopp och vardag-
liga behov långt in i våra dagar. Jag har också beskrivit de merkantilistiska in-
tressena som drivit på intresset för samhällskroppen, dess hälsa och tillväxt � 
en uppgift där medicinen fått en särställning tillsammans med statistiker, social-
politiska utredare och statsapparatens centralmakt. Staten har så att säga samlat 
in information genom olika slags kartläggningar av samhällskroppen varvid 
social kategorisering bildar nya grunder för utbyggnader eller förändring i verk-
samhetsavgränsningar. 

När det gäller organiseringen av verksamheter för avvikande barn var det 
privata initiativtagare som tidigt anordnade vård och pedagogisk verksamhet för 
barn med funktionshinder. Vårdorganisatörerna hade under pionjärepoken ett 
ekonomiskt beroendeförhållande till staten, då deras klientel inte kunde betala 
för sig själva. Detta beroende kunde medföra att man lade ned verksamheter 
eftersom man saknade medel, som i fallet med de första asylerna för de obild-
bara. I utvecklingen kan en långsam process av statligt övertagande iakttas. 
Först har det funnits privata, enskilda initiativ och när de kunnat visa att de 
bedrivit en självständig, behjärtansvärd verksamhet har de fått statsbidrag och 
så småningom helt övertagits av staten. De verksamheter som bedrivits av reli-
giösa och filantropiska intressen har sakta manövrerats ut. Således har det skett 
en gradvis förskjutning av huvudmannaskapen för de vårdformer som skapats. 
Förskjutningen har skett från privata initiativ, via statliga bidrag till ett statligt 
övertagande av ansvar, som i sin tur överförts och delegerats till landstingsni-
vån. En annan viktig aspekt som framkommit är att det funnits en rangordning 
i handikappkategorierna, dels i viljan att utreda saken och dels i hur man organi-
serat och differentierat mellan kategorierna. Men huvudkategorierna bestod och 
nya subgrupper definierades. 
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Tolkning i fältteorins termer 
Genom att använda Bourdieus språkdräkt gör jag en tolkning av vad som fram-
kommit i denna bakgrundsteckning och föreslår att medicinarna fick en ”helgad 
plats” av staten och en uppgift att fylla, nämligen att övervaka hälsan hos folket 
och övervaka andra vårdyrkeskategoriers verksamhet. De förvaltade ”gåvan” 
väl och byggde med samma typ av gåvelogik allianser med kirurger och ortope-
der med anknytningen till teori som inträdesbiljett. Man fick med tiden en ökad 
efterfrågan på medicinens tjänster och läkarna var kloka nog att hålla utbild-
ningen exklusiv. Det vore mycket intressant att studera mer i detalj vad det var 
som gjorde att en del områden blev just medicinska specialiseringar och andra 
underordnades som hjälpkrafter.302 Klart i vårt fall här var att det var anknyt-
ningen till den moderna vetenskapssynen som gjorde att den ortopediska sjuk-
gymnastiken hade möjlighet att bli en medicinsk specialitet och utkonkurrerade 
de naturfilosofiska Lingsjukgymnasterna. Nu blev det ju så att ortopediska sjuk-
gymnastiken delades, ortopedin blev en medicinsk specialitet och sjukgymnasti-
ken blev underordnad medicinen. Ortopedin blev också så småningom under-
ordnad kirurgin.  

Myten om läkarnas autonomi kan relateras till framväxten av en ämbets-
mannaetik som har sitt ursprung i den tid då maktordningar av viss typ övergick 
från en dynastisk form till en byråkratisk stat.303 Makten som tidigare ärvts via 
blodsband till den styrande och via hovet förmedlades nu via en nyuppfunnen 
stab, med rutiner för hur makten skulle vidhållas och övervakas. Den nya by-
råkratiska maktordningen skapades genom att uppfinna ämbetsmän ”the civil 
servant”, som tog det publika, allmänna intresset som motiv för sina handling-
ar. Den privata personen tar på sig (appropierar) det allmännas intresse i frågan 
och tonar ned det privata intresset. Samhället byggde upp utbildning för att 
skola sina undersåtar till att tillvarata statens intressen och på så skapades en 
specifik lojalitet, en rationell byråkratisk habitus med klokhet, artighet, förstån-
dighet som dygder.304 Denna nya sociala praktik innebar för ämbetsmännen 
allmän auktoritet, utveckling av självständiga värderingar och eget språk. Gus-
tafsson menar dock att 1600- och 1700-talens ämbetsmän inte hade ämbetet 
som heltidssyssla. Collegium Medicum får därmed betraktas som en intresseor-
ganisation under den här tiden, först långt senare som ämbetsutövning i statens 
tjänst, men de kan ändå sägas ha haft en särställning i framväxten av modern 
byråkrati under 1700-talets slut.305 Blivande medlemmar i Collegium Medicum 
avlade dock en tro- och huldhetsed, i vilken läkare… 

 
…lovade och svor vid Gud och Hans heliga evangelium att tjäna Konungen, att 
vara trogen, redelig och uppriktig, tjäna patienterna efter bästa förmåga inte en-

                               
302 Detta uttryck har tidigt använts för sjukgymnaster, massörer, sjuksköterskor och diakonissor, 

se till exempel Palmblad, 1997, s 27 om ”läkarnas bästa hjelptrupper”. 
303 Se också Gustafsson, 2000, s 27 om tro- och huldhetseder i den svenska ämbetsmannastaten. 
304 Bourdieu, 2004b, s 16. 
305 Gustafsson, 1987, s 199�120. 
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dast för arvodets skull, utan även för en Christelig kärleks skull. Vidare lovades 
att inte skada, att iaktta tystnadsplikt samt följa regler och stadgar, instruktioner 
och medicinalförordningar.306 

De svenska läkarederna hade enligt Motzi Eklöf utvecklats i en statligt och 
byråkratiskt sammanhang till skillnad från de angloamerikanska, som utvecklats 
inom universiteten eller inom läkarnas egna organisationer. Under 1870- och 
1880-talet avskaffades tro- och huldhetseden samt ämbets- och tjänstemannae-
derna. Avskaffandet av ederna stöddes av dem som menade att pliktkänslan 
skulle komma inifrån och ur självdisciplin � en protestantisk etik. Kollektiva 
läkarregler motarbetades från läkarnas organisationer och inte förrän i mitten på 
1900-talet anslöt sig de svenska läkarna till de internationella etikreglerna. Eklöf 
formulerar en förskjutning som ägt rum, från den individuella läkaretiken grun-
dad på ett hippokratiskt synsätt och omfattande relationen mellan läkare och 
patient till en kollektiv etik grundad i kristen syn och som omfattar individen 
och samhället. Dock lever myten kvar om att läkarreglerna bygger på den hip-
pokratiska eden. Den kan leva vidare just därför att hänvisningen till Hippokra-
tes tid talar för att läkaryrket är en uråldrig konst med anor.  Läkarkåren kan 
därmed hävda en ackumulerad kunskapsbas och verksamhet som bygger på etik 
och altruism. Detta ger en bild av läkarens ethos som något som går utöver den 
formella utbildningen och som präglas av heder.  

Motzi Eklöf har genomfört en analys av vad som i mina ögon kan sägas vara 
”rummet av ställningstaganden” inom det medicinska fältet 1890�1960. Hon 
har studerat läkarnas bilder av sig själva som individer och kollektiv samt deras 
uttryck för läkarkårens identiteter, intressen och ideal i relation till andra sam-
hällsintressen. Hon skriver bland annat så här:  

 
Talet om ett läkarens ethos � som sällan definierats i detalj � har i sig fungerat 
som ett retoriskt medel med funktionen att å ena sidan skapa en samlande läkar-
identitet och samtidigt ett vackert ideal att sträva efter, och å andra sidan utgöra 
ett exkluderande kriterium på den äkte läkaren gentemot de Andra. Själva talet 
om läkarens ethos kan således i sig ses som en del av läkarens ethos.307 

Jag skulle med Bourdieus terminologi föreslå att Läkarens ethos är en del av det 
som står på spel inom det medicinska fältet. Det som Eklöf lyfter fram som 
debatter i olika teman kan man i fältteorins termer kalla klassificeringsstrider som 
manar fram doxan att tala i ortodoxa eller heterodoxa positioner. Dessa strider 
bygger upp och omformar den symboliska ekonomin. Detta har hon skildrat 
som en förskjutning i det medicinska fältet i förhållande till den dominerande 
samhällsdoxan � som har sitt säte i det byråkratiska fältet och välfärdspolitiken. 
Eklöfs studie bidrar enligt min mening till att visa på dels det medicinska fältets 

                               
306 Eklöf, 2000, s 190. 
307 Eklöf, 2000, s 340. 
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underordning under staten, dels kampen om dess viktiga värden. Jag återkom-
mer till hennes arbete i kapitlet ”Doxan tvingas tala”. 

När det gäller organiseringen av vård och undervisning för barn med olika 
funktionshinder tolkar jag den pedagogiska differentieringen i skolan som en 
central faktor i utvecklingen av vård, omsorgs- och undervisningsformerna för 
barn. Jag tar här stöd av Thom Axelssons avhandling ”Rätt elev i rätt klass”, 
som lyfter fram hur hanteradet av begåvning och intelligens som viktiga inslag i 
skolväsendets utveckling och förändring under de första femtio åren av 1900-
talet.308 Det gradvisa statliga övertagandet av huvudmannaskapen ser jag som 
ytterligare en viktig faktor i utvecklingen av det byråkratiska fältet. Genom dia-
lektiska processer byggs ömsesidiga erkännanden av gemensamma värden som 
till exempel var statens ansvarsgränser finns, eller vilka anstalter som skulle 
byggas och varför. Även de övergripande samhälleliga förhållandena som till 
exempel konjunkturläge, produktionsordning, politiska ideologier och demogra-
fiska och sociala förhållanden bestämmer det sammanhang som vård-, om-
sorgs- och undervisningsformerna och vårdideologierna interagerar med. 

Man kan se kartläggningar och verksamhetsavgränsningar som ett sätt på ett 
övergripande samhälleligt plan att lösa praktiska sociala problem, men de kan 
också ses som olika intressekamper där till exempel yrkesgrupper strävar efter 
att säkra ett kunskapsområde, genom att samla alla klienter eller patienter på ett 
ställe. Blindanstalterna reagerade på att man ville förlägga anstalter nära ett 
universitet och menade att anstaltens huvuduppgift inte var att ”tillhandahålla 
studiematerial åt vetenskapen”. Vanföreanstalterna fungerade i likhet med 
blindinstituten som utbildningsinstanser för de behandlande yrkena, nämligen 
för blivande ortopeder.  

Medicinen har ju öga för det som ännu är gåtfullt, för nya grupper, nya sjuk-
domar och orsaker. Det är erövringens logik som råder och som ger bränsle till 
medicinens imperialistiska rörelser. När något blir känt eller till och med välkänt 
blir det längre inte intressant. Medicinen är skapad för att lösa botandets gåta 
och om det inte är möjligt, vänder medicinen sitt ansikte mot nya erövringar. 
Men den släpper inte helt sitt grepp utan övervakar och genom ordinationer läm-
nas vårdandet och behandlingar till medicinens ”hjälpkrafter”, till exempel sjuk-
gymnastiken som underordnades ortopedin. I kapitlet beskrivs nya verksam-
hetsformer växa fram och till varje verksamhetsform knyts det professionellt 
arbete som kunnat utvecklas till yrkesgrupper (till exempel jordemödrar, badare, 
ortopeder och sinnesslölärarinnor) Varje yrkesgrupp har att förhålla sig till 
andra utifrån sin särart och behöver definiera sig och sina uppgifter i förhållan-
de till andra yrkesgrupper och verksamheter. På så sätt deltar de i en ömsesidig 
uppbyggnad av symboliska ekonomier inom olika sociala fält, som samtliga i sin tur 
måste förhålla sig till det övergripande maktfältet, nämligen det byråkratiska 
fältet � staten. Detta är en utgångspunkt i det följande arbetet. Läkarna har 
som framgått av detta kapitel haft en särställning inom hälso- och sjukvården. 
                               
308 Axelsson, 2007. 



96 

Medicinalstyrelsen, med rötter i det medeltida Collegium Medicum, betraktar 
jag som en del av statens byråkratiska fält och som en viktig konsekrationsinstans 
för det medicinska fältets agenter. Det var den som inspekterade, godkände 
eller underkände anstalter, verksamheter och yrkesgrupper som var verksamma 
inom det medicinska fältet. Detta är en annan utgångspunkt för min fortsatta 
framställning. 
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IV. Utredningar relaterade till yrkesgrupper och 
”habiliteringsformer” 1960�1980 

 
I inledande analysen av habiliteringsrummet i början av 1960-talet har jag här 
försökt få fatt på det sammanhang och villkor som omgärdar habiliteringsprak-
tikerna under den här tiden. Med villkor menar jag de förutsättningar som finns 
i de redan befintliga strukturerna eftersom de agenter som ingår i studien har en 
historia. De tidigare verksamheterna som hanterat handikappade barn och de 
grupper som varit inblandade på ett eller annat sätt har haft en social historia 
med sig, vilket jag visat i det föregående kapitlet. De har med Bourdieus termi-
nologi olika tyngd av symboliskt kapital eller med andra ord olika dispositioner 
att agera i fältet, som att erövra positioner. Det jag studerat i avhandlingen är 
inte ett väl avgränsat fenomen som slutar 1959 och börjar 1960, utan min analys 
bryter in i pågående processer. I vissa fall har agenterna en mycket lång historia, 
kunnat erövra betydelsefulla positioner och därmed kunnat ackumulera sitt 
kapital över tid.  

I detta kapitel ges också utrymme till kortare historik inom olika områden 
som kan relateras till habiliteringsrummet, historiken grundar sig i huvudsak på 
förarbeten i parlamentariska utredningar men också på professionsstudier. 
Tyngdpunkten i kapitlet ligger dock på offentliga utredningars betydelse för 
habiliteringsrummets verksamheter och yrkes- och intressegrupper. Syftet med 
att referera dem här är att visa hur man resonerat i de olika frågorna dels i ut-
redningarna och deras förslag men också hur de olika agenterna i fältet reagera-
de på och agerade utifrån dem. Det handlar således inte om att i huvudsak klarlägga 
exakt vad som följde av dessa utredningar som propositioner, lagförändringar och 
liknande utan ge underlag för en analys av diskursen, eftersom det är där som 
doxan kan sägas tvingas tala genom dialektiken mellan heterodoxa och orto-
doxa positioneringar. Syftet är således att rekonstruera en socialpolitisk, organi-
satorisk kontext för habiliteringsrummets agenter. Själva analysen av positione-
ringarna sker i nästföljande kapitel. 
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Cp-vården 
1955 fick Medicinalstyrelsen i uppdrag att företa en utredning om ”giva fastare 
linjer åt den nya organisationen för vård av normalbegåvade spastiska barn i 
anslutning till vad utskottet därom anfört i sitt utlåtande.”309 Bakgrunden var 
det betänkande som kommit av 1951 års vanförevårdsutredning.310 Överläkaren 
Harald Nilsonne blev den som fick skriva ett förslag till anvisningar för spasti-
kervården. 1958 utökades styrelsen med fem experter och bildade tillsammans 
med en delegation från Medicinalstyrelsen den grupp som arbetade med utred-
ningen. I samband med utredningen genomfördes en allmän inventering genom 
att tillfråga samtliga sjukvårdsanstalter som hade ortopediskt och/eller pediat-
risk klinik. Men för att få en djupare bild av vårdbehoven bestämde man sig för 
att genomföra en intensivundersökning Norrbottenstudien, vilken överläkaren och 
lasarettsläkaren Enell från Boden bidrog med. Läkaren Marcel d’Avignon  
genomförde en studie av tidigare elever vid Eugeniahemmet, för att få en bild 
av cp-ungdomars sociala prognos.311 Under hela utredningens gång hade man 
dock problem med att avgränsa klientelet mot till exempel epileptiker och man 
samrådde därför med den pågående epileptikerutredningen från 1957. I de fre-
kvensundersökningar som föregick cp-utredningen kan man se att den första 
undersökningen av cp-förekomst genomfördes redan 1941 i USA, 1950 var det 
för första gången i England, 1952 i Danmark och 1955 i Sverige. Sakkunniga i 
utredningen blev bland annat två läkare, som senare skulle bli mycket tongivan-
de för den pediatriska habiliteringen. Dessa var Bo Bille från specialskolan Val-
sätra för cp-barn i Uppsala (senare Folke Bernadottehemmet) och Ingemar 
Olow från cp-hemmet Bräcke Östergård.312 

Hälften av alla barn med cerebral pares ansågs vara normalbegåvade enligt 
studierna som ingick i utredningen. Man förutsatte att de psykiskt efterblivna 
skulle omhändertas av speciella anstalter och särskolor i enlighet med 1954 års 
lag om undervisning och vård för psykiskt efterblivna. Man pekade också på 
den påbörjade förändringen av Kronprinsessans Victorias kustsanatorium i 
Barkåkra där man inrättat en specialanstalt med tyngdpunkten på ortopediska 
insatser för psykiskt efterblivna med cerebral pares. Även en gränsdragning mot 
cp-barn med epilepsi, blinda och döva cp-barn gjordes (lindriga syn- och/eller 
hörselnedsättningar kunde däremot tas om hand inom den planerade cp-
vården). Cp-utredningens förslag var att man skulle inrätta behandlingscentraler 
för cp-vård inom samtliga sjukvårdsområden vid centrallasaretten med specia-
listuppsättning (barnpsykiatri, ortopedi samt pediatrik; samt medverkan av 

                               
309 SOU 1960:14 Cp-vården. På socialmedicinska studier grundade riktlinjer för vård och under-

visning av barn och ungdom med cerebral pares. 1958 års cp-utredning,  s 3. 
310 SOU 1951:15. Vanföreanstalterna och Eugeniahemmet; riktlinjer för organisationen m.m. av 

ortoped och spastikervården samt viss arbetsvård för partiellt arbetsföra. 
311 Även rapporterad i CP-nytt, nr 4, 1960. 
312 SOU 1960:14 Cp-vården. På socialmedicinska studier grundade riktlinjer för vård och under-

visning av barn och ungdom med cerebral pares. 1958 års cp-utredning, s 12, 26. 
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sjukgymnaster, arbetsterapeuter och talterapeuter). Man sneglade också på den 
pågående Regionvårdsutredningen313 och gav här sitt fortsatta stöd till region-
begreppet, en indelning av Sveriges sjukvårdsområden i sju regioner. Cp-
utredningen förordade förutom behandlingscentralerna och länsanstalterna 
(specialskola för cp-barn) ”regionanstalter” som var uttryck för en decentralise-
ring då endast en riksanstalt ansågs behövas (Eugeniahemmet), för de genom 
komplicerande lyte svårt handikappades vård och undervisning.314 Regionanstal-
terna � var regionala cp-centra som skulle fungera som remissinstanser för 
diagnostik och vård- och undervisningsuppgifter som inte kunde ordnas inom 
sjukvårdsområdena, till exempel utbildning av cp-personal. Ledning borde ut-
göras av barnläkare, ansåg kommittén. Till sådana regionanstalter skulle också 
externat- och internatskolor inrättas för förskolebarn och skolbarn.315 Man 
rekommenderade också att vårda den cp-skadade i hemmet så långt det var 
möjligt samt att undervisningen också skulle ske tillsammans med andra barn i 
vanliga skolor. I förslaget angavs också att sjukgymnaster och arbetsterapeuter 
borde anställas inom provinsialläkardistrikten för att tillgodose de polikliniska 
behoven.316 

Sekreteraren i utredningen Sven Elzvik kommenterade utredningen i Sveri-
ges Landstings tidskrift och menade att det varit svåra avvägningar i arbetet 
med att komma fram med organisatoriska lösningar eftersom sociala motiv talat 
för en decentraliserad vård och att de medicinska motiven för kvalificerad hjälp 
samt en differentierad undervisning talat för en centralisering. Utredningen 
hade därför ägnat sig ingående för denna problematik för att åstadkomma en 
samordnad organisation, för att förena dessa synpunkter.317 

Barnanstaltsutredningen 
Efter en skandal på ett barnhem 1953 riktades uppmärksamhet mot förhållan-
dena på landets barnanstalter.318 Barnanstaltsutredningen tillsattes 1958 och 
hade till uppgift att göra en allmän översyn av standarden vid anstalter för barn. 
Omfattande förstudier och kartläggningar genomfördes på alla barnanstalter i 
landet. I tabellen nedan ges en översikt över de barnanstalter som fanns 1963.319  

                               
313 SOU 1958:26, Regionsvårdutredningen, nämnd i SOU 1960:14 Cp-vården. På socialmedicins-

ka studier grundade riktlinjer för vård och undervisning av barn och ungdom med cerebral 
pares. 1958 års cp-utredning.  

314 SOU 1960:14 Cp-vården. På socialmedicinska studier grundade riktlinjer för vård och under-
visning av barn och ungdom med cerebral pares. 1958 års cp-utredning, s 60 ff. 

315 1965 kom Elevhemslagen SFS 1965:136 om elevhem för vissa rörelsehindrade barn m. fl.,  
som gav barn rätt till boende i nära anslutning till den vård som ”påkallats av handikappet”. 

316 Sveriges Landstings Tidskrift, nr 5, 1960, s 116�118. 
317 Ibid. 
318 Karl Grunewald, personlig intervju, 2006-06-01. 
319 SOU 1965:55. Barn på anstalt. Barnanstaltsutredningens betänkande I, s 151. 
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Tabell 2. Central tillsyn över barnanstalter 

 Antal anstalter Beläggning ¼ 1963 Tillsynsmyndighet  

Skolor för blinda 2 325 Skolöverstyrelsen 
Förskolor för blinda  3 24 Skolöverstyrelsen 
Dövskolor, internat 14 500 Skolöverstyrelsen 
Nomadskolor 9 252 Skolöverstyrelsen 
Elevhem för skolbarn 23 555 Skolöverstyrelsen 
Undervisning och vård 
för psykiskt efterblivna 

A) vårdanstalter 
B) särskolor 

              - internat 
      - externat 

 
69 
 

31 
73 

5245 
 

2576 
1573 

Medicinalstyrelsen1 

 

Skolöverstyrelsen2 
Skolöverstyrelsen2 

Anstalter för psykopa-
tiska och nervösa barn 5 107 Medicinalstyrelsen3 

Epileptikeranstalter 2 166 Medicinalstyrelsen1 
Läkepedagogiska 
institut 6 214 Medicinalstyrelsen 3 
Vanföreanstalter och 
cp-hem 8 861 Medicinalstyrelsen 1 
Barnhem 126 1924 Socialstyrelsen 
1. I pedagogiskt avseende Skolöverstyrelsen 
2. I medicinskt-psykiatriskt avseende Medicinalstyrelsen 
3. I pedagogiskt avseende: vederbörande länsskolnämnd 
 

I förarbetet till 1960 års barnanstaltsutredning som avgavs 1965 framgår att det 
för de blinda och synskadade barnen i början av 1960-talet fanns 328 platser 
fördelat på Blindinstitutet i Tomteboda för normalbegåvade barn och Vårdan-
stalten i Lund för blinda barn med komplicerat lyte (intelligensdefekter eller 
andra lyten förutom blindheten). För yngre barn fanns det vid samma tidpunkt 
tre institutioner, som drevs av tre enskilda huvudmän. Varje institution tillhörde 
ett eget syndistrikt med tillhörande förskolekonsulent.320 I skolreformarbetet på 
1960-talet kom de synskadade att till stor del gå över i den reguljära skolan, 
vilket innebar en successiv övergång med start 1965/66.321 Barnanstaltsutred-
ningen 1965 framhöll att de ville starkt understryka att de synskadade barnen i 
största möjliga utsträckning skulle gå i samma förskolor och skolor som seende 
och då undervisning i synklasser. Om barnen inte bodde nära en synklass borde 
elevhem byggas som för de rörelsehindrade barnen, vilket föreslogs i proposi-
tionen nr 76/1965 samma år.322 De äldre eleverna borde också få tillgång till en 
träningslägenhet för att förbereda sig för ett självständigt liv. För barnen som 
var intagna på Vårdanstalten i Lund för blinda barn med komplicerat lyte före-

                               
320 SOU 1965:55. Barn på anstalt. Barnanstaltsutredningens betänkande I, s 45�46. 
321 Bengtsson, 2004, s 77. 
322 Senare samma år kom Elevhemslagen SFS 1965:136 om elevhem för vissa rörelsehindrade 

barn m. fl.  
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slogs (i enlighet med vad som uttrycktes i mentalsjukvårdberedningens prome-
moria 1962) att de skulle överföras till sinnesslöanstalter för seende och att en-
dast de svårskötta skulle vistas på anstalten.323 

För de döva och hörselskadade barnen innebar också årsskiftet 1965/66 spe-
ciella kursplaner och ny dövskolestadga. Undervisningen skedde i upptagnings-
skolor (obligatorisk i 8 år), fortsättningsskolor (en obligatorisk del och en frivil-
lig del) och specialskolor. Landet var indelat i fyra dövskoledistrikt och för för-
skolan följde i regel länen som upptagningsområde. I Stockholm fanns det ock-
så hörselklasser, fysiskt integrerade med vanliga skolor. Barnanstaltsutredningen 
1965 förordade en fortsatt utbyggnad av hemundervisning för de barn som inte 
gick på dövförskola. Detta skulle skötas av en ambulerande förskollärare. Man 
konstaterade också att för de barn som förutom dövheten var psykiskt efter-
blivna, inte hade någon förskoleverksamhet. Men man skrev också att det var 
förenat med stora svårigheter att bedöma graden av psykisk utvecklingsrubb-
ning. Här hänvisade man till rutinerna för intagning till särskola som reglerades 
i 1954 års lag om undervisning och vård av vissa psykiskt efterblivna, och att de 
samma rutiner skulle tillämpas för de döva barnen med utvecklingsrubbning. 
Skolformerna för de psykiskt utvecklingshämmade barnen 1965 var förskola, 
skola (8 årskurser) och därefter yrkesskola. Till exempel fanns ett särskilt skol-
hem i Gnesta och ett vård- och arbetshem i Doverstorp för de psykiskt efter-
blivna döva barnen. Döva barn med rörelsehinder undervisades i en särskild 
avdelning vid Eugeniahemmet. Döva barn med rörelsehinder var under flera år 
föremål för diskussioner under vilket handikapp de skulle undervisas. Ett för-
slag från Skolöverstyrelsen gick ut på att döva barn med cerebral pares skulle 
sammanföras med andra hjärnskadade barn i en särskild institution. I 1963 års 
statsverksproposition ställde sig departementschefen sig tveksam till detta och 
menade att de döva cp-barnen skulle tas om hand av spastikervården (cp-
vården) och att de gravt talskadade barnen och de hjärnskadade döva barnen 
med svåra rörelsehinder skulle vårdas vid en specialinstitution i Sigtuna men 
under medicinsk ledning av Folke Bernadottehemmet i Uppsala. Man hänvisade 
här till principen att ”dubbelhandikappade barn bör placeras på en institution, 
som i första hand är inriktad på det dominerande handikappet”.324 En särskilj-
ning av cp-barnen från de övriga hjärnskadade och rörelsehindrade barnen kan 
här observeras. En förklaring till detta kan vara den omfattande satsning på cp-
vården som föreslagits i betänkandet om cp-vården 1960. 

I förarbetena till Barnanstaltsutredningen 1965 framgår att de behandlings-
hem som sorterade under Barnavårdnämnderna var behandlingshem för psy-
kopatiska och nervösa barn. Dessa hem tog emot barn som var utvecklings-
hämmade, det vill säga ”nedsatta intellektuella funktioner eller har defekter i 

                               
323 SOU 1965:55. Barn på anstalt. Barnanstaltsutredningens betänkande I, s 45ff. För blind- och 

dövskolorna fanns det dock specialstadgar (SFS 1965:478), Ibid., s 45�48. 
324 SOU 1965:55. Barn på anstalt. Barnanstaltsutredningens betänkande I. 
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känslo- och viljelivet”.325 Fem stycken fanns runt om i landet, samtliga utom en 
(barnbyn Skå) var anslutna till barnpsykiatrisk klinik eller rådgivningscentral. 
Undervisningen för dessa barn skedde i observationsklasser eller specialklasser, 
ett av hemmen omhändertog enbart förskolebarn. Det rådde stor platsbrist och 
eftersom grunden för behandlingshem, det vill säga barnpsykiatriska kliniker 
och rådgivningscentraler var under uppbyggnad, var det också brist på psykia-
trer, psykologer och övrig personal. Alternativen till dessa behandlingshem 
uppgavs vara barnhem och ungdomsvårdsskolor, men klientelblandningen 
skulle inte vara bra för barnhemmen, ansåg man.326 Barnanstaltsutredningen 
kom till slut med sitt betänkande i oktober 1965 med sina synpunkter. De fler-
handikappade barnen hade med detta visserligen hamnat i blickpunkten, men 
utredningen gav en översikt över alla barnanstalter i landet och gav inga direkt 
revolutionerande förslag. De föreslog dock till exempel att de stora anstalterna 
borde bort och ersättas med mindre enheter.327 Ett av de större förslagen var att 
de enskilda huvudmannaskapen skulle avvecklas inom en tioårsperiod.328 Man 
kunde till exempel konstatera att i särskolorna fanns barn med rörelsehinder 
eller var handikappade på andra sätt. Utredarna föreslog att det skulle inrättas 
institutioner inom särskoleväsendet för psykiskt efterblivna barn med rörelse-
hinder. Vid denna tidpunkt var den enda institution de kunde få adekvat hjälp 
från var Kronprinsessan Victorias kustsanatorium i Vejbystrand.329 Sjukhuset 
tog emot gravt rörelsehindrade barn eller vuxna för en uppträning under en 
period för rehabiliteringsinsatser ledda av ortopeder. Ortopederna hade lärt sig 
nya operationsmetoder, hur man kunde operera cp och hur man kunde för-
hindra kontrakturer. Målet var att sjukhusen successivt skulle gå igenom alla 
rörelsehindrade psykiskt utvecklingsstörda barn och vuxna som fanns på anstal-
terna och få ned dem till Vejbystrand och rehabilitera dem. Det betydde att de 
sängliggande skulle man försöka få upp ur sängarna och sitta i rullstol och de 
som satt i rullstol skulle man få att gå med stöttor eller på annat sätt. Överhu-
vudtaget var det meningen att få dem i ett motoriskt bättre skick. 

Som nämnts tidigare föreslog Cp-utredningen att behandlingscentraler skulle 
inrättas vid centrallasarettens pediatriska kliniker. Barnanstaltsutredningen me-
nade att dessa också skulle omfatta ambulerande sjukgymnaster, kuratorer, 
talterapeuter och förskollärare. På så sätt skulle föräldrar som vårdar sina barn 
hemma kunna få en bättre service.330 Barnanstaltsutredningens kommitté ansåg 
1965 slutligen att blinda barn skall undervisas vid skolor för blinda, döva barn 
                               
325 Ibid., s 67. 
326 Om barnhemmen, se SOU 1965:55. Barn på anstalt. Barnanstaltsutredningens betänkande I, s 

74ff. 
327 För övrigt hade Barnanstaltsutredningen tagir så lång tid på sig att den kartläggning de presen-

terade var i stora delar inaktuell vid tidpunkten för betänkandets avgivning. Karl Grunewald, 
personlig intervju, 2006-06-01. 

328 Ibid., s 202�210. 
329 Ibid., s 48, 83. 
330 Senare kom Elevhemslagen SFS 1965:136 som handlade om att elever hade rätt till boende 

nära den vårdform som ”handikappet påkallat”. 
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vid skolor för döva samt gravt hörselskadade med rörelsehinder inom dövskol-
väsendet och psykiskt efterblivna med rörelsehinder inom efterblivenhetsvä-
sendet. Dock kvarstod problemet med de psykiskt efterblivna med komplicera-
de handikapp eller svåra rörelsehinder.331  

Översynen av 1954 års lag om undervisning och vård för 
viss psykiskt efterblivna 
Åren kring 1960 hade det kommit framställningar från olika kommunala och 
enskilda sammanslutningar att göra en översyn av 1954 års lag. Riksdagen anhöll 
också 1960 om en sådan översyn och ett år senare fick Mentalsjukvårdsbered-
ningen verkställa den. En grundläggande målsättning för denna utredning var 
att få till stånd ett enhetligt huvudmannaskap för undervisningen och vården av 
psykiskt efterblivna, men några egentliga direktiv fanns inte. I maj 1962 avgav 
Mentalsjukvårdsberedningen ett stencilerat betänkande i frågan, vilken beakta-
des vid huvudmannaskapsreformen inom mentalsjukvården 1963. Denna re-
form innebar att landstingen från och med 1 januari, 1967 övertog ansvaret för 
undervisning och vård av psykiskt efterblivna, undantaget blinda eller döva 
psykiskt efterblivna som skulle ta emot av statens blind- och dövskolor. En av 
Mentalsjukvårdsberedningen särskilt tillkallad utredningsman som skulle 
genomföra översynen, samlade experter kring frågan och lämnade 1966 sitt 
betänkande i vilken man föreslog att den gamla lagen helt skulle bytas ut till en 
ny, nämligen ”Lag angående omsorger om psykiskt utvecklingshämmade”.332 
Begreppet psykiskt efterblivna skulle bytas ut mot uttrycket ”psykiskt utveck-
lingshämmade”, som pekar på en nedsättning i personens intellektuella funk-
tion och som kan hänföras till utvecklingsperioden. Dessutom ville man lyfta 
fram att det är de verkningar som nedsättningen medför som avgör om personen 
ifråga behöver särskilda omsorger från det allmänna för att klara sin utbildning 
eller anpassning till samhället, med denna formulering menade man att det nya 
begreppet blev dynamiskt.333 

Med 1967 års omsorgslag fick de sociala aspekterna komma i förgrunden.334 
Lagen innehöll också en definition av begreppet utvecklingsstörd: ”Lagen avser 
dem som på grund av hämmad förståndsutveckling för sin utbildning eller/och 
sin anpassning i samhället eller i övrigt behöver särskilda omsorger. Bristerna i 
den intellektuella funktionen ska ha uppkommit under utvecklingsperioden.”335 
Genom det relativa synsättet på att anpassning sker i samhället och därigenom 
                               
331 Ibid., s 73 samt CP-nytt, nr 2, 1964, s 37, FUB-kontakt, nr 1, 1967, s 4�5 samt Grunewald, 

2006. 
332 SOU 1966:9. Omsorger om psykiskt utvecklingshämmade. Betänkande avgivet av särskilt 

tillkallad utredningsman.,  s 7�9, 33, 35. 
333 Ibid., s 183. 
334 SFS 1967:940. Lag angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda.  
335 Socionomförbundets tidskrift, nr 12, 1967, s 509. 
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definieras behovet av särskilda omsorger markerades den icke-statiska synen på 
utvecklingsstörning. Omsorgen innebar bland annat social service och rådgiv-
ning. Genom det statliga vårdbidraget som infördes 1964 fick också föräldrar 
ekonomisk ersättning för att de vårdade sina barn hemma.336 Genom lagen kom 
särskolan att alltmer bli fysiskt integrerade med den vanliga skolan.337 Lagen 
innebar också ett vidgat skolobligatorium, där de som tidigare kallades ”de 
obildbara” fick rätt till pedagogisk stimulans i träningsskolan. De ”svårskötta” 
även kallade de ”paragraf 4-fallen”, som tidigare omhändertogs på statliga an-
stalter på grund av de var svårplacerade, fick nu landstinget ansvar för. 338 

Social omvårdnad av handikappade  
Den socialpolitiska kommittén hade sedan 1961 uppgiften att granska problem 
som rörde handikappade och kartlägga grupper med speciella behov. Exempel 
på sådana grupper kunde enligt kommitténs direktiv vara syn- och hörselskada-
de, rörelsehindrade och personer med psykisk sjukdom och närliggande områ-
den. Man framhöll i inledningen att det pågick även andra utredningar som 
hade de handikappades frågor med sig, till exempel Centrala rehabiliteringsbe-
redningen, Sjukförsäkringsutredningen, Arbetsmarknadsutredningen. Skol- och 
utbildningsfrågor var också aktuella i andra utredningar. Flera av de nämnda 
utredningarna förväntades vara klara under samma år, 1964. Den socialpolitiska 
kommittén hade som främsta uppgift att se till den sociala omvårdnaden av de 
handikappade, det vill säga bostäder, vård och service i hemmen, rekreation och 
liknande. Kommittén hade således följt upp vad staten, landsting- och primär-
kommunerna gjorde för de handikappade, även enskilda organisationer fanns 
med i denna kartläggning.339 I utredningens inledningskapitel sade man sig 
granska socialpolitikens innebörd, verkningar och effektivitet. Det hade skett en 
del förändringar på området åren innan. Moderskapsförsäkringen och bidrags-
förskotten hade reformerats, vårdnadsbidrag för handikappade barn hade in-
förts 1964 och hemmadöttrarnas situation hade belysts året innan. Åldringarnas 
situation hade också setts över vilket resulterade i ett förslag om åtgärder för 
sjukhem, bostäder och hemhjälp.340 Som en del av underlaget hade man varit 
                               
336 Palmestål, 1995, s 68. 
337 Bengtsson, 2004, s 77. 
338 I 1954 års lag om undervisning och vård av psykiskt efterblivna undantas vissa svårskötta 

enligt § 4: ”Skyldighet för landsting att ansvara för undervisning och vård enligt § 2 föreligger 
ej i fråga om a. psykiskt efterblivna, som äro blinda, dövstumma, höggradigt vanföra eller epi-
leptiska eller som på grund av asocialitet, indisciplinärt uppträdande, hypersexualitet eller av 
annat liknande skäl svårligen kunna undervisas eller vårdas tillsammans med andra psykiskt 
efterblivna samt 

b. höggradigt psykiskt efterblivna som äro så svårskötta att de fordra vård å specialanstalt, eller 
som lida av tuberkulos i smittsamt skede. Forssman och Olow, 1964, s 76�77. 

339 SOU 1964:43 Social omvårdnad av de handikappade. Socialpolitiska kommittén, s 5. 
340 Se SOU 1961:38, prop. 1964:70, 1964:94, SFS 1963:698, SOU 1963:47, SOU 1964:5, prop. 

1964:85 i SOU 1964:43 Social omvårdnad av de handikappade. Socialpolitiska kommittén. 
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behjälpt av Socialhjälpsundersökningen och en undersökning genomförd av 
SCB angående personer med låg inkomst. I samband med kartläggningarna av 
åldringarnas situation 1962 företog man också en kartläggning av kommunernas 
och landstingens åtgärder för de som inte var ålderspensionärer.341 Definitionen 
av handikappade löd: ”Personer som har särskilda svårigheter med att reda sig 
själva på grund av något medfött eller förvärvat hinder av fysisk eller psykisk 
art.” Kartläggningarna gick dock inte in på anstaltsvården, vare sig inom sjuk-
vården eller andra områden, ej heller på rehabiliteringens, arbetsmarknadens 
eller utbildningens anordnande för denna grupp. Man hänvisade till andra ut-
redningsorgans område eller att det ansetts falla utanför denna utrednings om-
råde. Dock hade man ett särskilt kapitel i betänkandet där de principiella frå-
gorna för samhällets omhändertagande diskuterades.342 Kapitlet börjar med en 
definition av handikapp som löd: 

 
Ordet handikapp skall här användas som beteckning för en rad olika förhållan-
den hänförliga till en människas fysiska och psykiska utrustning � förhållanden 
som har det gemensamt att de försvårar för henne att leva normalt. Handikap-
pen ger upphov till särskilda problem; handikappade är människor med särskilda 
behov vid sidan om de allmängiltiga behoven.343 

I principdiskussionen som följde lyftes rehabilitering fram som ett nyckelbegrepp 
och som översattes med termen återföring. Detta begrepp hade utvecklats från 
de samhällen som drabbats av krig, framförallt efter det andra världskriget och 
då återföring betraktades som en särskilt produktiv socialpolitik. 

Socialpolitiska kommittén som från början hade en ambition att framföra 
förslag på en ny vårdlag angående samhällets vård av åldringar och handikappa-
de, meddelade i sitt slutliga betänkande 1966 att de inte hade för avsikt att göra 
detta, men att de framhöll vikten av att en sådan lag kom till stånd. De menade 
att samhällets ansvar för den enskildes personliga trygghet borde ske genom en 
aktiv och uppsökande socialvård. Uppföljningar av de kartläggningar som gjor-
des 1962 visade att fler åldringar och handikappade hade fått hemsamarithjälp, 
fler hade fått tillgång till vård och antal förbättringslån för modernisering av 
bostäder hade ökat samt ökningen av långvårdsplatser skedde stadigt men sakta. 
Kommittén menade också att själva kommuninventeringarna inte skulle ses 
som en avslutade utan som en del i en ”aktiv och uppsökande socialvård”. Med 
detta tillvägagångssätt skulle man mönstra ut ”fattigvårdssamhällets under-
stödstagaranda” och de gamla skamkänslorna. Den personliga tryggheten skulle 
vara lika självklar som den ekonomiska tryggheten som var och en skulle få 
genom socialförsäkringen.344 

                               
341 SOU 1964:43 Social omvårdnad av de handikappade. Socialpolitiska kommittén, s 7ff. 
342 Ibid., s 8. 
343 Ibid., s 15. 
344 SOU 1966:45. Aktiv åldringsvård och handikappvård. Socialpolitiska kommitténs slutliga 

ståndpunkt, s 8ff. 
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Om förskollärare och deras utbildning  
Om man ska förstå habiliteringspraktiken som den utvecklats både inom den 
pediatriska habiliteringen och inom omsorgerna för utvecklingsstörda behöver 
man undersöka den dynamik som skapades genom erfarenheter som ”profes-
sionsknippena” gemensamt gjorde i sitt ”teamwork”. Pedagoger fanns repre-
senterade i båda dessa organisationers historik, dels inom särskolorna och sinnesslö-
vården som lärare, förskollärare, barnträdgårdslärarinnor, vävlärarinnor och 
slöjdlärare, de två sistnämnda kategorierna som för övrigt enligt arbetsterapeu-
terna från början också betraktades som pionjärer inom arbetsterapins histo-
ria345, dels inom vanförevårdens skolhem, sysselsättning för barn vid sanatorier och andra 
kroppssjukhus, cp-förskolor och skolor.346 Jag begränsar de pedagogiska rötter för 
1960- och 1970-talens habiliteringspraktiker till först och främst förskollärarnas 
historiska yrkesverksamhet samt de förskollärare som arbetade med sjuka och 
handikappade barn. Speciallärarnas verksamhet var först och främst knuten till 
skolan, de ingick till exempel inga speciallärare vare sig i den pediatriska habili-
teringens team eller i omsorgernas team. Men deras verksamhet finns ändå tätt 
intill de båda habiliteringspraktikerna, men i en annan organisationsform. Sär-
skollärarna var däremot tidigt knutna till sinnesslövården och senare omsorger-
na för de utvecklingsstörda. De finns därför med i min genomgång, men får ett 
mindre utrymme än förskollärarna. 

Förskollärarnas yrkestradition kan härröras till 1800-talets barnkrubbor och 
1900-talets barnträdgårdar. Kerstin Holmlund har i sin avhandling arbetat fram 
historiken rörande dessa och förskollärarnas professionaliseringsprojekt. På 
barnkrubborna arbetade kvinnor från en lägre samhällsklass och var underställ-
da borgerliga kvinnor i filantropiska föreningar. Hon har visat bland annat hur 
förskollärarnas fackliga organisering påverkades negativt av inträdet till det 
mansdominerade Kommunaltjänstemannaförbundet (SKTF) och senare Svens-
ka Speciallärarförbundet. Även de ideologiska krafter som var historiskt knutna 
till barnkrubborna (daghemmen) och de som var knutna till barnträdgården 
analyseras i hennes avhandling. Resultaten visar att barnkrubbeideologin ut-
gjorde hegemonin genom statens ökade styrning av förskoleområdet, vilket 
ytterligare kom att försvaga förskollärarnas ställning.347  

Ingegerd Tallberg Broman bygger i sin avhandling en kvinnohistorisk histo-
ria om barnträdgårdslärarinnorna i Sverige under de första fyrtio åren på 1900-
talet. Hon beskriver där framväxten av en kvinnlig profession och ett nytt sätt 
att tänka rörande små barns utbildning. I detta projekt engagerade sig främst 
kvinnor från borgarklassen och verksamheterna riktade sig också från början 
mot borgarklassens barn och mödrar. Kindergarten fungerade därmed som en 
avlastning för modern som kunde engagera sig i annat. Men snart startades 
                               
345 Arbetsterapeuten, nr 10, 1968, s 293�301, samt fortsättning i nr 1, 1969, s 4�13, Arbetstera-

pins historia 1938�1956 av Ingrid Nyström, 1956. 
346 Barnträdgården, nr 5, 1964, s 173�177. 
347 Holmlund, 1996, Holmlund, 1998, s 91. 
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också folkkindergarten, som riktades mot arbetarklassens barn. Tallberg Bro-
man menade att det är svårt att generalisera verksamheterna eftersom det skilj-
de sig mycket åt beroende på vem som ledde den och vilka ekonomiska ramar 
verksamheterna hade. Klart var i alla fall att folkkindergarten hade ett vidare 
syfte, man avsåg att bidra till en social förändring.348 På Fröbelinstitutets föräld-
ramöten förmedlades en bild av det goda hemmet, vars förebild var det borger-
liga hemmet. Mellan 1904�1944 hade ledarinnans roll i barnträdgården föränd-
rats från att vara andliga mödrar till lärarinnor. Under 1940-talet bryts Fröbeldomi-
nansen och Stockholm med Alva Myrdal i spetsen blev ny orienteringspunkt. 
Här sker också den slutliga förvandlingen av kallet till ett yrke, enligt henne.349 

 Redan 1899 kunde kvinnor utbilda sig till kindergartenlärarinnor vid Marga-
retaskolan i Stockholm.350 Utbildningen var ettårig och erbjöds fram till i slutet 
på 1930-talet då den lades ned.351 Fröbelinstitutet startades 1902 i Norrköping, 
året därpå startades ett förskoleseminarium i Örebro, i Uppsala 1912, Södra 
KFUK i Stockholm 1934 och Socialpedagogiska seminariet i Stockholm 1936. 352 

 1930 fanns det sex seminarier i landet. Utbildningens längd ökade till 2 år 
1926. Ett av seminarierna, Södra KFUKs pedagogiska institut startades 1934 och 
leddes av Carin Ulin, som studerat vid Charlotte Bühlers barn- och ungdoms-
pedagogiska forskningsinstitut i Wien, vid Arnold Gesells klinik i USA, hos 
Piaget med flera. Hon tyckte att de dåvarande seminarierna var för Fröbelinrik-
tade och ville att den skulle vila på forskning. Hon gjorde barnobservationer av 
barnen vid Södra KFUKs daghem och hon disputerade 1949 på en avhandling 
med namn Handaktivitetens utveckling under förskoleåldern. Vid Södra KFUK tog 
man också emot barn med handikapp, först i form av en hospitalavdelning men 
senare i form av en öppen avdelning i likhet med de andra. Detta bidrog till att 
föräldrar till handikappade barn kunde behålla barnen hemma i större utsträck-
ning.353 Det var för övrigt föräldrar till barn på denna avdelning som tillsam-
mans med personal och andra specialister som många år senare startade Före-
ningen för Utvecklingsstörda barn och ungdomar � FUB 1956.354 Många av 
speciallärarna fick också sin grundutbildning vid Södra KFUKs pedagogiska 
institut.355 Två år senare, 1936 startade Alva Myrdal det Socialpedagogiska semi-
nariet i Stockholm i HSBs regi.356 I likhet med Carin Ulin tyckte också hon att 

                               
348 Se också Hultqvist, 1990. 
349 Tallberg Broman, 1991, s 127. 
350 Tallberg Broman, 1991, s 127�128, 140, 153, 169�170. 
351 Johansson, 1992, s 115�166, Johansson och Åstedt, 1996, s 164ff, samt s 321. 
352 Tallberg Broman, 1991, s 127. 
353 Johansson och Åstedt, 1996, s 164ff, samt s 321. 
354 Socionomförbundets tidskrift, nr 12, 1967, s 508. 
355 Johansson och Åstedt, 1996, s 164ff, samt s 321. 
356 HSB Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening drev 1936 tretton HSB-lektugor och 

fler planerades. Ibid. 
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de dåvarande utbildningarna var för Fröbelinriktade och att de inte var öppna 
för impulser från andra länder och för forskning.357 

I 1940 års skolutredning betonades vikten av pedagogiskt och psykologiskt 
utbildad personal i lekskolan, vilken ansågs vara befrämjande för barnens ut-
veckling och själsliv. I en samtida utredning, 1941 års befolkningsutredningkun-
de man konstatera att vart och ett av de seminarier som fanns, gav sin prägel på 
utbildningen, men att det fanns en överensstämmelse i deras karaktär. 358  Man 
föreslog också att de skulle anordnas kompletteringskurser för dem som hade 
en ettårig utbildning och för dessa skulle statsbidrag utgå och anordnas av Soci-
alstyrelsen. 1945 blev Socialstyrelsen tillsynsmyndighet över seminarierna och 
dessa fick statsbidrag. Samtidigt med detta blev inträdeskraven lika för alla se-
minarier och den första kompletteringskursen för de med ettårig utbildning 
startades vid Södra KFUKs pedagogiska institut. Huvudmannafrågan diskutera-
des vid ett flertal tillfällen med början 1943, 1953 konstaterade man att seminari-
erna skötte sina åtaganden och inte var i behov av ett förstatligande. Det fanns 
under den här perioden också ett utbrett motstånd inom statsmakterna att byg-
ga ut barnomsorgen.359  

Det dröjde till 1958 då det tillsattes en förskollärarutredning som skulle utreda 
”åtgärder för att tillgodose behovet av pedagogiskt utbildad personal inom den 
halvöppna barnavården”.360 Utredningen föreslog att tillsynsmyndighet skulle 
vara Skolöverstyrelsen och inte Socialstyrelsen. Skälen var att flera av remissin-
stanserna menade att förskoleseminarierna hade karaktär av lärarutbildningsan-
stalter. De som var för detta förslag kan nämnas nämnden för Fröbelinstitutet, 
styrelserna för förskoleseminarierna i Luleå, Socialpedagogiska seminariet och 
Göteborgs förskoleseminarium, Sveriges Förskollärares Riksförbund och För-
skoleseminariernas lärarsällskap. De menade att tillsynen över förskoleinstitu-
tionerna och daghemmen också skulle flyttas över på Skolöverstyrelsen. Detta 
delade flera av remissinstansernas inställning. Flertalet menade att man borde 
eftersträva samma tillsynsman på både utbildning och verksamhet. Skolöversty-
relsen menade att man borde se över både den centrala och lokala tillsynen över 
skolväsendet inklusive förskolan och daghemmen. Men man var tvungen att 
invänta en omorganisation som påbörjats 1958 och som skulle kunna möjliggö-
ra en sådan översyn. Dock förordade man att förskolornas och daghemmens 
”administrativa ställning” skulle omprövas. De remissinstanser som var helt 
emot en förändring av tillsynsmyndighet var Socialstyrelsen, Medicinalstyrelsen, 

                               
357 Johansson och Åstedt, 1996, s 166. Alva Myrdal och Carin Ulin har tagits upp som inspiratö-

rer för förskolans utveckling i Sverige i boken ”Barnet, Saken, Kallet” som Sveriges Förskol-
lärares riksförening gav ut 1990, Engdahl, 1990, s 42�43. 

358 SOU 1943:9. Utredning och förslag ang. statsbidrag till daghem och lekskolor m.m. Avg. av 
1941 års befolkningsutredning, se vidare Johansson, 1992, s 98�111. 

359 SOU 1943:9, se vidare Johansson, 1992, s 98�111. 
360 SOU 1960:33. Förskollärarutbildningens organisation. Betänkande avgivet av 1958 års förskol-

lärarutredning, s 3, 86�88. 
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Svenska Socialvårdsförbundet för att nämna de största. Skäl till motståndet kan 
belysas av följande citat: 

 
Socialstyrelsen erinrade bl.a. om, att den halvöppna barnavården i huvudsak till-
kommit som en social hjälpåtgärd. Upprinnelsen till verksamheten utgjorde de 
s.k. barnkrubborna som hade till uppgift att ge stöd och tillsyn åt barn till ’Fatti-
ga och förvärvsarbetande mödrar’. Utvecklingen hade emellertid lett till att de 
pedagogiska synpunkterna fått stort utrymme i denna rent sociala hjälpform. 
Alla former av den halvöppna barnavården måste emellertid ses ur social syn-
punkt även om vårdmomentet var mindre framträdande i förskolorna än i dag-
hemmen. Huvudsyftet med verksamheten var att bistå mödrarna i deras vård- 
och uppfostrargärning.361 

 

Utredningen bestämde sig dock för att stödja en förändring i tillsynsfrågan när 
det gällde förskollärarseminarierna, förskolorna och daghemmen och att Skol-
överstyrelsen skulle få det ansvaret.362 Även seminariernas ledning och under-
visningen var aktuella frågor. Rektor vid förskoleseminarierna 1960 skulle fun-
gera som huvudlärare i undervisningen av förskollärarna och skulle inneha aka-
demisk examen med betyg i ämnena psykologi och pedagogik, teoretisk 
och/eller praktisk filosofi, nordiska språk och/eller sociologi. Dessutom föror-
dades att vederbörande skulle ha minst en termins tjänstgöring i förskoleinstitu-
tion. Förskollärarutredningen förordade fasta lärartjänster i de centrala ämnena 
psykologi och pedagogik. I princip tyckte man att det skulle fordras lektors-
kompetens i dessa ämnen. Men man menade att tills vidare skulle de med filo-
sofie kandidat eller filosofie magister med specialutbildning i ”Barnaålderns 
psykologi” samt med långvarig tjänstgöring kunna erhålla sådana lärartjänster.363 

Betänkandet från Förskollärarutredningen kom 1960 med förslag på utbygg-
nad och ett förstatligande. Men det kom att dröja ända till 1962 innan den första 
statliga förskollärarutbildningen startades i Malmö och inom ett år var samtliga 
statliga.364 1960 fanns det sju förskollärarseminarier365 och 1967 hade antalet ökat 
till 14 seminarier i landet366 och skiftande i storlek framförallt beroende på till-
gång till övningsinstitutioner.  

Att Södra KFUK inte gavs någon ersättare i att utbilda förskollärare som ar-
betar med fysiskt och psykiskt handikappade barn kritiserades i pressen under 

                               
361 SOU 1960:33. Förskollärarutbildningens organisation. Betänkande avgivet av 1958 års förskol-

lärarutredning, s 75. 
362 Ibid., s 77�80. 
363 Ibid., s 49, 53�54. 
364 Johansson och Åstedt, 1996, s 168ff. 
365 SOU 1960:33. Förskollärarutbildningens organisation. Betänkande avgivet av 1958 års förskol-

lärarutredning.  
366 Jag har träffat på motstridiga uppgifter om förskollärarseminariernas antal vid olika tidpunk-

ter. En källa säger 1960 – 14 st, (Johansson och Åstedt, 1996), 1962� 6 st, 1964 – 11 st, 
(Barnträdgården, nr, 5, 1964, s 173) samt 1966 – 13 st (Barnträdgården, nr 3, 1966, s 74), 
1967�14 st, (Barnträdgården, nr 6, 1967, s 169). 
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rubriken ”Vanheder för välfärdsregimen”, där bortkopplingen av socionomut-
bildningen vid Stora Sköndal också kritiserades. Fortbildningen av förskollärare 
skulle alltså ske genom de befintliga seminarierna och de nya förslagen tolkades 
mest som fördomar mot den enskilda företagssamheten på de områden som 
socialdemokraterna vill kontrollera själva.367 

Socialstyrelsen anordnade under denna tidsperiod kurser för praktikhandle-
dare, första gången 1948, även konferenser omkring tim- och kursplaner samt 
utgav ”Råd och anvisningar rörande arbetet vid förskoleseminarierna”. I sam-
band med det statliga övertagandet 1962 blev Skolöverstyrelsen SÖ tillsynsman 
över utbildningen. En femte termin ansågs 1965 av SÖ vara nödvändig, denna 
fråga hade väckts redan 1946 och förskollärarna själva ansåg sedan länge att 
utbildningen behövdes förlängas med ett år.368 Trots de många rösterna för 
förslaget, gick Svenska kommunförbundet, Svenska stadsförbundet och Stats-
tjänstemännens riksförbund emot förslaget, som därefter inte gick vidare till 
riksdagen.369  

Läsåret 1967/68 planerade man för en intagning till 1110 platser och man 
planerade en ökning så att 1970 skulle plastantalet vara 1710. Bristen på förskol-
lärare var stor och den planerade utökningen skulle inte räcka, därför startades i 
början av 1970-talet bland annat utbildningar för barnskötare med lång erfaren-
het från förskolan, en ökning av dessa platser skedde snabbt från 36 till 144 
stycken året därpå. Lärarutbildarna uppskattade denna grupp med äldre barn-
skötare som genom sin erfarenhet kunde fördjupa sina kunskaper snabbt och 
kvalitativt, de skilde sig från de unga förskollärarkandidaterna som hade ringa 
erfarenhet från arbete med barn. För att lösa förskollärarbristen i början på 
1970-talet erbjöds också kortare omskolningskurser riktade till beteendevetare 
och låg- och mellanstadielärare, vilka hade drabbats av arbetslöshet. Förskollä-
rarna och deras fackliga organisation Svenska Förskollärarförbundet rasade mot 
detta, de hade ju i många år strävat mot en förlängd utbildning och nu erbjöds 
alla dessa förkortade omskolningskurser. Detta uppfattades som en nedvärde-
ring av hela förskollärarkåren.370 Året efter högskolereformen 1977 blev förskol-
lärarutbildningen och fritidspedagogutbildningen, från och med läsåret 1978/79 
högskoleutbildning.371 I samband med detta slopades förpraktiken för utbildade 
barnskötare och utbildningen fick en efterlängtad femte termin.372 1981 skapa-
des i Uppsala en kurs i barnpsykologi som skulle öppna upp möjligheten att gå 
vidare till forskarutbildning inom pedagogik respektive psykologi.  

                               
367 Svenska läkartidningen, 1962, s 2972. ”Pressereferat. Vanheder för välfärdsregimen”. 
368 Även en tidigare utredning hade menat att ett tredje år ”i längden inte kunde avvisas”, SOU 

1951:15 refererad i SOU 1960:33. Men eftersom det rådde brist på barnträdgårdslärarinnor 
kunde man inte realisera en sådan utbildning, Ibid., s 65.  

369 Johansson och Åstedt, 1996, s 168ff. 
370 Johansson och Åstedt, 1996, s 171ff. 
371 SFS 1977:218. Högskolelagen., Förskolan, nr 6, 1977, s 12, Johansson, 1992, s 116ff. 
372 Förskolan, nr 4, 1977, s 6�7. 
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När det gäller utbildning som riktas in mot arbete med handikappade barn fick 
speciallärarna sin utbildning vid Södra KFUKs Pedagogiska Institut i Stock-
holm. Socialstyrelsen anordnade 1955 en fortbildningskurs som riktade sig till 
seminarielärare, kommunala konsulenter för daghem, barnträdgårdar och ef-
termiddagshem. Efter en kartläggning av fortbildningsbehovet året därpå kunde 
det konstateras ett stort behov, men resultatet blev en fortbildningskurs för 
förskollärare som arbetade med handikappade barn � detta initiativ omtalades 
som en ”islossning”. Fortbildningsverksamheten övertogs av SÖ i samband 
med det statliga övertagandet 1962. I samband med förslaget om inrättande av 
speciallärarlinjen på Lärarhögskolan i Stockholm fick också förskollärarna en 
ettårig påbyggnadsutbildning läsåret 1965/66. Utbildningen skulle täcka in nio 
specialtjänstgöringsområden; särskolans förskola, försöksklass i särskola, prak-
tiska avdelningar i särskola, hemundervisning i enskilda hem med psykiskt ef-
terblivna barn, förskola för barn med anpassningssvårigheter, förskolundervis-
ning för barn på sjukhus och förskolor för cp-barn373. Det fanns 24 platser och 
inträdeskraven var lika för förskollärare som för lärare, det vill säga genom-
gången grundutbildning samt tre års praktik.374 Den tredje grenen var också 
öppen för arbetsterapeuter, fritidspedagoger, övningslärare, yrkeslärare och 
socialpedagoger.375 

I samband med 1967 års omsorgslag fick de psykiskt utvecklingshämmade 
barnen en allmän rätt till förskola och en fördjupad särskoleplikt i form av infö-
randet av träningsklasserna. Detta innebar att särskolan stod inför en väldig 
expansion men även förskolor och daghem blev berörda av den nya lagen.  

Särskolelärares och speciallärares utbildning 
Beskrivningen av utbildningsvägar för speciallärare och särskolelärare blir här 
mycket kortfattad eftersom förskollärarna har fokuserats i denna studie. För 
särskolans lärare har det funnits utbildning sedan i slutet på 1800-talet, en två-
årig seminarieutbildning under ledning av Föreningen för sinnesslöa barns vård 
i Stockholm, med start 1869. År 1911 flyttade det ut till Slagsta i Botkyrka och 
Slagstaseminariet kom att utbilda särskollärare ända fram till 1953, då det flytta-
de tillbaka till Stockholm.376 Efter utbyggnaden av särskolan på 1950-talet kom-
pletterades denna med vidareutbildningskurser för småskollärare och denna 
form ersatte de ursprungliga seminarierna efter deras nedläggning 1959. I sam-
band med införandet av skolplikt för bildbara sinnesslöa 1954, ökade utbild-
ningen av sinnesslölärare från 6 elever per årskurs till 32 i slutet på 1950-talet.377 
I betänkandet från utredningen om förskollärarutbildningen 1960 gavs förslag 
till en koncentration av den tidigare kursverksamheten till speciella speciallärar-
                               
373 Barnträdgården, nr 5, 1964, s 173�177. 
374 Barnträdgården, nr 3, 1966, s 75�76. 
375 Att undervisa, nr 6, 1975, s 20. 
376 Att undervisa, nr 6, 1975, s 19. 
377 Palmestål, 1995, s 67. 
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institut i Stockholm (som speciallärarlinje vid Lärarhögskolan) och Göteborg 
(vid Annedals folkskoleseminarium).378 Man föreslog också en inrättande av 
specialpedagogisk professur vid lärarhögskolan i Stockholm. Förkunskapskra-
ven för tillträde till speciallärarutbildningen var folk- eller småskollärarexamen 
och minst tre års tjänstgöring inom undervisningsväsendet.379  

Det finns också en annan lite undanskymd historia och det är den verksam-
het som hjälpskoleföreningen i Göteborg initierade 1924. De erbjöd en vecko-
lång kurs för speciallärare, intresset var mycket stort, vilket resulterade i 120 
deltagare från hela landet. Samma år skrev Sveriges Allmänna Folkskollärarfö-
rening till Kungl. Maj:t om medel att anordna kurser för lärare som skulle 
tjänstgöra i hjälpklasser. De tyckte att kurserna vid Slagstaseminariet var alltför 
inriktade mot sinnesslövård. 1926 kunde folkskoleseminariet i Stockholm erbju-
da en terminslång kurs för utbildning av hjälpklasslärare. Mellan 1933 och 1938 
gjordes ett uppehåll, eftersom statsfinanserna inte medgav annat. Men 1938 blev 
det möjligt att åter anordna fortbildningskurser för hjälpklasslärare, men då i 
Göteborg. Nästa steg i utbildningsutvecklingen var 1962 då den ettåriga på-
byggnadsutbildning med tre varianter som tidigare beskrivits startade och som 
var knutna till lärarhögskolorna i Göteborg och Stockholm. 380 

Särskolelärarna och speciallärarna finns i ”ledet bakom” de pedagoger som 
kom under 1960- och 70-talen att formera sig inom habiliteringsverksamheterna, 
nämligen förskollärarna och lekotekarier och senare förskolekonsulenter. Den ordina-
rie pedagogiska verksamheten, det vill säga den vanliga förskolan, grundskolan 
med syn- och hörsel, cp-klasser och särskolans förskolor och klasser handhades 
av förskollärare och lärare med påbyggnadsutbildning.  
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lärarutredning, s 70, 87. 
379 Steg för steg, nr 4, 1961. 
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Arbetsterapeuternas och sjukgymnasternas utbildning 
Arbetsterapeututredningen och arbetsterapeututbildningen 
I förarbetet till 1960 års arbetsterapeututredning kan man läsa om de tidigare 
utbildningsvägarna för arbetsterapeuter. Där står att det 1949 startades en statlig 
tvåårig arbetsterapeututbildning för 20 elever i Slöjdföreningens skola i Göte-
borg. Innan dess hade kurser anordnats av Röda korset åren 1944 (upplysnings-
kurs) och 1945 (efterföljande teoretisk-praktisk kurs) samt försöksverksamhet 
på Sabbatsbergs sjukhus, omnämnd som ”Stockholmskursen”. Några år senare 
läsåret 1955/56 skärptes inträdeskraven på den statliga utbildningen och utbild-
ningstiden förkortades till ett år. Det startades kompletteringskurser för perso-
nal inom mentalvården 1954 och i Örebro en kurs i arbetsterapi för 12 elever 
1959. Samtliga kurser var i överensstämmelse med ”Göteborgskursen”. Medici-
nalstyrelsen och Överstyrelsen för yrkesutbildning fann att kapaciteten var för 
låg och behovet var långt större än tillskotten som kom genom utbildningarna. 
År 1960 efterlystes därför en utredning om utbildningens omfattning och inne-
håll av dessa myndigheter, eftersom det också förkom olika uppfattningar om 
vad arbetsterapeuterna skulle användas till.381  

Utifrån 1960 års arbetsterapeututredning382 kom så 1964 en proposition på en 
förbättrad utbildning för arbetsterapeuter. Den nya utbildningen föreslogs bli 
treårig med innehållet fördelat på skilda arbetstekniker, medicinska och social-
medicinska ämnen samt i arbetsterapins teori och teknik. För utbildningarna 
(inklusive sjukgymnastutbildningarna), som skulle anordnas på nya orter före-
slogs landstingen som huvudmän och skolöverstyrelsen som tillsynsmyndighet. 
Förslaget i propositionen skilde sig från betänkandet på så sätt att den senare 
föreslog en fyraårig utbildning, där de två första åren skulle omfatta grund-
läggande sjukvårdsutbildning, huslig utbildning samt i skilda arbetstekniker.383 
Efter detta första år skulle man kunna anställas som ”hjälpkraft”, det vill säga 
arbetsterapeutassistenter. Därefter skulle eleven ansöka om tillträde till den 
egentliga arbetsterapeututbildningen, som skulle vara två år. Det nya förslaget 
innebar att förutbildningen inordnades i den treåriga utbildningen. För att vinna 
inträde skulle fackskola krävas, men i avvaktan på denna skolform bör grund-
skolans teoretiska linje vara tillräcklig på samma sätt för inträde till sjukgym-
nastutbildningen. Förslaget antogs och den första treåriga utbildningen av ar-
betsterapeuter, gavs läsåret 1965/66 på orterna Göteborg, Örebro, Linköping 
och eventuellt skulle utbyggnad ske vid Mörby lasarett. Totalt skulle detta ge 
160 elever om året. Som lärare i arbetsterapins teori och målsättning svarade 

                               
381 SOU 1962:50. Utbildning av arbetsterapeuter. Betänkande avgivet av 1960 års arbetsterapeut-

utredning, s 10�11, även refererad i Sveriges Landstings Tidskrift, nr 6, 1960, s 144. 
382 SOU 1962:50. Utbildning av arbetsterapeuter. Betänkande avgivet av 1960 års arbetsterapeut-

utredning. 
383 De tekniska ämnena utgjordes av vävning, träarbete, sömnad, verktygslära och andra hant-

verksarbeten samt kontors- och distributionsarbete, konsthistoria och teckning. Socialmedi-
cinsk tidskrift, nr 1, 1965, s 39. 
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arbetsterapeuter, med utbildning som lärare så kallade undervisningsterapeuter. 
Den medicinska delen av utbildningen (största delen anatomi och fysiologi) 
gavs under ansvar av de medicinska fakulteterna.384  

Lars Evertsson har i sin avhandling studerat sjuksköterskors, hemvårdarin-
nor och arbetsterapeuters professionalisering. Han fann att den välfärdsstatliga 
rehabiliteringsambitionen och intresset att föra de partiellt arbetsföra in i arbets-
livet spelade en viktig roll för arbetsterapeuternas professionalisering. De fick 
en välavgränsat kunskaps- och verksamhetsområde som lade grunden för deras 
jurisdiktion. Men definitionen av de partiellt arbetsföra som ett arbetsmarknadsproblem 
snarare än ett medicinskt problem gjorde att de ”hamnade i välfärdspolitisk skugga” 
under hela 1950-talet. Det fanns dock möjligheter för arbetsterapeuterna att 
orientera sig mot mentalvården, där behovet av sysselsättnings- och arbetsterapi 
var stort. Men enligt Evertsson var mentalvården det enda institutionaliserade 
vårdområde arbetsterapeuterna undvek att arbeta sig mot i sina professionella 
strävanden. Med anledning av bristen på arbetsterapipersonal inom mentalvår-
den valde staten att snabbutbilda mentalsjukvårdare till arbetsterapeuter. Det 
stora genombrottet enligt Evertsson, fick arbetsterapeuterna i samband med 
intresset för den medicinska rehabiliteringen på 1960-talet där de blev oupplös-
ligt förenat med samhällets behov av medicinsk rehabilitering. 385 

 

Sjukgymnastutbildningen  
I avhandlingens avsnitt om medicinens specialiseringar och om ortopedin be-
skrivs den tidiga utvecklingen av sjukgymnastiken och dess konflikter med den 
ortopediska sjukgymnastiken.386 1905 var en tidpunkt då avgörandet om ortope-
din kunde bli ett sjukgymnastiskt eller medicinskt specialområde stod på spel i 
riksdagens Andra kammare. Sjukgymnastik blev dock inte en egen medicinsk 
specialitet utan underordnades ortopedin.387 Patrik Haglund, den förste profes-
sorn i ortopedi försökte också under många år separera sjukgymnastutbildning-
en från den pedagogiska gymnastikdirektörsutbildningen som bedrevs på Gym-
nastiska Centralinstitutet. Men det kom att dröja ända till 1934, då sjukgymnast-
utbildningen flyttades till Serafimerlasarettet och Karolinska institutet.388 

Jag har stött på motstridiga uppgifter om huruvida legitimationen, som in-
fördes redan på 1870-talet för sjukgymnasterna blev kvar och i så fall hur länge. 
I vissa källor menas det att den funnits kvar,389 andra källor menar att legitima-
tionen för sjukgymnasterna infördes 1937.390 I en annan artikel om legitimatio-

                               
384 Arbetsterapeuten, nr 4, 1964, s 12�13 samt nr 7, 1964, s 12�13. 
385 Evertsson, 2002, s 212�214. 
386 Se kapitel III, avsnittet om ”Medicinens specialiseringar”, särskilt ”Ortopedin”. 
387 Holme, 1996, s 290�291. 
388 Holme, 1996, s 202�203. Haglund hade för övrigt själv en examen som gymnastikdirektör 

från Gymnastiska Centralinsitutet och var gift med en sjukgymnast, ibid, s 322�323, not 128. 
389 Sjukgymnasten, nr 9, 1969, s 391�392. 
390 Bellner, 1997, s 41 samt SOU 1962:50, s 90. 
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nens historia tycks det vara så att legitimationen aldrig togs bort. 1937 blev det 
dock möjligt att erhålla svensk legitimation för sjukgymnast med annan utbild-
ning, det vill säga godkänd examen från Sjukgymnastiska institutet i Stockholm, 
Sydsvenska sjukgymnastinstitutet, Arfvedsons Gymnastikinstitut eller Skolan 
för sjukgymnastik och arbetsterapi i Göteborg.391 Kerstin Lundbladh menar i 
sin studie att sjukgymnasternas verksamhet i sjukgymnastik reglerades 1887 
genom ett ”remisstvång” samt ett krav på kurs i sjukgymnastik vid GCI Kungli-
ga Gymnastiska Centralinstitutet. Utbildningen legitimerades på så sätt enligt 
henne. Själva legitimationen reglerades däremot genom Medicinalstyrelsens 
kungörelse 1937: 864 angående legitimation av sjukgymnast.392 Ett litet särtryck 
från Kvinnliga legitimerade sjukgymnasters förbund angående ”Sjukgymnast-
konflikten” klargör dock det hela. Legitimationen var förknippad med utbild-
ningen före 1935 som då utbildade både friskgymnaster och sjukgymnaster. 
Sjukgymnastutbildningen separerades från friskgymnastutbildningen i samband 
med Karolinska institutets övertagande 1934. Sjukgymnastlegitimationen regle-
rades därefter utifrån Medicinalstyrelsens kungörelse 1937:864 angående legiti-
mation av sjukgymnast.393 

År 1960 fanns det sjukgymnastutbildning vid tre sjukhus vid särskilda sjuk-
gymnastikavdelningar, som också tillhandahöll denna terapi till patienterna.394 
Samma år tog Medicinalstyrelsen i en skrivelse till Kungl. Maj:t upp den stora 
bristen på sjukgymnaster och påpekade att man anfört samma sak under två 
tidigare tillfällen 1954 och 1956. Det fanns ett starkt framväxande behov av 
sjukgymnastisk terapi i sluten kropps- och mentalvård, vård av psykiskt efter-
blivna, epileptiker samt i öppen vård, menade man och hävdade därför att sjuk-
gymnastutbildningen var otillräcklig i dess nuvarande kapacitet (90 elever om 
året). Sjukgymnastutbildningen hade tidigare varit under utredning och ett antal 
platser hade ökats till 110 om året.395 Ökningen var nu inte tillräcklig utan Medi-
cinalstyrelsen förutspådde att 525 tjänster skulle behöva inrättas under 1960-talet 
och det totala antalet sjukgymnaster skulle 1970 då vara upp i 1000 tjänster. Ett 
problem som angavs gällande rekryteringen var att många av de examinerade 
sjukgymnasterna öppnar privata praktiker i hemmet och arbetar deltid.396 En 
förklaring till detta kunde möjligen vara den låga lönesättning en offentligt an-
ställd sjukgymnast fick i jämförelse med vad en privatpraktik kunde inbringa. 
Sjukgymnasterna ansåg dessutom att de hade en kunskapsnivå i linje med medi-

                               
391 Sjukgymnasten, nr 9, 1969, s 391. 
392 Lundbladh, 1993, s 33. 
393 "Sjukgymnastkonflikten," 1952, s 3. Sjukgymnastkonflikten gick ut på att de kvinnliga legiti-

merade sjukgymnasterna KLSR i stora antal sade upp sig från sina tjänster under åren 
1951�1952 i protest mot de låga lönerna. De jämförde sig med ”friskgymnasterna” som var 
anställda inom skolan och som var inplacerade i lönegrader mellan 20�25 och sjukgymnas-
terna var inplacerade i lönegrader mellan 13�15. Ibid., s 5. 

394 Kock, 1963, s 144. 
395 SOU 1962:50. Utbildning av arbetsterapeuter. Betänkande avgivet av 1960 års arbetsterapeut-

utredning, se kapitel VI. 
396 Sveriges Landstings Tidskrift, nr 7, 1960, s 171. 
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cine kandidat och löneskillnaderna mellan dessa yrken var stora.397 Det fortsatte 
komma artiklar om bristen på sjukgymnaster inom den sjukhusanslutna hälso- 
och sjukvården398 och försök gjordes att locka tillbaka icke-verksamma sjuk-
gymnaster till yrket.399 Det förekom även förslag på namnändringar på såväl 
sjukgymnastiken som arbetsterapin. För sjukgymnastikens del framkom förslag 
i Centrala sjukvårdsberedningen ”synpunkter och förslag rörande verksamheten 
inom avdelningar för fysioterapi på sjukvårdsinrättningar”.400 

De sakkunniga i 1960 års utredning om arbetsterapeuterna rekommenderade 
en gemensam utbildning för sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna, med 
studentexamen som inträdeskrav.401 I riksdagen togs dock beslut om att de 
dåvarande inträdeskraven (grundskolans teoretiska linje) skulle gälla fortsätt-
ningsvis och att tillsynsmyndighet för nya inrättade sjukgymnastinstitut skulle 
vara Skolöverstyrelsen.402 Ett förslag på nytt sjukgymnastikinstitut i Göteborg 
aktualiserades för att kunna öka intagningen till utbildningen ytterligare, den 
stora sjukgymnastbristen innebar ett problem inför den förestående utbyggna-
den av den medicinska rehabiliteringen och cp-vården.403 För sjukgymnastut-
bildningens del fanns det läsåret 1965/66 två utbildningsorter i Stockholm och i 
Malmö med 110�190 elever per år, en utbyggnad skulle ske följande läsår även i 
Göteborg.404 

I samband med högskolereformen 1977 fördes många yrkesutbildningar till 
högskolan, detta gällde både sjukgymnastutbildningen och arbetsterapeutut-
bildningen.405 

Socionomutredningen 
I denna utredning liksom i de andra offentliga utredningarna ges en historisk 
tillbakablick inom området. Där beskrivs de första kurserna i praktiskt socialt 
arbete som 1910 anordnades av Centralförbundet för socialt arbete (CSA). Tio 
år senare inrättade CSA en särskild utbildningsanstalt för utbildning av befatt-
ningshavare inom kommun och socialvård, kallad Socialinstitutet i Stock-
holm.406 Utbildningen hade som målsättning att kombinera teoretisk utbildning 
och praktik. Från en årlig intagning på 30 studenter per år var intagningen i 
slutet på 1930-talet upp i ett hundratal årligen. Institutet fick hösten 1938 statbi-

                               
397 Sjukgymnasten, nr 7�8, 1966, s 2. 
398 Landstingens tidskrift, nr 6, 1979, s 20�21. 
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drag för sin verksamhet. Fokuseringen på socialpolitiken under 1930- och 1940-
talen, gjorde att man i kommunerna behövde socialt utbildad arbetskraft. 1944 
startade socialinstitutet i Göteborg, hösten 1947 i Lund med vardera en intag-
ning på 60�70 studenter per år. Efter femton år startade höstterminen 1962 ett 
institut i Umeå med en teoretisk och en social gren. Under de femton åren hade 
det skett förändringar i synen på utbildningens innehåll, bland annat hade studi-
er i sociologi och samhällsplanering införts samt en utbyggnad av den praktiska 
sociala utbildningen, med tonvikt på metoderna i socialt arbete.407 

I ljuset av den allt större efterfrågan på socionomer man mötte på 1950-talet 
var intresset för utbildningen stort, men det konstaterades att utbildningen 
behövde genomgå förändringar. Med stöd från betänkandet från 1955 års uni-
versitetsutredning408 uppvaktade socialinstituten och socionomorganisationerna 
ecklesiastikdepartementet om en särskild utredning av socionomutbildningen, 
vilket också skedde 1960.409 Vid tiden för socionomutredningens betänkande 
1962 fanns ett antal inriktningar på utbildningen; social-, socialkommunal-, för-
valtnings- samt teoretisk linje, samtliga linjer ledde till socionomexamen. Den 
gren som är av intresse i avhandlingen är den sociala linjen. Den inriktade sig på 
dem som ville arbeta inom socialvård, kriminalvård, kuratorsarbete, arbetsför-
medling eller personaltjänst.  

Socionomutbildning som bedrivits utanför instituten i Göteborg och Lund 
fanns i form av Diakonsällskapets utbildning, Svenska diakonskolan även kallad 
Sköndalsinstitutet. Dessa ansåg socionomutredningen i sitt betänkande skilde 
sig avsevärt från socialinstitutens utbildningar, även om man från Svenska Dia-
koniskolans håll försökt att anpassa utbildningen, så var det inte tillräckligt, 
menade man. Det föreslogs i betänkandet ett statligt huvudmannaskap för soci-
alhögskolorna då man ville hålla utbildningen fri från religiösa och politiska 
intressen. Förslaget innebar också att man skulle betala ut statsbidraget till 
Svenska diakonskolan under en annan rubrik än ”högre utbildning och forsk-
ning”, rubriken ”kyrkliga ändamål” ansågs vara bättre lämpad. Med detta utran-
gerades diakonianstalternas sociala utbildningar och omnämndes inte fortsätt-
ningsvis i utredningstexterna.410 Mot bakgrund av den pågående förskjutningen 
inom socialvården till förebyggande arbete, utbyggnaden av rehabiliteringsom-
rådet, kommunernas utvidgade arbetsuppgifter och ansvar samt den allmänna 
upprustningen av hälso- och sjukvården föreslog Socionomutredningen att 
möta det ökade behovet av socionomer genom ett inrättande av ett nytt social-
institut i Umeå och en ökad intagning på två de befintliga utbildningsorterna, 
Göteborg och Lund. Socialinstituten skulle heta socialhögskolor, man föreslog 
också inrättande av professorstjänster vid dessa och att deras undervisnings-
skyldighet skulle delas mellan socialhögskolorna och universiteten. Vidare anvi-
                               
407 SOU 1962:43. Socionomutbildningen. Betänkande av Socionomutbildningskommittén, s 

40�45. 
408 SOU 1959:45. Universitet och högskolor i 1960-talets samhälle, .  
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410 Ibid., s 12�13, 154. 
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sade man frågor om forskningen till den pågående Socialpolitiska kommitténs 
arbete.411 Socionomutbildningarna fick högskolestatus 1964 i och med förstatli-
gandet av utbildningarna.412 Vid högskolereformens genomförande 1977 fördes 
många yrkesutbildningar till högskolan, däribland socialhögskolorna som inför-
des organisatoriskt inom samma myndighet som de övriga högskolorna och 
universiteten. 413 

Psykologerna och psykologutredningen  
Fram till i början av 1900-talet kunde psykologi endast läsas inom ämnet filoso-
fi. I Uppsala skapades ett psykologiskt laboratorium 1902 och den första profes-
sorn utnämndes 1910 i Uppsala, i ämnet pedagogik. Därefter inrättades en pro-
fessur i pedagogik och psykologi i Lund 1912. Enligt förarbetet i Psykologut-
redningens betänkande, var examensämnet pedagogik men att psykologin kom 
att inta en mycket framskjuten plats.414 Fram till 1948 examinerades således 
studenter som avsåg att arbeta med psykologiska arbetsuppgifter inom exa-
mensämnet pedagogik. På Uppsala universitet delades dock ämnena upp sam-
ma år och man blev då examinerad i pedagogik och i psykologi. 1955 hade den-
na uppdelning också slagit igenom på samtliga lärosäten förutom i Lund, men 
detta väntades ske inom det närmaste året vid tiden för betänkandets avgivning 
1955. Examensformerna var filosofie kandidat och filosofie licentiat.415  
Bengt Erik Eriksson har skrivit om de förarbeten som gjordes inför 1953 års 
Psykologutredning.416 Även Eva Palmblad berör denna händelse.417 Ett ökat 
behov av psykologer inom industrin, skolan och kliniska psykologer formulera-
des och framfördes i början av 1950-talet. I takt med tillsättningen av professu-
rer inom ämnet startades fler psykologikurser upp på allt fler lärosäten, men 
enhetlighet saknades. Det var oklart om vad psykologerna skulle syssla med och 
vilka kunskaper de behövde. På så sätt motiverades psykologutredningen som 
inleddes med ett antal enkätundersökningar. De skulle visa hur läkarna såg på 
psykologernas inträde till medicinska området och relationen till läkaren. Leda-
möterna i utredningen verkade vara klara över att framtiden för psykologerna 
fanns inom psykiatrin och med diagnostiska arbetsuppgifter. Eriksson menar 
                               
411 SOU 1962:43. Socionomutbildningen. Betänkande av Socionomutbildningskommittén, s 

148�151. Socialpolitiska kommittén avgav följande yttranden och betänkanden: 1961:38, 
1963:47, 1964:5, 1964:43, 1964:59, 1966:45. 

412 Wingfors, 2004, s 111. 
413 SFS 1977:218. Högskolelagen samt Wingfors, 2004, s 116. 
414 För mer detaljerad beskrivning av psykologins historia se, SOU 1955:11. Psykologisk utbild-

ning och forskning. Betänkande av Psykologutredningen,  s 203ff. Den historiska tillbaka-
blicken baseras där på Agrell: Psykologiens utveckling i Sverige fram till 1930-talet. Nordisk 
psykologi 1952, s 118�152 samt specialnummer i Nordisk psykologi 1951, s 96�103. 

415 SOU 1955:11. Psykologisk utbildning och forskning. Betänkande av Psykologutredningen, s 
19�20. 

416 Eriksson, 1997. 
417 Palmblad, 1997, s 182ff. 
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att man i ett tidigt skede i utredning även tänkt sig att psykologerna skulle delta 
i behandling, men i betänkandets sammanfattning var tongången en annan. 
Man hade gjort en rundfrågning bland landets psykiatriska kliniker och fick 
mycket varierande svar. Bland de positiva fanns barn- och ungdomspsykiatrer 
som menade att psykologer var välkomna och välbehövda både inom diagnos-
arbetet och inom det terapeutiska arbetet. Men det fanns också klart avvisande 
svar som betonade att det var klart olämpligt att ha någon som enbart var psy-
kologiskt utbildad. Det krävdes medicinsk utbildning och en del menade också 
att en psykolog skulle kunna förstöra arbetet och undergräva förtroendet och 
ställningen för läkaren. Nästa steg var att tillfråga de medicinska fakulteterna. 
Frågan var tudelad och handlade om vad man från medicinarhåll kunde erbjuda 
psykologutbildningen och vad man från filosofisk fakultet kunde bidra med till 
läkarutbildningen. Förutom svaret på frågan fick också utredningskommittén 
också principiella uttalanden om hur medicinen uppfattade psykologin på en 
mer generell nivå. Generellt sett avvisades psykologin. Medicinska fakulteten 
bidrog gärna med medicinsk kunskap till psykologutbildningen sade man, men 
tyckte det inte var nödvändigt med psykologisk kunskap från filosofisk fakultet. 
Det påpekades också att man redan utbildade sina läkarstuderande i psykologi 
och det sköttes av psykiatrer. Eriksson och Palmblad visar på flera negativa 
uttalanden som alla tycktes utgöra en samlad front mot ett hot, att psykologerna 
ville in i sjukvården. Den enda av de tillfrågade institutionerna som tillfrågats 
som avvek från de övriga var Karolinska institutet, som meddelande att de var 
positiva till samarbete. Möjligen kan den positiva responsen bero på närheten 
till departementen och Medicinalstyrelsen. Nästa omgång enkäter som sändes 
ut skickades till läkare som hade erfarenhet av att arbeta med psykologer, vilka 
var ett fyrtiotal psykiatrer. Även här blev svaren skiftande. Barn- och ungdoms-
psykiatrerna var mest positiva och de mest negativa hörde hemma bland vux-
enpsykiatrerna inom sinnesjukhusen och sjukhuskliniker. Inom barn- och ung-
domspsykiatrin ansåg man dock att läkaren skulle leda arbetet och vara den som 
framlägger resultaten inför patienten och ”dirigerar den vidare behandlingen”.418 
En barnpsykiater skrev dock att ”inom barnpsykiatrin är gränserna mellan tera-
pi och pedagogik så oskarpa, att det skulle vara sofisteri att med hjälp av ordet 
terapi förlägga allt till läkares arbetsområde”.  I några Stockholmsläkares utta-
landen kunde Eriksson urskilja en mellanposition som gick ut på att psykolo-
gernas insatser var en självklar del i modern psykiatri, men det är läkaren som 
har det fulla ansvaret. Psykologernas arbetsinsats skulle förläggas till testning. I 
deras förslag talade man också om ”teamwork”, att man bildade arbetslag med 
läkare, psykolog och andra yrkeskategorier. Men för detta krävdes fler läkare så 
de ”kunde sätta en distinkt prägel på verksamheten”.419  
År 1955 lades så ett betänkande fram av 1953 års Psykologutredning med titeln 
”Psykologisk utbildning och forskning”. Dess huvuduppgift var att framlägga 
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förslag på en ny psykologutbildning. Man beräknade det kommande behovet av 
cirka 400�500 verksamma psykologer huvudsakligen i allmän tjänst under det 
närmaste tio till femton åren. Vid tidpunkten för utredningens kartläggning av 
dåvarande verksamma praktiska psykologer konstaterades ett hundratal finnas i 
tjänst och den största gruppen återfanns inom den pysiska barna- och ung-
domsvården. Förslaget på förnyad utbildning innebar a) en treårig akademisk 
grundutbildning i pedagogik, psykologi och sociologi samt kurser i intelligens-
undersökningarnas teori och praktik, intervjuteknik, beteendeobservation, per-
sonlighetsdiagnostik och psykiatri, b) ett tillämpningsår (praktik) samt c) två års 
högre akademiska studier i psykologi eller pedagogik innefattande en vetenskap-
lig uppgift samt kurser i forskningsmetodik och personlighetsdiagnostik. De 
teoretiska delarna föreslogs ligga på universiteten i ämnena, psykologi, pedago-
gik och sociologi. De praktiska delarna i utbildningen skulle inventeras vidare, 
endast Ericastiftelsens läkepedagogiska institut kunde dock få ansvara för både 
praktik och teori i utbildningen av barnpsykoterapeuter. Utbyggnaden av ut-
bildningen krävde nya lärartjänster och förstärkning av psykotekniska instituten 
och statens psykologisk-pedagogiska institut vid Lärarhögskolan i Stockholm.420 
I slutet på 1960-talet kunde en allt starkare tillströmning till psykologutbildning-
en observeras. I Stockholm hade 1967 haft 484 sökande till 72 platser, Uppsala 
366 och Lund 368 med samma antal tillgängliga platser. Göteborg hade 400 
sökande på 100 platser och i Umeå fick 80 av 225 sökande plats.421  

Eva-Marie Rignés studier av psykologernas professionaliseringsprojekt visa-
de att den professionella självbilden under senare delen 1960-tal och framåt 
konstruerats som en teknisk expert grundad i differentialpsykologi och experi-
mentell psykologi med en naturvetenskaplig forskningstradition med nära 
koppling till universiteten. I slutet av perioden (1990-tal) hade självbilden av den 
professionella rollen förändrats mot att psykologen var en kliniskt arbetande 
psykolog inom offentlig sektor verksam i psykoterapeutiska arbetsuppgifter med 
oklara relationer med den vetenskapliga universitetspsykologin. Förändringen 
skedde enligt henne som ett resultat av aktivt professionellt arbete för att för-
ändra professionens egen bild och andras bild av psykologen, deras arbetsfält 
och kunskapsbas. De yrkesgrupperna man främst riktade sig mot i diskussioner 
om detta var mot socialarbetare/socionomer och psykiatrer inom hälso- och 
sjukvården och den sociala servicesektorn. Området som var föremål för dispy-
terna var psykoterapin vilket psykologerna gjorde ensamt anspråk på. I sin 
kamp var man i mycket stor utsträckning tillvänd mot en idé om en framväxan-
de och aktiv välfärdsstat, vilken också fungerade som en socialpolitisk legitime-
ringsbas för psykologerna. I en av hennes studier som fokuserade professionens 
utveckling i relation till sin omvärld studerades psykologernas ”professionspro-
jekt” via sin fackförening. Den hade från början hade en speciell sammansätt-
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ning då styrelsen hade kopplingar till positioner på universiteten, vilket också 
innebar en stark bas i den vetenskapliga universitetspsykologin.422 

Läkares grundutbildning, vidareutbildning och tjänster 
I december 1965 fick Medicinalstyrelsen och Universitetskanslerämbetet upp-
draget att utreda förutsättningarna för ett svenskt deltagande i en nordisk ar-
betsgrupp med syfte att ta fram enhetliga regler i ett avtal för specialistkompe-
tens för läkare. Uppdraget innebar också att utreda förutsättningarna för ”be-
gränsning av tidsåtgången för läkarutbildningen fram till medicine licentiatexa-
men”.423 

Förslaget innebar ingen större förändring av grundstrukturen av läkarutbild-
ningen som delades in i grundutbildning till medicine licentiat med förändringen 
att en obligatorisk tjänstgöring om 15 månader skulle ingå däri, vidareutbildning 
som genom speciell tjänstgöring ledde fram till specialistbehörighet och efterut-
bildning som skulle innebära möjligheter för läkarna att inhämta kunskaper om 
nya landvinningar inom forskningen. I utredningens förslag om att begränsa 
tidsåtgången ville man ha en bunden studiegång av det tidigare fria kliniska 
stadiet samt att ändra assistenttjänstgöringen i 15 månader under grundutbild-
ningen till en allmän tjänstgöring på två år som ett krav för att erhålla läkarlegi-
timation samt som en inledning till specialisttjänstgöring. För att erhålla läkar-
examen föreslog man också att den allmänna tjänstgöringen skulle ske på medi-
cinsk, kirurgisk, psykiatrisk klinik, kvinnoklinik, pediatrisk klinik, infektionskli-
nik samt i läkardistrikt. Legitimationen skulle således grundas på medicine 
licentiat examen, allmäntjänstgöring samt avlagd läkarexamen.424 

I betänkandet gavs bland annat en översikt av förändringen i specialiteternas 
struktur. Utredningens förslag innebar en förändring från 28 huvudspecialiteter 
till 12 huvudspecialiteter, med gren- eller subspecialiteter.425 När det gällde 
barnområdet fanns det vid utredningens början tre skilda specialiteter: 1. Barna-
ålderns invärtes sjukdomar, 2. Barnaålderns kirurgiska sjukdomar samt 3. Bar-
naålderns psykiska och nervösa sjukdomar. I utredningens slutliga förslag hade 
två av specialiteterna infogats i andra specialiteter, ”Barnaålderns kirurgiska 
sjukdomar” fördes till ”Kirurgiska sjukdomar” med det nya namnet ”Barnki-
rurgi” och den tidigare specialiteten ”Barnaålderns psykiska och nervösa sjuk-
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domar” föreslogs bli ”Barn- och ungdomspsykiatri” och fogas in under ”Psy-
kiska sjukdomar”. Den skillnad som kan vara intressant för avhandlingen är att 
huvudspecialiteten ”Barnaålderns psykiska och nervösa sjukdomar” först i en 
diskussion inom Medicinalstyrelsen föreslogs bli en subspecialitet inom Barna-
ålders sjukdomar. Men i det slutliga förslaget blev området en subspecialitet 
inom Psykiska sjukdomar med ett nytt namn Barn- och ungdomspsykiatri. Den 
fick dock tillkännages som subspecialisering inom specialiteten Pediatrik.426 
Något nämnvärt är här att ”Barnaålderns psykiska och nervösa sjukdomar” 
hamnade i samma kategori som vuxna med psykiska sjukdomar. Barnet som 
helhet betraktades inte som ett huvudsakligt specialiseringsobjekt utan det var 
defekten som var objekt.  

1969 reformerades läkarutbildningen. Medicine licentiatexamen avskaffades 
och ersattes med läkarexamen, allmäntjänstgöringen fastslogs till 21 månader 
och skulle förläggas som en länk mellan grundutbildningen och vidareutbild-
ningen. Detta innebar att alla läkare skulle genomgå vidareutbildningen.427  

I Läkartjänstutredningen som tillsattes 1969 föreslogs tre typer av tjänsteka-
tegorier: 1. underordnade läkartjänster avsedda för läkare som genomgår vida-
reutbildning � underläkare, 2. tjänster i underordnad ställning för läkare med 
fullgjord vidareutbildning � avdelningsläkare och 3. överordnade tjänster för-
enade med medicinskt ledningsansvar � överläkare. Däremot innebar inte 
överläkartjänsten automatiskt klinikchefsansvar som det varit tidigare, detta 
samband hade nyligen upplösts enligt utredarna. Detta öppnade möjligheten för 
att fler än en överläkare kunde finnas vid en klinik. Klinikchefen skulle väljas 
bland överläkarna.428 
Innan 1960 års hälso- och sjukvårdslag kunde det bara finnas en överläkare per 
klinik, vilket innebar att de resterande tjänsterna var underläkartjänster. Detta 
kunde innebära att underläkaren kunde få gå 10�15 år som underläkare innan 
han kunde få sluttjänst som överläkare. Om man ville göra snabb karriär fanns 
det andra möjligheter och det var att välja de relativt nyinrättade specialiteterna 
anestesiologi och psykiatri som var under utbyggnad under 1950-talet och som 
fick helt olika utvecklingsvolymer.429 De äldre underläkarna kunde dock få ett 
personligt förordnande av Medicinalstyrelsen som ”förste underläkare tillika 
biträdande överläkare”. Med den nya lagen 1960 kunde man inrätta biträdande 
överläkartjänster. Genom en lagändring 1970 blev det också möjligt att inrätta 
fler överläkartjänster vid en och samma klinik.430 1970 blev det dock inte möjligt 
för läkarna att bedriva privat öppenvårdsmottagning och ha privata inneliggan-
de patienter på sjukhusen. Den så kallade sjukronorsreformen var slutpunkten 
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på den långa politiska process som förts för en skattefinansierad och tillgänglig 
sjukvård med löneanställda läkare. Läkarförbundet menade att denna reform, 
genom den genomsnittliga lönenivå som infördes också medförde en höjning 
av hela läkarkåren till en höglönegrupp i den svenska arbetsmarknaden.431 

Två huvudformer av ”habilitering”  
Hälso- och sjukvården började bygga upp rehabilitering för vuxna med start på 
1950-talets mitt, samtidigt utreddes cp-vården och resulterade bland annat i en 
utbyggnad av behandlingscentraler vid centrallasaretten och regionanstalter för 
cp-vård. Inom dessa verksamheter tala man också till en början om rehabiliter-
ing för barn, men mer och mer kom det att glida över till att tala om pediatrisk 
habilitering. Parallellt med detta hade både sinnesslövården och mentalsjukvår-
den varit föremål för en mängd utredningar432 och efter detta hade det bland 
annat skett en upprustning av vårdanstalter inom omsorgerna om de psykiskt 
utvecklingsstörda.433 Efter ytterligare en utredning kom så omsorgslagen 1967, 
som innebar stora förändringar för gruppen. Det slogs fast att psykisk efterbli-
venhet inte var en diagnos utan symptom hos en stor grupp människor, som 
har en försenad intelligensutveckling och som har anpassningssvårigheter i 
samhället till följd av detta. Man menade också att det fanns svårigheter i att 
precisera hur många det rör sig om, men det saknade praktiskt betydelse efter-
som man måste se det eventuella vårdbehovet som utslagsgivande och det 
byggde på ett relationellt förhållande mellan miljö och individ.434 Med nybyg-
garanda, normaliseringsprincipen435 och med ett kraftigt stöd av lagen i ryggen 
påbörjades så den stora omvandlingen inom området. I samband med utbygg-
naden av behandlingscentraler vid centrallasaretten och regioninstitutioner för 
den pediatriska habiliteringen och den snabba utbyggnaden av institutioner i 
enlighet med den nya omsorgslagen, växte samtidigt två praktiker sig starka 
under det sena 1960-talet och 70-talet inom området för barn med handikapp. 
En samlade sig kring den pediatriska habiliteringen för de huvudsakligt rörelsehind-
rade barnen med sitt ”knippe” av specialistprofessioner, den andra samlades 
kring omsorgerna för de utvecklingsstörda med sitt ”knippe” av specialistprofessioner 
� efter principen om att barnen skulle uppmärksammas efter det huvudsakliga 
funktionshindret. Inom de båda praktikerna gick man från att ha vanligtvis talat 
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om vård och/eller undervisning till mer att tala om habilitering, som en pro-
cess. Man kan nog gott dra slutsatsen att rehabiliteringsdiskursen (rehabilitering 
för de vuxna) även påverkat de praktiker som arbetade med barn med handi-
kapp. Men det saknade relevans att tala om rehabilitering eftersom barnets ska-
da eller handikapp var irreversibelt � det gick inte att så att säga reparera ska-
dan utan försöka att bidra till en gynnsam utveckling utifrån den funktion bar-
net hade.  

När vi också nu börjar närma oss slutet på 1960-talet hände det viktiga saker 
framförallt inom området för utvecklingsstörda. I samband med omsorgslagen 
som kom 1967 och trädde ikraft 1968 påbörjades ett gigantiskt reformarbete.436 
Med omsorger menades undervisning, vård och anslutande verksamhet, fritids-
verksamhet och boendeförhållanden. Detta innebar att man skiljde vård och 
boende åt.437 Gruppen psykiskt efterblivna var stor, mycket större än gruppen 
med rörelsehinder.438 Det handlade således om att stoppa utvecklingen med alla 
vårdinstitutioner och institutionalisering och att ersätta dem ett boende i det 
öppna samhället, till exempel gruppbostäder. Det gällde också att förändra 
synen på de psykiskt efterblivna som subhumana till en syn på dem som männi-
skor med lika rättigheter som andra, skilja på mentalvård och efterblivenhets-
vård och till en individuell habilitering som skulle möta behoven där de uppstår i ett system 
med hemmavård och öppen vård, med institutionsvård enbart som komplement.439 Detta 
kräver differentierade åtgärder menade Karl Grunewald, som i sitt öppningsan-
förande vid Internationella FUBs kongress i Israel 1968 talade om de utveck-
lingsstördas rättigheter. De differentierade åtgärderna skulle bygga på en multi-
disciplinär metod, det vill säga ingen av de inblandade specialisterna kunde 
ensam avgöra vad den utvecklingsstörde behöver. Detta kunde bara ske genom 
samarbete specialiteterna emellan och med föräldrar som samarbetspartners, på så 
sätt hindras också att den utvecklingsstörde fastnar i en specialitet och dess 
makt, menade han.440 Föräldrarnas roll betonades eftersom innebörden av habi-
litering av utvecklingsstörda barn förutsatte ”en hög grad av emotionell kontakt 
och en ständig påverkan i olika sociala situationer”, samhällets stöd skulle inne-
bära ett brett sortiment av åtgärder och inte bara anstaltsvård.441 Denna norma-
liseringsideologi utvecklades framförallt från handikapprörelsen för utvecklings-
störda och genom Bengt Nirje.442 Institutionen som vårdform började också 
kritiseras alltmer. På 1970-talet stod mentalsjukhusen i fokus för kritik i debat-
ter, antalet vårdplatser minskade och en avveckling av vårdhem för barn börja-
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de och fortsatte in på 1980-talet. Integreringstanken visade sig också på skolom-
rådet på så sätt att så många elever som möjligt skulle gå inom samma skolsy-
stem. 

En ny kategori � de multihandikappade barnen 
Åren 1965�1966 omtalas som brytningsår av forskare och praktiker inom om-
rådet, det var en ”ny upptäckt” att det fanns multihandikappade barn. Man kan 
se det statliga vårdbidraget som infördes 1965 som ett bevis på att de blev synli-
ga för staten och att föräldrar till de svårast skadade som vårdades hemma, 
skulle få stöd.443 Karl Grunewald, som då var barnpsykiater, tillträdde sin tjänst 
som överinspektör för sinnesslövården på Medicinalstyrelsen 1961, berättar 
nedan om sin första tid och om inventeringarna av personer med tilläggshandi-
kapp: 

 
Men 1961 då tog det några år för mig att orientera mig, reste runt i Sverige för 
att lära känna alla institutioner. Det tog några år innan jag kommit runt. Då bör-
jade jag göra inventeringar på hur många de var och hur många som hade 
tilläggshandikapp. Det var nog min första mera ovanliga insats, jag var den för-
sta som gjorde det… hur många som hade tillkommande handikapp, asocialitet 
räknandes som sådant, men naturligtvis de klassiska. Då kom jag i kontakt med 
dem som var engagerade för de utvecklingsstörda, blinda och rörelsehindrade 
inte minst och försökte koppla ihop det här med de utvecklingsstörda som hade 
samma funktionshinder, detta var under åren 63/64. Då började jag kunna se 
hur många det var, jag talade ofta i föredrag om att inom organisationen är det 
som om en tårta som man skär i fina tårtbitar, ända tills man kommer till hälften 
av tårtan, så resten är de sinnesslöa. Före det passar man sig noga och differenti-
era och dela upp alla funktionshinder, var för sig. Man var snarast besvärad över 
att det också fanns sinnesslöa, senare efterblivna och utvecklingsstörda med 
samma funktionshinder. Det fanns en… det var belastningen kring hela sinnes-
slöbegreppet, belastning i attityderna att det var ingenting att göra, att det var det 
samma som att det var obotligt eller omöjligt att påverka. För första gången jag 
riktigt träffade på det var det med de blinda. Jag träffade ordföranden för De 
blindas förening, som var en mycket känd man från den tiden. De förnekade 
närmast att det fanns så många utvecklingsstörda som var blinda. Det var, … de 
hade skärmat av det helt.444 

Ett tidigt exempel på denna ”tårtmetafor” tillämpades och kan till exempel 
observeras i 1920 års utredning om vanförevårdens vidare utveckling, då de 
obildbara hänvisades till asylvård eftersom utredningen enbart handskades med 
bildbara vanföra. Då lånade man in begreppen bildbar och obildbar från sinnes-
slövården. Men för barn som hade andra tilläggshandikapp på 1960-talet fanns 
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ju sedan tidigare en del specialinstitutioner som också nämnts tidigare, till ex-
empel en särskild avdelning vid Eugeniahemmet för döva barn med rörelsehin-
der. Barnanstaltsutredningen föreslog, som nämnts tidigare att barnen som var 
intagna på Vårdanstalten i Lund för blinda barn med komplicerat lyte att de 
skulle överföras till sinnesslöanstalter för seende och att endast de svårskötta 
skulle vistas på anstalten.445 Karl Grunewald menade att området var totalt non-
chalerat då han tillträdde sin tjänst 1961. De enda, fram till dess � de enda ex-
perterna som intresserat sig för de sinnesslöa och som verkligen gjorde insatser 
var pedagogerna, enligt honom. Särskolorna låg som ett stråk av föredöme 
inom sinnesslövården, hur man skulle göra. Men samtidigt blev särskolorna 
isolerade därför att de frånsade sig ansvaret för de obildbara barnen, de svårt 
skadade och flerhandikappade barnen. Han menade:  

 
Det fanns ett gap mellan de fina progressiva och den tro på barnen som man 
hade inom särskolan och vad som hände i sinnesslövården. Det var till och med 
så att man kände sig besvärad egentligen att det hette sinnesslöa barn och sin-
nesslövård och så. Termen sinnesslö blev en belastning för särskolan. Framför-
allt på 1940-talet, man ville hitta en modernare beteckning, ja det ville man redan 
tidigare, redan 1915 hade man förslag på att det skulle heta andesvaga barn, an-
desvag, åndsvage. Men det gick aldrig igenom.446 

I min läsning av källmaterialet visar sig på flera ställen att man från statens sida 
var medveten om problematiken med de flerhandikappade barnen men man 
hade inga lösningar på hur man skulle göra. Statsrådet Ulla Lindström talade 
om de utvecklingsstörda barnen som uppgick till cirka 10 000 barn i landet 1961, 
varav dessa var cirka 3 500 cp-barn. Hon menade att de svåraste handikappade 
av dessa barn var lättast att hjälpa, det ville säga placering på vårdhem, men att 
samhället ännu inte funnit ut något sätt att hjälpa föräldrar som vårdar sina 
handikappade barn hemma. Och eftersom institutionsvården kostade mycket 
pengar borde det inte vara så svårt att kompensera föräldrarna för hemmavår-
den enligt henne.447 Med anledning av Högstadieutredningen448 försökte de 
sakkunniga uppskatta antalet handikappade barn och de hamnade mellan 
26 000�37 000 barn. Av dessa var 35�40 % enbart mentalt handikappade och 
ungefär lika många enbart fysiskt handikappade, omkring en fjärdedel ansågs ha 
både mentala och fysiska handikapp. Men man hänvisade dock till den pågåen-
de Mentalsjukvårdsberedningen som hade till uppgift att överväga bättre vård-
organisation för utvecklingsstörda barn med rörelsehinder. Man hade därför 
inte fördjupat sig i deras situation annat än det förslag de lämnade, som sade att 
man borde reservera platser på Folke Bernadottehemmet för rörelsehindrade 
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barn med komplicerade handikapp och att en stor del av platserna borde kunna 
ges till barn med svåra rörelsehinder i gränslandet mellan normalbegåvning och 
utvecklingsstörning.449  

Men ungefär samtidigt 1964, skedde det en för avhandlingen intressant sak. 
Två professorer och fem överläkare följde upp en skrivelse som inlämnats i 
november 1963 av chefen för Medicinalstyrelsen, till statsrådet och chefen för 
socialdepartementet med synpunkter på de dåvarande resurserna och den fram-
tida planeringen för vård och omhändertagande av barn och ungdom med fy-
siskt eller psykiskt handikapp så kallad barn- och ungdomshabilitering. Man hade 
uppmärksammat samordningsproblemen och de bristande resurser för de barn 
som både hade fysiskt och mentala handikapp. I den uppföljande skrivelsen året 
därpå slog professorerna och överläkarna fast att barn- och ungdomshabilite-
ringen var huvudsakligen ett medicinskt problem. I texten hittar vi motivering-
en: 

 
Inom handikappgrupperna i barn- och ungdomsåren har vi att göra med ett kli-
entel, som ofta redan från födelsen eller tidiga barnaåldern varit handikappat 
och alltså inte har erfarenhet av normal uppväxttid, vanlig skolutbildning eller 
tidigare yrkesverksamhet. Det är växande individer, som ofta hämmats i sin 
kroppsliga utveckling. Det föreligger mycket ofta störningar också i den emotio-
nella utvecklingen och i den sociala anpassningen. De olika typerna av handi-
kapp ger många gånger en komplicerad symptombild. Det fordras en ingående 
medicinsk och social bedömning för att säkra ett riktigt genomförande av den 
medicinska behandlingen samt för planläggningen av utbildning och framtida 
sysselsättning. Behandlingens mål måste också successivt ändras efter barnets tillväxt och 
utveckling. Barnen måste samtidigt läras att anpassa sig till sitt handikapp. Skolut-
bildningen, liksom yrkesträningens och yrkesutbildningens praktiska genomförande, kräver 
samtidigt hänsynstagande till handikappets speciella egenart, dess svårighetsgrad och medicins-
ka behandlingsbarhet. Av det sagda framgår att den fortlöpande medicinska obser-
vationen är avgörande för hur det individuella omhändertagandet skall genom-
föras.450 

I skrivelsen menade man att barn- och ungdomshabiliteringen skulle i likhet 
med den psykiska barna- och ungdomsvården omfatta barn upp till 21 år. Man 
ville också att frågan om en ändamålsenlig organisation och samordning av 
habilitering av barn och ungdom med fysiskt handikapp skulle utredas och att 
denna utredning också fick omfatta de grupper som har ett kombinerat fysiskt 
och mentalt handikapp. Ett särskilt beaktande ville de att utredningen skulle 
göra angående ett förbättrat medicinskt omhändertagande genom de möjlighe-
ter som skapats med regionsjukhusen och deras samspel med centrallasaretten. 
Man önskade sig ett förslag som skulle omfatta en plan för hela landet beträf-
fande barn och ungdomars medicinska och sociala vård och omhändertagande, 
beträffande skolutbildning, yrkesträning, yrkesutbildning och framtida placer-
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ing. Skrivelsen var undertecknad av Bo Bille, docent i Uppsala; Ingemar Olow, 
överläkare, Göteborg; Sven-Olof Brattgård, prospektor Göteborg; Bengt 
Rundberg, överläkare i Örebro; Bo Wahlquist, professor i Uppsala; Åke Sten-
ram, överläkare i Lund samt Rolf Zetterström, professor i Stockholm.451 Detta 
var en propå som lutade sig på högstadieutredningens principförslag452 nämli-
gen att de ”sjuka barnen skall tas om hand i en medicinsk vårdorganisation”, 
vilken i sin tur lutade sig på ett beslut i 1961 års riksdag som slagit fast denna 
princip.453 På andra håll, till exempel i diskussionen om en modern cp-vård, för-
sökte man inom ramen för det man ansåg vara huvudhandikappet, differentiera 
på ”bredden” istället för på höjden, det vill säga att ha cp-normalklass, cp-
hjälpklass och cp-särskoleklass istället för klass 1, 2 och 3. Från cp-vårdens sida 
ansåg Bo Bille på Folke Bernadottehemmet i Uppsala att man sig bättre kunna 
ta hand om de barn som var hjärnskadade än särskolan.454 

Detta agerande kan ses som ett drag i spelet om habiliteringen, det vill säga 
ett tydligt anspråk på området från cp-vårdens håll. 

Ett ökat behov av samordning 
Samordning var ett begrepp som användes allt mer under 1960-talet. Ett exem-
pel är när Medicinalstyrelsen, Skolöverstyrelsen och Socialstyrelsen beslutade 
1964 att tillsätta en samarbetsgrupp för att samordna riktlinjerna och resurserna 
för verksamheten för handikappade barn och ungdomar. De som ingick i sam-
arbetsgruppen var överinspektör Karl Grunewald, docent Bo Bille, ungdomsrå-
det Karin Lundström och tillförordnande byråchef Brita Hasselrot. En sam-
ordning var nödvändig eftersom de ökande resurserna och administrationen 
fanns på olika ämbetsverk.455 Flera röster hördes som efterlyste samordning av 
insatser, bland annat från docenten Kurt Ahrén i artikel i Läkartidningen 1966: 

 
Vad jag vill efterlysa är en ”organisationsform” eller en ”instans” dit föräldrar 
med ett handikappat barn kan vända sig för att få direkta medicinska och peda-
gogiska råd för det handikappade barnet samt råd och hjälp för familjen i de 
svårigheter, som uppkommer just därför att familjen inrymmer en handikappad 
medlem. Dessa olika typer av råd kan helt naturligt inte alltid ges av en och 
samma person. Såsom Grunewald framhåller måste olika specialister ofta in-
kopplas, medicinare, psykologer, pedagoger, socialarbetare osv. Men det måste 
ovillkorligen vara en person, som är den sammanhållande och som för såväl den 
handikappade själv som � och detta anser jag minst lika viktigt � för föräldrar-
na representerar kontinuiteten. Det måste vara en person, som samordnar de 

                               
451 Ibid. 
452 1962 års utredning angående högstadieundervisningen för rörelsehindrade m.m., Socialdepar-

tementet stencil 1964:2 refererad i SOU 1964:43 Social omvårdnad av de handikappade. So-
cialpolitiska kommittén, s 11. 

453 Svensk vanföretidskrift, nr 8, 1964, s 11. 
454 CP-nytt, nr 2, 1964, s 9. 
455 Svensk vanföretidskrift, nr 6�7, 1964, s 6. 
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olika synpunkterna och som tillsammans med föräldrarna kommer fram till det 
bästa behandlings-, vård- och träningsprogrammet för det handikappade barnet. 
När det gäller denna samordning finns det för närvarande ingen genomtänkt el-
ler klart formulerad linje i svensk handikappvård.456 

Man kan se här att en idé liknande ”den samordnade habiliteringen” var efter-
frågad redan 13 år tidigare innan förslaget kom. Redan i den omedelbara svall-
vågen efter införandet av 1967 års omsorgslag framfördes det önskemål från 
omsorgernas sida genom Karl Grunewald om att samordna forskning och vård 
av de psykiskt utvecklingsstörda med övrig habilitering på regionnivå.457 Inom 
Socialstyrelsen (Medicinalstyrelsen gick upp i Socialstyrelsen 1968) bildades 1968 
en grupp som skulle samordna ”handikappfrågan”, det gällde både att generellt 
handlägga ärenden om vård av handikappade samt att planera omfattningen av 
denna verksamhet, inriktning och allmänna uppbyggnad med utgångspunkt från 
de enskildas behov av vård samt samordning av resurser och tillgång på utbil-
dad arbetskraft. Socialstyrelsen skulle också följa den lokala och regionala pla-
neringen och bedriva upplysningsverksamhet. För att förhindra att handikapp-
ärenden skulle falla mellan olika stolar, då frågor kunde handläggas på olika 
byråer bildades en samordningsgrupp inom verket.458 

Från 1960-talets slut och under 1970-talet lades allt fler vårdhem för utveck-
lingsstörda ned, föräldrar uppmuntrades att ta hand om sina barn och vårda 
dem hemma.459 Karl Grunewald var en envis förespråkare för att barnen skulle 
bo hemma och få det stöd de behövde av samhället: 

 
Du ser bland andra Bengt Hagberg, som var den ledande killen, han var barn-
neurolog i Uppsala, han var min partner mycket och vi kom typiskt nog väldigt 
bra överens till dess vi blev väldigt oöverens, senare på 70-talet. Det som bröt 
mellan oss var min strid för att inte barn skulle bo på vårdhem medan han ansåg 
att vi har så många svårt skadade barn att vi måste ha vårdhem. Den inställning-
en hade jag också strax i början på 70-talet, men jag lärde mig genom att jag res-
te runt så mycket och såg mycket mer än vad Bengt såg och jag såg något annat 
än han. Så blev jag ju snart övertygad över att vi inte ska ha vårdhem för barn, 
de kan bo hemma med utökat stöd till föräldrar, och den frågan skilde oss ju 
väldigt och blev väldigt inflammerad sedan och också vid offentliga debatter.460 

Med tiden började så småningom sjukgymnaster och psykologer som arbetade 
inom den pediatriska habiliteringen att kalla sig habiliteringssjukgymnaster och 
habiliteringspsykologer. Det blev också allt tydligare att det fanns ett organisa-
                               
456 Svensk handikapptidskrift, nr 10, 1966, s 11. 
457 Socialmedicinsk tidskrift, nr 12, 1967, s 508�520. 
458 HCK-information, nr 1, 1968. I samordningsgruppen ingick Margareta Nordström, Henry 

Sälde, Karl Grunewald, Eivor Näslund, Elsa-Brita Nordlund, Tage Möller, Tore Ekstrand, 
Svante Malm, Greta Grenander, Maj Sivert-Björkqvist, Maja Runhem, Jane Emers, Elsa 
Wollmer och Gudrun Odqvist. Ibid. 

459 1970 försvann väntelistorna för föräldrar som ville ha sina barn på vårdhem, Karl Grunewald, 
personlig intervju, 2006-06-01. 

460 Karl Grunewald, personlig intervju, 2006-06-01. 
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toriskt gap mellan omsorgerna och den pediatriska/medicinska habiliteringen. 
Begreppet ”habilitering” användes främst för de rörelsehindrade och för den 
organisationen. Grunewald berättar vidare att antalet utvecklingsstörda barn var 
flerdubbelt än de rörelsehindrade barnen, men menar att det paradoxala var att 
omsorgerna också hade rörelsehindrade barn och de började också tas in vid de 
den pediatriska habiliteringen. Så de föräldrarna de fick stöd från omsorgernas 
team men också från de andra teamen. Den habiliteringsorganisation för rörel-
sehindrade, den första som enligt Grunewald gjorde en gränsöverskridning var 
Bo Bille, på Folke Bernadotte hemmet i Uppsala. De ordnade särskilda klasser 
på Folke Bernadotte hemmet. De hade klasser för särskolebarn och för grund-
skolebarn. De hade en nivåuppdelning för rörelsehindrade barn.461 På andra 
ställen som ansåg man att barnen med utvecklingsstörning inte var deras ange-
lägenhet: 

 
…i Göteborg, Bräcke Östergård, där de försköt de utvecklingsstörda rörelse-
hindrade barnen, de menade fortfarande att de hörde inte till dem. Så att… det 
blev en väldig spänning mellan de här två grupperingarna, spänningen bestod i 
att omsorgerna fick så stora resurser, personalresurser och habiliteringen fick 
mindre resurser och den blev så centraliserad, dels regionala men sedan också 
senare vid centrallasarettens egna resurser. Det var en väldig åtskillnad mellan 
struktur, organisation och ideologi. Den stora skillnaden i ideologi det var att 
den ena var medicinskt inriktad, överläkaren, chefen och teamen och hos oss var 
det mer socialpsykologiskt inriktat.462 

Det var enligt Grunewald barnpsykiatrin som först införde, inte bara termen 
team utan också begreppet och strukturen team i Sverige. På 1940-talet var det 
pionjärerna och Grunewald tillhörde 1950-talets barnpsykiater som mer eller 
mindre fullföljde deras intentioner. Men enligt honom förekom det inte inom 
psykiatrin eller någon annanstans att man arbetade jämbördigt med beteendeveta-
re. Han berättar vidare:  

 
Men det jag förde in var mer beteendevetenskapliga synen på det hela och det 
var ju min utbildning, jag hade ju läst Stern och jag hade läst det där med an-
knytning osv. Jag hade ju hela det i mig från början, ju mer jag inspekterade 
framförallt vårdhemmen för barn desto mer övertygad blev jag att nej, det här 
går inte…det här. /.../ Nu har man accepterat själva psykologin att funktions-
hindrade barn behöver ett normalt barns föräldrastöd och det gör ju att vi har ju 
helt andra barn i dag. Det är ju inget som studerats och det är naturligtvis helt 
omöjligt men du kan ju tänka dig att barn som växte upp då på våra vårdhem 
utan leksaker och bara satt och gungade hela dagarna och slog sig och dreglade 
och… Det var för lite personal, de fick ju ingen anknytning, det var ju ingen 
som hann att tycka om dom alltså… ens det … de växte upp så här. De blev ju 
helt förvridna personligheter som vuxna och det fick ju ta över det fick vi ju ta 
över. Det var det som var det stora problemet… de var autistiska vuxna som 
slog sig och bar sig åt, det var ju en följd av, ja, institutionsskador alltså och det 
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har vi inte längre på det viset. Vi har ju lika svårt skadade barn med det är ju 
barn som kan relatera socialt. De kan följa blick och de kan följa med och de 
kan förstå och det är på den sociala och psykologiska sidan de stora vinsterna 
ligger.463 

Med den nya omsorgslagen i ryggen kunde så omsorgerna byggas ut med cen-
tralstyrelser, stödjande team och elevhem i närheten av den skola eleven skulle 
gå på. Integreringen av utvecklingsstörda elever i vanlig skola var också viktig 
och det byggdes allt färre vårdhem, det vill säga vård, undervisning och omsorg 
skulle alltmer skiljas från boendet. Andelen elever i internat och externat var 
fram till läsåret 1966/67 övervägande större för internaten, andelen elever i ex-
ternat blev större läsåret efter.464  

Genom Omsorgslagen 1968 övertog landstingen det formella ansvaret från 
staten för personer med utvecklingsstörning, inklusive dem med ytterligare 
funktionsnedsättningar. Staten hade sedan tidigare ansvaret för personer med 
”komplicerat lyte”.465 Den särskilda omsorgslagen blev dock kritiserad bland 
annat av De handikappades riksförbund på 1970-talet. Det pågick diskussioner 
om den allmänna välfärden och omsorgslagen blev betraktad som en särlag 
med negativa förtecken. Man framförde att omsorgerna skulle föras in i Social-
tjänstlagen eller i Hälso- och sjukvårdslagen. Under tiden kvarstod gruppen 
multihandikappade barn och allt oftare höjdes föräldraröster i protest mot den 
omöjliga situationen. Familjerna var tvungna att möta ett oändligt antal experter 
för att få stöd och hjälp med sitt barn. Och de etablerade institutionerna som 
huvudsakligen var indelade efter fysiska eller psykiska handikapp hade fortfa-
rande svårt med dem med blandade vårdbehov. Från yrkesgrupperna hördes 
också röster på en önskvärd samordning, för små barn var det svårt med diffe-
rentialdiagnostik, vilket innebar att barnet kunde få vänta till dess en diagnos 
kunde ställas och hänvisas till ”rätt” institution, därmed förlorade man värdefull 
tid.466 

Omsorgskommitténs arbete 
I augusti 1977 beslutade regeringen tillsätta en utredning av omsorgerna om 
psykiskt utvecklingsstörda, psykotiska och flerhandikappade. Det främsta direk-
tivet var att kartlägga omsorgernas omfattning och utformning och understödja 
den pågående utvecklingen som pågick mot ökad integrering och normalisering. 
Att den handikappade skulle kunna delta i all verksamhet som alla andra var en 
utgångspunkt som angavs i direktiven. Det var behoven av service som skulle 
avgöra och den skulle så långt det var möjligt lämnas av den ”vanliga samhäll-
                               
463 Han blev JO anmäld 1966 av en barnöverläkare i Mölndal för att han hade sagt offentligt att 

om en vårdchef skriver in ett barn med Downs syndrom som inte har behov av att bo på 
vårdhem så är det snudd på tjänstefel. Karl Grunewald, personlig intervju, 2006-06-01. 

464 FUB-kontakt, nr 5�6, 1968, s 18. 
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servicen”. Omsorgskommittén uppgav att de hade så gott som fria händer att 
ge förslag på åtgärder för den handikappades bästa och att den markering som 
gjorts i direktiven av det ansträngda statsfinansiella läget inte upplevdes som 
hindrande. Man var angelägna om att upprätta dialoger med de handikappade 
själva och deras anhöriga och vårdare. De startade därför kampanjer som rikta-
de sig direkt till de handikappade och som syftade till att få in synpunkter på 
vad de tyckte att man skulle ändra på. Genom hearings och konferenser skulle 
man kunna etablera diskussioner om kartläggningen och utvärderingen.467 
Kommitténs första tryckta rapport Rapport om omsorger om psykiskt utvecklingsstörda 
kom ett år senare som gav en bild om hur omsorgerna för denna grupp var 
ordnade (boende, undervisning/arbete, sysselsättning, fritid). I rapporten del-
gavs också forskning om institutionsboende, familjeservice och dagcenterverk-
samhet, särskolans integrering samt om utvecklingsstörning och omsorger. 
Genom den tillbakablick kommittén gjorde i rapporten kunde de konstatera att 
synen på den utvecklingsstörde som person hade förändrats och att man blivit 
medveten om den oskarpa gräns som fann mellan en normalbegåvad person 
och en person med utvecklingsstörning. Den förändrade synen innebar också 
att man beaktar individuella skillnader inom gruppen i större grad än förut. 
Framtida insatser borde därför kunna anpassas till individen och vara av kom-
pletterande och flexibel art. Erfarenheterna av undervisning oavsett grad av 
utvecklingsstörning visade att alla utvecklingsstörda kan tillgodogöra sig peda-
gogisk stimulans och utvecklas genom detta. Även den omgivande miljön och 
personliga relationer hade stor betydelse visade studier av institutionsboende. 
Man menade också att den utvecklingsstördes plats i samhället bidrog till sam-
hällets humanistiska utveckling. Omsorgerna hade från början inriktats på att 
följa normaliseringsprincipen och där integrering var ett sätt att genomföra den. 
Genom utvärderingar av hur integrering kunde genomföras såg man att det 
fanns olika typer av integrering. Den integrering som hade genomförts hittills 
var en typ av fysisk och funktionell integrering. Det återstod mycket att göra 
när det gällde den sociala integreringen menade man och pekade på normalise-
ring som ett fortsatt mål för omsorgerna i framtiden, som en fördjupning av 
livskvalitén för de utvecklingsstörda.  

Det fanns dock en rad problemområden som kommittén lyfte fram. Det 
gällde behov av avlastning åt hemmen för att föräldrarna skulle orka med att ha 
sina barn boende hemma. Detta gällde i första hand de gravt utvecklingsstörda 
barnen. Man såg också samordningsvinster mellan landstingens och kommu-
nernas insatser på olika områden. Vårdhemmen för vuxna borde läggas ned i 
snabbare takt och personalbristen inom området var stor. Man ville också påta-
la vikten av fastare former till forskningen inom området. Man ville också i 
fortsättningen av utredningsarbetet se över huvudmannaskapsfrågan och även 
lagstiftningen, då omsorgslagen som särlag kunde medföra att integreringen 
försvårades. Att lagstifta mer i form av ramlag var ett alternativ enligt kommit-
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 133 

tén. I detta ingick också att se över hur personkretsen formulerades och hur en 
eventuell vidgning av den samma kunde se ut. 

Som ett led i utredningsarbetet kom 1979 ett par rapporter om flerhandikap-
pade.468 I dessa belystes behoven av en central resurs för att samordna insatser 
för att kunna genomföra långtgående individuella åtgärder för de flerhandikap-
pade. Man menade att flerhandikappade alltid är svårt handikappade och att 
helhetssyn saknades eftersom man ofta administrativt definierat handikapp som 
primär- och tilläggshandikapp, vilket i sin tur lett till att varje funktionshinder 
behandlats för sig. Brister i samordning över administrativa gränser har gjort att 
många flerhandikappade hamnat mellan stolarna. Om man anordnar en bättre 
organisation för handikappade skulle man inte behöva begreppet flerhandikap-
pade utan arbeta efter att ta fram lösningar för individuella behov och då tala 
om svårt handikappade, menade man. Genom att istället tala om olika funk-
tionshinder kunde man lättare bedöma vilka åtgärder som behövde sättas in. 
Konferensdeltagarnas erfarenheter av dåtidens habilitering var att det fanns för 
många specialinriktningar och man behövde kunna tumma på gränsdragningen.  

Förslaget om samordnad habilitering 
Förslaget från Omsorgskommittén 1979 i form av en diskussionspromemoria 
innebar förslag på en samordning av samhällets insatser för olika grupper av 
handikappade barn och ungdomar. 469 Det fanns ett antal ideologiska motiv för 
förslaget, ett var en förstärkt helhetssyn i habiliteringsarbetet. Alla barn oavsett 
handikapp skulle få sina behov tillgodosedda. De flesta barn med handikapp 
hade behov av olika typer av insatser; pedagogiska, medicinska, sociala och 
psykologiska. Dessa kunskapsområden var ojämnt företrädda i de habiliterings-
praktiker som fanns � den pediatriska habiliteringen och omsorgerna om ut-
vecklingsstörda. Eftersom man hade uppmärksammat att barn och föräldrar 
fick vända sig till olika habiliteringsorganisationer beroende på vilket handikapp 
barnet hade. Detta fungerade dåligt för barn med flera handikapp, eftersom 
man var tvungen att vända sig till flera specialister om alla behov skulle bli till-
godosedda. Därför vill man samla ansvaret i en instans som ”skall känna ansvar 
för samtliga stödinsatser som barnet behöver under uppväxtåren”. Detta skulle 
också innebära att resurserna utnyttjas mer rationellt eftersom det annars var 
parallella och delvis dubblerade resurser i de två habiliteringspraktikerna. Att 
samla alla resurser inom en instans skulle också innebära en jämnare fördelning 
för olika handikappgrupper. Personalen skulle med det nya uppdraget få möj-
lighet att vidareutveckla sin kompetens om hur pedagogiska, medicinska, sociala 
och psykologiska insatser kunde bidra gemensamt. Därmed skulle personalen få 
breddad kompetens. En samordnad habilitering skulle fundera som ett skydds-
nät som kan garantera alla barn och ungdomar med funktionshinder att få den 
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stöd och service som behövs. Habiliteringen skulle inte överta de insatser som 
görs av skolan, kommunal socialtjänst eller de olika medicinska specialiteterna 
utan fungera som ”plusresurser”.470 Omsorgskommittén menade att det handlar 
dels om att samordna insatserna och dels att komplettera med extra stöd som 
barnen behövde utöver den ordinarie servicen. Hela förslaget byggde på för 
tiden etablerade ideologiska principer, det vill säga helhetssyn, där individens 
behov blir allsidigt tillgodosedda, närhetsprincipen � insatserna bör ges i hemmet 
eller i anslutning till det och till sist normaliserings och integreringsprinciperna, att 
barnet bör få leva ett så normalt liv som möjligt. 

Målgrupperna för den samordnade habiliteringen var barn och ungdomar 
från födseln till året efter barnet lämnar skolan och/eller erhållit annan syssel-
sättning, vanligtvis vid 19 års ålder. För elever i särskolan ansågs behovet kunna 
komma att kvarstå ytterligare någon tid. Handikappet kunde vara medfött, eller 
bero på senare uppkommen skada eller sjukdom. En uppskattning av antalet 
barn som kunde komma att omfattas av kontinuerliga habiliteringsinsatser upp-
skattades till cirka 15 promille, vilket motsvarade cirka 400/100 000 invånare. 

Den samordnade habiliteringsorganisationen föreslogs att utformas dels med 
ett centralt arbetslag inom länet, dels två eller flera distriktslag, formellt under-
ordnade det centrala laget, vilket också skulle ha hela länet som arbetsområde. 
Detta skulle lämpligen lokaliseras till samma ort som länslasarettet. Det centrala 
laget föreslogs också fungera som distriktslag för samma sjukvårdsdistrikt som 
för länssjukhuset. Underlaget beräknades till ett distriktslag på 60 000�80 000 
invånare. Lokalmässigt underströks det att den samordnade habiliteringen inte 
skulle placeras på ett sjukhusområde utan vara fristående eller samlokaliseras 
med förskola, skola eller vårdcentral. Distriktslagen föreslogs få diagnosticeran-
de, behandlande, förmedlande och informativa funktioner. Efter diagnostice-
ring skulle laget upprätta en behandlingsplan utifrån en samlad bedömning av 
barnets behandlingsbehov, därefter förmedlar de kontakten till de instanser 
som kan ge det stöd och behandling som barnet behöver. Skulle det visa sig att 
barnet behövde annat stöd, låg ansvaret på laget att erforderliga behandlingsin-
satser kommer till stånd, eningen inom laget eller med remiss till centrala laget 
eller annan specialist. Distriktslaget skulle också informera barn och familj om 
handikappet och dess konsekvenser och behandlingsåtgärder samt även infor-
mation och utbildning rörande habiliteringsfrågor till personal inom till exempel 
barnhälsovård, förskola, skola och socialtjänst. Uppgifterna för det centrala 
laget skulle bli att ”planera, driva och utvärdera och utveckla habiliteringsverk-
samheten inom landstingsområdet”.471 Genom sin närkontakt med barnen och 
familjerna i sin funktion som distriktslag kunde de hålla kontakten med pro-
blematiken. De fick också ett särskilt ansvar för de ”udda” grupper av handi-
kappade barn som annars riskerade att hamna vid sidan av. Varje lag skulle 
bestå av 5�10 personer där varje medlem skulle ha sin speciella kompetens. 

                               
470 Ibid., s 86. 
471 Ibid., s 7. 



 135 

Grunden var att varje lag skulle ha kompetens inom de pedagogiska, medicins-
ka, sociala och psykologiska kunskapsområdena och därför vara respresentera-
de på både central och lokal nivå.472 Se tabellen nedan för exempel på lagsam-
mansättning. 

Man poängterade att sammansättningen av arbetslagen var ett förslag och 
sammansättningen skulle bli beroende på lokala förhållanden och mellan olika 
landsting. Varje handikappad och anhöriga skulle ha en bestämd kontaktperson 
inom laget.473 När det gällde den organisatoriska inplaceringen och den politiska 
ledningen fanns flera förslag, bland annat en sjukhusanknuten samordnad habi-
litering med samma laguppsättning som beskrivits, men omsorgskommittén 
förespråkade en fristående organisation inom landstinget. Man menade att för att 
lyckas med en sådan genomgripande förändring som sammansmältningen av de 
två habiliteringsorganisationerna var en fristående organisation att föredra. Ett 
annat mål var att den samordnade habiliteringen skulle decentraliseras så långt 
det var möjligt för att i framtiden kunna arbeta med primärvårdens och social-
tjänstens distriktsförlagda resurser. För den politiska ledningen föreslogs att 
habiliteringen skulle ha en egen nämnd och att de nuvarande sociala nämnderna 
omvandlas till habiliteringsnämnder. Denna nämnd borde sträva efter att med 
stöd av habiliteringspersonal vara det organ i länet som har den mest samlade 
kunskapen om handikappade barn och ungdomars situation och behov. 
Ett samarbete på länsnivå med handikapporganisationerna skulle också tillgo-
doses genom ett samverkansforum, till exempel handikappråden.474 

Anknytningen till kommunal verksamhet ansågs vara mycket viktig, speciellt 
samarbete med skola, hemtjänst, barnomsorg och färdtjänst. Man menade att 
detta var kommunala nyckelresurser som bidrar till att barn kan bo hemma så 
långt det är möjligt och önskvärt. I detta sammanhang nämndes också att man i 
ett annat sammanhang föreslagit att kommunen skulle ta över ansvaret för 
barnomsorgen när det gäller de psykiskt utvecklingsstörda barnen.475  

Man lämnade också förslag på hur man kunde genom en funktionell sam-
ordning göra samordningen stegvis. Denna innebar att personalen fortfarande 
var anställda i respektive organisation men att börja samarbeta i gemensamma 
behandlingskonferenser.  

                               
472 Ibid., s 3�10. 
473 Ibid., s 3�10. 
474 Det första statliga handikapprådet startades 1965, med Statens handikappråd Göran Karlsson, 

ordförande DVR, Richard Sterner, generaldirektör, ordförande FUB, direktör Charles Hed-
qvist, Svensk vanföretidskrift, nr 5, 1965, s 2. 

475 Ds S 1979:12. Förslag om samordnad habilitering. Diskussionspromemoria. Socialdeparte-
mentet, s 87�95. 
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Tabell 3. Exempel på lagsammansättning enligt förslaget om samordnad habilitering476 

Befattning  Distriktslag Centralt lag (tillika distriktslag) 

Landsting Medlem Konsult Medlem Konsult 
Chef/Lagansvarig X  X  
Arbetsterapeut X  X  
Förskollärare X  X  
Habiliteringsläkare X  X  
Kontorspersonal X  X  
Kurator X  X  
Logoped X   X 
Psykolog X  X  
Sjukgymnast X  X  
Sjuksköterska X  X  
Barnläkare  X  X 
Barnpsykiater1  X  X 
Dietist    X 
Förstadielärare, hörsel  X  X 
Hörselvårdskonsulent  X X  
Lekotekarie  X  X 
Ortopedläkare  X  X 
Tandläkare, handikapp spec.  X  X 
Stat     
Arbetsförmedlare  X   
Förskolekonsulent, syn  X  X 
Reselärare, syn  X   
Rh-konsulent  X  X 
Speciallärare, grundskolenivå2    X 
Kommun      
Företrädare för förskolan  X   
Fritidsledare  X   
Socialassistent  X   
1 Om tillgången på barnpsykiater så medger är det önskvärt att sådan knyts som medlem till lagen 
2 Representant från länsskolnämnden 
 

Stöd när det gällde utbildnings- och informationsaktiviteter samt forskning och 
utvecklingsarbete skulle ordnas genom regionalsamverkan med de befintliga 
regioninstitutionerna som bas (till exempel Bräcke Östergård och Folke Berna-
dottehemmet). För att få till stånd en tvärvetenskaplig forskning föreslogs också 
en inrättande av en professur inom handikappfrågor. Ansvaret för den samord-
nade habiliteringen föreslogs landstingen få, med socialstyrelsen som tillsyns-
myndighet. Ansvaret skulle enligt Omsorgskommittén regleras i lag, som skulle 
omfatta alla handikappade barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.477 

                               
476 Tabellen hämtad från Ds S 1979:12. Förslag om samordnad habilitering. Diskussionsprome-

moria. Socialdepartementet, s 79. 
477 Ibid., s 9�10. 
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Detta kommittéförslag är dock som många andra produkter av kompromisser. 
Som läsare kan man få en glimt av olika ståndpunkter i de särskilda yttrandena 
som brukar finnas med bland bilagorna. Särskoleinspektören Lennart Wessman 
hade bilagt ett sådant, där han menar att det inte råder enlighet om förslaget 
inom kommittén. I sin utformning visade promemorian en plädering för ett 
visst synsätt och en modell trots att den hade betecknats som en diskussions-
promemoria, menade han och framförde att han inte ställde sig bakom denna 
plädering. Hans främsta invändning var att man inte tagit hänsyn till ”den för-
skjutning i tyngdpunkten av samhällets omsorger om barn som sker i ökande 
ålder”.478 Att landstingen skulle vara huvudmän var inte konstigt tyckte han, 
åtminstone för insatser som rörde de allra yngsta barnen. Så småningom skulle 
socialvården och framförallt undervisningen komma in i bilden, då den pedago-
giska insatsen är helt dominerande i skolåldern. Barnen vistas i skolmiljöerna 
20�35 timmar i veckan och genom SIA-utredningen479 kommer det ökade socia-
la ansvaret för eleverna innebära att eleverna tillbringar ”normala arbetsdagar” 
på skolan, menade Wessman. Risken med det förhandenvarande förslaget var 
också att splittra den dåvarande elevvården som bestod av skolhälsovård, skol-
psykologi och skolkurativ verksamhet. En annan invändning han hade var att 
med en uppbyggnad av en sidoordnad organisation med administrativ apparat 
vid sidan av sjukvård, socialvård och undervisning bäddar för: ”rivalitet istället 
för samverkan och dubbelorganisation istället för samordning.” Ansvaret borde 
istället läggas på socialvården för de små barnen och sedan föras över på skolan 
vid inträdet till skolan.480  

I kölvattnet på Omsorgskommitténs arbete i översynen av samhällets handi-
kappomsorg för alla handikappade barn skrevs det artiklar och temanummer 
om samordningsfrågor där habilitering var ett av ämnena. Samordningen av 
habiliteringen hade till exempel tagits upp vid Medicinska riksstämman 1979 då 
professor Bengt Hagberg varit moderator. Artiklarna i temanumret var till stor 
del från detta symposium.481  

Allmänna Barnhusets konferenser 
Sakta pågick omvandlingen av institutionsvård till hemmavård i kombination 
med öppenvårdsformer. Till exempel år 1979 bodde 65 % av barnen hemma 
mot 47 % år 1970.482 Det anordnades i slutet på 1970-talet två konferenser av 
betydelse för området, dessa gick under namnet Allmänna Barnhusets konferenser, 
                               
478 Ibid., s 107. 
479 SIA – Skolans inre arbete. 
480 Ds S 1979:12. Förslag om samordnad habilitering. Diskussionspromemoria. Socialdeparte-

mentet, s 108. 
481 Till exempel ”Ja till samordnad habilitering”, Socialnytt, nr 2, 1979, s 44�45 samt Socialmedi-

cinsk tidskrift nr 7, 1980, temanummer Samordningsfrågor. 
482 Ds S 1978:9. Rapport om omsorger om psykiskt utvecklingsstörda. Kartläggning av vissa 

omsorger under de senaste 10 åren, problembeskrivning och reformkrav. Omsorgskommit-
tén, s 6 samt Arbetsterapeuten, nr 3, 1979, s 2. 
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med deltagare från landsting, statliga verk och intresseorganisationer. Konfe-
renserna hade till syfte att påskynda integration och samordning av all handi-
kappomsorg för barn, att ge möjligheter till större samförstånd mellan yrkes-
grupper som arbetar med handikappade barn och öka förståelsen för barns 
psykologiska behov. Konferenserna resulterade i en rapport, vilken innehöll en 
genomgång av olika handikapp, barnens behov av stöd och principer för en 
samordnad habiliteringsorganisation. Rapporten Samordnad habilitering för handi-
kappade barn innehöll ett konkret förslag på hur en samordnad habilitering skulle 
kunna se ut. Den fick stor spridning och genomslagskraft. Modellen som före-
slogs med ett centralt habiliteringslag med samma upptagningsområde som 
barnklinikens inom det geografiska området och flera lokala lag som ansvarar 
för mindre distrikt, var mycket lika som senare återfanns i Omsorgskommitténs 
diskussionspromemoria, som ju tidigare beskrivits i texten. 483 

Omsorgskommitténs förslag  
Det visade sig att det pläderade förslaget från diskussionspromemorian 1979:12 
höll. I Omsorgskommitténs betänkande som kom 1981 var förslaget i stort sett 
intakt, i betänkandet fanns också ett förslag till ny lag LHO � Lag om vissa 
handikappomsorger och som sedan ledde till en proposition.484 Det blev dock 
ett bakslag och det kom att dröja ända till 1985 innan det blev någon lagföränd-
ring inom området. 

Utredningar som konsekrationsinstanser � 
sammanfattande analys 
De offentliga utredningar som tagits upp i detta kapitel ger exempel på hur 
staten bidrar till uppbyggnaden av symboliska värden inom habiliteringsrummet. Ut-
redningarna betraktar jag med min teoretiska ram som konsekrationsinstanser, 
som ”hallstämplar” agenternas insatser. Exempel på symboliska produkter som 
skapas i denna klassificeringsprocess är sociala problem och kategorier vilket forska-
re och myndigheter försöker att göra något åt. Utredningarna tjänar därmed till 
samling och bestämning av hur saker och ting ska värderas och benämnas. Yt-
terst blir detta tydligt i lagstiftningen. De fyller således en viktig funktion genom 
att kunna konsekrera agenter, det vill säga tilldela helgade positioner och visa 
vilka ställningstaganden som anses värdefulla. Mot bakgrund av förra kapitlet 
kan man utgå från att utredningsväsendet arbetar i ”strama tyglar”, eftersom 
motiv för utredningarna var praktiska problem formulerade från de befintliga 
systemen. De organisatoriska traditionerna som bygger på indelningen i 

                               
483 Allmänna Barnhuset. Samordnad habilitering för handikappade barn. Konferensrapport från 

Allmänna Barnhuset, 1978. 
484 SOU 1981:26. Omsorger om vissa handikappade. Betänkande från Omsorgskommittén.  
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kroppsvård, mentalvård, fattigvård (och skola) kan också ses som strukturer 
som utredningarna kan ha svårt för att överskrida. Utifrån direktiven börjar de 
flesta utredningar med några slags förstudier eller kartläggningar som ger en 
”uppdaterad” normerad grund för vilka kategorier eller problem utredningen 
gäller.  

Genom utredningarna har nya benämningar och definitioner lanserats, som 
till exempel handikappbegreppet i Socialpolitiska kommitténs betänkande. Den nya 
innebörden var att handikappade inte var särskilda människor utan vanliga 
människor med allmängiltiga behov och som utöver dessa hade särskilda behov 
som de skulle få hjälp med för att kunna reda sig själva. 
Utredningarnas frihetsgrader var få, det vill säga det fanns litet utrymme för att 
överskrida de befintliga systemens gränser och direktiv som utredningarna 
hade. Till exempel i utredningen om cp-vården som först startades i mitten på 
1950-talet fick Medicinalstyrelsen i uppdrag att giva fastare former åt de nor-
malbegåvande spastiska barnen. 1958 fick den status som en offentlig utredning. 
Exempel på klassificering i den nyss nämnda utredningen var förändringen av 
benämningen av vården, från spastikervård till cp-vård. Barnen som var psykiskt 
efterblivna skulle dock tas om hand av specifika anstalter och särskolorna enligt 
1954 års lag. Här syns en skarp gränsdragning mellan kroppsliga och mentala 
eller psykiska handikapp, det vill säga den gamla ordningen. Därefter blir frågan 
om bildbarhet eller svårskötthet ytterligare ett differentieringskriterium. Man 
kan hitta fler av den här typen av differentiering, till exempel i Barnanstaltsut-
redningen när man tog upp Vårdanstalten i Lund för de blinda barnen med 
komplicerat lyte, där man ville dela gruppen i svårskötta som skulle också fort-
sättningsvis skötas på anstalten och de som hade lindrigare efterblivenhet skulle 
flyttas till sinnesslöanstalter för seende. Det som också kan kommenteras är att 
det tycks som om vissa lösningar inte har en chans att sättas i verket beroende 
på att en tidigare utredning lagts fram och redan ageras utifrån. Barnanstaltsut-
redningen är ett exempel på det där man kan läsa om diskussioner rörande de 
döva barnen med rörelsehinder och deras undervisning. Skolöverstyrelsen ville 
samla alla barn med hjärnskador i en institution men från departementet sade 
man nej till detta, man skulle särskilja på cp-barn och andra barn med hjärnska-
dor. Man hade redan bestämt sig för en annan lösning via den omfattande sats-
ningen på cp-vårdens utbyggnad. För att barn som bodde långt ifrån behand-
lingscentralerna som byggdes upp vid lasarettens barnkliniker föreslog Barnan-
staltsutredningen att ambulerande personal skulle inrättas så dess barn också 
skulle få tillgång till denna service. Barnanstaltsutredningen kom igång senare 
med sitt arbete och deras lösningsförslag anpassades till den utveckling som 
pågick vid cp-vården, som i sin tur anpassats till 1954 års lagstiftning om vård 
och undervisning av psykiskt efterblivna.  

Genom de vanliga kartläggningarna som föregick utredningarnas analys ut-
gick man ofta från de befintliga definitionerna eller utifrån någon ny definition 
om vad som skulle kartläggas. I Barnanstaltsutredningen uppmärksammades de 
stora anstalterna och barn med dubbelhandikapp. Med 1967 års omsorgslag 
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kom också en ny slags definition på vem som skulle få komma ifråga om om-
sorger för utvecklingshämmade. Det var ett dynamiskt begrepp som angav 
kriteriet som verkningar som nedsättningen medför och som avgör om personen 
ifråga behöver särskilda omsorger från det allmänna för att klara sin utbildning 
eller anpassning till samhället.  

Det är just denna klassificeringsaktivitet som varit fundamental i uppbyg-
gandet av de gemensamma värdena inom området och att det var staten som 
genom en överblickande och lagstiftande funktion skaffat sig en dominant posi-
tion. Inom den offentliga sektorn blir relationerna närmast symbiotiska mellan 
yrkesgrupper, målgrupper och arbetsgivare. De är alla definierade genom väl-
färdspolitiken och det är således i relation till välfärdsstaten som alla agenter 
inom habiliteringsrummet måste förhålla sig och orientera sig mot. 

I utredningarna ingick det förutom departementsfolk också sakkunniga re-
presentanter för området, till exempel professorer och läkare,485 fackliga repre-
sentanter,486 rektorer och överinspektörer, 487 vilka också bidrog till en ömsesi-
digt erkännande av dessa nya symboliska värden. Flera av dem blev senare ton-
givande inom området, som Bo Bille, Ingemar Olow och Karl Grunewald.  

I det förra kapitlet och i de refererade utredningarna i detta kapitel har det 
beskrivits hur traditionella handikappkategorierna befästes institutionellt under 
1900-talet och differentierades på olika sätt, cp-barnen skiljdes ut medicinskt 
från vanföreklientelet och från barn med andra hjärnskador. Sjukdomspanora-
man förändrades, till exempel blev barn med rakitis och polio allt färre och 
kom i bakgrunden av cp-diagnosen. Det skedde således en anpassning till rå-
dande förhållanden och till att lösa praktiska problem, det vill säga organisera 
vård för en växande kategori. Men kategorier har också underordnats varandra, 
till exempel med de blinda utvecklingsstörda barnen då de fördes över till an-
stalter för utvecklingsstörda seende. Blindheten underordnades således utveck-
lingsstörningen. Det skedde alltså samtidigt en pedagogisk differentiering av 
bildbarheten � de bildbara sinnesslöa skiljdes från de obildbara. Med andra ord 
kan man säga att ”tårtbitstänkandet” som Grunewald beskrev tidigare, gick 
igen.488 

De två framväxande habiliteringspraktikerna, omsorgerna och den pediatriska 
habiliteringen hade både likheter och skillnader. Några avgörande skillnader var 
att den stora gruppen utvecklingsstörda hade rätt till särskilt stöd enligt lag. 
Som följd av detta fanns det resurser att tillgå, precis som när man i slutet av 
1950-talet satsade på cp-vårdens utbyggnad. Dock tillkom 1965 Elevhemslagen 
som gav de rörelsehindrade barnen rätt till boende nära ”sin vårdform”, de 
resurser som kunde frigöras där var således knutna till elevhemmens ny- och 

                               
485 I Cp-utredningen SOU 1960:14, Arbetsterapeututredningen SOU 1962:50, Översynen av 1954 

års lag SOU 1966:9. 
486 I Socialpolitiska kommitténs betänkande SOU 1964:43. 
487 Cp-utredningen SOU 1960:14, Översynen av 1954 års lag SOU 1966:9. 
488 Se avsnittet om ”En ny kategori � de multihandikappade barnen” i detta kapitel. 
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utbyggnad.489 En annan skillnad mellan områdena var att sinnesslövårdens över-
inspektör kunde åstadkomma mycket utifrån sin position, någon sådan fanns 
inte för andra handikappade barn som till exempel de rörelsehindrade barnen. 
För tiden fram till 1968, fanns det ingen på Medicinalstyrelsen som hade ett 
särskilt ansvar för dem. Vården av de rörelsehindrade barnen hade inordnats 
inom centrallasarettens behandlingskliniker och regioninstitutioner och inspek-
tionsansvaret låg på lasarettsbyrån inom Medicinalstyrelsen. 1968 omorganise-
rades Medicinalstyrelsen och det nya verket blev Socialstyrelsen och då inrätta-
des det en särskild byrå för psykiskt utvecklingsstörda. Ansvaret för vården av 
andra handikappade barn fick Långvårdsbyrån.490  

En annan aspekt som kan ha spelat en avgörande roll var det samarbete 
överinspektören Karl Grunewald etablerade med Lennart Wessman överin-
spektör på Skolöverstyrelsen och med handikapprörelsen, framförallt med FUB, 
föreningen för utvecklingsstörda barn och ungdomar i kontakten med dess 
ordförande Richard Sterner och ombudsmannen Bengt Nirje, känd som nor-
maliseringsprincipens fader i Sverige. Mallander menar att de genom detta sam-
arbete, starka ideologi och personliga band kunde få en roll som diskursforme-
rare. Basen för denna maktfaktor var deras respektive organisationer och de 
medel som genererades därifrån, kunskapsövertag samt ett brett kontaktnät 
inom den vetenskapliga sfären både nationellt och internationellt.491 Den pedi-
atriska habiliteringens företrädare (Ingemar Olow och Bo Bille) var också fram-
gångsrika när det gäller att etablera och utveckla habiliteringsformen och för-
djupa kunskaper rörande barn med olika rörelsehinder. Det vittnar inte minst 
alla artiklar i Läkartidningen, de böcker de författat som ”grund- och läroböck-
er” inom området (i likhet med Karl Grunewald) och den status de fått som 
pionjärer. Det som skiljer dem åt som jag kan se det är att den pediatriska habi-
literingen stärkt sina positioner inom hälso- och sjukvården som specialitet och 
arbetat för att få ”rum” inom den medicinska organisationen och hälso- och 
sjukvårdslagen. Med tanke på den starka kraft som rådde inom det medicinska 
fältet var det förmodligen en strategi som var nödvändig. Genom sin auktoritet 
som medicinare och medicinens ställning i samhället som inte behövde erövras, 
handlade det istället om att vända det politiska arbetet inåt, mot det egna fältet. 
Omsorgerna och dess företrädare hade däremot en annan slags kamp att utöva 
nämligen, en etablering i det större samhällsfältet, som i sin tur var stadd i stor 
omvandling när det gäller synen på de handikappade genom den socialpolitiska 
debatten under 1960-talet � med honnörsord som normalisering, integrering, när-
hetsprincip och helhetssyn. Under samma tid var utvecklingen sammanlänkad med 
utredningsaktiviteter inom många andra områden. Man kan se det som en väv 
av små beslut tagna i de olika utredningarna som alla var och en rör en liten del 

                               
489 SFS 1965:36. 
490 Karl Grunewald, personlig intervju, 2006-06-01. 
491 Mallander har skrivit om detta samarbete i kapitlet ”Att knyta nätverk med vinden i ryggen”, i 

boken ”Mångfald och förändring i socialt arbete”. Mallander, 2004, s 39. 
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av den stora samhällsapparaten. I texterna för de rörelsehindrade barnen kan 
man läsa i Barnanstaltsutredningen 1965, hur trådar vävs ihop från beslut tagna i 
de tidigare vanföreutredningarna och den nyligen rapporterade cp-utredningen 
1960. Lägg därtill alla små förslag till beslut i de tidigare utredningarna och föl-
jande propositioner, till exempel Regionvårdsutredningen 1958, Socialpolitiska 
kommittén 1961�1966, Centrala rehabiliteringsberedningen 1962, Högstadieut-
redningen 1962, Mentalsjukvårdsutredningen 1958, Handikapputredningen 1964, 
Barnstugeutredningen 1968,492 för att nämna några.493. Till alla utredningar skall 
läggas processer med remissförfaranden och de slutliga propositionerna. Alla 
relaterades på något sätt till varandra. Det handlar om en samordningskonst 
utan motstycke, en långsam rörelse i olika riktningar, med formativa, växelvisa 
skeden för vissa grupper att få uppmärksamhet och gehör. De vanföra och 
sinnesslöa har liksom andra sociala kategorier under århundradet fått ”turats 
om” att bli föremål för utredningar och åtgärder. Tidsperioden som är av in-
tresse i avhandlingen innebar att cp-gruppen utreddes strax före de psykiskt 
efterblivna. I detta fall kanske det inte var någon fördel att vara först utan att 
lyckokastet kanske helt enkelt var att utredningen innebar en bättre timing för de 
sinnesslöa i förhållande till det allmänna politiska läget. Samhället var mer i 
obalans i slutet på 1960-talet än i slutet på 1950-talet och att större förändringar 
var därmed möjliga.  

I takt med den ökande politiska medvetenheten om barn med dubbla handi-
kapp ökade också rösterna på behov av samordning av insatserna. En händelse 
som fick fart på samordningen var till exempel när Medicinalstyrelsen, Skol-
överstyrelsen och Socialstyrelsen beslutade 1964 att tillsätta en samarbetsgrupp 
för att samordna riktlinjerna och resurserna för verksamheten för handikappade 
barn och ungdomar. Förutom samordning av insatser framfördes också öns-
kemål om samordning av forskning och vård av de psykiskt utvecklingsstörda 
med övrig habilitering på regionnivå. När Medicinalstyrelsen och Socialstyrelsen 
gick samman 1968 bildades det en samordningsgrupp inom verket. Utveckling-
en av de två parallella habiliteringsformerna medförde att samma barn kunde i 
ena situationen tas omhand av den ena formen och i en annan situation av den 
andra habiliteringsformen. Flera motiv för samordning av insatserna var till 
exempel i början av 1970-talet att föräldrar i ökande grad behöll sina barn 
hemma istället för att sända dem till anstalt, de behövde därför mer och bättre 
hjälp för att kunna klara av detta. Men ökade resurser gav också fler experter 
och det var i många fall många experter föräldrarna behövde träffa för att få 
hjälp. I slutet av decenniet kom en diskussionspromemoria från Omsorgskom-
mittén � ett förslag på att samordna habiliteringen. I promemorian framgår att 
man inte var eniga om huvudmannaskapet, kommitténs förslag var att lands-

                               
492 Se till exempel Hultqvist, 1990 om Barnstugeutredningens brott mot den statliga utrednings-

traditionen och om dess konstruktion av förskolebarnet, s 243�271. 
493 Se bilaga 2 och 3 för en översikt av vilka utredningar som pågick under den här tiden och som 

hade relevans för området. 
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tingen skulle ha ansvaret men särskoleinspektören motiverade sitt förslag om 
kommunalt ansvar utifrån en tanke om att barnet vistas alltmer i förskole- och 
skolmiljö under sin uppväxttid, och menade att det vore mer naturligt att för-
lägga ansvar och planering av insatser där barnet tillbringar ”hela arbetsdagar”. 
Han kunde tänka sig ett landstingsansvar när barnen är små men när det blir 
stort nog att börja skolverksamhet borde ansvaret följa med till skolan. Men 
som sagt han fick lägga sig för kommitténs beslut.  

När det gällde utredningarna och deras mottagande kommer jag att åter-
komma till dem för diskussion i nästa kapitel, som tar upp yrkesgruppernas och 
handikapprörelsens mobilisering och formering i rummet.  
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V. Den sociala ordningen 

I detta kapitel beskriver jag den sociala dimensionen av habiliteringsrummet. I 
avhandlingen skiljer jag på två olika slags rum i habiliteringsrummet: rummet av 
sociala positioner (som bygger på de sociala bakgrundsfaktorerna, som till exempel 
utbildningskapital, socialt, och ekonomiskt kapital), som analyseras här och 
rummet av ställningstaganden, som bygger på de ställningstaganden tillhörande de 
positioner som har sin grund symboliskt och kulturellt kapital, som stått i fokus 
för min avhandling och analyseras i nästa kapitel. Bourdieus poäng är att de 
båda rummen har en egen logik och de positioner som befinner sig i rummet 
relaterar sig i första hand till varandra, men om ett fält uppnått tillräcklig auto-
nomi eller jämvikt kan det finnas en homologi mellan rummen och där den 
styrande principen hittas i rummet av sociala positioner.494 Detta rum beskrivs i 
detta avsnitt med hjälp av statistik, som visar på löneskillnader mellan yrkes-
grupperna och skillnader i rekrytering till respektive utbildningar under den 
aktuella tidsperioden. Kapitlet ger också en inblick av tidsandan samt de dåva-
rande högskoleutbildningarna och yrkesskolorna samt förändringar inom ut-
bildningsområdet som berörde de aktuella utbildningarna. Detta kapitel ska 
alltså ge en bild om principer för social distans, nämligen vilka sociala positio-
ner de aktuella yrkesgrupperna intar till varandra.  

Statistik av yrkesverksamhet och utbildning 
Att använda offentlig statistik från 1960-talet är en utmaning. Det innebär att 
man får gå tillbaka 45 år i tiden och se vilka kategoriseringar som gjordes, vilket 
i sig är intressant eftersom man får till exempel reda på vad man tyckte var 
väsenligt att göra statistik på och inte. Jämförelser som är möjliga idag, kan inte 
låta sig göras med dåtidens inledningar eftersom man byggde upp den offentliga 
statistiken på ett annat sätt än idag. De underliggande värderingarna separerar 
det som inte hörde ihop då men som kanske i den offentliga statistiken hör 
ihop idag. Ett exempel är just hur de olika yrkesgrupperna blev synliga. Inom 
hälso- och sjukvården var det vissa yrkesgrupper som redovisades för sig och 
andra i grupp. Inom kroppssjukvården var detaljeringsgraden av medicinalper-
sonal god (i sju yrkeskategorier) och för mentalsjukvården var redovisningen 
efter två grupper (skötare och sköterskor samt lärare och vårdpersonal). När 
                               
494 Bourdieu, 2000, s 335ff. 
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det gällde förvärvsarbetande befolkning efter yrke räknades psykologer tillsam-
mans med personalmän och sjukgymnaster ihop med massörer med flera 
1965.495 Förskollärarna som redovisats för sig sedan 1965 kom senare att redovi-
sas med fritidspedagoger. I början på 1960-talet var det istället efter näringsgren 
man redovisade förvärvsarbetande. Då var näringsgrenarna: jordbruk, gruvdrift, 
tillverkning, byggnadsindustri, el- gas och vattenverk, handel samfärdsel, tjäns-
ter och icke specificerbar verksamhet. Då räknades inte offentlig verksamhet 
som näringsgren.  

I den offentliga statistiken som publicerades i de statistiska årsböckerna kan 
man också få en uppfattning om utbildningssystemet och de examina som producerades. 
För de utbildningar som avhandlingen intresserar sig för kan vissa hittas och 
andra inte. I en tabell över examina och disputationsprov från 1955�1964 från 
universitet och högskolor kan vi till exempel hitta de tre medicinska examina 
(medicine kandidat, medicine licentiat och medicine doktor) samt de fyra exa-
mina från filosofiska fakulteterna (filosofie kandidat, filosofie magister, filosofie 
licentiat och filosofie doktor). Men här finns också uppgifter om examina för 
socionomer och sjukgymnaster. Trots att de inte formellt hade högskolestatus 
redovisades de alltså i en sådan tabell.496 Socionomerna fick högskolestatus 1964 
i samband med det statliga övertagandet. 497 Sjukgymnasterna (och arbetstera-
peuterna) fick det efter högskolereformen 1977.498 Arbetsterapeuterna fanns inte 
med i någon redovisning av examina under 1960�1977. Efter 1977 kunde jag 
hitta antal examinerade arbetsterapeuter. Förskollärarna och andra lärare (för-
utom ämneslärare) redovisades i en särskild tabell över ”vissa lärarutbildande 
skolformer” eller ”vissa undervisningsanstalter”. När det gäller att undersöka 
hur många som är verksamma i de yrken avhandlingen intresserar sig för har 
andra svårigheter uppstått, dels har man under det tidiga 1960-talet inte så detal-
jerad statistik. Även här kan vi finna läkare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster 
ganska lätt, svårare är att hitta psykologer, då de fanns med i den tidiga statisti-
ken var de tillsammans med personalmän. Särskolelärarna redovisades tillsam-
mans med andra vårdpersonal. Några förskollärare fanns inte i statistik över 
medicinalpersonal (gällande till exempel cp-förskollärare, förskolekonsulenter).  

                               
495 För att illustrera skillnader i konstruktion av statistiken vill jag nämna att i 2006 års statistik på 

förvärvsarbetade förde man ihop socialsekreterare och psykologer i samma grupp samt sjuk-
gymnaster och tandhygienister. 

496 Statistisk årsbok 1965, s 308, tab 355. 
497 Wingfors, 2004, s 111, 114. 
498 Öhman, 2001, s 14. Även om det fanns sjukgymnastutbildning vid Lunds universitet och 

Karolinska institutet klassades de inte som universitetsutbildningar. 
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Figur 2. Antal verksamma i respektive yrkesgrupper 1955�2000 

Figuren ovan visar samtliga yrkesverksamma inom aktuella yrkesgrupper. 499 Jag 
vill påminna om att de som var anställda inom habiliteringspraktiker utgör en-
dast en liten del av yrkesgruppernas totala yrkesverksamhet. Denna bild kan 
ändå ge en bild av hur stora grupperna var i samhället i stort och på så sätt visa 
storleken på kollektivet som en allmän symbolisk resurs i det fackliga arbetet. 
Jag ska inte ta upp ytterligare utrymme med att räkna upp olika redovisnings-
kombinationer utan bara peka på den svårighet som funnits i att hantera den 
offentliga statistiken och jämförelser mellan olika grupper över tid. 

Rekryteringen till högre studier 
Under de sista åren på femtiotalet och tio år framåt i tiden ökade antalet stu-
denter kraftigt, vilket ledde till ett ökat utflöde på arbetsmarknaden under 1960-
talet. Den förändrade arbetsmarknaden medförde att den tidigare ”garantin” för 
välbetalt och kvalificerat arbete urholkades. Det blev med andra ord ingen 
självklarhet att en längre akademisk utbildning skulle ge välbetalda jobb och 
inflytelserika positioner.500 

1979 gavs en rapport ut som studerade social bakgrund och yrkesval bland 
1957, 1962 och 1967 års studenter.501 Denna visade att elever från akademiker 
och högre tjänstemän var kraftigt överrepresenterade i dessa årskullar medan 
arbetarbarnen var kraftigt underrepresenterade, se figur 3. 

                               
499 Statistiken bygger på statens offentliga statistik, statistisk årsbok, 1962, 1965, 1970, 1975, 1978, 

2006 från tabeller verksam medicinalpersonal samt förvärvsarbetande befolkning efter yrke. Förklaring 
av förkortningar läk = läkare, sjg = sjukgymnast, arb = arbetsterapeut, fsk = förskollärare, 
psy = psykologer, soc = socionomer. 

500 SCB, 1979, s 3. 
501 SCB, 1979. 
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Figur 3. Andel studenter som avlagt studentexamen respektive akademisk examen bland 
barn med akademiker- och arbetarbakgrund födda i slutet av 1940-talet. Studentavgång 
1967.502  

I rapporten framhölls också att barn till akademiker alltid återfunnits i högre 
grad på prestigeutbildningar jämfört med studenter med arbetarbakgrund, men 
att skillnaden ökade i och med den ökande konkurrensen vid de långa spärrade 
utbildningarna på 1960-talet.503 Några siffror som visar på den nedgången är 
följande: 37 % av akademikerbarnen hade 1962 nått examen på en prestigeut-
bildning och 35 % 1967. Bland arbetarbarnen hade 25 % nått en prestigeutbild-
ningsexamen 1962 och bara 16 % 1967. Den sociala skiktningen inom högskole-
utbildningen hade således ökat. Om vi vänder blicken mot hälso- och sjukvår-
den där yrkesgrupperna som är aktuella för avhandlingen kan återfinnas visade 
det sig att så gott som samtliga män som arbetade inom hälso- och sjukvården, 
var verksamma som läkare eller tandläkare. Kvinnorna arbetade som sjukskö-
terskor, sjukgymnaster eller farmaceuter. Skillnaden minskade dock mellan 
könen mellan 1957 och 1967 års studentkullar.504 Andelen ungdomar som sökte 
universitetsutbildning 1970 låg på ungefär 25 %, vilket motsvarade den andel 
som sökte realskolan i 1950-talets början. Expansionen av utbildningsmöjlighe-
ter var inte en nationell företeelse utan man kunde iaktta liknande utvecklingar 
internationellt, till följda av en ökning av samhällets ekonomiska resurser och 
förändringar på arbetsmarknaden. Ur denna förändringsprocess kunde man 
också se en ny ideologi utvecklas, att ”utbildningen är värd att konsumeras för 
dess egen skull”. Fram till 1969 hade den största ökningen skett vid de filosofis-

                               
502 SCB, 1979, s 4. 
503 Med prestigeutbildningar avsågs läkarutbildning, tandläkarutbildning, utb. Vid handelshögsko-

lor, tekniska högskolor, veterinärhögskolor, skogshögskolor, lantbrukshögskolan samt apote-
karutbildning. Ibid., s 5. 

504 Ibid., s 5. 
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ka fakulteterna samt att andelen kvinnor inom hela högskoleområdet ökat från 
10 % från början av seklet till slutet på 1960-talet uppgå till 36 %, av de nyin-
skrivna var andelen 41 % läsåret 1968/69.505  

Rekryteringen till de utbildningar som är aktuella i avhandlingen, liksom för 
andra högskoleutbildningar har påverkats av en rad förändringar som skett 
inom utbildningsområdet under 1960- och 1970-talen. Genom Anders Nilssons 
avhandling Studiefinansiering och social rekrytering till högre utbildning,506 kan man få 
en bild av förändringarna. Den första förändringen har att göra med införandet 
av den nioåriga grundskolan 1962. Detta innebar att valet av utbildning flyttades 
fram, från valet i sjätteklass till realskolan i det tidigare skolsystemet. Efter 1962 
kunde det valet skjutas upp, även om man i viss mån i årskurs 7 riktade in sina 
studier genom tillval och i den nionde klassen valde ”linjer”, där 9g var den som 
var direkt gymnasieförberedande. Även detta val togs bort 1969. Den senare 
valmöjligheten lade grunden för en potentiell tillströmning till gymnasiet, som 
efter 1965 också genomgick en förändring. De tre tidigare gymnasieformerna 
handels-, tekniskt- och allmänt gymnasium blev ett gymnasium med fem linjer. 
Yrkesskola och fackskola blev parallella utbildningsvägar. 1971 slogs samtliga 
gymnasielinjer samman i en enhetlig gymnasieskola med ett tjugotal linjer, dock 
kvarstod den tredelade differentieringen, men inom utbildningsformen i 3- och 
4-åriga linjer som motsvarade det traditionella gymnasiet, de 2-åriga linjerna 
som motsvarade fackskolan och 2-åriga yrkesinriktade linjerna som motsvarade 
yrkesskolan. För att vinna inträde till universitet och högskolor var det bara de 
3- och 4-åriga linjerna som gav tillträde. Nilsson menar att grunden för rekryte-
ring till högre studier inte förändrades så mycket, utan det var med 1977 års 
högskolereform de stora förändringarna kunde ske. Men vissa förändringar 
hade ändå genomförts till exempel införandet av 25:5 regeln (yrkesverksam i 5 
år och vara 25 år fyllda fick tillträde till vissa utbildningar), universitetet i Umeå 
inrättades 1963 och universitetsfilialer kom till i Örebro, Karlstad, Linköping 
och Växjö 1967. Detta innebar att den sociala rekryteringen till dessa orter var 
mindre sned. Men den stora skillnaden avgjorde införandet av det statliga stu-
diestödet 1965, vilket innebar att alla oavsett socioekonomisk bakgrund fick 
möjlighet att bedriva högre studier med studiemedel.507  

Övergången från gymnasieskola till högre studier av studenter med arbetar-
bakgrund sjönk drastiskt under 1970-talets början medan det inte visade någon 
större förändring för studenter från akademikerhem, eller från familjer med 
hantverkar- eller jordbruksbakgrund, enligt Nilssons studie. Totalt sett sjönk 
övergångsfrekvensen för alla grupper men nedgången var alltså störst för stu-
denter från arbetarhem. Däremot mellan 1974 och 1977 blir nedgången den 
motsatta, det vill säga studenter från akademikerhem och från hantverkar- och 

                               
505 SOU 1971:61. Val av utbildning och yrke. Rapporter från undersökningar genomförda av 

1968 års utbildningsutredning U 68, s 116, 138. 
506 Nilsson, 1984. 
507 Ibid., s 118�119. 
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jordbrukarhem. De står för en påtaglig nedgång i övergångsfrekvens, medan 
minskningen för studerande från arbetarhem var förhållandevis liten, de hade ju 
en nedgång i början av 1970-talet. Men om man backar tillbaka till början av 
1960-talet, vid jämförelser av övergångsfrekvenser från 1962 och 1967 blev det 
tydligt att framförallt gruppen studenter från ”mellangrupperna” barn till tjäns-
temän, hantverkare och jordbrukare, stod för den största ökningen. Förutom 
det gynnsamma arbetsmarknadsläget kan man betrakta införandet av studieme-
del som en viktig bidragande faktor till den ökande tillströmningen till universi-
tetsutbildningar. Den grupp som varit stabil under hela 1960- och 1970-talet var 
barn från akademikerhem, de låg på i stort sett samma nivåer hela tiden, med 
små förändringar.508 Detta stöds också av Bengt Gessers studier av högre ut-
bildning och val av yrke från 1967 samt uppföljningen i SOU 1971: 61.509 Gesser 
menade att den stora skillnaden inte låg mellan arbetarbarn och de andra utan 
mellan socialgrupp I (överklass och övre medelklass) och de övriga.510 Denna 
slutsats stöds också av den undersökning SCB gjorde 1979 och som tidigare 
refererats i detta avsnitt.511 Trenderna i övergångsfrekvenser diskuteras av Nils-
son. Han menar att man förstå svängningarna inte bara genom utbildningstradi-
tion utan också genom de ekonomiska incitamenten för att studera i högre 
utbildning. Arbetsmarknadsvillkoren var gynnsamma för nyutexaminerade aka-
demiker på både 1950- och 1960-talet och den kraftiga tillströmningen av aka-
demiskt utbildad arbetskraft gjorde att det så småningom blev en god tillgång 
på akademiker. Ett gynnsamt konjunkturläge kunde dock balansera det stora 
utflödet från universiteten under åren 1969�1970. Den goda tillgången tillsam-
mans med försämrade arbetsmarknadsutsikter ledde dock till en hög arbetslös-
het bland de högskoleutbildade och 1971 betraktas som en kulmen på svårighe-
terna, som fortsatte till mitten på 1970-talet. För socionomernas del var det brist 
på arbetskraft framförallt inom kommunerna till 1971, men deras reallöner bör-
jade sjunka redan 1968. Däremot var prognoserna gynnsamma inom vårdsek-
torn och läkarna kunde räkna med arbete direkt efter examen då det rapporte-
rats om läkarbrist ända fram till 1976.512 Men för att återgå till rekryteringen till 
högre utbildning, visade sig att bland de nyinskrivna studenterna både från 
läsåren 1956/57 och 1968/69 återfanns studenterna från socialgrupp I i huvud-

                               
508 Nilsson, 1984, s 118�119. 
509 Ibid., s 121�126, 140�147. samt SOU 1971:61. Val av utbildning och yrke. Rapporter från 

undersökningar genomförda av 1968 års utbildningsutredning U 68, s 102. 
510 SOU 1971.61, s 117. I undersökningarna används Gösta Karlssons yrkeskod i följande tre 

klasser: socialgrupp I (överklass och övre medelklass), vilka motsvaras av ägare och ledare av 
större företag, högre tjänstemän som i regel har högskoleutbildning samt fria utövare med 
högskoleutbildning; socialgrupp II (lägre medelklass) som omfattas av lägre tjänstemän, lärare 
utan universitetsutbildning, små företagare inom hantverk och jordbruk, verkmästare etc.; 
och socialgrupp III (arbetarklass), ibid, s 203. Inkomstnivåer, utbildningsnivåer och social-
gruppsindelningar var starkt korrelerade. Ibid, s 205.  

511 SCB, 1979, s 31. 
512 Nilsson, 1984, s 121�126, 140�147. 
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sak på ”prestigeutbildningar”.513 Andelen av dem motsvarade den mängd som 
på 1950-talet gick vidare på universitetet, och den roll av distinktion som univer-
sitetsutbildning spelade på 1950-talet, spelades av prestigeutbildningarna i slutet 
av 1960-talet. Och även om andelen arbetarbarn som sökt in på universitet hade 
ökat behövde det inte betyda att de fått ett bättre läge på arbetsmarknaden än 
förut. Man kunde därför inte säga att det skett en utjämning i social rekrytering 
men däremot en allmän höjning av utbildningsnivån. 514 Grovt sett hade 84 % av 
männen från socialgrupp I gått till akademisk utbildning i jämförelse med män 
från socialgrupp III, där andelen var 60 %. Bland kvinnorna gick 62 % till aka-
demisk utbildning i jämförelse med kvinnor från socialgrupp III, där andelen 
var 43 %. När det gäller seminarieutbildning hade inga män från socialgrupp I 
börjat sådan utbildning däremot 7 % av kvinnorna.515 I tabellen nedan visas 
andelen nyinskrivna studenter vid vissa utbildningar med lägre betyg än 3.5 i 
medelbetyg. Fackhögskolorna och universitetens medicinska fakulteter har varit 
spärrade, dessa institutioner visade minst expansion och rekryterade studenter 
med höga betygsnivåer.516 

Om kvinnorna och högskoleutbildningen 
Som angetts tidigare har andelen kvinnor inom hela högskoleområdet ökat från 
10 % från början av seklet till slutet på 1960-talet, då den uppgick till 41 % av de 
andelen nyinskrivna i slutet på 1960-talet. Kvinnor som valt prestigeutbildning 
utgjorde dock bara 10 % av samtliga kvinnliga nyinskrivningar, denna siffra 
sjönk till 6 % läsåret 1968/69. Av dessa kom 65 % från övre medelklass i mitten 
på 1950-talet och andelen sjönk till 57 % i slutet på 1960-talet. Gessers studie 
visade att kvinnorna minskade i antal ju högre utbildningsnivå man studerade, 
ju högre utbildningsnivå desto fler från övre medelklass och överklass och om-
vänt desto färre från lägre medelklass och arbetarklass. Att vara kvinna och 
arbetarklass innebar en större nackdel än att bara komma från arbetarklass eller 
vara kvinna. Även här visar sig det omvända förhållandet, om man var man och 
kom från övre medelklass eller överklass innebar det en dubbel fördel. 517 

Ann-Mari Sellerberg bidrog till rapporterna i U68 med analyser av könsskill-
nader i utbildnings- och yrkesval. Hon ställde frågan vilka incitament och svå-
righeter var det för kvinnor som funderade på högre utbildning under 1960-
talet. För kvinnor som inte sökt sig till gymnasiet utan valde att arbeta, valde 
48 % av kvinnorna från socialgrupp III kontorsarbete, det andra stora området 
                               
513 Med prestigeutbildningar menade man minst sju terminers teoretiska studier inom juridisk, 

medicinsk fakultet, teknisk högskola, handelshögskola etc.) utbildningarna var bl.a. jurist, lä-
kare, apotekare, civilingenjör, civilekonom. SOU 1971:61, s 150ff. 

514 SOU 1971:61. Val av utbildning och yrke. Rapporter från undersökningar genomförda av 
1968 års utbildningsutredning U 68, s 118�119, 149. 

515 Ibid., s 214. Se tabell A i bilaga 4. 
516 Ibid., s 137. Se tabell B i bilaga 4. 
517 SOU 1971:61. Val av utbildning och yrke. Rapporter från undersökningar genomförda av 

1968 års utbildningsutredning U 68, s 116, 138, 153�154. 
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var Sjukvård och hälsovård, där var det flest kvinnor från socialgrupp I och II. 
Nära hälften hade hemmavarande barn, det vill säga 43 % och arbetade mer än 
26 timmar i veckan med hushållsarbete i jämförelse med männen där andelen 
var 1 %.518 Sellerberg jämförde denna grupp av icke-gymnasister med en annan 
grupp som sagt sig vara inriktad på högre studier och som gick gymnasiet. 
Kvinnorna i denna grupp var mer inriktade på de fria fakulteterna och annan 
akademisk utbildning, på yrken som sjukgymnast, socionom eller journalist. 
Männen i samma grupp inriktade sig mer på de spärrade fakulteterna. Kvinnor-
na visade sig gå mer till en icke-akademisk utbildning, från socialgrupp II och 
III gick de till stor del till seminarium. Kvinnor från socialgrupp I som inte gick 
till universitet gick till det som karaktäriserades som övrig utbildning, som var 
sjuksköterskeutbildning, lägre merkantil eller lägre teknisk utbildning. Kvinnor-
na i de båda jämförelsegrupperna valde ofta seminarium som utbildning, i lärar-
yrke för de lägre åldrarna, sekreterare eller yrken inom sjukvården. Av kvinnor 
från socialgrupp III hade mer än var fjärde ett avslutat seminarium. Denna 
utbildningstyp valdes dock inte av kvinnor från socialgrupp I, de valde istället 
sjuksköterske- eller sekreterarutbildning. Man kan tala om val till typiska kvin-
noyrken menade Sellerberg och refererade Theodore Calplow, som studerat 
deras egenskaper. Han menade att typiska kvinnoyrken gav möjlighet att avbry-
ta yrkesverksamheten, inte innebar auktoritet över manliga vuxna eller nära 
samarbete med män som utförde samma arbetsuppgifter. Om det föreligger 
parallellitet brukar männen avancera snabbt. Utmärkande för kvinnliga yrken 
var enligt Calpow, att de har svårt att bli effektivt monopoliserande och om det 
är brist på yrkeskategorin besätts dessa tjänster ofta med icke-kvalificerade.519 

Utbildningarna inom avhandlingens intresseområde 
För att förstå studenters val av utbildningar som avhandlingen intresserar sig 
för behöver vi först se på grundutbildningarnas inträdeskrav och längd.  

Tabell 4. Utbildningar, inträdeskrav, utbildningslängd, utbildningsstatus före 1977  

 Inträdeskrav Utb. längd Utb. status 

Läkarutbildningen gymnasium 2+4½ år7 universitetsstatus 
Sjukgymnastutbildningen realskola1 2 år institut/yrkesskola 4 

Arbetsterapeututbildningen realskola2 3 år institut/yrkesskola 4 
Psykologutbildningen gymnasium 3+1+23 universitetsstatus 
Socionomutbildningen gymnasium 3 år5 universitetsstatus 
Förskollärarutbildningen realskola6 2 år seminarium/yrkesskola 4 
Noter 1 �7, se fotnot520 

                               
518 Ibid., s 175ff, 196. 
519 Ibid., s 200�201. Se tabell C i bilaga 4. 
520 1) samt tre månaders förpraktik, 2) samt sex månaders förpraktik, 3) en treårig akademisk 

grundutbildning i pedagogik, psykologi och sociologi samt kurser, 4), 5) samt fem mån för-
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Ser vi på det antal examina som utbildningarna producerade (figur 4), kan vi se 
hur vissa utbildningar fullkomligt exploderat. Detta gäller framförallt förskollä-
rarutbildningen men också socionomutbildningen.521  
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Figur 4. Antal examina i olika utbildningar mellan 1955�2004. 

Man kan också se den uppstigning i frekvenser av examina, vilken började efter 
1965 och som nästan pekar rakt upp omkring 1970. Den kraftiga utvecklingen 
gällde alla utbildningar utom läkarutbildningen och sjukgymnastutbildningen. I 
de tidigare avsnitten har vi noterat den arbetslöshet som gjorde sig gällande för 
vissa akademiker omkring 1970-talets början och det gällde förskollärare, psyko-
loger och socionomer, de utbildningar som expanderat snabbt. Men ökningen 
av tjänster var inte tillräckligt snabb för att möta upp den ökande skaran av 
utexaminerade från dessa utbildningar.  

Susanne Björkdahl-Ordells avhandling från 1990 om socialarbetares bak-
grund, utbildning och yrkesliv visar att en större andel av socialarbetarna kom 

                                                                                                                             
praktik. Socialinstituten fick med det statliga övertagandet 1964 högskolestatus, 6) samt 4 
månaders förpraktik, 7) med kand = 2 år, med lic = 4½ år. 

521 Statistiken bygger på statens offentliga statistik, statistisk årsbok, 1962, 1965, 1970, 1975, 1978, 
2006 från tabeller Universitet och högskolor: examina och disputationsprov. 
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från arbetarhem och jordbrukarhem än från akademikerhem. I jämförelser mel-
lan socialarbetarnas och psykologers och beteendevetares bakgrund fanns det 
också skillnader om än relativt små. Rekryteringen till psykologutbildningen var 
något högre från akademikerhem.522 Elisabeth Hultqvists studie från 1988 hand-
lar om en grupp socionomer som utbildats vid Umeå universitet omkring 1970. 
I den refererar hon till tabeller som visar att socialhögskolan lockat den högsta 
andelen studenter från socialgrupp III i jämförelse med andra utbildningar och 
högskolor vid Umeå universitet 1970.523 

I SCBs rapport om social bakgrund för högskolestudenter under tidsperio-
den 1962 till 1973 kan man bland annat läsa om den sociala rekryteringen till 
socialhögskolorna. Bland studenterna var andelen barn till akademiker (faderns 
yrke) mellan 8.6 % och 10.7 % under den här tidsperioden (se figuren nedan). 
Andelen barn till arbetare (också faderns yrke) varierade mellan 26.8 % och 
38.8 % under samma period.524  
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Figur 5. Andel studenter i procent från akademikerhem 1962/63�1972/73.  

I figuren ovan ser man att läkarutbildningen hade högst andel studenter från 
akademikerhem. Sjukgymnaststudenterna låg därefter högst fram till läsåret 
1970/71 då psykologstudenterna tog över andraplaceringen och behöll den 
framgent.525 

Ser man till andelen studenter från högre tjänstemannahem har dessa utbild-
ningar rekryterat högre andel till sjukgymnastutbildningen och psykologutbild-
ningen. Socionomutbildningen har lägst andel studenter från högre tjänsteman-

                               
522 Björkdahl-Ordell, 1990, s 62�64, 73. 
523 Hultqvist, 1988, s 11. 
524 Information hämtad från tablå 5.9 i SCB, 1976, s 80. 
525 Information hämtad från tabell 7 i SCB, 1976, s 118�121, 128�129.  
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nahem. Läsåret 1972/73 uppvisar dock en utjämning i skillnaderna.526 Läkarut-
bildningens rekrytering av studerande från arbetarhem ligger på omkring mellan 
8 och 10 %.527 

Rangordning av ekonomiskt kapital � löner 
I en rapport som studerade social bakgrund och yrkesval bland 1957, 1962 och 
1967 års studenter gjordes analyser av studenternas inkomster ett visst antal år 
efter högskole-/yrkesexamen. Det visade sig att läkare och tandläkare hade 
mycket högre löner än övriga. 528 Man kunde också notera en svag löneutveck-
ling för de utexaminerade från de filosofiska fakulteterna, sannolikt hade den 
ökade examinationen av studenter från dessa fakulteter med detta att göra. 
Skillnaderna mellan män och kvinnor var också stora, medianinkomsten av 
männens var 70�75 % av männens 13 år efter studentexamen. 529 I tabellen ovan 
kan vi få fram en slags rangordning efter löneinkomster med läkaren som hade 
bäst betalt, psykologerna (inklusive övriga examinerade vid filosofisk fakultet), 
på tredje plats socionomerna, på fjärde plats finns lågstadielärarna och sjuk-
gymnasterna. Förskollärarna kan antas ligga strax under lågstadielärarnas löner, 
vilket skulle placera dem i sjukgymnasternas lönenivå. Löneuppgifter på arbets-
terapeuter fanns inte tillgängliga i detta material. 

Löneuppgifter från arkiv 
Jag har i början av kapitlet redovisat svårigheter med jämförelser över tid mel-
lan yrkesgrupperna på grund av SCBs olika sätt att konstruera statistiken vid 
olika tidpunkter. Ett sätt att komma förbi denna svårighet var att söka informa-
tion om löner i Landstingsarkiven. I bilaga 4 finns tabeller sammanställda av 
information från Landstingsarkiven i Västmanlands län, Stockholm län samt 
från Uppsala län. Informationen rör inplacering i lönegrader för aktuella yrkesgrup-
per anställda inom landstingen under 1960�1980.530  

Lönejämförelser mellan yrkesgrupperna utifrån de ovannämnda källorna531 
visar en rangordning som är stort sett intakt under den här tjugoårsperioden 
inom Västmanlands län. Skillnaderna som finns är att förskollärare och arbets-
terapeuter byter plats med varandra då och då, men det är de två lägst betalda 
yrkesgrupperna inom landstinget i Västmanland. 
                               
526 Information hämtad från tabell 7 i SCB, 1976, s 118�121, 128�129.  
527 Ibid.  
528 Uppgifterna bygger på tabell 4.11 i SCB, 1979, s 28. 
529 Ibid., s 6. 
530 I bilaga 4 redovisas tabeller som ligger till underlag för detta avsnitt under rubriken ”Uppgifter 

från arkiv � lönegradsinplaceringar. 
531 Landstingsarkivet i Västmanlands län. Västmanlands läns landstings handlingar 1960, 1966, 

1971, 1975, 1979, Förslag till lönestat för landstingets sjukvårdsinrättningar i Västerås år 
1961, 1967, 1976, 1980. 
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När det gäller arkivmaterialet från Stockholms läns landsting, vilket består av 
olika slags cirkulär om lönefrågor, har tidsperioderna sammanslagits eftersom 
det inte funnits information på samma detaljnivå som i de lönestater som an-
vändes för de tidigare tabellerna. I jämförelse med materialet från Västman-
landsmaterialet drar jag slutsatsen att rangordningen i stora drag stämmer över-
ens med Stockholmsmaterialet. Det som avviker är de två lägsta rangpositio-
nerna som ”turas om” med att vara inplacerade i de lägsta lönegraderna bland 
dessa yrken. Vid tiden 1979�1980 är dock rangordningarna likadana från båda 
materialen. Information från arkivmaterialet från Stockholms läns landsting 
visar på samma typ av rangordning mellan löner som materialet från Västman-
lands läns landsting, det vill säga de fyra högst betalda av de sex yrkesgrupperna 
ligger kvar medan förskollärarna och arbetsterapeuterna byter plats med var-
andra ibland.532 

Från landstingsarkivet i Uppsala län har jag hämtat information om anställda 
inom Centralstyrelserna (fram till juni 1968) och Omsorgsstyrelserna 
(1968�1980). Materialet bestod av volymer med personalmatriklar med uppgifter om 
bland annat: typ av tjänst, utbildning och lönegrader.533 En sammanställning visade att 
även inom detta landsting fanns den lönestruktur som tidigare påvisats i texten. 
Läkartjänsterna var i stor utsträckning arvoderade tjänster fram till slutet av 
1970-talet och avseende psykologtjänsterna var de arvoderade fram till i mitten 
på 1970-talet. Även här kan samma typ av rangordning konstrueras. Jämförelser 
med de tidigare arkivmaterialen visar att rangordningen avseende löneskillnader 
består. 

Rangordning av utbildningskapital  
Efter genomgången av mitt empiriska material avseende fördelningen av eko-
nomiskt kapital i habiliteringsrummet kommer jag nu att rangordna yrkesgrup-
pernas andel av olika slags utbildningskapital. Ser vi till utbildningarnas längd 
som visades i tabell 13 ses en rangordning med läkarutbildningen som den 
längsta utbildningen, därefter psykologutbildningen, socionomutbildningen på 
tredje plats tillsammans med arbetsterapeututbildningen (men som inte var 
klassad som högskoleutbildning), därefter sjukgymnastutbildningen och för-
skollärarutbildningen på delad fjärdeplats (dessa var heller inte klassade som 
högskoleutbildningar). En annan aspekt av utbildningskapitalet är dess symbo-
liska värde, avseende status. Universitetsutbildningar väger tyngre än social-
högskolor men framförallt mer än förskollärarseminarier. På de tre första plat-
serna återfinns högskoleutbildningarna och på de tre sista de gymnasiala utbild-

                               
532 Se ”Källor � empiriskt material” för detaljerad information. 
533 Volymer med personalmatriklar för anställda födda 1887�1944, 1945�1953, 1925�1929, 

1929�1933, 1933�1936, 1936�1939, 1939�1941, 1941�1943, 1943�1945, 1945�1946, 
1946�1947, 1947�1949, 1949�1950, 1951�1952, 1952�1953, 1953�1954, 1954�1955. 
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ningarna. Efter högskolereformen 1977 blev samtliga högskoleutbildningar, 
läkarutbildningen blev 5.5 år, psykologutbildningen blev 5 år, socionomutbild-
ningen blev 3.5 år. Arbetsterapeututbildningen förlorade en termin, förskollä-
rarutbildningen och sjukgymnastutbildningen fick istället en extra termin, vilket 
gör att de tre blir lika långa, det vill säga fem terminer, 2.5 år. Förhållandet mel-
lan utbildningarnas längd och ”statustyngd” gjorde att rangordningen bibe-
hölls.534 

Rekryteringen till utbildningarna från de olika socialgrupperna visar att prestigeut-
bildningarna lockade studenter främst från socialgrupp I.535 Övergången från 
gymnasieskola till högre studier av studenter med arbetarbakgrund sjönk kraf-
tigt under 1970-talets början. Den grupp som varit stabil under hela 1960- och 
1970-talet var barn från akademikerhem, de låg på i stort sett samma nivåer hela 
tiden, med små förändringar.536 Bengt Gessers studier stödde dessa slutsatser.537 
Att göra rangordning utifrån den här informationen kan vara vanskligt men jag 
kan ändå konstatera att de längre utbildningarna med universitetsstatus lockade 
barn till akademiker i högre grad än barn till arbetarbarn.538 Rangordningen får 
därför bli en grovindelning efter hög andel akademikerbarn och låg andel aka-
demikerbarn. Läkarna hamnar högst i rangordningen då de tillhör en prestige-
utbildning, på andra plats hamnar psykologerna då de enligt Susanne Björkdahl-
Ordells studie var en något högre andel akademikerbarn.539 På sjukgymnastut-
bildningen fram till slutet på 1960-talet fanns dock en betydande andel barn från 
akademikerhem men den högre andelen blev sedan utmärkande för psykolo-
gerna i början på 1970-talet. 540 Sjukvården och hälsovården lockade flest kvin-
nor från socialgrupp I och II enligt Anne-Mari Sellerbergs studie, som referats 
tidigare. De var också mer inriktade på de fria fakulteterna och annan akade-
misk utbildning, på yrken som sjukgymnast, socionom, journalist och så vidare 
Kvinnorna från socialgrupp II och III visade sig gå mer till en icke-akademisk 
utbildning, till exempel seminarium541 Även Bengt Gessers studie visade att vara 
kvinna och arbetarklass innebar en större nackdel än att bara komma från arbe-
tarklass eller vara kvinna. De utbildningar som i mitt fall kan beröras av denna 
information om social rekrytering är förskollärarutbildningen men också arbets-
terapeututbildningen, som inte hade universitetsstatus utan gavs i form av fack-
skola eller seminarium. Mot bakgrund av vad som tidigare refererats till vad 

                               
534 Psykolognytt, nr 8, 1985, s 6�7 samt nr 19, 1985, s 13ff. 
535 Se tabell 10, figur 3. 
536 Nilsson, 1984, s 118�119. 
537 Ibid., s 121�126, 140�147. samt SOU 1971:61. Val av utbildning och yrke. Rapporter från 

undersökningar genomförda av 1968 års utbildningsutredning U 68, s 102. 
538 Denna slutsats baseras också på SCBs rapport om social bakgrund och yrkesval bland 1957, 

1962 och 1967 års studenter och som visade att elever från akademiker och högre tjänstemän 
var kraftigt överrepresenterade på prestigeutbildningar. SCB, 1979. 

539 Björkdahl-Ordell, 1990, s 62�64, 73. 
540 Information från tabell 7 i SCB, 1976, s 118�121, 128�129.  
541 SOU 1971:61. Val av utbildning och yrke. Rapporter från undersökningar genomförda av 

1968 års utbildningsutredning U 68, s 175ff, 196. 
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som skrivits om rekryteringen till dessa skolformer drar jag slutsatsen att ande-
len studerande från akademikerhem var låg inom dessa utbildningar. 

Den sociala rangordningen 
Jag ska nu göra ett försök till sammanfattning. Jag ska i detta avsnitt jämföra 
rangordningar som framkommit genom statistikredovisningen och tidigare 
forskning. Rangordningen görs på följande sätt 1 = längst utbildning, högst lön, 
2 = näst längst utbildning, näst högst lön och så vidare. De tabeller som refere-
ras i tabellen återfinns i bilaga 4.  

Tabell 5. Översikt av rangordningar av utbildningslängd, löner, social rekrytering m.m. 

 Läk Psyk. Soc Sjukgymn. Förskollär. Arbetster. 

Utbildningslängd       
Före 19771 1 2 3 4 4 3 
Efter 19771 1 2 3 4 4 4 

Löner        
Tabell E 1 2 3 3 5 4 
Tabell F 1 2 3 3 4 5 
Tabell G 1 2 3 4 5 6 
Tabell H 1 2 3 4 5 6 
Tabell I 1 2 3 4 6 5 
Tabell J 1 2 3 3 4 - 
Tabell K 1 2 3 4 5 6 
Tabell L 1 2 3 4 6 5 
Tabell M 1 2 3 4 6 5 
Tabell N 1 2 3 4 6 5 
Tabell O 1 2 3 4 5 6 
Utb. Status1 1 1 1 2 2 2 
Andel akademikerbarn2       

1960-tal 1 13 2 1 2 2 
1970-talets början 1 1 2 2 2 2 

       
1) Dessa rangordningar bygger på tabell 13, där 1 är universitetsstatus med gymnasium som 
inträdeskrav och 2 är institut/yrkesskola/seminarium där realskola var inträdeskrav och där 
utbildningens längd också anges, 2) Hög = 1, Låg = 2. 542 3) Psykologerna rekryterades förutom 
från akademikerhem också i stor utsträckning också från högre tjänstemannahem. Läsåret 
1969/70 var det cirka 40 %, se figur 6.  

I översikten i tabell 5 kan man konstatera att det råder en samstämmighet mel-
lan de olika delrangordningarna avseende det ekonomiska kapitalet och utbild-
ningskapitalet. Detta resultat kommer att ligga till grund för yrkesgruppernas 
placering i en grafisk beskrivning av habiliteringsrummet. Jag är medveten om 

                               
542 Björkdahl-Ordell, 1990, s 62�64, 73;. Tabell 7 i SCB, 1976, s 118�121, 128�129; SOU 

1971:61. Val av utbildning och yrke. Rapporter från undersökningar genomförda av 1968 års 
utbildningsutredning U 68, s 175ff, 196. 
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att det material jag använt här rör stora grupper av utbildningar och yrkeskate-
gorier och att endast en liten del av dessa skulle komma att arbeta med habilite-
ring. Men jag menar att trots det relativt grova greppet jag använder i att analy-
sera värderingen av det ekonomiska kapitalet och utbildningskapitalet i detta 
avsnitt fungerar. Materialet från arkiven är hämtade från Landstingens arkiv, 
vilket också innebär att de yrkeskategorierna verkligen var anställda inom 
lanstingen och inte kommunerna, vilket i sig kunde ha inneburit en annan löne-
gradsinplacering för förskollärare, socionomer och i viss mån arbetsterapeuter. 
Även det faktum att löneutvecklingen följde centralt förhandlade lönegrader 
som skulle vara relativt lika över hela landet kan stödja upp min analys. När den 
individuella lönesättningen kom på 1990-talet skulle det vara avsevärt svårare att 
jämföra löner över tid mellan olika yrkesgrupper, då skulle man behöva indivi-
dualstatistik. 

Detta avsnitt syftade till att ge en bild av värderingen av ekonomiskt kapital 
och utbildningskapital bland dessa yrkeskategorier. Att få in handikapprörelsens 
agenter i detta sammanhang är omöjligt eftersom de svårligen kan betraktas 
som en lika homogen grupp med ekonomiskt kapital och utbildningskapital i 
samma utsträckning som yrkesgrupperna. I en analys av handikapprörelsens 
sociala bas behöver man således knyta positioner till enskilda agenter från både 
handikapprörelsen, det statliga byråkratiska fältet och yrkesfält. Det vill säga 
agenter som kan analyseras utifrån sina olika sociala och kulturella hemvister, 
vilka allianser de ingår i samt hur de symboliska och sociala nätverken bildar ett 
kraftfält. Med andra ord är mitt resultat ett begränsat bidrag och ett steg på vägen 
att förstå det komplexa system som byggts upp under många år och som också 
innefattar handikapprörelsens agenters sociala bas. Ytterligare studier behövs 
således för att nyansera och fördjupa kunskaperna om relationerna inom detta 
kraftfält. Förhoppningsvis har jag lagt en grund som vittnar om vilka krafter 
som varit verksamma inom habiliteringsrummet och vilka värden som stått på 
spel. Slutsatserna i detta kapitel tas upp och diskuteras vidare i kapitlet ”Doxan 
tvingas tala”. 
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VI. Formering i habiliteringens rum  

I detta kapitel redovisas analysen av dels de strategier som användes av olika 
agenter i mobilisering av grupper, dels striderna rörande de symboliska värdena som 
stod på spel inom habiliteringsrummet. Strategierna ingick som en del i upp-
byggnaden av en specifik symbolisk ekonomi, med andra ord ömsesidiga er-
kännanden av gemensamma värden. Erkännandet av dessa gemensamma vär-
dena � det symboliska kapitalet � skedde också genom klassificeringsstrider 
och syftade till att öka den symboliska makten, det vill säga tolkningsföreträde 
till vad som ansågs värdefullt. Innan jag går in på analysen repeterar jag kort 
ramen för analysen, som beskrivits tidigare i kapitel II. 

Det symboliska kapitalet är gemensamt för en grupp och kan uppfattas och 
differentieras av medlemmarna i gruppen. Denna förmåga till igenkännande 
ligger till grund för bildandet av sociala kategorier: vi � dom, de där uppe � de 
där nere, mäktiga � obetydliga och så vidare. Jag har utgått från att definitio-
nerna av grupperna (de vanföra, arbetsterapeuterna, föräldraorganisationerna 
och så vidare) var byggda på aggregationslogik, det vill säga statistisk logik. De har 
således inte från början agerat som sociala grupper, med kännedom om var-
andra och som socialt förhandlat sig fram till vilka ståndpunkter man har. Des-
sa grupper var vad Bourdieu kallar grupper ”på papper”, det vills säga fiktiva 
eller teoretiska grupper. Jag har då fört in mobilisering av grupper som ett led i 
analysen eftersom två av de tre handikapporganisationerna i studien bildats på 
sent 1950-tal och kan anses vara inne i en mobiliseringsprocess på 1960-talets 
början. För att grupper ska kunna vara aktiva i rummet som agenter innebär att 
de agerar kollektivt, det vill säga efter det man mobiliserat sig. Även för en mo-
biliserad grupp fortsätter klassificeringsstrategierna i att kontinuerligt omdefini-
era gruppen och gruppens syfte i en symbolisk reproduktionsprocess. De kan 
således definieras av sig själva genom sin talesman men också av andra agenter, 
till exempel av andra yrkesgrupper eller i statsapparaten genom lagar och utred-
ningar och så vidare. En mobilisering kan kallas för en slags representationens magi 
och kan också fungera som heliggörande akt, då en dominant position inom 
rummet konsekrerar någon underordnad agent. Magi syftar på erkännandet av de 
symboliska i handlingarna och den tro som behövs för att få det den symbolis-
ka ekonomin att fungera. Erkännandet fungerar enligt min tolkning således i två 
riktningar, uppåt som erkännande av representationen och nedåt som defini-
tion, en helgad position i rummet. 
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Mobilisering av grupper  
I de tidigare kapitlen har jag visat hur sociala kategorier bland annat skapats 
genom verksamhetsavgränsningar och anstaltsplanering. I detta avsnitt vill jag 
sätta ljuset på mobiliseringen av grupper � kollektivt agerande. Yrkesgrupperna 
har tillsammans har bildat korporationer � corps, corporatis och byggt upp egna 
kunskapsområden. Intresse- och handikapporganisationerna har på samma sätt 
ökat sitt kulturella kapital. Genom att tala för sitt kollektiv och utifrån denna 
kunskapsbas har både yrkes- och intressegrupper funnit vägar i att kollektivt 
agera och delta i klassificeringsstriderna inom rummet. Som exempel på sådan 
uppbyggnad av kunskapsområden från de tidigare kapitlen kan nämnas ortope-
dernas förläggning av sin utbildning vid vanföreanstalterna. Pionjärerna vid 
sekelskiftet 1800�1900 handlade från början individuellt och lokalt. Som beskri-
vits tidigare anordnades från 1870 och framåt abnormmöten i olika städer med 
två till fyra års mellanrum för dem som ville utveckla sinnesslövården. År 1915 
bildades Allmänna svenska föreningen för vården av sinnesslöa och fallandesjuka. Ab-
normmötena kallades härefter allmänna möten och det sista genomfördes 1961. 
Viktiga frågor var bland annat hur man skulle få fler vårdhem och utbildning av 
personal.543 Dessa sammanslutningar startade också egna tidskrifter och fick så 
spridning bland andra intresserade. Föreningsbildningen och de gemensamma 
abnormmötena kan ses som definitioner och mobiliseringar av ett ”vi”. De fyra 
tidiga vanförevårdföreningarnas gemensamma framställan 1900 till Kungl. Maj:t 
om statsbidrag till undervisningsanstalter för vanföra är att annat exempel på ett 
tidigt kollektivt agerande.544 

Genom dessa sammanslutningars aktiviteter kan man säga att de började 
agera som ett kollektiv. För detta kollektiva agerande behövde representationens 
magi utövas eftersom det händer ingenting med en samling individer trots att de 
delar en rad egenskaper, förrän de uppfattar sig själva som en grupp och arbetar 
kollektivt för att producera en kollektiv åsikt. Innan dess existerar de likt Bour-
dieus klasser, bara på papper. Det är en väsentlig skillnad mellan ett antal sepa-
rata individer och en social grupp.545 Det behövs politiskt arbete för att skapa 
grupper, corporate bodies, det vill säga grupper med formella strukturer för be-
slutsfattande och representation, som kan uttrycka en kollektiv åsikt. Ju närma-
re individerna befinner sig med varandra i det sociala rummet, desto större 
chanser att lyckas med samling och enighet. Detta har att göra med individernas 
habitus, där den sociala distansen finns inristad, man erkänner lättare det man 
känner igen.546 

                               
543 Grunewald & Olsson, 1997, s 29�30. 
544 Holme, 1996, s 173. 
545 Bourdieu, 2004c, s 38. 
546 Bourdieu, 1989, s 17. 
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Föreningen och tidskriften som tecken på gruppens existens 
I att synliggöra grupper och att vinna legitimitet i att föra dess talan krävs poli-
tiskt arbete. I habiliteringsrummet finns olika typer av grupper, som har från 
början haft olika legitimitet i samhället, beroende på deras relation till de domi-
nanta positionerna. Det första som måste göras är att peka ut eller definiera 
gruppen, det vill säga en social kategorisering. Vad som är nödvändigt för att en 
mobilisering ska kunna ske är att gruppens företrädare framlägger och enar 
gruppen i en vision av indelning och gränser, som skiljer dem från andra. En välgrundad 
teori ökar möjligheterna till denna ”teorieffekt”.547 Ett välgrundat historiskt 
faktum kan ju också spela rollen av teori, vilket gäller i mitt fall. I tidigare av-
snitt har jag beskrivit traditionella handikappkategorier och vissa yrkeskategori-
er med lång historia. En viktig aspekt är att det är statsapparaten som till exem-
pel genom lagstiftning och utredningsväsendet legitimerat organisationsformer-
na och yrkeskategorierna, vilka därefter haft företräde att hantera handikappka-
tegorierna. De sistnämnda har således haft en underordnad position och har 
senare mobiliserats på olika sätt och vid olika tidpunkter.  

Yrkes- och intresseföreningar och deras tidskrifter fyllde för grupperna en 
gemensam funktion, nämligen att konstituera gruppen som sådan � ett ”vi” i 
offentlig existens. Genom agitation och med symboliska handlingar som till 
exempel gemensamma aktioner, demonstrationer, firande av speciella dagar 
kunde gruppen enas rörande viktiga frågor och gemensamma intressen. Genom 
att införa ett ordförandeskap skapas en fullmakt att tala för flera, på så sätt 
skapas en möjlighet att frigöra sig från den enskilde människans maktlöshet 
inför det politiska maktspelet i samhället (eftersom staten bara lyssnar till kol-
lektiv) och agera samordnat � under slagord och paroller. Genom denna aukto-
risering kan symboliska och materiella resurser frigöras och användas beroende 
på vilken doxa som råder och vilken symbolisk tyngd dessa resurser har i sam-
manhanget. För föreningarna kunde de symboliska resurserna vara; en kompe-
tent ledare med ett stort allmänt förtroendekapital, ett stort antal medlemmar, 
att ha en tidskrift eller flera, någon ”beskyddarinna” eller andra kända personer 
som (heders)medlemmar, ett emblem, broscher eller sigill samt att ha den all-
männa opinionen med sig. 

Denna delegering av makt från grupp till ledare kräver lojalitet mot gruppen, 
det vill säga att ledaren arbetar hårt för att synliggöra och marknadsföra grup-
pens kvaliteter. Gruppen får på så sätt en ”kropp” och ett namn, och ledaren 
blir så att säga ”äkthetssigillet” � den inkarnerade gruppen. En reproduktions-
process av symboliska produkter och aktiviteter har härmed startats. Det är 
principen om symbolisk makt som återinvesteras genom att ”symbolen” (leda-

                               
547 Bourdieu uttrycker detta så här (i dansk översättning). ”Klasser i Marx’s forståelse skal produ-

ceres af et politisk foretagande, som har så meget desto større chance for succes, i og med at 
det understøttes af en teori, som er velfunderet i virkeligheden, og som derfor er i stand til at 
utføre en teorieffekt – theorein på græsk betyder at se – der med andre ord i stand til at påtvinge 
en vision om opdelningen”. Bourdieu, 1995b, s 58.  
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ren) agerar genom symbolisk förstärkning mot gruppens ”symboler”, inklusive 
honom själv.548 

Från ”vanföra” och ”sinnesslöa” till ”handicapade” � om 
handikapprörelsens mobilisering  
Som jag skrivit tidigare utgjorde handikappkategorierna � de vanföra, de blin-
da, döfstumma och de sinnesslöa inga sociala grupper från början. De delade 
bara ett antal gemensamma egenskaper och kunde inte utifrån de givna förut-
sättningarna producera någon kollektiv åsikt. Genom lagstiftning och utred-
ningsväsendet har staten med socialmedicinen och statistikens hjälp identifierat 
nya sociala kategorier, nya symptombilder, diagnoser och riskgrupper. Så har 
man föst ihop separata individer med liknande symptombilder och riskfaktorer 
och på så sätt skapades en social kategori � ett klientel, som i sin tur blev före-
mål för diverse åtgärder. Men det innebar inte att de inom kategorin liknade 
varandra i annat än de egenskaper som kännetecknade dem. De var en samling 
separata individer med olika sociala särdrag. Men i dessa sammanhang regerade 
det man kan kalla för aggregationens logik, vilket innebär en statistisk grundad 
definition av gruppen som har makt att peka ut dem. Bourdieu menar att denna 
logik är till favör för dem som dominerar rummet, eftersom de sociala struktu-
rerna redan opererar till deras favör (och reproduceras) och till dubbel nackdel 
för dem befinner sig i den dominerade delen av rummet. Nackdelarna är för det 
första att definitionen är atomistisk, det är ett aggregat av olika disparata egen-
skaper. För det andra saknar de som blir kategoriserade ofta verksamma medel 
och då särskilt kulturellt kapital som behövs för att uttrycka sin egen åsikt och 
göra den hörd. De är med andra ord tvungna att utse en representant för sitt 
kollektiv och organisera sig. Det fanns således bara två utvägar, antingen att 
lägga ned sin röst � att inte höras alls eller att underordna sig representationens 
magi, som också den sker i aggregationens logik och då med majoritetens röst. 
Om missnöje uppstår med sin representant är en utväg att bilda nya kollektiv, 
med nya representanter.549  

Pionjärernas mobilisering 
Exempel på tidiga mobiliseringar som haft betydelse för habiliteringsrummet är 
de pionjärer som organiserade vården för sinnesslöa och vanföra. Vanförevår-
dens organisation Föreningen för Bistånd till Lytta och Vanföra bildades 1891 
och ombildades 1911 till Svenska Vanföreanstalternas Centralkommitté � 
SVCK, vilket utgjorde ett samarbetsorgan mellan de tre återstående vanförean-

                               
548 Avsnittet ovan bygger på Bourdieu, 2004c, s 40�43 samt den danska översättningen Bour-

dieu, 2005, s 54�57. 
549 Bourdieu, 2004c, s 42. 
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stalterna. 1965 bytte de namn till Svenska Centralkommittén för Rehabilitering 
– SVCR.  1968 ombildades till Handikappinstitutet och förstatligades. De gav ut 
informationsskrifter i en skriftserie mellan 1950�1984. SVCKs roll som repre-
sentant för vanförevården försvann i och med inordningen av ortopedkliniker-
na vid vanförevårdsanstalterna i den ortopediska lasarettsvården 1955. Vanföre-
vårdsanstalterna ombildades då till arbetsvårdsinstitut. SVCK fick dock en fort-
satt viktig roll men mer i form av ”pressure group”, då de anordnade kurser, 
konferenser, stödde forskning om proteser och hjälpmedel. Förstatligandet 
1968 innebar en slutpunkt för påtryckningsmöjligheterna då detta innebar en 
intressesammansmältning med staten.  

Sinnesslövårdens pinojärer återfanns inom Föreningen för Sinnesslöa Barns 
Vård som bildades 1869 och ombildades till Sävstaholms stiftelse, vilken bland 
annat bedrev anstalter såsom Slagsta. 1916 bildades Allmänna svenska förening-
en för vården om sinnesslöa och fallandesjuka då det uppstod ett behov för en 
gemensam professionell organisation i takt med vårdanstalternas antal växte 
och personalstyrkorna blev större. Viktiga frågor för denna förening var bland 
annat läroplaner och personalfrågor. Mellan 1938 och 1944 bildades det ett fler-
tal fackföreningar, vilket gjorde att moderorganisationen (ovan) hade förlorat 
en del av sin funktion. 1950 bestämde man att de olika fackföreningarna skulle 
anslutas automatiskt till moderorganisationen och de antog namnet Svenska 
föreningen för undervisning och vård av psykiskt efterblivna. Deras tidskrift 
Steg för steg startades 1956 och lades ned 1973. Företrädarna för sinnesslövården 
utmanades dock av fackföreningsrörelsen som ville organisera yrkena inom 
området. För en tid fick föreningen tillbaka representationen genom den auto-
matiska anslutningen av fackföreningar, men det blev allt svårare då yrkeskate-
goriernas fackliga organisationer hade starkare identifierings- och genomslags-
kraft. Genom sammanslagningar av de mindre fackförbunden till exempel då 
förskollärarnas fackförbund gick samman med andra riksföreningar för lärare 
till Svenska Facklärarförbundets Riksförening för Speciallärare, kunde de till-
sammans spela ut Svenska föreningen för undervisning och vård av psykiskt 
efterblivna, som därmed fick underlaget för representation decimerat. Men den 
främsta utmaningen för dem var troligtvis omorganiseringen av hela omsorgs-
området för psykiskt utvecklingsstörda då särskolorna och vårdhemmen blev 
en del i en helt ny omsorgsorganisation under den senare delen av 1960-talet. 
Därmed öppnades möjligheter för yrkesgrupperna att bli bärare av företrädars-
kapet för vården och undervisningen � det symboliska ledarskapet.  

De funktionshindrades organisationer och tidskrifter  
Handikapprörelsens historia började med starten av Döfstumsföreningen i 
Göteborg 1868. Året därpå startade några unga synskadade människor en verk-
stad i Stockholm, den var början till De blindas förening som startades 1889. 
Den första patientföreningen vid Österåsens sanatorium i Ångermanland 1901 
var inledningen till starten av De lungsjukas förening, riksförbund blev de först 
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1939. De hörselskadade bildade egen förening 1921 och de vanföra bildade 
kamratföreningen 1923 De vanföras väl.550 Den första handikapptidskriften 
utgavs 1891, det var Tidning för döfstumma.551 I avsnittet nedan återfinns tre han-
dikapporganisationer, två av dem är föräldraföreningar Riksförbundet för Ut-
vecklingsstörda barn � FUB och Rörelsehindrade barn och ungdomar � RBU, 
som representerar de två stora grupperna inom habiliteringsrummet, det vill 
säga de utvecklingsstörda och de rörelsehindrade. De andra är De Vanföras 
Riksförbund � DVR, som främst varit drivande för rörelsehindrade men även 
för de generella handikappfrågorna i opinionsbildningen, men som var uppgif-
ten för Handikapporganisationernas centralkommitté � HCK, som represente-
rade ett flertal handikapporganisationer. 

De Vanföras Riksförbund � DVR 
Kamratföreningen De Vanföras Väl bildades 1923 på Göteborgs vanföreanstalt. 
Initiativet togs av föreståndarinnan Anna Vogel. De som bodde på anstalterna 
var vanföra (rörelsehindrade), amputerade, eller polioskadade. Syftet var ”att 
genom sammanhållning av landets vanföra och för den intresserade söka be-
främja de vanföras intressen”.552 Några veckor senare startades det en kamratfö-
rening vid vanföreanstalten i Helsingborg. Stockholmsanstalten ville inte anslu-
ta sig till de två andra eftersom de var kritiska på ett par punkter. De tyckte inte 
om namnet på föreningen, de ogillade att icke-vanföra skulle få vara medlem-
mar och att Göteborg var överrepresenterat i styrelsen. De bildade en egen 
kamratförening under namnet Samarbete. 1926 bildades en riksförening De 
Vanföras Riksförbund där Stockholmsanstalten var med. Personal från vanfö-
reanstalterna var med i uppbyggnadsskedet av föreningens verksamhet. Man lät 
årsmötena alternera mellan orterna liksom kamratträffarna. Då föreningen ville 
göra en officiell framställan framfördes denna av Svenska Vanföreanstalternas 
Centralkommitté � SVCK, som var ett samarbetsorgan mellan de tre återståen-
de vanföreanstalterna. Under 1930-talet bildades det fler föreningar som ogilla-
de det intima samarbetet som riksföreningen hade med vanförevårdens företrä-
dare. Vid kustsanatoriet i Vejbystrand bildades en patientförening som senare 
låg till grund för bildandet av kamratföreningen Sommarsol 1929. Då startade 
man som en andelsförening som avsåg att bedriva rekreationsverksamhet för 
vanföra. Medlemmarna var spridda över hela landet och rekreationsverksamhe-
ten var öppen för alla vanföra. Detta kom att ha stor betydelse för medlems-
värvningen när de så småningom samordnades med Riksorganisationen, som 
1934 ändrades namnet till Riksorganisationen De vanföras väl. Ungefär vid 
denna tid började man agera i organisationens namn och uppvakta myndighe-
ter. Riksorganisationen drog sig alltmer bort från vanförevården då man ogilla-

                               
550 HCK, 1992, s 5. 
551 Ransemar, 1981, s 19. 
552 ”Från kamratförening till intresseorganisation”, Svensk Handikapptidskrift, julnumret, 1967, s 

2�7. 
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de tendenser till förmynderi. En Rudolf Skoglund från Stockholmsföreningen 
hade sedan länge kämpat mot att få bort välgörenhetsattityder i riksorganisatio-
nen och dess närhet. 1946 gick hans namnförslag igenom. Det nya namnet var 
De Vanföras Riksorganisation � DVR.553 

Deras tidskrift Svensk vanföretidskrift � SVT, som startades redan 1923 hade 
från början karaktären av ett kamratblad. I takt med riktningen mot en intresse-
organisation blev också innehållet i tidskriften mer politisk och uppfattades ofta 
under 1960-talet som ”ett kamporgan” snarare än en medlemstidning av sina 
läsare. Man kommenterade statsverkspropositionerna, talade om vad man skri-
vit i sina remissvar. Reportage om rallytävlingar och handikappidrott var vanli-
ga, men tidskriften innehöll också mycket annonser, korsord och personliga 
notiser. Det publicerades även artiklar som till exempel ”ur en invalids dagbok”, 
”vad händer inuti en invalid?”, debattartiklar om ”frihet och jämlikhet… om 
välfärdssamhällets problem” och uppmanande artiklar till sina medlemmar ”Ska 
vi demonstrera?”.554 Mellan åren 1961 och 1962 skedde en nästan omärklig 
okommenterad glidning i användning från ordet vanför till handikappade. Då och 
då publicerades insändare där medlemmar frågade: ”Varför kallar vi oss vanfö-
ra?”, ”Det är en negativ och deprimerande kategoristämpel”, menade man.555 I 
de allra första skrivningarna i användandet av den nya termen skrev man det 
som ”handicapade”. 1965 bytte förbundet namn till De Handikappades Riks-
förbund � DHR och året efter bytte tidskriften namn till Svensk handikapptid-
skrift � SHT.556  

Riksförbundet för Utvecklingsstörda barn � FUB 
FUB har sin grund i en föräldraförening som bildades 1952 efter ett initiativ vid 
en årsavslutning vid Södra KFUKs lekskola för utvecklingsstörda barn.557 På 
hösten utlystes ett möte där frågan om att bilda en förening till stöd och hjälp 
för varandra och att föra arbetet framåt när det gällde det utvecklingsstördas 
villkor. Inom en tvåårsperiod fanns det 10 föreningar i landet, 1956 beslöt man 
att slå sig samman i ett riksförbund Riksförbundet för utvecklingsstörda barn � 
FUB. År 1962 fick riksförbundet Richard Sterner som ordförande, som hade en 
värdefull erfarenhet av olika typer av arbete inom olika ämbeten och departe-
ment.558 Han blev ordförande vid 67 års ålder, vilket man kan tycka vara en hög 
ålder, men han var känd för sin intellektuella och fysiska vitalitet (han var sam-

                               
553 Svensk handikapptidskrift, julnumret, 1967, s 2�7. 
554 Svensk handikapptidskrift, nr 5, 1966, s 8�11 resp. nr 4, 1966, s 29. 
555 Svensk vanföretidskrift, nr 12, 1962, s 4. 
556 I början av 1960-talet var Ingemund Bengtsson förbundsordförande, andra var till exempel 

Göran Karlsson och Börje Nilsson. 
557 FUB-kontakt, nr 1, 1966, s 3, se även Everitt, 1989, s 91�100. 
558 ”Richard Sterner medverkade ibland annat Gunnar Myrdals undersökningar av den ameri-

kanska negerfrågan 1938�42, var chef för LO's ekonomiska utredningsavdelning 1943�45, 
huvudsekreterare vid utarbetandet av arbetarrörelsens efterkrigsprogram, statssekreterare i 
handelsdepartementet 1945�52, generaldirektör för försäkringsinspektionen 1952”. Ranse-
mar, 1981, s 131. 
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tidigt ordförande för HCK � Handikapporganisationernas centralkommitté 
sedan sju år tillbaka). Efter det han tillträtt blev det en snabb uppgång för det 
utåtriktade arbetet inom organisationen. Karl Grunewald beskriver honom som 
intensiv, rak, ärlig och som lyssnade på folk. Hans engagemang för FUB var 
stort och kunde ringa hem till Grunewald i bostaden lördag som söndag kväll, 
då han ville fråga eller tala om något. Richard Sterner hade själv en vuxen son 
med utvecklingsstörning och som bodde hemma ända till dess pappan dog.559 
Det sägs att han skulle ha varit påtänkt som finansminister i slutet av krigsåren 
men att han tackade nej till detta av familjeskäl.560 I förbundstoppen fanns ock-
så advokaten Allan Everitt och ombudsmannen Bengt Nirje. Nirje blev anställd 
som ombudsman 1961. Han hade studerat utomlands bland annat i USA och i 
Frankrike och fick under 1950-talet en rad organisationsuppdrag till exempel av 
Röda Korset då han blev sänd till Österrike med anledning av händelserna i 
Ungern, han var lägerinspektör inom FNs flyktingkommissariat och organisa-
tionschef för Folke Bernadotteaktionen för cp-barn. Nirje räknas som normali-
seringsprincipens främste förespråkare i Sverige och även internationellt, även 
om han samarbetade nära Danmarks dito Bank-Mikkelsen.561 

Vid flera vårdhem för utvecklingsstörda lämnade man under 1960-talet inte 
ut namn och adresser på föräldrar, som hade barn inskrivna där. I sekretessens 
namn kunde föräldrarna alltså inte få veta vilka andra föräldrar som hade barn 
på samma ställe. Att mobilisera sig som föräldraförening kunde därför vara 
mycket svårt för att inte säga omöjligt.562 Under åren 1968�69 bestämde man 
sig för att starta en medlemsvärvning i samband med upplysningsverksamhet 
om den nya omsorgslagen.563 Man hade samarbete med andra organisationer 
och myndigheter till exempel HCK, AMS, Medicinalstyrelsen och Skolöversty-
relsen. Genom sin ordförande Richard Sterner var man också representerad i 
Statens handikappråd, som bildades 1965.564 FUB hade också startat en stiftelse 
ALA � ”anpassning till liv och arbete” en skyddad verkstad med inackorde-
ringshem i Uppsala där man bedrev forskning med hjälp av medicinsk, pedago-
gisk, psykologisk och sociologisk expertis.565 Psykologen Gunnar Kylén ledde 
forskningsarbetet där, han hade kommit i kontakt med utvecklingsstörda när 
han arbetade vid Karl Grunewalds enhet, vid Medicinalstyrelsen.566 FUB hade 
även tillsammans med föräldraföreningen för cp-barn startat stiftelsen Sol-
strimman, som drev korttidsvård om sommaren för utvecklingsstörda barn med 
komplicerat handikapp, FUB bedrev också korttidsvård vid Hedesundahem-

                               
559 Socionomen, nr 6, 1969, s 4�9. 
560 Karl Grunewald, personlig intervju, 2006-06-01. 
561 Steg för steg, nr 4, 1961, s 4�5. 
562 Socionomen, nr 6, 1969, s 8, Gunnarsson, 1989, s 55. 
563 FUB-kontakt, nr 3, 1968, s 15. 
564 CP-nytt, nr 2, 1965, s 47. 
565 ALA- stiftelsen finansierades av insamlade medel från scoutrörelsen, HCK, FUB, Röda Kor-

set, riksbanksondmedel och andra fonder och stiftelser. FUB-kontakt, nr 3, 1968, s 19. 
566 FUB-kontakt, nr 4, 1968, s 13. 
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met.567 Man hade en brett utbud av praktiska verksamheter man kunde erbjuda 
sina medlemmar, förutom korttidsvården nämnd ovan också lekoteksrådgiv-
ning, barnvaktsservice, sommarkolonier, sommarläger, utlandsresor, fritidsverk-
samhet för ungdomar, handikappidrott, föräldrarådgivning, hem- och skola 
verksamhet och studieverksamhet för föräldrar. FUB gjorde också som andra 
intresseorganisationer när det gällde bidrag till finansieringen, man hade lotteri-
er, samlade in pengar vid olika tillfällen, till exempel valkollekten utanför vallo-
kalerna vid riksdagsvalen.568 

Förbundets tidskrift FUB-kontakt gavs ut för första gången 1966, 10 år efter 
riksförbundets bildande. Innan starten av tidskriften förde man ut information 
genom Svenska föreningen för undervisning och vård av psykiskt efterblivna, i 
deras tidskrift Steg för steg som startades 1955. Överhuvudtaget var det ganska 
sparsamt med artiklar om de psykiskt efterblivna i första delen av 1960-talet. 
1958 gick Riksförbundet för utvecklingsstörda barn � FUB in som intressent 
och medredaktör i tidskriften. 1966 trycktes den i 3000 exemplar.569 Tidskriften 
lades ned 1973. Åren 1964�65 var det väldigt lugnt på artikelfronten för att 
1966�67 och framförallt 1968 fullkomligt explodera med anledning av fram-
gångarna med den nya omsorgslagen.  

Den egna tidskriften och framförallt föräldraföreningen blev särskilt viktig 
för gruppen utvecklingsstörda, framförallt för medlemmarna att upptäcka att 
andra föräldrar och familjer upplevde liknande situationer och problem. I tid-
skriften kunde de genom insändare och debattartiklar göras synliga. Ett exem-
pel är två föräldrar med en vuxen dotter på vårdhem som skrev om sin rädsla 
för att kritisera personalen, rädda för att det skulle gå ut över deras dotter. Så de 
teg och led. I insändaren uppmanade de andra föräldrar att agera genom föräld-
raföreningen om det finns någon vid vårdhemmet och vägra tro att man stän-
digt ska vara tacksam och se vården som en nådegåva.570  

1960 bildades ett europeiskt förbund European League of Societies for the 
Mentally Handicapped och FUB anslöt sig till detta 1961. Den första kongressen 
hölls också detta år, syftet var att sammanföra föräldrar till mentalt handikap-
pade och dem som hade sin dagliga gärning för dessa barn. Man hade planer på 
att utbyta erfarenheter, experter, jämföra lagstiftning på området i olika länder. 
Olika FN organ visade också intresse till exempel UNESCO som ville arbeta för 
en enhetligare terminologi samt WHO och UNICEF.571 FUBs ordförande Ri-
chard Sterner blev också medlem i styrelsen för European League of Societies 
for the Mentally Handicapped.572 
                               
567 Steg för steg, nr 6, 1966, s 1�4, FUB-kontakt, nr 5�6, 1967, s 29. 
568 FUB-kontakt, nr 3, 1968, s 15. 
569 Steg för steg, nr 3, 1966, s 27�36. De personer som suttit som ordförande var; fil dr John 

Ambrosius 1916�1928, fil dr Nils Lundahl 1929�1933, kontraktsprosten Oscar Hedberg 
1933�1938, prof Alfred Petrén 1938�1944, rektor Gustaf Walli, 1945�1951, rektor Daniel 
Melin 1952�1961 och prof Hans Forssman 1961, Ibid. 

570 FUB-kontakt, nr 1, 1968, s 7, Gunnarsson, 1989. 
571 Steg för steg, nr 4, 1961, s 4�5. 
572 FUB-kontakt, nr 5�6, 1967, s 28�29. 
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Rörelsehindrade barn och ungdomar � RBU 
RBU som från början hette Riksförbundet Sveriges föräldraföreningar för cp-
barn startades 1955.573 Kurt Juster var ett namn som haft stor betydelse för 
starten av föreningen i Göteborg, han hade skrivit debattartiklar om ”de glöm-
da barnens problem,” vilka startade en intensiv aktivitet. Ett resultat av debat-
terna blev den första specialskolan för spastiska barn 1953.574 De hette också 
under en tid Riksförbundet för cp-barn, tiden mellan 1964�70.575 Man sade sig 
arbeta för alla grupper av cp-skadade och eftersom man i ett riksdagsbeslut 
slagit fast att även andra rörelsehindrade kommer att tas emot på cp-
institutionerna bestämde man sig för att även föräldrar till barn med andra han-
dikapp skulle kunna blir medlemmar. Gösta Vestlund var förbundsordförande 
1964.576 Även andra personer som inte var cp-skadade eller rörelsehindrade var 
välkomna att ingå medlemskap genom ett ”stödjande medlemskap”.577 Förbun-
det hade till exempel en ekonomisk fond cp-barnens hjälpfond samt lotterier, 
till exempel Rikslotteriet som hjälpte till att finansiera verksamheten.578 1961 
anställdes för första gången en ombudsman, innan dess hade allt skett ideellt.579 
Man hade en syförening vars alster såldes vid basarer, man tiggde ihop vinster 
till tombolor, skrev tiggarbrev till försäkringsbolag, rederier, fick gåvor genom 
arv och bössinsamlingar.580 Man hade tillsammans med FUB startat stiftelsen 
Solstrimman, som drev korttidsvård om sommaren för utvecklingsstörda barn 
med komplicerat handikapp.581 Folke Bernadotteaktionen kom att bli mycket 
viktig för förbundet och för finansiering av dess verksamhet.582 

Samarbetet mellan experter inom området var viktig redan från starten och 
man inledde också samarbete med andra organisationer så som HCK, AMS 
arbetsvårdsdelegation, SVCKs spastikerkommitté. Man hade också kontinuerlig 
kontakt med Medicinalstyrelsen och Skolöverstyrelsen samt samarbete med 
Bernadottestiftelsen, Bräcke-Östergård, Bernadottehemmet i Uppsala, Röda 
Korset och Scoutrörelsen. 1962 blev förbundet medlemmar i World Commis-
sion of Cerebral Palsy”.583 De nordiska cp-konferenserna hade också stor bety-
delse för förbundets verksamhet.584 

Förbundets tidskrift � CP-nytt bytte senare namn till Rörelse. I de tidiga num-
ren präglas artiklarna av tacksamhetsbetygelser till landstingen i uppbyggnaden 
                               
573 CP-nytt, nr 4, 1963, s 11. 
574 CP-nytt, nr 1, 1968, s 16. 
575 CP-nytt, nr 2, 1971, s 1. 
576 CP-nytt, nr 1, 1963, s 21. 
577 CP-nytt, nr 3, 1963, s 31. 
578 CP-nytt, nr 2, 1965, s 8. 
579 CP-nytt, nr 2, 1965, s 4. 
580 CP-nytt, nr 1, 1968, s 19. 
581 FUB-kontakt, nr 5�6, 1967, s 29. 
582 Mer om detta i avsnittet ”I skuggan av statens välvilja och välgörenheten” i kapitlet ”Former-

ing i habiliteringens rum”. 
583 CP-nytt, nr 2, 1965, s 3�5. 
584 Se vidare i avsnittet om ”Habiliteringspraktikernas mobilisering” i kapitlet ”Formering i habili-

teringens rum”. 
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av cp-vården, beröm till de personer som arbetar inom vården och ”som är 
sysselsatta med den aktiva vården, inte enbart sköter sitt arbete på ett utomor-
dentligt sätt utan offrar även fritiden på anförande och upplysningsverksamhet” 
och reportage om lokalföreningarnas utbredning, lotterier och sammankoms-
ter.585 I läsningen av tidskrifternas artiklar får man också en bild av deras arbete 
inom förbundet med kongresser och ordförandekonferenser där man bland 
annat fastställde mål, strategier och rekommendationer till medlemmar.586 

Handikapporganisationernas centralkommitté � HCK  
Det första samarbetet mellan olika handikapporganisationer kan spåras tillbaka 
till 1942. Organisationerna som deltog i detta möte var De blindas förening, De 
lungsjukas riksförbund, De vanföras väl och Svenska föreningen för de Dövas 
väl. De antog namnet Samarbetskommittén för de partiellt arbetsföra. 1949 
bytte man namn till Rikskommittén.587 Ett namnbyte var aktuellt 1962 då bilda-
des Handikapporganisationernas centralkommitté � HCK av DVR, RHL (riks-
förbundet för Hjärt- och Lungsjukas förening), Riksförbundet Svenska föräld-
raföreningar för cp-barn, FUB, Riksförbundet för epileptikervård, Hörselfräm-
jandets riksförbund. Fler väntades ansluta sig och 1969 var det 19 handikappor-
ganisationer anslutna inklusive FUB, RBU och DHR.588 HCK hade till uppgift att 
stödja handikapporganisationernas samarbete både lokalt och på länsplanet och 
i deras kontakter med landstingen och länsmyndigheter.589 HCK-kommittéerna 
som arbetade på länsnivå hade primära uppgifter som kunde sammanfattas i tre 
ord information, samråd i och samordning. På samma sätt som lokalföreningar skick-
ar sina ordförande till ordförandekonferenser, skickade HCK-kommittéerna sin 
respektive ordförande till riks-HCK.590 HCK kan sägas representera representan-
terna. De gav också ut informationsbladet HCK-information. Nedan kan en jäm-
förelse göras mellan medlemsantalet i de olika föreningarna:  

Tabell 6. Jämförelse mellan antal medlemmar i DHR, FUB, RBU 

 1963 1968 1978 

RBU 1 8001 2 4402 13 0004 

FUB 8 0001 10 0002 18 0004 
DHR 22 0001 32 1013 45 0004 
1591, 2592, 3593, 4594 

                               
585 Föredömligt landstingsintresse för CP-vården inom Jönköpings län. CP-nytt, nr 4, 1959 (ingen 

sidnumrering). 
586 CP-nytt, nr 3, 1963, s 31�33. 
587 HCK, 1992, s 5. 
588 HCK-information, nr 1, 1969, s 20. 
589 FUB-kontakt, nr 5�6, 1967, s 28�29. 
590 HCK-information, nr 1, 1968, s 7�15. 
591 SOU 1964:43 Social omvårdnad av de handikappade. Socialpolitiska kommittén, s 137. 
592 HCK-information, nr 1, 1969, s 20. 
593 Svensk handikapptidskrift, nr 6�7, 1969, s 13. 
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SVCK � Svenska Vanförevårdens Centralkommitté anordnade kurser för reha-
biliteringspersonal i ”Handikappades miljöproblem”. Dessa kurser handlade 
oftast om vuxna människor och som hade viss arbetsförmåga, de var oftast de 
rörelsehindrade man talade om, till exempel rehabilitering av handikappade 
husmödrar 1964.595 SVCK bytte namn 1965 till Svenska Centralkommittén för 
Rehabilitering � SVCR, namnändringen speglade också det faktum att andra 
organisationer än de rörelsehindrade kunde vinna inträde.596 1967 gav de en kurs 
under namnet ”Handikappade barns och ungdomars miljöproblem”.597 Bak-
grunden till tillblivelsen av denna kurs var den alltmer utbredda strävan att han-
dikappade barn skulle få växa upp i hemmet så långt detta var möjligt. Möjlig-
heterna hade vid denna tidpunkt också ökat och med olika miljöarrangemang 
kunde vistelsen hemma underlättas skrev man i Svens handikapptidskrift. Mil-
jöarrangemangen kunde vara pedagogiska, terapeutiska och andra tekniska 
hjälpmedel, hemservice av olika slag bostadsmiljön, skolmiljön transportfrå-
gor.598. SVCR gav också ut filmer om handikappvård och andra informations-
filmer. Staten handikappråd anordnade också studiedagar där en bred represen-
tation av handikapprörelsen fanns i estraddebatter och som föreläsare.599 Efter 
Handikapputredningens förslag 1968 förstatligades SVCR genom ombildning till 
Handikappinstitutet, som fick fyra huvuduppgifter; forsknings- och utveck-
lingsarbete, bevakning av att forskningsresultaten kom till nytta, testning, god-
kännande och egenskapsdeklaration av hjälpmedel, information och utbild-
ning.600 

Ovan har handikapprörelsens agenter översiktligt beskrivits. I nästa avsnitt 
fokuseras deras positioneringar i formeringen av habiliteringsrummet � samti-
digt i ett nytt ”handikappolitiskt rum”.  

                                                                                                                             
594 Ds S 1979:12. Förslag om samordnad habilitering. Diskussionspromemoria. Socialdeparte-

mentet, s 87. 
595 Socionomförbundets tidskrift, nr 14, 1963, s 521. 
596 CP-nytt, nr 3, 1965, s 15. 
597 Svensk handikapptidskrift, nr 9, 1967, s 11, Socionomförbundets tidskrift, nr 11, 1967, s 473. 
598 Svensk handikapptidskrift, nr 9, 1967, s 11. 
599 Socionomförbundets tidskrift, nr 6, 1969, s 210.. 
600 HCK-information, nr 1, 1969, s 29, Svensk handikapptidskrift, nr 1, 1968, s 25, Svensk handi-

kapptidskrift, nr 6�7, 1968, s 26. 
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Handikapprörelsens mobilisering och positioneringar 

De handikappade i socialpolitisk kontext � välfärdsstaten 
konkretiseras 
Vilka förhållanden rådde under 1900-talets början och framåt? Med Gustafsson 
studie av hälso- och sjukvårdens organisering ges en inblick i hur socialpolitiken 
och den slutna kroppsvården såg ut i början av seklet. Dessa händelser bidrar 
till grunden för de förutsättningar och de objektiva relationer både handikapp-
rörelsen och de framväxande yrkesgrupperna inom den offentliga sektorn hade 
att förhålla sig till, det var i kölvattnet av arbetsetiken och rehabiliteringsdiskur-
sen som habiliteringsrummet kunde växa fram. Den främsta vägen till välfärd 
var arbete, det har vi kunnat exemplifiera med vanförevårdens lansering av 
”hjälp till självhjälp” vid sekelskiftet. Under hela trettiotalet var arbetslöshets-
frågan aktuell och som kom med depressionen.601 Men i politiken formulerades 
den allmänna, generella välfärden som skulle gälla alla medborgare. I Per Albin 
Hanssons vision om sitt socialdemokratiska samhälle ”Folkhemmet” skulle inga 
skillnader mellan medborgargrupper finnas avseende demokratin. Alla skulle 
omfattas av välfärden.602 Valet vanns 1932 och socialdemokraterna tog reger-
ingsmakten. Med hjälp av skattehöjningar kunde man bygga upp socialpolitiska 
reformer bland annat ge generella bidrag istället för behovsprövade. Ideologin 
innehöll en stark betoning på förebyggande arbete inom vården och de gamla 
institutionerna och anstalterna sågs som rester av det gamla samhället och som 
man i det nya inte skulle ha behov av. Därför satsades heller inte mycket energi 
på att reformera organiseringen av dessa. Det bedrevs socialpolitik i klassisk 
mening och man koncentrerade sig på pensionsfrågor, arbetslöshetsförsäkringar 
och socialhjälp. På 1920-talet påbörjades en omvandling av fattigstugor till in-
ackorderingshem, vilket grundades i en allmän socialpolitisk satsning på svaga 
grupper. Den ökande andelen äldre i befolkningen accentuerade sorteringspro-
blematiken framförallt med dem som hade blandade vårdbehov till exempel de 
kroniskt kroppssjuka och de sinnesjuka. Lasarettens utveckling och framgång 
berodde på socialförsäkringens utformning, den slutna sjukhusvården var näm-
ligen billig för individen. Läkarna hade också möjligheter att bedriva privat 
öppenvård vid lasaretten, stora enheter gav mer inkomster, de stora akutsjuk-
vårdsenheterna gav också prestige i form av en aura av vetenskapligt och soci-
alpolitiskt framåtskridande samt en överdriven föreställning av befolkningstill-
växten. Även kopplingen mellan sjukhusarkitekternas intäkter och byggvolym 
och tidsåtgång kan ha haft betydelse för lasarettens utbyggnad. Mekanismerna 
bakom den kraftiga utbyggnaden av den slutna kroppssjukvården berodde en-
ligt Gustafsson på att man koncentrerade sig på resursutjämning och glömde 

                               
601 Olsson, 1993, s 116. 
602 Förhammar och Nelson, 2004a, s 21. 
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organisatoriska frågeställningar, det förelåg en ojämn tillgång av centrala till-
synsorgan, högre utbildning och forskning och den fortsatta sorteringen av de 
sjuka efter deras reparerbarhet, allt detta tillsammans med läkarkårens allt star-
kare kontroll över sjukvårdens organisering och inriktning samt att det rådde 
brist på organisatoriska idéer, visar på ett komplext system av stödjande fakto-
rer för utvecklingen.603 Det egentliga genombrottet för folkhemspolitiken kom 
efter andra världskriget, med det uppmärksammades också de handikappade 
och integration blev ett honnörsord i handikappolitiken.604 Ett exempel på in-
tegrationstänkandet kan hämtas från betänkandet från Kommittén för de parti-
ellt arbetsföra 1946. Där kunde man läsa:  

 
I full anslutning till denna målsättning för vårt sociala framstegsarbete har det 
synts kommittén för partiellt arbetsföra vara en given princip, att de partiellt arbets-
föra skola i görligaste mån inordnas i det ordinarie system av sociala tjänster, som är under 
utbyggnad i vårt land. Därav följer såsom en arbetshypotes, att ingen speciell lös-
ning utanför de allmänna sammanhangens ram skall förordas, innan den gene-
rella lösningens tillämplighet för även denna kategori prövats. Inga särinstitutio-
ner för en viss kategori böra byggas upp, innan det bevisats, att de allmänt syf-
tande institutionerna icke rimligtvis kunna anpassas för det i viss mån särprägla-
de klientelet.605 

Man kan således hitta förklaringar till varför man inte gjorde några större för-
ändringar av de befintliga institutionerna, detta stärker också slutsatsen som 
gjordes tidigare i texten, att man såg anstalterna som kvarlevor av något gam-
malt och det var i de nya sociala systemen man skulle inordna de handikappade, 
i exemplet ovan gällde det de partiellt arbetsföra. För att bättre förstå handi-
kapprörelsens opinionsbildning under 1960-talet och framåt behöver vi ha 
ovanstående utgångspunkter för att förstå vad som hänt under den första hälf-
ten av 1900-talet. Det vill säga att anstalterna i vid mening inte förändrades i 
någon större uträckning under tiden fram till 1960,606 en stark satsning på sluten 
kroppsvård och lasarettsutbyggande, en allmän socialpolitisk satsning på svaga 
grupper, ett nymornat integrationstänkande och utbyggnad av socialförsäkring-
arna i en allmän framtidsoptimistisk anda. 

Med förlig vind in i 1960-talet 
Med det från anglosaxiska länderna importerade handikappbegreppet, med en 
tidstypisk betydelse av ”utjämning genom försprång, fördelar åt de svagare och 

                               
603 Gustafsson, 1987, s 360ff. 
604 Förhammar och Nelson, 2004a, s 22. 
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belastning på den starkare”,607 men framförallt genom Socialpolitiska kommit-
téns betänkande 1964608 då handikappbegreppet på allvar kom in i socialpoliti-
ken, därefter blev begreppet handikapp själva tecknet på en eftersatt medborgar-
grupp. I kraft av detta tecken kunde krav ställas på de rättmätiga medborgerliga 
rättigheterna och mobiliseringen skjuta fart. Och genom att använda det språk-
bruk som användes i parlamentariska utredningar och statsverkspropositioner 
kunde termen ”handikappade” utgöra ett politiskt verktyg i mobiliseringspro-
cessen. Det nya handikappbegreppet var miljörelaterat och hade fördel av att 
vara ett vidare och mer dynamiskt begrepp än de traditionella som fanns, till 
exempel vanföra eller psykiskt efterblivna. Dessutom innebar handikappbe-
greppet att handikappet uppstod i mötet med samhället och dess krav. Föräld-
raföreningen för cp-barn ville byte namn till Föräldraföreningen för handikap-
pade barn, men valde att inte göra det efter påtryckningar från HCK. De vanfö-
ras riksförbund bytte dock 1965 namn till De handikappades riksförbund, trots 
protester från de övriga handikapporganisationerna.609 

En uppmaning i tidskriften CP-nytt 1963, vilken kom från ett klipp hämtat 
från Dagens Nyheter. Uppmaningen riktade sig till föräldrar till barn med funk-
tionshinder att ansluta sig till föräldraföreningar och till handikappvårdens hu-
vudmän att samarbeta med dessa föreningar, vilket kan betraktas som en hetero-
dox positionering i relation till den medicinska doxan. Det var överinspektören 
Karl Grunewald som uttalade sig om detta, han jämförde utvecklingen av för-
äldraföreningar i USA, där ett tiotal funnits sedan starten i mitten på 1950-talet. 
Dessa föreningar hade organiserats av föräldrarna själva och tillhandahöll både 
vård och specialistservice åt medlemmarnas barn samt undervisning och forsk-
ning. De föräldraföreningar som fanns 1963 i Sverige och som Grunewald hän-
visade till (FUB och RBU), har inte haft samma bredd i sin verksamhet eftersom 
mycket av den grundläggande vård och servicen här tillhandahölls av staten. 
Däremot hade de kunnat påverka och förbättrat kontakten mellan medlemmar-
na och de befintliga vård- och hjälpinstitutionerna och därigenom kunnat skapa 
mer ändamålsenliga former för vård och service. I artikeln refererades forskaren 
Alfred H. Katz som hade studerat några av föräldraorganisationerna i USA och 
som sammanställt resultaten. Arbetet inom en föräldraorganisation karaktärise-
rades följa tre stadier, det första en form av misströstan eller avog inställning till 
de samhällsinstanser medlemmarna är beroende av. Det andra stadiet innebar 
att organisationen kommit in en samarbetsfas och det tredje och sista stadiet 
skulle innebära att gruppen betraktar sig själva som en professionell organisa-
tion. Utvecklingen var beroende av hur gruppens medlemmar medverkar och 
hur ledarskapet organiserats. Å ena sidan, om organisationen inte hade ledare 
som var fast anställda och var utbildade för ledning, fanns det en risk att orga-
                               
607 I Svenska Akademins ordlista från 1950, s 163 angavs handikapp bara gälla sport och då i 

denna betydelse: ”utjämning genom försprång, fördelar åt de svagare, belastning på den star-
kare”. 

608 SOU 1964:43 Social omvårdnad av de handikappade. Socialpolitiska kommittén. 
609 Se vidare i avsnittet ”I spjärn mot varandra i konkurrensen” i detta kapitel. 
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nisationen fastnade i de tidiga stadierna. Å andra sidan kunde ett professionellt 
ledarskap bli alltför dominerande, att föräldrarnas intressen ej blev tillgodosed-
da och att entusiasmen och dynamiken i föreningens arbete minskade. Den 
stora vinsten i påtryckningsarbete, menade Grunewald var att de var föräldrarna 
själva som trätt fram, att konsumenten ingått i en så kallad ”pressure group” men 
samarbetet försvårades ofta av att vårdgivare och experter hade tystnadsplikt. 
Men den vinnande strategin var att föräldraföreningarna hade ”låtit sig påverkas 
av och modifierat sina program efter officiella ståndpunktstaganden”.610 

Oavsett om företrädare för handikapprörelsen läste denna artikel eller ej kan 
man nog säga att strategierna som beskrevs i denna artikel kom att bli handi-
kapprörelsens politiska framgångskoncept, man följde noga statsverksproposi-
tionerna, betänkanden och vad som stod där och förde ut det till sina medlem-
mar och planerade för hur man skulle arbeta för målen. Genom sina internatio-
nella kontakter kunde man få influenser och påverka varandra. Man anslöt sig 
till handikappbegreppet eftersom det var en term som det politiska etablisse-
manget kunde höra. Genom sina handikapporganisationer och samarbetsorgan 
kunde man också bli inbjuden av staten till att få påverka diskussioner och be-
slut. Men mångfalden av alla de olika handikapporganisationerna fick likt indi-
vider i samhället, svårt att göra sin röst hörd, trots att de var kollektiv som tala-
de till andra kollektiv. De samordnande organen som HCK och Handikapprå-
den ute i kommunerna blev därför viktiga som ”nya” kollektiv med nya repre-
sentanter för handikapprörelsen som kunde sitta vid det politiska beslutsbordet. 
Från en bostads och socialvårdskonferens i Kristianstad i november 1963, skrev 
man i Svensk vanföretidskrift: ”Arbetet för de handikappade har aldrig haft en 
så förlig vind som nu”.611 I andra sammanhang talade man om 1960-talet som 
”de eftersatta gruppernas årtionde” och att man upplevde en ständig ström av 
ökade anslag.612 I min läsning av handikapprörelsens tidskrifter har jag noterat 
att man använde mycket ordet anpassning i början av 1960-talet, anpassning till 
samhället, anpassningskurser för ungdomar och liknande. I slutet av perioden 
användes mer av andra ord som normalisering och integrering. 

Under 1960-talet pågick ett intensivt arbete inom utredningsväsendet och 
inom frågor som rörde förhållanden som habiliteringspraktikerna hade att för-
hålla sig till i deras framväxt. Mentalsjukvårdsutredningen hade lagt fram sitt 
betänkande 1958, Cp-utredningen lade fram sitt 1960, den Socialpolitiska kom-
mittén mellan åren 1961�1966, Centrala rehabiliteringsberedningen 1962 och 
samma år tillsattes 1962 års utredning angående högstadieundervisning för rö-
relsehindrade barn.613 Man hade utrett under sent 1950-tal utrett psykologernas 
arbetsområden, förskollärarnas utbildning och under 1960-talet utreddes arbets-
terapeuternas, sjukgymnasternas, socionomernas och läkarnas utbildningar. 

                               
610 CP-nytt, nr 4, 1963, s 11�12. 
611 Svensk vanföretidskrift, nr 1, 1964 s 6. 
612 Svensk vanföretidskrift, nr 3, 1964, s 3. 
613 Svensk vanföretidskrift, nr 3, 1964, s 17. 
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Handikapputredningen började producera rapporter 1967, vilka ledde till för-
ändringar angående kommunernas förstahandsansvar för de handikappade, 
förstatligande av SVCR och utbildning när det gällde de svårt rörelsehindrade.614 
Barnstugeutredningen tillsattes 1968. Hela hälso- och sjukvårdens organisation 
hade utretts genom Regionvårdsberedningen 1958 och den centrala hälso- och 
socialvårdsadministrationen utreddes 1965.615 Kort sagt, det förelåg stora om-
vandlingar inom hela samhällssektorn och man var i handikapprörelsen nog 
inte ensam om att uppleva den förliga vinden. Men gruppen handikappade kom 
i blickpunkten, för första gången nu som medborgare kan man säga, tidigare hade 
det varit mer i form av olika slags vårdklientel. Handikapporganisationerna kan 
med sin användning av begreppet anses göra en heterodox positionering i relation 
till den medicinska doxan och som hämtade legitimiteten från ett politiskt rum.  

Vid inträdet till 1960-talet ville man från statens sida ”veta mer” om gruppen 
handikappade och flera försök att öka kunskapen gjordes. I början av 1960-talet 
skedde ett antal kartläggningar av handikappade som skulle ge svar på vilka de 
var och hur många de var och var de fanns. Kommunutredningarna av handi-
kappades förhållanden gjordes mot bakgrund av det betänkande som kom från 
den socialpolitiska kommittén. I slutet av årtiondet skedde mer kartläggningar 
av behov och åtgärder för de handikappade, så stod det i alla fall på papperen 
men min läsning av resultaten visar att man i alla fall fann ut var de bodde och 
vilket handikapp de hade. Föräldraföreningar krävde en kartläggning av fysiskt 
handikappade barns hjälpbehov redan 1962. och några år senare 1967 skrev man 
om att Handikapputredningen borde kartlägga behoven, inte vad de handikap-
pade är eller hur många de är.616 DVR krävde å sin sida att forskargrupper skulle 
knytas till sjukhus och hem som fanns på Eugeniahemmet,617 1967 tog de saken 
i egna händer och beställde själva en sociologisk undersökning.618 Många av de 
krav som handikapprörelsen ställde var vardagliga. DVRs förbundsordföranden 
Ingemund Bengtsson skrev i en artikel 1960: ”Även för sextiotalet är det till 
synes vardagliga ting DVR ställer i förgrunden: Vård, utbildning, arbete, teknis-
ka hjälpmedel, god bostad och bra transportmedel”.619 Man hade sedan länge 
hört talet om rehabilitering men knappast kommit längre än till experimentsta-
diet, menade han. Skolbarnen hade till exempel skolplikt men inte rättighet att 
få undervisning. Detta var problematiskt för de barn som inte kunde ta sig till 
skolan, då det fanns inte möjligheter att få hemundervisning eller skolskjuts.620 
Men forskningen gick framåt när det gällde proteser, tekniska och ortopediska 
                               
614 HCK-information, nr 1, 1969, s 29. 
615 Till exempel SOU 1960:14, SOU 1960:33, SOU 1962:43, SOU 1962:50, SOU 1964:50, SOU 

1965:55, SOU 1962:6, SOU 1965: 49, SOU 1967: 51. 
616 Svensk handikapptidskrift, 1967, nr 12, s 7�8. 
617 Svensk vanföretidskrift, nr 1, 1960, s 6. 
618 Sonja Risinger-Calais vid sociologiska institutionen, Uppsala Universitet, fick ansvaret för 

DVR-utredning om ”Återanpassning efter polio samt attityder mot invalider.” Svensk Han-
dikapptidskrift, nr 11, 1967, s 25. 

619 Svensk vanföretidskrift, nr 4, 1960, s 5. 
620 Svensk vanföretidskrift, nr 4, 1960, s 5. 
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hjälpmedel. Man lärde sig att tillverka och hantera nya material och tekniker. 
Den första gåskolan öppnade i Uppsala 1960, vilket var efterlängtat enligt DVR, 
man hade sedan länge hävdat nödvändighet att de amputerade hade tränings-
möjligheter. Det fanns uttryck för en framtidsoptimism om de nya materialen 
och teknikerna och 1963 anordnades en tävling ”Gå snyggt tävling” vid invalid-
tävlingarna i Österrike för dem som använde proteser, vilken kommenterades 
av professorn som en ”nyttig” gren.621 I augusti 1967 var det nordisk kongress 
”Rehab i Norden”, där 75 psykologer, läkare socialarbetare och administratörer 
deltog.622 

DVRs, FUBs, HCKs och RBUs positioneringar 
I mobiliseringsprocessen gällde det att dels mobilisera inom de egna leden likväl 
som att väcka den allmänna opinionen. Genom paroller som: ”Mot invaliditet 
för invaliderna är DVRs paroll!”,623 försökte man bekämpa negativa attityder till 
handikappade. De aktioner som riktade sig till den allmänna opinionen var 
enligt DVR viktiga att synliggöra de handikappade � att visa i grund och botten 
att de var precis som alla andra. Ett sätt var att synliggöra de handikappade var 
firandet av ”De handikappades världsdag” den 20 mars 1966.624 

De Vanföras Riksförbund � DVR (senare De Handikappades riksförbund 
DHR), som var bland de äldsta förbunden i handikapprörelsen drev under 1960-
talet starkt rätten till arbete, boende, kommunikation, hjälpmedel och försörj-
ningsfrågor. De kämpade för i första hand vuxna med handikapp och basrättig-
heter. ”Stöd åt de förskjutna och ensamma” var en rubrik vars innebröd ofta 
fördes fram och när rehabilitering nämns 1961 kommenterades detta i tidskrif-
ten som ”nytt ord för gammal tanke”.625 ”Rehabiliteringsvågen” kom dock väl 
till pass i det fortsatta mobiliseringsarbetet, då en stark opinionsbildning för 
tillgång till rehabilitering och medborgerliga rättigheter karaktäriserade DHRs 
arbete under 1960-talet. Men för att vinna sympatier för sin sak blev det också 
viktigt att tala så att andra hör och att använda ”rätt begrepp”. Så när arbetet 
lyftes fram som välfärdens grund och rättsnöre, så var man helt enkelt tvungen 
att anpassa sig till den rådande diskursen. Ett exempel på detta är att vid tiden 
för Arthur Engels tal ”Från konvalescentvård till medicinsk rehabilitering” 1962 
och betänkandet från Centrala rehabiliteringsberedningen kom samma år, slu-
tade man alltmer att skriva om invalidernas rätt till rekreation och konvalescens, de 
kommande artiklarna i tidskrifterna använde istället begreppen arbete, rehabiliter-
ing och fritid istället. 

Inom DHR hade man välformulerade talesmän som kunde tala för sin sak 
både inåt mot de egna medlemmarna och utåt mot politikerna. Erik Ransemar, 
redaktör för SHT formulerade krasst 1967: ”Norr om Västerås finns inte en 
                               
621 Svensk vanföretidskrift nr 9, 1963, s 27. 
622 Svensk handikapptidskrift, nr 9, 1967, s 11. 
623 Svensk vanföretidskrift, nr 1, 1960, s 12. 
624 Svensk handikapptidskrift, nr 3, 1966. 
625 Svensk vanföretidskrift, nr 1, 1961, s 3. 
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säng för rehabilitering. Av 28 sjukvårdshuvudmän har ett tiotal rehabiliterings-
kliniker”.626 För DHR var hemhjälp också en viktig fråga. Socialpolitiska kom-
mittén föreslog att staten skulle betala halva kostnaden för den hemhjälp kom-
munerna ordnade åt åldringar och invalida 1964.627 Några år senare publicerades 
också artiklar om att man borde bygga ut hemhjälpen för de svårt handikappa-
de och att vården av dessa skulle ske utanför institutionerna.628 Man kämpade 
mot kommunernas tendenser att behandla handikappvård och åldringsvård 
som synonyma och mot omhändertagande istället för hjälp till självhjälp.629 Genom 
att se på DHRs namn på sina konferenser kan man få en bild av vad de handla-
de om, till exempel under 1966 fanns dessa: ”Med rätt och ansvar, Social om-
vårdnad av de handikappade, solidarisk samhällsplanering”.630 Annars handlade 
DVRs arbete mycket om att bryta isoleringen för de handikappade. Det var 
viktigt för de rörelsehindrade som inte kunde ta sig själva någonstans. Genom 
förbundet kunde de få komma till rekreationshem, men för vissa var det omöj-
ligt att ens ta sig till dessa.631 

Aktiviteter som Riksförbundet för utvecklingsstörda barn � FUB ordnade 
var till exempel studiedagar där man förutom alla ombud i landets lokalföre-
ningar även bjöd in representanter för centralstyrelserna i landstingen samt 
kommunalråd,632 informationskampanjer med utställningar och studiecirklar.633 
Ett annat exempel var FUB-veckan 1961 i Göteborg och temat för denna vecka 
var behovet av yrkesutbildning, arbetsträning och skyddade verkstäder. Runt 
om i landet pågick det aktiviteter anordnade av de lokala föräldraföreningarna, 
man hade försett pressen med upplysningsartiklar eller samarbetat med biblio-
teken att skaffa fram böcker i ämnet. Samma år anordnades en orienteringskurs 
för föräldrar planerad i samråd med Medicinalstyrelsen, med Karl Grunewald 
som en av föredragshållarna.634 Men de riktigt stora aktiviteterna var de interna-
tionella kongresserna som FUB engagerade sig i till exempel The European 
League of Societies for the mentally handicapped.635 Det fanns också ett inter-
nationellt föräldraförbund ”The International League of Societies for the men-
tally handicapped � ILSMH”, även kallat Internationella FUB.636 Riksförbundet 
Sveriges Föräldraföreningar för cp-barn, (Rörelsehindrade barn och ungdomar 
� RBU), anordnade i samarbete med de nordiska föräldraföreningarna för cp-
barn nordiska cp-konferenser i samarbete med de yrkeskategorier som var 
                               
626 Svensk handikapptidskrift, nr 4, 1967, s 2. 
627 Socialmedicinsk tidskrift, nr 1, 1966, s 47. 
628 Svensk handikapptidskrift, nr 6�7, 1966, s 1. 
629 Svensk handikapptidskrift, nr 12, 1967, s 15. 
630 Svensk handikapptidskrift, nr 2, 1966, s 20. 
631 Svensk vanföretidskrift, nr 1, 1961, s 3. 
632 Steg för steg, nr 1, 1961, s 24�27. 
633 FUB-kontakt, nr 5�6, 1967. 
634 Steg för steg, nr 4, 1961, s 23�24. 
635 Steg för steg, nr 3, 1961, s 20. 
636 Om dessa kongresser och samarbete med experter och myndigheter inom området hänvisas 

läsaren till avsnittet ”vården av de psykiskt efterblivna och omsorgerna om utvecklingsstörda 
i kapitlet ”Formering i habiliteringens rum”.  
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verksamma inom området.637 Handikapprörelsen anordnade kurser för sina 
medlemmar i mötestekniker, generellt föreningsarbete och om lagstiftning inom 
området, de nya kunskaperna om hur föreningsarbete skulle bedrivas innebar 
att de ökade sitt kulturella kapital.638 Flera av kurserna inriktade sig på ungdomar 
och unga vuxna.639 Föräldraföreningen för cp-barn sände 1969 till exempel en 
medlem till Norge för att delta i en simkurs enligt Halliwick-metoden, som 
utarbetats av Mr Macmillian från London, vilken en sjukgymnast tipsat före-
ningen om.640 DHR anordnade 1968 en kurs för handikappkonsulenter och 
andra tjänstemän som var anställda i den kommunala handikappvården. Bland 
deltagarna fanns det 42 anställda i olika kommuner och 36 representerade DHRs 
egen organisation. Bland föreläsare fanns representanter för Socialstyrelsen, 
Skolöverstyrelsen, AMS, SVCR, 1966 års handikapputredning och från DHR. Ett 
konkret resultat av kursen var att en Samarbetsgrupp för Kommunal Handi-
kappverksamhet � SKH bildades med anledning av att kommunernas förtroen-
demän inte hade någon explicit målsättning eller program i handikappfrågor-
na.641  

Även andra aktörer fick fatt i det framgångsrika handikappbegreppet och 
vände sig till handikapprörelsen. Hem och skolaföreningen Målsmännens riks-
förbund anordnade i samarbete med Statens Handikappråd en konferens med 
mottot: ”Hem och skola i samverkan för barn med svårigheter.” Målsmännens 
riksförbund hade dessutom ställt en del medel till förfogande till handikappfö-
reningarnas medlemmar för att betala konferensen.642 Reportage från konferen-
sen talade för att den var en lyckad konferens, framförallt att föräldrar med och 
utan handikappade barn fått arbeta tillsammans i grupper.643 

Den förliga vinden höll i sig och blåste över många medborgare under 1960-
talets upprustningstid. Ett gott statsfinansiellt läge medgav en jämn ström av 
reformer för alla medborgare, vilket gjorde att ingen grupp hade starka skäl att 
känna sig åsidosatt, vilket också gjorde att handikapprörelsens mobilisering fick 
en medvind, även om man så småningom inom handikapprörelsen tyckte att 
reformeringen gick för sakta. 

Gömda eller glömda barn 
Ett sätt att mobilisera handling inom området var att väcka den allmänna opi-
nionen. På 1960-talet var de handikappades upprättelse, jämlikhet och fullt 

                               
637 CP-nytt, nr 2, 1965, s 3�5, mer om konferenserna i avsnittet om Cp-vården och den pediat-

riska habiliteringen i kapitlet ”Formering i habiliteringens rum”. 
638 Svensk vanföretidskrift, nr 11, 1964, s 20�21, FUB-kontakt, nr 5, 1969. 
639 Internationell folkhögskolekurs 1966 för ungdomar 15�25 år. CP-nytt, nr 1, 1966, s 22; Kon-

takt och repetitionskurs vid Östaskolan, uppföljning av anpassningskurs för ungdomar. CP-
nytt, nr 1, 1967, s 9; Feriekurs för handikappade ungdomar, Landstingens tidskrift, nr 10, 
1967, s 4�5. 

640 CP-nytt, nr 1, 1969, s 4. 
641 Socionomförbundets tidskrift, nr 22, 1968, s 924�926. 
642 CP-nytt, nr 2, 1968, s 26, FUB-kontakt, nr 3, 1968. 
643 FUB-kontakt, nr 5�6, 1968, s 6�7. 
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medborgarskap som eftersöktes. Ett effektivt sätt var att skuffa fram de glömda 
och gömda barnen som fanns långt inne i skuggorna,644 de som inte fick någon 
undervisning och tillbringade sina tonår och unga vuxenliv på ålderdomshem,645 
visa eländet, lyfta på filtarna och visa hur man på vårdhemmen band barn i 
sängarna.646 Massmedias reportage i dags- och kvällstidningarna samt i TV-
program visade effektivt hur barn i vårt välfärdsland hade det och det svenska 
folket fick bilderna serverade mitt på frukostbordet eller sittande i tv-soffan. 
Men vem var det som egentligen glömde eller gömde barnen? I min läsning av 
tidskrifterna finns det några olika exempel. Medicinalstyrelsen hade tidigare 
initierat preliminära inventeringar av kroniskt sjuka barn och den första grund-
liga undersökningen i landet av alla barn i ett län genomfördes i slutet av 1959 
av två Örebroläkare; Bengt Rundberg och Olof Brandberg. Avsikten var att 
kartlägga hur många psykiskt och fysiskt kroniskt sjuka barn det fanns inom 
länet. Deras rapport väckte starka reaktioner och fick stora rubriker som 
”SKAKANDE” och ”CHOCKERANDE” i Stockholmstidningen. Av 60 000 barn 
i länet fann man i en första analys cirka 1 200 barn och efter ytterligare under-
sökningar återstod 958 kroniskt sjuka barn varav ungefär hälften vårdades 
hemma. Den huvudsakliga budskapet i framförallt en av artiklarna där under-
sökningen refererades var att dessa barn var ”gömda” av sina föräldrar, anting-
en för att de inte ville lämna ifrån sig sina barn av emotionella skäl eller för att 
de var okunniga om tillgängliga vårdresurser. Karl Montan, SVCKs ordförande 
menade dock att eftersom uppgifterna rörande dessa barn hade hämtats från 
olika vårdorgan och myndigheter, så torde flertalet av barnen vara kända för 
myndigheterna och var snarare glömda av myndigheter än gömda av sina för-
äldrar.647 Detta startade diskussioner om hur man skulle hitta barn som var i 
behov av vård. Föräldraföreningarna vid Eugeniahemmet, Manillaskolan, Tom-
tebodainstitutet samt Norrbackainstitutet svarade 1962 med att ge inrikesminis-
tern förslag på att kartläggning borde ske av fysiskt handikappade barn och 
ungdomars hjälpbehov. Förslaget innebar att varje sjukhus, läkare, barnmorska 
skulle åläggas att rapportera till Medicinalstyrelsen varje fall av handikapp hos 
barn och ungdom, som kunde beräknas hindra vanlig skolgång och begränsa 
möjligheterna till yrkesval. Detta skulle ge bättre förutsättningar att planera och 
utforma särskild utbildning för handikappade barn och ungdomar. Vidare me-
nade man att det skulle bli möjligt att redan under barnens förskoleålder kunna 
ge råd och stöd till föräldrarna.648 Man kunde i början av 1970-talet läsa i Svensk 
handikapptidskrift att det handikappade barnets situation blivit belyst,649 men 
även om man skriver i SHT upprepade gånger att det är de ”unga som är fram-

                               
644 Svenska läkartidningen, nr 1, 1961, s 94�95, Socialmedicinsk tidskrift, nr 1, 1961. 
645 Svensk vanföretidskrift, nr 6�7, 1965, s 7, samt nr 11, 1965, s 9. 
646 Graninger och Lovén, 1997, s 29. 
647 Undersökningen refererad i CP-nytt nr 1, 1960 samt i Sveriges Landstings tidskrift, nr 7, 1960. 
648 Svensk vanföretidskrift, nr 5, 1962, s 4. 
649 Svensk handikapptidskrift, nr 9, 1971, s 18. 
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tiden”, syns inte barnfrågorna så ofta, de är skymda av de vuxnas angelägenhe-
ter. 
Skandaler har alltid en viss funktion av väckarklocka. År 1959 kom en rad miss-
förhållanden för internatskolebarn i dagen och började debatteras i olika tid-
skrifter och dagstidningar. Det mest omskrivna var förhållandena på vanförean-
stalten Eugeniahemmets skolhem. DVR reagerade med en skrivelse den 12 de-
cember 1959, till inrikesministern Rune Johansson om att utreda missförhållan-
dena på Eugeniahemmet. Händelsen som fick omvärlden att reagera var då när 
tre vanföra skolbarn skickades hem/avstängdes på grund av ”trötthet”. Det 
visade sig så småningom att de hade velat se på TV och inte gå och lägga sig så 
tidigt. Det var nämligen så att många höggradigt vanföra barn som avslutat 
skolan fick bo på ålderdomshem, där de får gå till sängs tidigt på eftermiddagen. 
En notis om händelsen i Svensk vanföretidskrift 1960: 

 
Försvara friheten! Friheten i välfärdsstaten är ett intressant och kärt tema i det 
politiska livet. Mest är det allmänna deklarationer. Ett tillfälle gavs i riksdagsde-
batten om Eugeniahemmet att notera s.a.s. var frihetens undre gemensamma 
gräns åtminstone går. Men INGEN ENDA riksdagsman trädde upp till försvar 
av friheten för 17-åriga cp-ungdomars rätt att läsa tidning efter kl. 21 eller den 
elementära informationsfriheten att få reda på att gudstjänster är frivilliga också 
för krymplingar. Vems frihet är det man i vanliga fall så angelägen om att för-
svara?650  

Andra artiklar skrev om samma händelse: 

…beklagligt är det att en handfull vanföra barn fortfarande ska behöva inhysas i 
längor av sexbäddssalar där enda möblemanget består av järnsäng, träpall, natt-
duksbord och potta. Tycker de statsråd som har ansvaret för denna verksamhet 
att man gör dessa barn till demokratiska medborgare genom att förvara dem så 
här beskrivits under de sju åtta känsligaste åren av barnens uppväxttid?651  

Skribenten för dessa rader visade sig vara en av medlemmarna i anstaltsstyrel-
sen för det aktuella skolhemmet i ett försök att vända sig till departementsche-
ferna för att få till stånd en förbättring. Dock fick denne mothugg av DVR som 
menade att man med enkla medel kunde göra det mer trivsamt för barnen utan 
att ropa till de högre makterna.652 En utredning kom slutligen till stånd och  
kommenterades i många nummer av Svensk vanföretidskrift och andra tidskrif-
ter. Det bestämdes att man skulle upprusta hemmet och fick ökade anslag och 
låna 100 000 kr till ombyggnad av internatavdelningen för gossar. Man konstate-
rade att utbildningsnivån hos personalen var för låg och bedömde att man skul-
le ha en sjukgymnast och två vårdarinnor. Karaktären av barnanstalt borde 
betonas starkare och man borde begränsa intaget till förskolebarn och skolbarn 

                               
650 Svensk vanföretidskrift, 1960. 
651 Svensk vanföretidskrift, nr 2, 1963, s 11. 
652 Svensk vanföretidskrift, nr 3, 1963, s 3. 
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motsvarande låg- och mellanstadiet.653 1961 bytte man ut några av de kvinnliga 
vårdarinnorna mot manliga vårdare. Man ville också satsa på personal med 
högre kvalifikationer, och tillsatte också en ny föreståndare för de äldre klien-
terna. Eugeniahemmets och vanföreanstalternas disciplinregler utreddes senare, 
denna utredning kallades för den Elmgrenska utredningen.654 

En paroll som synts av och till under hela 1960-talet var ”Glömda barn som 
blivit glada barn”.655 Den hade troligtivs sitt ursprung i marknadsföringen för 
cp-barnens hjälpfond där man skrev så här: ”Gör glömda barn till glada 
barn”.656 De ”glömda barnen” hade inte samma rättigheter som andra barn. När 
det gällde tandvård för barn var landstingen till exempel inte tvungna att betala 
tandvård för de handikappade barnen. En pappa till en cp-skadad flicka berät-
tade i en artikel:  

 
Ungefär samtidigt som min dotter förvägrades tandvård gjorde man en kampanj 
för cp-barnen: ”Gör glömda barn till glada barn.” En gång när jag var upp på 
landstinget för att diskutera problemen dristade jag mig att fråga om inte lands-
tinget tyckte det var trevligt om de där glada barnen hade hela tänder. Då blev 
jag visad på dörren.657 

Styrkan i de sociala kategorierna visas på ett flertal sätt, exemplet ovan talar för att 
barnen inte betraktades som andra barn, med samma behov och rättigheter. Ett 
annat exempel var då man bakbundit en liten blind utvecklingsstörd pojke i sin 
säng på ett vårdhem 1961.658 Ett annat exempel var att de vanföra barnen hade 
skolplikt men ingen rättighet till undervisning. 1960 krävde DVR att skolstad-
gans § 17 skulle ändras ”så att sjuka och vanföra barn under alla förhållanden 
ska tillförsäkras skolundervisning i samma utsträckning som är obligatorisk för 
andra barn”.659 Ytterligare exempel var att skolbarn var tvungna att betala för 
sjukgymnastiken fastän de inte kunde vara med på den ordinarie gymnastiken.660 
Eller att inte som andra tonåringar få lyssna på radio, i en artikel från Östra 
Smålands tidning som berättade att en 18-årig handikappad flicka ansöker om 
medel till läger från socialnämnden, men fick inget bidrag eftersom hon tidigare 
kostat på sig en transistorradio, vilket var en lyx enligt socialnämnden661 Eller då 
tre högstadieelever på Eugeniahemmets skolhem blev hemskickade för att de 
ville se på TV och inte gå och lägga sig så tidigt.662 

                               
653 Svensk vanföretidskrift, nr 2, 1960, s 16. 
654 Svensk vanföretidskrift, nr 3, 1960, s 12. 
655 CP-nytt, nr 4, 1959. ”CP-barnens humör charmade helt italienarna”, (ingen sidnumrering). 
656 Annons i CP-nytt, nr 1, 1968. 
657 Svensk handikapptidskrift, nr 10, 1969, s 21. 
658 Graninger och Lovén, 1997, s 29. 
659 Svensk vanföretidskrift, nr 1, 1960, s 6. 
660 Svensk handikapptidskrift, nr 5, 1969, s 12. 
661 Svensk vanföretidskrift, nr 9, 1963, s 26. 
662 Svensk vanföretidskrift, 1960. 
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Ett tydligt exempel på ett kategoriskt tänkande kommer från 1961 då en ny 
barnavårdslag kom och som inte omfattade barn med handikapp. De psykiskt 
efterblivna barnen omfattades inte av lagen avseende bestämmelse om foster-
hem.663 Karl Grunewald, tidigare överinspektör vid Medicinalstyrelsen berättar 
om detta:  

 
Jag var rätt upprörd över det att man exkluderade barn från barnavårdslagen 
som jag tycker ska omfatta alla barn, men jag pratade med dem som hade skrivit 
det där och de menade att handikappade barn har sina särskilda organisationer, 
de var ju de pedagogiska specialskolorna, statliga, det var väl döva och blinda 
barn man tänkte på i första hand. /…/ Man såg inte på handikappade barn som 
andra sociala varelser som också kunde ha dåliga familjeförhållanden och som 
också skulle behöva komma till fosterhem och så där. Det fanns ingen foster-
hemsalternativ, för de funktionshindrade barnen, de blev exkluderade från bar-
navårdslagen.664 

Dessa sanktioner om man nu kan kalla dem det, visar på var gränserna gick för 
de handikappade barnens kategori. Barnen var i första hand här till exempel del 
i ett vårdklientel � patienter, som skulle få sin vård tillgodosedd genom det 
system de tillhörde och inget annat. På så sätt kan man också se de ovannämn-
da exempel som ortodoxa positioneringar inom det medicinska fältet. Handikapp-
rörelsen däremot betonade en slags helhetssyn på människan, lika alla andra 
medborgare i samhället. Dessa positioneringar menar jag är heterodoxa positione-
ringar inom såväl det medicinska fältet som habiliteringsrummet. 

Ett gäckande hav  
Den måttliga fördevind som fört handikappvärlden ut på öppet vatten under 
det senaste decenniet, har inte tillräckligt gynnat de handikappades seglats över 
ett gäckande hav. Politikerna vid rodret har rådvilla styrt skutan genom opricka-
de farleder � förnöjda över att gunga på brusande våg medan besättningen oe-
nigt slitit i segel och tåg.665 

Under den senare delen av 1960-talet genomfördes uppföljande undersökningar 
om huruvida kommuner och landsting genomfört eller avsåg att genomföra de 
åtgärder som aktualiserades av Socialpolitiska kommittén i början av 1960-talet. 
De första rapporterna började komma i mitten på 1967 och resultaten var ned-
slående. De visade att det pågick en upprustning inom området men visade 
också på stora brister.666 I Svensk handikapptidskrift, som i huvudsak företräd-
de de rörelsehindrade, skrev redaktören Erik Ransemar att de handikappade: 
”...återigen var hänvisade till en auktoriserad jumboplats.” Tjugo års välstånd 
                               
663 Familjevård för psykiskt efterblivna. En inventering. Grunewald, K. och Rabbinowitz, G. 

Socialmedicinsk tidskrift, 1961.  
664 Grunewald, 2006. 
665 Svensk handikapptidskrift, nr 11�12, 1969, s 27. 
666 Steg för steg, nr 4�5, 1967, s 3. 
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har inte varit tillräckligt för flertalet av våra kommuner”.667 Men på den tretton-
de nordiska kongressen om psykisk utvecklingshämning 1967 talade generaldi-
rektören Arthur Engel fortfarande om ”den socialmedicinska vinden”.668 För-
modligen var det nu de psykiskt utvecklingshämmade som fick känna av denna 
omtalade vind, som denna gång blåste i deras segel med anledning av den nya 
omsorgslagen som skulle träda i kraft året därpå.  

Artiklarna i tidskrifterna på 1960-talets slut intresserade sig för familjen. Det 
blev allt vanligare med reportage om familjer med utvecklingsstörda barn och 
deras möten med läkarna.669 Ett exempel var i maj 1969 då det medicinska tv-
programmet ”Ronden” sändes och ämnet var hur läkare ger den första infor-
mationen till föräldrar som fått ett utvecklingsstört barn. Detta program gav ett 
rejält eko i dagspressen och medförde ett flertal lokala reportage med intervjuer 
med föräldrar och deras barn.670 Ungefär vid samma tidpunkt började det bli allt 
vanligare att blivande medicinare utbildades i hur ”första informationen” borde 
ges. Detta uppmärksammades på det årliga mötet för omsorgsstyrelsernas över-
läkare då omsorgspsykologerna deltog för första gången. Kort därefter fick 
läkarstudenterna för första gången en sådan föreläsning på Karolinska institu-
tet.671 

Inom handikapprörelsen tyckte man att det gick framåt, men att det gick all-
deles för långsamt. 1967 var det kongress i Wienbaden, med temat: ”Industri-
samhället och återanpassningen till detta” anordnad av The international Socie-
ty for Rehabilitation of the Disabled. Generaldirektören Konrad Persson kom-
menterade kongressen: ”Mycken tid därtill ägnades åt vad utställningen kunde 
erbjuda barn- och ungdom.” Förutom de betydande enstaka handikappen till 
hinder för rehabilitering har barnen med kombinerade eller ”multipla” handi-
kapp med kombinerade hörsel och tal goda möjligheter till hjälpmedel, utställ-
ningen visade att man kommit långt. När det gällde dövblinda, döva barn med 
missformade lemmar eller med fel i muskel-nervsystem, barnen med delvis eller 
helt utan armar föreföll det som om man var i början av den tekniska utveck-
lingen och ”I vissa fall måste man om man vill vara riktigt ärlig, konstatera att 
man knappast lämnat planeringsstadiet”. Man kunde enligt generaldirektören 
visserligen lära sig äta med fötterna men han efterlyste armproteser. Det fanns 
dock mycket annat som kunde hjälpa barnen till ett normalt liv till exempel 
specialkonstruerade cyklar.672 Det började också föras fram kritiska synpunkter 
från handikapprörelsen om att de goda idéerna som fattades på riksplanet ”för-
fuskades” på lokalplanet. Man förde också fram kritik mot de generella väl-

                               
667 Svensk handikapptidskrift, nr 8, 1967, s 2. 
668 Steg för steg, nr 4�5, 1967, s 4�23. 
669 FUB-kontakt, nr 2, 1968, s 2�3, nr 3, 1968, s 26. 
670 FUB-kontakt, nr 2�3, 1969, s 2�4. 
671 FUB-kontakt, nr 2�3, 1969, s 5. 
672 Svensk handikapptidskrift, nr 5, 1967, s 6. 
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färdshöjningarna och att i skuggan av detta gjorde att de som verkligen behöver 
hjälp inte fick det och att reformerna skulle bli pappersreformer.673 

Handikapputredningens betänkande om utbildning för handikappade mötte 
starka reaktioner inom DHR. Utredningens hållning var en långt gående integre-
ring i grundskolan, detta mottogs positivt av förbundet, men det visar sig att 
utredningen frångick denna inställning när det gällde gymnasial utbildning, då 
de föreslog att en riksanstalt för svårt handikappade med medicinsk och orto-
pedisk service. Här kom således ett förslag i medicinsk ortodox anda, med specia-
lister som skulle knytas till ett specialklientel. DHR svarade: ”Eleverna kan alltså 
klara integreringsproblemen i de yngre åren, men sen ska de fösas ihop i en 
riksanstalt. Med den kännedom om internatskolornas problematik som utred-
ningen rimligen borde ha, bör tanken på en riksanstalt helt avskrivas”.674 I ut-
redningens förslag såg också DHR rehabilitering på den framskjutna platsen 
istället för studier och en tillbakagång från tidigare intentioner där kommunerna 
ska ha ansvaret för de handikappade. Man menade att rehabiliteringsinstitutio-
nerna borde skiljas från den centrala beredningen för servicehjälp åt handikap-
pade, i annat fall så fanns det risker för ”olyckliga beroendeförhållanden”. En-
ligt DHRs Nils Wallin handlade det inte om att ”bygga upp något paradis för 
rehabiliteringsfolk utan det gällde att skapa service för dem som studerar”.675 
Här kan vi se en klar heterodox positionering som ett svar. Vi kan med andra ord se 
exempel på hur rummets och doxans kraft kan fungera. Förslaget som skulle 
handla om studier och om hur handikappade skulle stödjas i detta, hade för-
vandlats till ett förslag på en helgad plats åt ”rehabiliteringsfolket”, en plats där 
den dominanta doxans företrädare och dess klientel isoleras för att kunna bygga 
sin specialistkunskap. Det fanns således inget ”öra” för att höra ordet service och 
medborgaren hade förvandlats till ett klientel.  

Inför 1970-talet var DHRs paroll ”Ett samhälle utan handikapp”676och nu 
hördes andra rop som ”Bryt ned institutionsskolorna!”.677 Det var inte bara 
handikapprörelsen som engagerade sig i dessa frågor. Folkpartistisk ungdom 
FPU till exempel ville gå till angrepp mot institutionerna och skrev debattartik-
lar med rubriker som: ”Släpp ut de innestängda!678 I takt med att man skiljde 
boende och vård åt behövde man klargöra ansvaret för boende och service till 
dem som bodde hemma. I mitten på decenniet klargjordes att förstahandsan-
svaret för handikappvården var kommunerna. Boendeansvaret och boendeser-
vice var en primärkommunal uppgift.679 Man ville se mer demokrati680 och arbe-
                               
673 Svensk handikapptidskrift, nr 2, 1868, s 7�8. 
674 SOU 1969:35 ”Bättre utbildning för handikappade” i Svensk handikapptidskrift, nr 10, 1969, s 
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tade hårt för detta. DHRs nye sekreterare Roland Håkansson myntade uttrycket 
”inte planera för någon utan tillsammans med”.681 Man kunde läsa allt oftare 
om patientmedverkan i vården,682 och att 1970-talet skulle vara samarbetets 
decennium och man skrev att ”samarbetsåldern var inne”.683 Patienternas rätt 
att få veta vad som står i deras journaler kom 1 juni, 1980.684 

Under 1970- och 80-talen byggde landstingen upp omsorgsverksamhet för 
barn med utvecklingsstörning, ofta skild från den habiliteringsverksamhet som 
fanns lagstadgad för barn med rörelsehindrade. Den snabba reformtakten som 
utmärkte 1960-talet saktades ned, men inom handikapprörelsen kunde man fira 
vissa framgångar. Till exempel för de utvecklingsstörda som tidigare var så gott 
som utestängda från handikappidrotten, fick komma med och i tidskrifterna 
kunde man läsa om ”islossning för utvecklingsstörda” i idrottsfrågan.685 Fortfa-
rande var det dock svårt att hantera frågan med dem som hade flerhandikapp.  

Representationens dilemman inom handikapprörelsen 
Att bli representerad innebär en inordning i en kategori och underordning i 
majoriteten. Kan kampen om att vinna framgång vinnas till vilket pris som 
helst? I detta avsnitt diskuteras representationens dilemman för de handikapp-
organisationer som ingår i studien. 

En skärpt ton 
I handikapprörelsens tidskrifter var artiklarna i början av 1960-talet fyllda av 
tacksamhet för att de handikappade hade uppmärksammats och lovord till de 
landsting som var ansvariga för utbyggnaden av vården. Detta kunde observe-
ras framförallt i CP-nytt, de hade ju också tidigt sökt samarbete med experterna 
inom området. Men ju närmare man kommer till slutet av 1960-talet desto mer 
blir artiklarna och utsagorna uttryckta mer i termer av rättighetskrav, liksom att 
det talades allt mer sällan om att hjälpa de handikappade utan mer om att arbeta 
för ett samhälle där handikappade kan leva obehindrat. Det började dyka upp 
debattartiklar, bokrecensioner och andra inlägg om de handikappades rätt till 
samliv, mänsklig ömhet och sexuella behov, allt i sann normaliseringsanda.686 
Någonting man vidhöll inom DHR var att medlemmarna själva skulle vara han-
dikappade, eftersom man inte ville ha tillbaka något förmynderi eller välgören-
hetstänkande inom föreningen, som man uttryckte det. Man hade vältaliga ta-
lesmän som kunde tala för sin sak både inåt mot de egna medlemmarna och 
ställa krav mot politikerna. Flera av handikapprörelsens aktiviteter hämtade 
modeller från politiken. Till exempel använde HCK uttrycket handikappriksdag 
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682 Svensk handikapptidskrift, nr 10, 1978. 
683 Professor Arne Tisell i Svensk handikapptidskrift, nr 1, 1977, s 21. 
684 Svensk handikapptidskrift, nr 8, 1980, s 24. 
685 Svensk handikapptidskrift, nr 8, 1970, s 9. 
686 Svensk handikapptidskrift, nr 10, 1967, s 9�10. 
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i möte med de lokala HCK-kommittéerna 1965687 och 1969 bjöd DHR in två 
statsråd och sex ämbetsmän till ”Harpsundkonferens”.688 Men den långsamma 
takten i reformer och förbättringar skapade frustration. Den nya redaktören för 
Svensk handikapptidskrift Mats Denkert, diskuterade besvikelsen över att servi-
cen till handikappade är dåligt och ojämnt utbyggd runt om i kommuner och 
landsting och ställde frågan till medlemmarna:  

 
Går vi omkring med hatten när vi framför våra önskemål om hur den lokala 
samhällsservicen bör vara beskaffad? Eller framträder vi bestämt och energiskt 
med våra berättigade anspråk på att den handikappade skall ha samma möjlighet 
till personlig rörelsefrihet i tillvaron som medborgarna i övrigt? 689 

DVR drev hårt en linje att handikappvård var något som skulle bäras av det 
allmänna och inte donationer och välgörenhet, även om donationer var väl-
komna.690  

Föräldraföreningarnas tidskrifter (FUB-kontakt och Cp-nytt) vittnade också 
om en frigörelse från gamla värderingar som varit rådande inom vårdinstitutio-
nerna. Man kände krav på sig som förälder på att ständigt vara tacksam och 
drog sig för att kritisera personalen eftersom man inte visste om kritiken skulle 
gå ut över barnen och en risk för att även den försiktigaste kritik kunde bemö-
tas som kverulans. Istället för att kritiken kom upp till saklig diskussion fick 
ofta föräldrarna höra hur mycket som trots allt görs för deras barn.691 En föräl-
der skriver som replik till den refererade artikeln att: ”Vi behöver hjälp för att få 
bort denna förnedrande tacksamhetskänsla � ju förr desto bättre”.692 

För DHR vars medlemmar ofta fick tampas med socialvårdstjänstemän me-
nade att det skapats en ”ofelbarhetsdogm � det pappa gör är rätt” och detta 
hindrade varje form av omprövning av de en gång manifesterade åsikterna. 
Man menade att man inom socialvården måste lära sig att hantera kritik, både 
de som känner sig illa behandlade behövde lära sig att framföra kritik och soci-
alvårdstjänstemännen och förtroendemännen måste kunna bemöta och tillgo-
dogöra sig kritik. Den ”patriarkaliska och auktoritära andan” inom socialvården 
med dess förgreningar menade DHR att synen på den hjälpbehövande var att de 
var tärande på den sociala gemenskapen, alltid ovederhäftiga i synen på sig själ-
va, sin egen och omgivningens situation. Mats Denkert, redaktör för Svensk 
handikapptidskrift sammanfattade situationen så här: ”In genom den auktoritä-
ra socialbyråns dörr träder inte människor utan ’fall’ som samlar sig till ett ’kli-
entel’ som skall ’åtgärdas’ och vars situation i många fall skall ’saneras’.”693 
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I exemplen ovan kan vi se tecken hur på att självförståelsen hos handikapp-
rörelsen byggs upp och förändras under 1960-talet. De vägrade alltmer att ingå i 
klient- och patientkategorier och skärpte tonen mot vård- och social serviceap-
paraterna. Med andra ord syntes alltfler heterodoxa positioneringar som umanade de domi-
nerande positionerna. Det hade blivit möjligt genom den kropp och röst de fått 
genom mobiliseringen och möjligheten att få komma till tals. Men vi kan också 
observera det relationella förhållandet mellan de strukturella förändringar som 
skett  som ny lagstiftning, socialpolitiska reformer och demokratiseringsproces-
ser samt hur grupperna har förhållit sig till detta. 

I skuggan av statens välvilja och välgörenheten  
Det här med ett kvardröjande välgörenhetstänkande brottades handikapprörel-
sen med och det var helt klart ett dilemma. Å ena sidan gav donationer och 
insamlingar pengar till verksamheter och som man visste gjorde medlemmarna 
gott, å andra sidan fick de medömkan och ”klapp på huvudet” på köpet. I tid-
skriftsartiklarna kunde både kamplusta och uppgivenhet återfinnas. En ledar-
skribent skrev i Svensk vanföretidskrift: ”…ty i de flesta fall har invaliden en-
dast att acceptera och foga sig i vad andra bestämt”.694 

När det gällde radio och tv-insamlingar var Röda fjädern aktionen 1965 med 
den rekordstora insamlade summan på 12 miljoner kronor den som omtalats 
mest. Pengarna gick inte direkt till handikapporganisationerna som många trod-
de utan till stiftelsen FOCUS, som hade till uppgift att stödja uppbyggnaden av 
bostäder och service till handikappade ungdomar.695 Några år tidigare var det 
Folke Bernadotte aktionen aktuell som samlade in pengar till förmån för cp-
barnen. Aktionen hade sina största bidragsgivare i Röda Korset och Scoutför-
bundet, vilka bidrog med en miljon kr vardera. Kyrkan och föräldraföreningar-
na bidrog med en halv miljon vardera. Man hade målet att nå upp till fem mil-
joner kronor.696 Folke Bernadottestiftelsen trädde i funktion 1959. Den hade till 
första uppgift att se över hur tilldelning av de insamlade medlen skulle ske.697 
Andra exempel på frivilliga insatser var när bilkåristerna ordnade skolskjutsar 
för cp-barnen i Sundsvall, med bussar som var skänkta av Lions club i Väs-
ternorrland.698 Bilkåristerna och Lions club gjorde också liknande insatser i 
Borås.699 

Det var också vanligt att handikapporganisationerna och andra hjälporgani-
sationer som Röda Korset och Scoutförbundet gick samman i gemensamma 
insamlingar. Valkollekten var ett sådant exempel. I en artikel i Svensk handi-
kapptidskrift kunde man läsa om att det 1966 uppstått en konflikt mellan intres-

                               
694 Svensk vanföretidskrift, nr 9, 1962, s 1. 
695 Svensk vanföretidskrift, nr 5, 1965, s 3. 
696 Arbetsterapeuten, nr 6, 1959, s 26. 
697 CP-nytt, nr 4, 1959 ”FB-stiftelsen har trätt i funktion” (ingen sidnumrering). 
698 CP-nytt, nr 4, 1959 ”Kvinnliga bilkåristerna kör Sundsvalls CP-barn i Lionsbuss” (ingen 

sidnumrering). 
699 CP-nytt, nr 1, 1960. ”Många gåvor till Borås Föräldraförening” (ingen sidnumrering). 
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seorganisationerna vid insamlingen på valdagen och att DVR blev bortmotade 
vid vissa vallokaler av de andra intresseorganisationerna. En förklaring till situa-
tionen ges i en annan artikel som hette ”Kampen om allmosorna” där läsaren 
ges en bakgrund till samarbetet omkring valkollekten. Röda korset och Scoutrö-
relsen höll i aktionen enligt en överenskommelse med de nio organisationerna 
inom HCK. De insamlade medlen fördelades sedan så rättvist som möjligt. 
DHR var inte nöjd med hur fördelningen gått till tidigare utan bestämde sig 
detta år för att gå ut med egna bössor på valdagen i samarbete med Unga Ör-
nar.700 På flera ställen i min läsning av handikapprörelsens tidskrifter visar DHR 
på ställningstaganden som bryter med de andras. DHR är de som allra starkast 
motsätter sig tendenser på välgörenhet, verkar känsliga för överheter och patri-
arkaliska toner och som ställer sig gärna vid sidan av de andra, som i exemplet 
ovan.701 Om välgörenhetsbegreppets alltmer impopulära ställning sade man från 
DHRs sida så här: 

 
De människor som blev utsatta för välgörenhet har också blivit klassmedvetna 
� klassmedvetna på ett annat sätt än välgörenhetens folk. I hela vår socialpolitik 
ligger ett drag av upprättelse av en klass och när den svenska socialdemokratins 
trettiofemåriga regeringsinnehav skall summeras ligger kanske enda dess inslag 
av socialism just i socialpolitikens utformning. /…/ Att ordet och begreppet 
välgörenhet inte längre har samma goda klang i socialgrupps I öron har ingen-
ting med semantik att göra. Det beror bara på att man aldrig har frågat social-
grupp III vad de ansett om välgörenhet.702 

Statens välvilja förde också med sig oväntade konsekvenser. I det uppsving av 
aktiviteter som skulle hjälpa de handikappade, förde lösningarna med sig sina 
speciella brännmärken. Ett exempel var att de hjälpmedel som levererats, 
kryckor eller rullstolar hade märkts ut med stora plaketter där det stod ”tillhör 
landstinget” och liknande. En insändare menade att det påminde om den tid då 
fattiglapparna som fick fattigvårdens trätofflor och som högt och ljudligt klapp-
rade när de gick � för att ”liksom signalera att här kommer en fattig”.703 Men 
genom att påvisa detta kunde man också påverka situationen, plaketterna för-
svann gradvis från hjälpmedlen. 

Tidskrifterna innehöll också allehanda nyheter om ”speciallösningar för spe-
ciella behov” � som en radio för handikappade 1967, som egentligen inte var 
annat än en vanlig transistorradio med stor kanalväljarratt. I ivern att göra något 
för denna stora, behövande grupp kom man också på från forskningshåll att 
man skulle samla handikappade på samma ställe, för att kunna få veta mer om 
dem. Till exempel ville Karin Hellgren, överläkare vid Stockholms läns psykiat-
riska barn- och ungdomscentral inrätta en särskild försökskommun där handi-

                               
700 CP-nytt, nr 3, 1966, s 7�8. 
701 Mer om det i ett kommande avsnitt, se ”I spjärn mot varandra i konkurrensen” i detta kapitel. 
702 Svensk handikapptidskrift, nr 5, 1967, s 2. 
703 Svensk handikapptidskrift, nr 6, 1969, s 2. 
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kappade ur alla invalidgrupper koncentreras ur forskningssynpunkt.704 Denna 
ortodoxa tanke var långt ifrån ensam i sitt slag. Motioner lämnades in till riksda-
gen om ett kategorihus till partiellt arbetsföra, men från DVRs sida tog man 
avstånd och skrev att man inte vill ha eländeshus eller byar.705 Men särlösnings-
förslagen fortsatte att komma. I slutet av 1968 publiceras en rad artiklar om 
handikappbyn Het Dorp i Holland, där 400 fysiskt handikappade bodde, 30 
miljoner kronor kostade experimentet. Mats Denkert redaktör för Svensk han-
dikapptidskrift kommenterade debatten i en ledare med namn ”Kategorihus för 
blåögda” ”I kategorihuset sitter den handikappade och har det bra. Som katego-
ri. Och har det alldeles förtvivlat illa ställt som individ”.706 Här kan man åter se 
en heterdox positionering som svar på den ortodoxa. 

Även in på 1970-talet markerade man framförallt från DHRs sida ett mot-
stånd mot välgörenhet. De menade att välgörenhetsinstitutionerna borde över-
föras till handikapporganisationerna. Välgörenhet var en form av förtryck, me-
nade de.707 Inom förbundet blev det också en konflikt om kungaparets inrät-
tande av deras välgörenhetsfond ”Bröllopsfonden”.708  

I spjärn mot varandra i konkurrensen 
Inom handikapprörelsen växte det från 1960-talet och framåt upp handikappfö-
reningar och patientföreningar som svampar ur jorden. Inom rörelsen fundera-
de man av och till på det stora antalet handikapporganisationer. En av DHRs 
flitigaste skribenter, Rune Johansson menade att man borde ha färre men star-
kare organisationer.709 De fem förbunden med mest representation i HCK-
samarbetskommittéerna i länen var 1966 i fallande skala DHR, RHL (Riksför-
bundet för Hjärt- och Lungsjuka), FUB, Hörselfrämjandet, De blindas förening 
och Riksförbundet för cp-barn.710 Samme Rune Johansson skrev ett brev 1965 
riktade till Riksförbundet Sveriges Föräldraförening för cp-barn, där han mena-
de att det är för många små föreningar och att föräldraföreningen för cp-barn 
borde dela upp sig � de normalbegåvade skulle gå till DHR och de med utveck-
lingsstörning skulle söka sig till FUB.711 Det här var ett exempel på att det man 
började uppleva en konkurrens om medlemmar och om uppmärksamhet från 
statens sida, man behövde ha samordning och samarbete och vilken organisa-
tion skulle få representera vilken? Vi ska se ytterligare ett exempel på denna 
konkurrens genom en konflikt om ett namnbyte. 

1965 bytte DVR � De Vanföras Riksförbund namn till DHR � De handi-
kappades riksförbund. Detta ogillades av de andra handikapporganisationerna. 
                               
704 Svensk vanföretidskrift, nr 5, 1964, s 4. 
705 Svensk vanföretidskrift, nr 3, 1964, s 3. 
706 Svensk handikapptidskrift, nr 4, 1969, s 1�2. 
707 Svensk handikapptidskrift, nr 11�12, 1970, s 1�2; Svensk handikapptidskrift, nr 8, 1976, s 4, 

14�17; Svensk handikapptidskrift, nr 5, 1977, s 4. 
708 Svensk handikapptidskrift, nr 5, 1977, s 8�14. 
709 Svensk vanföretidskrift, nr 2, 1965, s 26. 
710 Svensk handikapptidskrift, nr 1, 1966, s 29. 
711 Svensk vanföretidskrift, nr 2, 1965, s 26. 
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FUBs ordförande och tillika HCK-ordförande kritiserade detta både i tidskrifts-
artiklar och i anföranden till exempel på HCKs handikappriksdag 1965. Han 
menade att DVR inte tog hänsyn till andra handikapporganisationer och samar-
betet dem emellan. När det gällt specialservice är det också bara åt rörelsehind-
rade DVR hade givit hjälp och inte åt alla handikappade. Sterner menade: 
”Namnbytet inverkar skadligt på att strävan att stärka samarbetet inom handi-
kapprörelsen, varför inte ta ett annat namn än det föreslagna?”712 Ordförande i 
de Blindas förening fortsatte kritiken och menade att DVR försökte vinna eko-
nomiska fördelar på andras bekostnad. DVR försvarade sig med att man tidigare 
har väckt frågan om att alla specialorganisationer skulle avsäga sig sin suveräni-
tet och ha en gemensam centralorganisation, men det hade inte de andra för-
bunden velat göra. HCK hade tidigare klargjort att de inte var en centralorgani-
sation utan ett samarbetsorgan med en horisontell struktur. DVR beslöt då att ta 
hand om ”problemet” och gjorde sig själv till ”topporgan” för handikapprörel-
sen. Man menade att man helt enkelt som suverän organisation prövat frågan 
om ett namn som skulle täcka in område och kompetens. Och det var alltså så 
man hade gjort enligt DVR.713 

Till saken hörde att HCK inte fått veta att DVR hade namnbytet som förslag 
till sin kongress annat än genom dagspressen, trots att de hade haft gemen-
samma sammanträden innan. Richard Sterner ordförande i FUB erinrade också 
om att föräldraföreningen för cp-barn hade som förslag 1964 att byta namn till 
Riksförbundet för handikappade barn. Detta utlöste en samfälld vädjan till dem 
om att inte anta detta namn och denna vädjan respekterades enligt Sterner. 
DVR borde ha kommit ihåg denna inställning bland de övriga i handkapprörel-
sen, menade han och fortsatte sin kritik om att det förestående namnbytet 
kommer att leda till sammanblandningar med HCKs verksamhet (de Handikap-
pades Centralkommitté). Namnet kunde också ge en bild av att DVR även arbe-
tar för andra än de rörelsehindrade, vilket inte var fallet samt att i konsekvens 
av detta också locka till sig nya medlemmar som tror på detta. Sterner ställde 
frågan till DVR om de tänkte upplösa HCK och uppmuntra människor att gå in 
i DVR? Han avslutade sitt inlägg med att säga:  

 
De handikappade hör till de svagaste i samhället. Ingen av våra organisationer är 
någon stormakt som kan betvinga andra genom imperialistiska erövringståg. Just 
därför att vi representerar de svagaste i samhället måste vi desto mer hålla ihop 
om allt det som är gemensamt � samtidigt som vi arbetar med det som är speci-
ellt. Det är en första förutsättning för att allmänhet och myndigheter fullt ut ska 
förstå det berättigande i våra krav.714 

                               
712 Svensk vanföretidskrift, nr 5, 1965, s 9. 
713 Svensk vanföretidskrift, nr 11, 1965, s 23�24. 
714 CP-nytt, nr 1, 1965, s 2�3 samma artikel i Steg för steg, nr 2, 1965, s 2�4, en annan mer 

riktad direkt till DVR återfinns i Svensk vanföretidskrift, nr 5, 1965, s 10. 
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Även ordföranden Gösta Vestlund i föräldraföreningen för cp-barn kritiserade 
och beklagade DVRs beslut att ändra namn och kallade den väg DVR valt för 
”splittringens väg”.715 Göran Karlsson ordförande för DVR, försvarade sig med 
att säga att DVR är en suverän organisation, som själv bestämmer över sitt 
namn och framtid.716 Nu blev det ändå så att namnbytet och det pressmedde-
lande som gått ut tolkades så att DVR med sitt nya namn gjorde anspråk för att 
ta ledningen som en central organisation för alla handikappade.717 Richard Ster-
ner följde snart upp med en artikel i Socialmedicinsk tidskrift av mer upplysan-
de slag om hur handikappsamarbetet såg ut och var organiserat.718 I samma 
nummer fick Sterner stöd av tidskriftens redaktion.719 DHR blev utan represen-
tation i HCKs arbetsutskott 1965, vilket gjorde att man ilsknade till. DHRs och 
De hjärt- och lungsjukas representanter ersattes av företrädare för Sveriges 
föräldraföreningar för cp-barn, De Blindas förening samt Hörselfrämjandet. 
DHR replikerade: 

 
Om man därtill lägger att ordföranden tillhör FUB så är tendensen klar. De or-
ganisationer som burit upp HCK, som gett organisationen dess ekonomiska 
ryggrad och dess stabilitet, de har gjort sitt. Nu får de gå. Det bör anmärkas ock-
så att de nu ledande männen inom HCK som också utsetts till Kungl. Maj:t re-
presentanter i Statens Handikappråd. Bättre start kunde man önskat socialminis-
terns skapelse.720 

Det blev sedan ganska tyst i debatten under något år. Under tiden sattes DVRs 
planer i verket, man bytte namn 1965 och på tidskriften 1966. Men osämjan och 
oenigheten fortsatte men nu var det HCK som var i skottlinjen. I slutet på 1966 
skrevs en artikel i Svensk Handikapptidskrift om att kontaktvägarna var långa 
mellan de lokala samarbetskommittéerna och HCK på riksplanet och att dessa 
saknade reellt inflytande eftersom de måste gå genom riksorganisationernas 
styrelser. Man kallade detta för att det fanns en horisontell samverkan men ej en 
vertikal.721 I början av 1969 återfanns en ledare i Svensk Handikapptidskrift 
under rubriken ”Kris inom HCK” och man riktade in sig på ”HCK-ideologen 
och den inre HCK-kretsen”.722 Sterner som kallats HCK-ideologen, fick möjlig-
het att bemöta denna i en artikel ett par nummer senare där han betonade att 
man ville ha ett gott samarbete inom HCK och ville inte ha en monopolsitua-
tion vare sig med HCK eller med DHR i toppen.723 Börje Nilsson från DHR, 
menade att de kände sig förföljda och sade att: ”det pågår en systematisk kam-
                               
715 CP-nytt, nr 2, 1965, s 2. 
716 Svensk vanföretidskrift, nr 5, 1965, s 11. 
717 Socialmedicinsk tidskrift, nr 7, 1965, s 303. 
718 Socialmedicinsk tidskrift, nr 9, 1965, s 355, samma artikel publicerades i CP-nytt, nr 1, 1966, s 

4�8. 
719 Socialmedicinsk tidskrift, nr 9, 1965, s 396. 
720 Svensk vanföretidskrift, nr 5, 1965, s 3. 
721 Svensk handikapptidskrift, nr 10, 1966, s 2. 
722 Svensk handikapptidskrift, nr 2, 1969, s 1�2. 
723 Svensk handikapptidskrift, nr 4, 1969, s 27�28. 
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panj gentemot DHR att försvaga förbundet” och menade att Sterners bekym-
mer egentligen var att medlemsantalet växte inom DHR med 10 % per år och 
han var därför rädd att förbundet skulle bli en alltför stor och mäktig organisa-
tion.724 Sterner fick ånyo möjlighet att bemöta detta och gjorde det genom att 
uppmuntra till att koncentrera krafterna på konstruktiva frågor och satsa på ett 
starkt handikapp-LO.725 Just denna förebild, LO kom upp vid flera tillfällen. 
Redan 1964 talade man om detta i uttrycket invalidernas LO, den gången var det 
en schism mellan SVCK och DVR. Från DVRs sida förklarade man så här för att 
förklara varför det inte har gått att skapa ett ”invalidernas LO”.  

 
SVCK har inte i första hand sökt alliera sig med de handikappades egna för-
bund utan med så kallade stödförbund. Det har mera passat den sammanslut-
ningen med tydligen allt för mycket i arv från de gamla vanföreanstalterna med 
dess konservativa prägel och förnäma patriarkaliska anda.726 

SVCK uteslöt DVR från ett arbetsutskott i samband med antagandet av nya 
stadgar.727 I november samma år lämnade DVR SVCK, skälen till detta var att 
DVR ansåg sig vilja arbeta mer radikalt och upplevt SVCK som bromsande. 
Man konstaterade dock att det var bra att samarbetet funnits men att det nu var 
dags att DVR arbetar på egen hand. Detta uppmärksammas av riksdagen.728 
1968 sade den avgående DHR-ordföranden Göran Karlsson att den största 
framgången ändå hade varit namnbytet.729 

Hur ska då man förstå dessa konflikter? Ja, brytningen med SVCK 1964 kan 
ju sägas vara en slutlig frigörelse från de gamla vanföreanstalternas inflytande en 
gång för alla. Inom DHR hade det gång på gång framförts att det politiska arbe-
tet ska föras av de handikappade själva, inte genom några representanter allra 
minst myndighetspersoner. Kanske var det så att Richard Sterner genom sin 
personliga bakgrund som före detta generaldirektör och sitt hemvana agerande i 
maktens sfär, retade DHR och utmanade deras känslighet för tendenser till för-
myndarskap och översitteri. Så även om HCK inte var ett hierarkiskt topporgan, 
tolkade DHR ändå det som ett sådant. För Karl Grunewald som tillsammans 
med Richard Sterner och andra upparbetade ett gott samarbete upplevdes 
DHRs ordförande av Grunewald som: ”…väldigt politiserad och han var helt 
omöjlig för mig. Han … dom nonchalerade mig helt! Jag var inte ens inbjuden 
till deras kongresser eller någonting.”730 Det starka patos som drev DHRs för-
bundsordförande kunde nog uppfattas som ett högljutt politiskt agiterande. 
Flera insändare i Svensk handikapptidskrift reagerade på den politiska tonen i 
debattartiklar. Man hade ju också från förbundets sida sagt att det var viktigt att 
                               
724 Svensk handikapptidskrift, nr 5, 1969, s 21. 
725 Svensk handikapptidskrift, nr 6�7, 1969, s 27�28. 
726 Svensk vanföretidskrift, nr 9, 1964, s 3. 
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728 Svensk vanföretidskrift, nr 11, 1964, s 3. 
729 Svensk handikapptidskrift, nr 8, 1968, s 4. 
730 Karl Grunewald, personlig intervju, 2006-06-01. 
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ha en icke partipolitisk ståndpunkt. 1967 infördes en debattartikel av Holger 
Eriksson, ordförande för föräldraföreningen för cp-barn i Norrbotten. Han 
menade att det bästa är att ha fasta samarbetsformer med myndigheterna och 
handikapporganisationerna � och ej bedriva partipolitik.731  
Inom representationens möjligheter fanns det genom de mobiliserande kollek-
tiven möjlighet att använda en röst mot staten, men det stora antalet handi-
kapporganisationer gjorde det svårt för alla att komma till tals. Man kan i detta 
skeende iaktta en klassificeringsstrid mellan olika förbund inom handikapprörel-
sen. Det handlar om en strid om vem som ska härska över symbolerna. I detta 
fall var det handikappbegreppet som var symbolen som det streds om. Sterners 
artikel i Socialmedicinsk tidskrift kan ses som en motattack, där han genom sitt 
kulturella och symboliska och sociala kapital ”tog ordet”. DHRs agerande fram-
stod i jämförelse med Sterners, som kverulans. I den fortsatta kampen om mak-
ten att definiera och rätten att tala blev således nödvändigt att skaffa represen-
tanter för representanterna. Sterner framstod än en gång som en av vinnarna då 
han blev representant både i HCK och i Statens Handikappråd.  

En sammanfattande diskussion av handikapprörelsens positioneringar förs i 
kapitlets slut under rubriken ”Representationens magi och handikapprörelsen”. 

Yrkeskategoriernas mobilisering och positioneringar  
I följande avsnitt redogörs för var och en av yrkesgruppernas bakgrund så som 
de presenterar den själva (förutom läkarna)732 och hur yrkesgrupperna förhåller 
sig till det medicinska området, utredningar som genomförts av relevans för 
1960- och 1970-talets yrkesgrupper verksamma inom habiliteringsrummet samt 
till varandra, det vill säga deras positioneringar inom rummet. Detta avsnitt syftar till 
att undersöka de symboliska värden arbetet och den kommande kunskapsut-
vecklingen kom att rikta sig mot och hur yrkeskategorierna orienterade sig inom 
respektive praktik. Hur mobiliserades yrkesgrupperna, kunskapsområdena och 
vilken uppgift fyllde praktikerna och målgrupperna i denna utveckling? Hur 
ackumulerade de sitt symboliska kapital? Analysen följer upp begreppet doxa, som 
är fältets trosföreställningar som står på spel i definitionsstrider inom fältet. 
Doxan verkar i det tysta och håller samman fältet genom att alla inblandade är 
överens vad man ska kämpa om. Uttrycken heterodoxi och ortodoxi använder 
Bourdieu då doxan utmanas av heterodoxa positioner och blir tvungen att for-
muleras och försvaras i klassificeringsstrider. Ortodoxa positioner tvingas då 
fram.733 En viktig fråga blir då här att undersöka om ortodoxa och heterodoxa 
positioner kan iakttas. Observera att positionerna bestäms i förhållande till den 
dominanta doxan inom habiliteringsrummet, det vill säga den medicinska. Or-

                               
731 Svensk handikapptidskrift, nr 11, 1967, s 23�24. 
732 Läkarkårens historia finns beskrivet i kapitel III.  
733 Bourdieu, 1977, s 167, Bourdieu, 1992, s 44ff. 
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todox blir i denna betydelse i enlighet med doxan och heterodoxa positioner i strid 
mot doxan och som sker i habiliteringsrummet om inte annat framgår.734 Även mobili-
sering av kollektiv handling uppmärksammas, det kan till exempel röra sig om en 
reaktion på heterodoxa eller ortodoxa positioneringar. 

Läkarna  
Läkare inom habiliteringspraktiker 
I cp-vården hade habiliteringsläkaren det sammanhållande ansvaret i cp-teamet, 
detta innebar också att denne var medlem i teamet.735 Att denne skulle vara 
pediatriskt utbildad ansågs som självklart 1969, andra läkare var tillgängliga som 
specialister: ortopeder, barnneurologer, phoniater, audiologer, oftamologer och 
barnpsykiatrer. De andra yrkeskategorierna inom cp-vården: sjukgymnasterna, 
arbetsterapeuterna, pedagogerna och psykologerna omnämndes som terapeu-
ter.736 Inom denna habiliteringsorganisation, som betraktades som en medicinsk 
angelägenhet, ansåg man att den pedagogiska verksamheten skulle inordnas 
inom habiliteringen och att det skulle finnas både en medicinsk chef och en 
pedagogisk chef.737  

Läkarna inom efterblivenhetsvården (som det hette) rekryterades från barn-
psykiatrin, vilket gjorde att det länge var brist på läkare inom båda områdena, 
barnpsykiatri som specialitet var inte väl utbyggd i mitten på 1960-talet.738 Inom 
omsorgerna för utvecklingsstörda föreskrev den nya omsorgslagen från 1967 att 
ledningen skulle utövas av en omsorgsstyrelse. I den skulle olika befattningar 
ingå: särskolchef, vårdchef och överläkare. Till skillnad från cp-vården och den 
pediatriska habiliteringen var omsorgsöverläkaren konsult och ej medlem i om-
sorgsteamet.739 I exemplen ovan visas både den hierarkiska ordningen med 
läkare som ansvarig för det medicinska med olika terapeuter till hjälp samt en 
uppdelning i ansvarsområden: det pedagogiska ansvaret, det administrativa 
ansvaret för (vårdhemmen eller klinikerna) och det medicinska insatserna. 

Ortodoxa och heterodoxa positioneringar inom det medicinska fältet 
I detta avsnitt vill jag lyfta fram exempel på en ortodox hållning, nämligen läkarnas 
självskrivna rätt till ledarfunktioner inom hälso- och sjukvården, hur man argu-
menterade för detta och hur andra yrkesgrupper förhöll sig till detta. Det har 
funnits en lång tradition att det är läkaren som ska vara chef och skulle någon 
vara chef över läkaren så skulle det vara en annan läkare. Detta kan spåras re-
dan i lasarettsförordningen 1864, då man kompromissade om ledarskapet vid 
                               
734 Detta kan också innebära ”paradoxa” positioner till exempel för pedagoger då en heterodox 

positionering i relation till den medicinska doxan kan innebära en ortodox i det egna fältet. 
735 Bille och Hagberg, 1973, s 29. 
736 Olow, 1969, s 8. 
737 Olow, 1969, s 44. 
738 Steg för steg, nr 4�5, 1967, s 4�23. 
739 Grunewald, 1972, s 9. 
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lasaretten. Man fick genom denna lösning två parallella hierarkier � en med 
administratörer och en medicinsk hierarki med läkaren som suverän.740 Här 
nedan återfinns ett mer nutida exempel från 1970-talet, på läkarnas ansatser att 
överordna sig andra grupper, i detta fall som arbetsledare för funktionsterapeu-
ter.  

 
Läkare måste leda funktionsterapin. Han bör därför fylla vissa krav på kunska-
per, organisationsförmåga och intresse. Kraven på kunskaper och organisations-
förmåga är små och kan snabbt tillgodoses genom lämplig tjänstgöring, kurser 
och andra studier samt genom samtal med funktionsterapeuter (sjukgymnaster 
och arbetsterapeuter). Kravet på intresse är svårare att tillgodose. Läkaren erhål-
ler under sin utbildning rätt få intresseväckande impulser rörande funktionspro-
blematiken. Kunskaper beträffande funktionsproblem fordras inte för att man 
ska bli specialist inom något av de kända områdena, inte heller för överläkarbe-
hörighet. Det är kanske därför naturligt, att läkare gärna anser att funktionsana-
lys och funktionsterapi kan och bör anförtros åt funktionsterapeuter. Dessa är 
emellertid inte utbildade att ta ett så stort ansvar. Därför behövs läkarens arbets-
ledning, vari införstås funktionsdiagnostik, planering och samordning av be-
handlingsmöjligheterna samt fortbildning. Om arbetsledningen inte fungerar, 
skapas osäkerhet, som ofta medför alltför försiktig och därmed ineffektiv funk-
tionsbehandling men som även kan föranleda felaktiga och för patienterna skad-
liga åtgärder.741 

Här uttrycks bland annat att läkarna betraktade sig själva som mer lämpade för 
arbetsledning. Kunskaperna i funktionsterapi kunde läkaren snabbt tillägna sig 
genom tjänstgöring och samtal med funktionsterapeuter enligt artikelförfatta-
ren. Intresset för funktionsproblematik förklarade han med att området inte 
utgjorde ett eget specialiseringsområde för läkare och därmed relativt ointres-
sant. Men någon måste leda funktionsterapin och det var läkaren eftersom 
funktionsterapeuterna inte utbildats för ett så stort ansvar. 

Men läkarnas roll och befogenheter förändrades läkarnas roll, till exempel 
avseende ordination av hjälpmedel. I ett cirkulär från 29 december, 1965 gav 
Medicinalstyrelsen nya anvisningar angående ordinationsrätten till tekniska 
hjälpmedel. Dessa ”uppmjukade” regler innebar att även icke-läkare hade rätt 
att ordinera hjälpmedel, i de fall man var tveksam skulle man dock hänvisa 
sökande till närmaste förman, det vill säga en läkare.742 I en artikel från 1969 i 
Svensk handikapptidskrift menade ledarskribenten att det skett en förskjutning i 
synen på hjälpmedel. Från att ha varit en strängt fysiologisk angelägenhet har 
hjälpmedlet också blivit ett socialt. Men då borde också en förskjutning av or-
dinationen ske, menade man och det bör sålunda innebära att det läggs i hän-
derna på de socialt och tekniskt kunniga och inte av tradition i ”de medicins-

                               
740 Se vidare Gustafsson, 1987, s 295ff. 
741 Läkartidningen, nr 37, 1970, s 4100. Brodin hade två gånger tidigare skrivit artiklar om sjuk-

gymnastikens arbetsledning under 1960-talet, dels i Svenska läkartidningen, nr 60, 1963, s 
2905 samt i Läkartidningen, nr 61, 1964, s 1059. 

742 Socionomförbundets tidskrift, nr 6, 1966, s 225�227. 



198 

kas” händer. Reglerna för förskrivning följde ordination av läkemedel, vilket 
innebar att läkarens beslut inte kunde överklagas. Läkaren hade alltid rätt att 
vägra ett hjälpmedel som han enligt sin egen uppfattning inte borde ordinera. 
Frågan om hjälpmedel blev komplicerad när man kom in på hjälpmedel som till 
exempel den handikappade husmodern i familjen hade stor användning för 
men som också andra i familjen kunde använda, exempelvis en diskmaskin.743 

Ett annat exempel på en ortodox-heterodox konflikt är taget ur en artikel skriven 
av två överläkare i psykiatri, Curt Åmark och Gerdt Wretmark. De diskuterade 
arbetsterapi och något man kan kalla för ”falsk marknadsföring”. Åtminstone 
ansåg en annan läkare det, Claes Sjöberg, också verksam inom psykiatrin. Han 
hade kritiserat Åmark och Wretmark i en tidigare artikel och kallat deras psyki-
atriska behandling för oetisk. En av kritiska aspekterna var det att man talat om 
arbetsterapi som: 

 
…ett skapande av ett terapevtiskt inriktat kommunikationssystem (Occupatio-
nal therapy as a communication system) där material-produkt inte är det väsent-
ligaste utan fastmera den mellanmänskliga situation som där uppkommer och 
som i mån av terapevtisk förmåga kan utnyttjas av terapeuten.744  

Sjöberg menade att det var oetiskt att patienten skulle leva i tron att han ordine-
rats arbetsterapi i form av vävning eller batik, men i själva verket utsatts för 
systematisk psykoterapi av en välutbildad psykoterapeut. Wretmark svarade då 
på följande vis:  

 
Av Sjöbergs inlägg måste man för arbetsterapeuternas del dra den slutsatsen att 
de med avseende på sin utbildning bör gå tillbaka till den nivå [min kursivering] som 
innebar att de enbart skulle kunna handleda patienterna i vävning och batik osv. 
Men varför har vi då inrättat skolor med 3-årig utbildning som till exempel ger 
dem en utbildning i psykiatri som i timantal är jämförligt med vad en med lic 
får? 745 

Lite längre fram i texten fortsatte han:  
 

Sveriges Arbetsterapeuter, som de enda i ett västeuropeiskt land, uteslutits ur 
arbetsterapeuternas världsorganisation på grund av för låg utbildningsnivå och 
därmed från de terapeutiska sammanhang som förväntas av dem i de andra län-
derna.746 

I exemplet ovan med arbetsterapin, argumenterade Westmark för att arbetste-
rapeuternas utbildning blivit bättre och gått från en låg nivå till en högre och det är 
genom anknytningen till psykiatrin som gjort ”lyftet” möjligt. Det handlar såle-
des om att arbetsterapin inordnats i den medicinska doxan, vilket enligt min 
                               
743 Svensk Handikapptidskrift, nr 10, 1969, s 1. 
744 Läkartidningen, nr 2, 1968, s 98�99. 
745 Läkartidningen, nr 2, 1968, s 98�99. 
746 Ibid. 
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mening innebär en omdefiniering avseende innehåll snarare än en utveckling från 
något mindre bra till något bättre. Omdefinieringen bestod i att definiera arbe-
tets innehåll klätt i psykologiskt-psykiatriska termer i form av en terapeutisk 
relation mellan patient och terapeut. Teorianknytningen ser jag som ett när-
mande till den dominerande doxans centrum snarare än något lyft. Men i det 
medicinska fältets logik var importen av slöjdhantverk och omdefinieringen till 
terapi och behandling oproblematisk. Men det kätterska (heterodoxa) angreppet tving-
ade doxan att tala och då blev den synlig genom diskursen. Detta är således exempel på 
en profanering det vill säga en heterodox positionering som i sin tur tvingar 
fram en ortodox positionering.  

Ett annat exempel på en ortodox positionering i relation till den medicinska 
doxan är principen för specialisering som i sin tur följer en centralise-
ringsprincip. Centralisering används som styrande princip enligt den medicinska 
doxan i uppbyggande av expertis. Principen bygger på att medicinen måste ha 
direkt tillgång till ett rikt och varierat studiematerial för att kunna bli expert och 
ett sammanhang som förstår och stödjer denna kunskapsgenerering. I tidigare 
kapitel har jag visat exempel på hur medicinarna resonerat avseende tillgången 
på studiematerial som tillgodosågs genom närheten till ett universitet, som var 
fallet med anstalten för dövblinda i Lund. Detta kommenterades av en sakkun-
nig inom dövblindområdet, vilken påpekade att anstaltens huvuduppgift inte 
var att: ”tillhandahålla studiematerial åt vetenskapen.” Även vanföreanstalterna 
tillhandahöll studiematerial genom sin funktion som utbildningsinstanser för 
blivande ortopeder.747 I sekelskiftet förde ortopeden Patrik Haglund en kamp 
mot nyetablering av en vanföreanstalt i Norrland eftersom de intressantaste 
fallen inte längre skulle skickas till Stockholm, där han själv var.748  

För de flesta av oss är det ju heller ingen nyhet att sjukhusen som sådana 
fungerat som utbildningsanstalter för blivande läkare, sjuksköterskor eller sjuk-
gymnaster. Samma gällde för de övriga yrkeskategorierna vars praktiska utbild-
ning ansågs som en viktig ingrediens i yrkesutbildningen, till exempel förskollä-
rarpraktiken eller lärarpraktiken. All optimal utbildningsorganisering, som vi 
känner den, har ju skett med målgruppen, studieobjekten inom räckhåll, men 
framförallt synhåll. Allt detta talar för centralisering av resurser och kompetens 
och tillräckligt många av kunniga som kan hjälpa och lära av varandra. Till ex-
empel 1958 års cp-utredning förordade förutom behandlingscentralerna och 
länsanstalterna så kallade regionanstalter som på ett sätt var uttryck för en decent-
ralisering då endast en riksanstalt ansågs behövas.749 Men sett ur ett annat per-
spektiv var regioninstitutionen ett tecken på centralisering, men med en annan 
innebörd. Sekreteraren i Cp-utredningen vittnade i detta sammanhang om att 
det varit svåra avvägningar i arbetet med att komma fram med organisatoriska 

                               
747 Bengtsson, 2004, s 79. 
748 Holme, 1996. 
749 SOU 1960:14 Cp-vården. På socialmedicinska studier grundade riktlinjer för vård och under-

visning av barn och ungdom med cerebral pares. 1958 års cp-utredning, s 60 ff. 
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lösningar eftersom sociala motiv talat för en decentraliserad vård och att de 
medicinska motiven för kvalificerad hjälp samt en differentierad undervisning 
talat för en centralisering. Före 1960 och en bit in på decenniet var det de medi-
cinska motiven som vägde tyngre inom habiliteringsrummet, men det kom att 
förändras framförallt genom utbyggnaden av omsorgerna för utvecklingsstörda, 
där de sociala motiven fick större utrymme i den habiliteringspraktik man där 
utvecklade. 

Ytterligare ett exempel på samma tema kan hämtas från rapportering av en 
konferens från 1965 i tidskriften CP-nytt. Konferensen samlade dels föräldrafö-
reningens skolkommitté, representanter för cp-vården dr Olow, dr Bille, sjuk-
gymnast Monica Steen och dr Sonesson. Konferensen handlade om handikap-
pade barns skolsituation och i diskussionerna kom regioninstitutionernas inter-
nat på tal. Man ansåg att i princip borde cp-barnen placeras i normalklass så 
långt det är möjligt och att det var mycket viktigt att det anordnades kurser för 
lärare som hade cp-barn i sina klasser, men man ville slå vakt om det ”stora 
internatet”, för de barn som inte kunde få adekvat vård och undervisning på 
hemorten. Trots det negativa som följde med att man fjärmade barn och föräld-
rar från varandra såg man fördelar från regioninstitutionerna Bräcke Östergård 
och Folke Bernadottehemmet med det stora internatet eftersom det ”kunde ge 
stöd åt en decentraliserad cp-vård och undervisning genom att tjäna som utred-
ningsinstitutioner som också ger sakkunniga råd och upplysningar till dem som 
arbetar inom den decentraliserade vården”, menade dr Olow. ”Regioninstitu-
tionen fångar också upp nyheterna från omvärlden och kan omsätta dem i be-
handlingen på ett helt annat sätt än vad de små institutionerna kan göra”, enligt 
dr Bille. De två doktorerna talade dock i egen sak eftersom de båda var före-
ståndare för de ovan nämna regioninstitutionerna. Och Erling Green från för-
äldraföreningen för cp-barn menade att talet om de stora internaten inte var 
något nytt, men att det gällde för föräldraföreningen att arbeta för att en än mer 
decentraliserad vård och undervisning för rörelsehindrade barn.750 Som det 
antyddes i texten ovan är det i fråga om vården som principen för decentralise-
rad organisation har klara fördelar. För de som behövde vård var det viktigt att 
det finns hjälp på nära håll, speciellt om det blir fråga om en långvarig vård, då 
kontinuitet ansågs vara fördelaktig.  

Principerna om centralisering och decentralisering diskuterades också i en ar-
tikel om barnpsykiatri och habilitering publicerad 1967. Författaren som var 
överläkare menade att decentraliseringsprincipen borde värderas högre och att 
vidareutbildningen av läkare kan ske med kortare vidareutbildningskurser där 
läkarna förflyttar sig istället för att förflytta barn och mödrar till regioncentra.751 
Detta inlägg kan tolkas som ett kätterskt angrepp på doxan som anger att det är 
patienterna som skulle komma till läkaren och inte tvärtom. Inlägget fick ingen 
respons i tidskriften. 

                               
750 CP-nytt, nr 4, 1965, s 6�8. 
751 Läkartidningen, nr 3, 1967, s 252�256. 
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Nästa exempel visar på en heterodox positionering i relation till den medicinska 
doxan som får till följd att ortodoxa positioner uppstår. 1966 debatterades den 
framtida barnläkarrollen i läkartidningen, initiativtagare till debatten var Karl 
Grunewald. Första formuleringen i artikeln att barnläkarkonsten inte i tillräcklig 
grad följt med i den allmänna samhällsutvecklingen och i artikeln efterlyser han 
en plan för den service inom hälso- och sjukvården som rör barn och ungdo-
mar. Han diskuterade särskilt de handikappade barnen och ungdomarna och 
synen på handikappets påverkbarhet. Det tidigare begreppet kroniska handi-
kapp eller kroniskt sjuka barn gav uttryck för att det medicinska tillståndet var i 
stort sett opåverkbart. Den huvudsakliga behandlingen (förutom eventuella 
operationer och korrektioner) var pedagogisk genom specialundervisning. Men 
under de senare decennierna hade man upptäckt att handikappet gick att påver-
ka, särskilt om det upptäcktes tidigt och behandlingen anpassades kontinuerligt 
efter barnets ändrade fysiska och psykiska tillstånd efter hand då det växer upp. 
Dessutom hade man upptäckt att barnets utveckling i övrigt kan försiggå någor-
lunda intakt, trots handikappet. Han menade att ett sådant arbete måste göras i 
ett smidigt samarbete mellan medicinare, psykologer, socialarbetare och peda-
goger, där det finns klara roller mellan den som har huvudansvaret och den 
som har det tillfälliga ansvaret. Här gällde det enligt honom att fånga upp bar-
net tidigt och involvera familjen kontinuerligt. För att kunna genomföra detta 
behövdes resurser fördelas så att barnet och familjerna finner det i sin närhet. 
Därför borde de centrala resurserna kunna fördelas i någon form av distriktsin-
delning i landstingskommunen. När det gäller den ”nye” barnläkaren som Gru-
newald efterlyste menade han att denne skulle täcka tre områden, förebyggande 
barnavård, handikappvård och den ”lättare” barnpsykiatrin. Det borde enligt 
honom finnas en överläkare i habilitering med utbildning i pediatrik, barnpsyki-
atri och barnneurologi, som får bland annat till uppgift att samordna de olika 
läkarspecialisternas insatser samt andra åtgärder av till exempel förskollärare, 
logopedassistenter, psykologer eller sjukgymnaster samt att föra register över de 
handikappade barnen och ungdomarna. Som bas för sin verksamhet bör denna 
ha sin egen regioninstitution. Han betonade också vikten av en samordning 
med centralstyrelsernas överläkare med ansvar för omsorgerna om de utveck-
lingshämmade.752 Reaktionerna blev häftiga, det kallades ett ”chockföredrag” 
tolv artiklar publicerades efter detta inlägg och gav eko till andra tidskrifter som 
också kommenterade debatten.753 I början av 1970-talet fanns det fortfarande få 
barnläkare som helt arbetade med handikappade barn (habiliteringsläkare). 
Landstingen och barnläkarna själva var mer inriktade på att inrätta överläkare i 
allmän barnhälsovård.754 Det blev slutligen ett tiotal subspecialiseringar som till 
exempel barnhälsovårdsläkare, habiliteringsläkare och barnneurolog. Barnneu-
                               
752 Artikeln bygger på ett föredrag av Karl Grunewald inför svenska barnläkarförbundet 1966. 

publicerad i Läkartidningen, nr, 23, 1966, s 2222�2228. 
753 Läkartidningen, nr, 24, 28, 29 (2 st), 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40, nr 6, 1967. Se till exempel Soci-

almedicinsk tidskrift, nr 8, 1966, s 388�392. 
754 Grunewald, 1972, s 32. 
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rologer skulle vara regionalt anställda, vid universitetssjukhusen och habilite-
ringsläkare skulle vara praktiskt inriktade och finnas i varje landsting, de skulle 
framförallt ägna sig åt de rörelsehindrade barnen. ”Habiliteringsläkarna blev 
sedan ett viktigt instrument i den samordnade habiliteringen, det var de som 
verkligen överbryggade och såg det tokiga i tårtbitsuppdelningen”. De läkare 
som fanns med vid den tidpunkten och som kom att bli betydelsefulla för ut-
vecklingen för habilitering kan nämnas Bo Bille i Uppsala, på Folke Bernadot-
tehemmet, Ingemar Olow från Bräcke Östergård, Göteborg, Gunnar Sanner i 
Karlstad samt barnneurologen Bengt Hagberg också från Uppsala, Akademiska 
sjukhuset. 755 

Den stora frågan här tycktes vara en fråga om centralisering av resurser och 
satsning på överläkare i allmän barnavård. Exemplen ovan tyder på att speciali-
serings- och differentieringsordningen inom det medicinska fältet fungerade så 
att varje ”gren” på det ”medicinska moderträdet” måste växa ut till sin fulländ-
ning enligt doxans logik, innan det kunde knoppas av till något annat. Det vill 
säga själva ”fulländningen” av en medicinsk specialitet skulle krönas av en över-
läkare. Vad som skall betraktas som en medicinsk specialitet blev en fråga om 
symboliskt värde, som också följer med doxan.  

Ytterligare exempel på heterodoxa och ortodoxa positionereringar inom det medi-
cinska fältet kan illustreras av en debatt mellan barnpsykiatrer. Det är alltså inte 
barnpsykiatrin i sig som fokuseras här utan de medicinskt doxiska principerna 
som är under diskussion. Barnpsykiatrins nuvarande och framtida situation 
debatterades under slutet av 1966 och under 1967 i ett antal artiklar.756 Debatten 
visar på intressanta spörsmål intressanta för avhandlingen, nämligen små, men 
fullt märkbara angrepp på den dominerande doxan. Det första exemplet är från 
en artikel som skrevs 1966 av en överläkare vid namn Bo G. Svedberg på barn 
och ungdomspsykiatriska kliniken i Eskilstuna och artikeln publicerades i Lä-
kartidningen under rubriken ”Stort eller underordnat samhällsintresse för barn- 
och ungdomspsykiatrin?”. I artikeln argumenterade Svedberg för hur ”väsentli-
ga styrningar följer dolda eller tysta kanaler som sällan redovisas i öppna moti-
vationer”.757 Han jämförde utvecklingen mellan de unga specialiteterna barn- 
och ungdomspsykiatri och anestesiologi (narkoslära). Enligt Svedberg hade de 
många likheter i rekrytering, ekonomiska premisser och möjlighet till karriär 
och så vidare. Ändå hade anestesiologin utvecklats i en mycket snabbare takt än 
barn- och ungdomspsykiatrin när det gällde antal tjänster. Om nu tjänster inom 
anestesiologin prioriterats, fanns skäl till att klargöra skäl till detta, menade 
Svedberg, som efterlyste en klar motivation till denna utveckling, eftersom han 
inte funnit någon. Hans förslag på förklaring var att det förelåg en väsentlig 

                               
755 Karl Grunewald, personlig intervju, 2006-06-01, om tårtbitsuppdelningen, se avsnittet ”en ny 

kategori � de multihandikappade barnen” i kapitlet ” Utredningar relaterade till yrkesgrupper 
och ”habiliteringsformer” 1960�1980”. 

756 Läkartidningen, nr 37, 41, 51, 1966 och nr, 5, 16, 17, 1967 samt i Socialmedicinsk tidskrift, nr 
9, 1966. 

757 Läkartidningen, nr 37, 1966, s 3422�3424. 



 203 

skillnad då Kirurgföreningen fungerat som ”pressure group” för anestesiolo-
gerna, någon sådan har inte barn och ungdomspsykiatrin inte haft. Vid gransk-
ning av den regionala utvecklingen av de båda specialiteterna fann han för anes-
tesiologins räkning en snabb och målmedveten utbyggnad medan utbyggnaden 
av barn- och ungdomspsykiatrin tedde sig med ”nyckfull, planlös och bekläm-
mande otillräcklig”.758 Det tycks här som om barnet som objekt nedprioriterats 
och även de verksamheter med blandade behov (medicinska, psykologiska och 
sociala) fått stått tillbaka för andra praktiker som enligt doxan stått närmare den 
medicinska kärnan. 

Svedberg fick dock senare respons av generaldirektör Arthur Engel och 
Överinspektör Karl Grunewald som nyanserade diskussionen. Men de instäm-
de i kritiken och medgav att det förelåg ett behov av satsning på det barn- och 
ungdomspsykiatriska området och man förklarade sig villigt att medverka till 
detta. Denna respons föranledde professorn i psykiatri vid Umeå universitet 
Sven Nylander att skriva en debattartikel där han önskade en annorlunda barn-
psykiatri. Artikeln kan ses som ett uttryck för en heterodox positionering. Han var 
mycket kritisk till det sätt som man byggt upp den nya unga barnpsykiatrin. 
Utbyggnaden har följt gammal slentrian, menade han, med sjukvårdsavdelning-
ar som modell, med dominerande sängutrymmen. Till detta har små öppna 
avdelningar med begränsad kapacitet anslutits. Han var också kritisk till de team 
som bemannade klinikerna, vilka bestod av läkare, psykolog och kurator. Först 
skulle en social utredning göras, därefter en psykologisk först därefter gick läka-
ren till ”dukat bord” för att göra en sammanfattning av vad de andra gjort samt 
att tillfoga en egen konklusion. Nylander kallade detta för en ”trojkautredning” 
som slösar med de små resurser specialiteten har och menade att barnpsykia-
tern ensam kan klara av 80 % av förstagångsbesöken själv. De sparade resurser-
na kan läggas på utvidgningen av området på andra sätt, till exempel på den 
öppna vården, där kuratorer och psykologer kunna få bättre nytta av sin utbild-
ning. Genom subspecialiseringen hade barnpsykiatrin hamnat vid sidan av de 
andra medicinska disciplinerna, vilket inverkade negativt på rekryteringen, me-
nade han. Barnpsykiatrin hade blivit alltför isolerad, därför borde man enligt 
Nylander lösa detta genom principen ”barnets odelbarhet” och skapa barnsjuk-
hus där barnmedicinare, barnkirurger och barnpsykiatrer kunde samla sig och 
bygga upp expertis på barn och barns sjukdomar och handikapp. Det skulle 
med andra ord inte finnas några gränslinjer mellan de olika specialiteterna. 
”Denna integrering skulle sudda ut gränserna mellan ’kroppsligt’ och ’psykiskt’, 
gränser som i själva verket inte finns”, skrev han.759 Denna artikel mobiliserade 
snabbt ortodoxa positioneringar i form av motstånd från tre andra barnpsykiatrer, 
som ifrågasatte besparingsvinsten med att låta barnpsykiatrikerna sköta 80 % av 
förstagångsfallen själv. ”Vilken kvalitet i behandling talar man då om?”, skrev 
de. De kritiserade också Nylanders förslag till ny ”teambildning” men med 
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barnmedicinare och barnkirurger som teammedlemmar istället. De menade att 
barnpsykiatrin inte är en isolerad specialitet men en särskild specialitet, som 
kräver samarbete med psykologer och kuratorer. De tolkade Nylanders artikel 
som en nedvärdering av den centrala arbetsmetodiken inom barnpsykiatrin och 
att det vore en återgång till 1930-talet om man skulle följa Nylanders råd.760 
Nylander svarade i en annan artikel ingående på deras kritik och ställde en mot-
fråga ”Vad är det för fel i att barnsjukvården av praktiska skäl integreras?” och 
menade att de själva säger ingenting om väntetider, hur de själva arbetar för att 
lösa de svåra problem som man möter eller ger förslag på hur man ska lösa 
krisen.761 Ytterligare ett inlägg i debatten skriven av en underläkare Michael 
Bohman, kom att ifrågasätta Nylanders inlägg. Han menade att dennes förslag 
var en ”barnpsykiatrins harakiri” eftersom barnpsykiatrin är starkt beroende av 
social- och beteendevetenskaperna, och kanske till och med inte kunna fungera 
utan dem.762 Enligt honom kan likheter mellan barnpsykiatrins utveckling i 
Sverige liknas med den i USA, nämligen att den började på privata kliniker med 
ett starkt icke-medicinskt inslag. Genom anknytningen till sjukhusen blev det 
senare en medicinsk angelägenhet. Bohman lyfte också fram Mentalsjukvårds-
beredningens betänkande SOU 1957: 40 som slog fast att ”den psykiska barna- 
och ungdomsvården är till sin innersta karaktär sjukvårdande”763 och menade 
att en snabb expansion av barnpsykiatrin inleddes efter detta och att disciplinen 
knöts starkare till sjukhusen. Bohmans förklaring till denna ”marsch tillbaka till 
den medicinska modernäringen” var att detta var nödvändigt för att ”barnpsy-
kiatrin skulle finna sina gränser och organisera sina teoretiska grundvalar”. 764 
Han fortsatte: 

 
Barnpsykiatrins liksom vuxenpsykiatrins dilemma ligger djupast i den medicins-
ka traditionens och utbildningens egendomliga slagsida, där det är något full-
komligt självklart att läkaren skall vara hemma i begrepp som pH och buffert-
lösningar, gammastrålning, mitokondrier och osmos under det att begrepp som 
skulle sätta honom i stånd att beskriva intrapsykiska reaktioner eller inter-
personella relationer förutsätts vara överflödiga eller rent av icke-existerande. 
Det är märkligt att se hur lätt medicinen, denna i egentlig mening eklektiska ve-
tenskap, haft att anamma olika tekniska ämnesområden, hur man integrerat dem 
redan från början i det medicinska och kliniska tänkandet, men hur svårt man 
fortfarande har att på samma självklara sätt knyta an till socialvetenskaperna, so-
ciologi, psykologi och pedagogik. /…/En integration måste nämligen ske på 
grundstadiet av utbildningen och inte i efterhand. Det räcker inte med att läsa 
ett par betyg sociologi efter med kand. Integrationen mellan den nuvarande me-
dicinen och ”the social sciences” måste ske tidigt och med samma självklarhet 
som redan skett med kemi och fysiologi. Det kommer att gå mycket lättare för 

                               
760 Läkartidningen, nr 13, 1967, s 1278�1279. 
761 Läkartidningen, nr 7, 1967, s 1698�1699. 
762 Läkartidningen, nr 16, 1967, s 1645. 
763 Läkartidningen, nr 16, 1967, s 1646. 
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våra psykiatrier och barnpsykiatrier efter en sådan reform. Och övriga doktorer 
kommer inte ta skada därav!765 

Han fortsatte att tala om att tyngdpunkten för dagens psykiatrier ligger i att 
förstå de krafter som omger människan och som leder till en individs psykiska 
eller sociala insufficiens. ”Vi kan inte med framgång studera fisken utan att taga 
hänsyn till vattnet, inte heller lära känna fågelns flykt utan att räkna med luft 
och gravitation.” Han menade att om barnpsykiatrikerna inte på allvar skulle ta 
till sig detta faktum kunde de lika gärna lämna över helt till psykologer, kurato-
rer och pedagoger och ägna sig enbart åt allt det som pediatrikerna och barn-
neurologin inte orkar med, som till exempel kliniska syndrom, utvecklingsrubb-
ningar och psykoser. Han avslutade med en fråga ”Vill vi det?”766  

Frågan är om inte denna Michael Bohman föreslog just en ”barnpsykiatrins 
harakiri” utan att han riktigt insåg det själv. I varje fall om man ska se det ur 
maktsynpunkt. Att för medicinen släppa greppet om barnpsykiatrin, vore ju att 
ge bort ett område utan att sedan få möjlighet till makt och kontroll. Det är ju 
just genom den exklusiva traditionella medicinska studiegången med grundut-
bildningen till medicine kandidat och med ett inkorporerat läkarethos med an-
svaret för liv och död. Tar man bort det, förloras också tillhörighet till den uni-
ka symboliska maktposition som medicinen tillskansat sig inom hälso- och 
sjukvården genom många hundra år. Frågan blir då: Ville man det?  

Symboliskt kapital i relation till den medicinska doxan  
I läsningen och analysen av de artiklar och vilken respons de fått samt debatter 
som pågått i tidskrifterna har jag kunnat få fatt i heterodoxa och ortodoxa posi-
tioneringar. Vad som ansetts som ortodoxa och heterodoxa positioner har jag 
relaterat uttrycken till vad som framkommit i mitt bakgrundkapitel om hälso- 
och sjukvårdens framväxt samt de programförklaringar som funnits i de statliga 
utredningarna och hos läkarföreträdare. De ortodoxa positionerna ger antyd-
ningar om vad de symboliska värdena består av i det medicinska fältet. Efter 
detta avsnitt om läkarnas positioneringar kan jag således säga något om den 
medicinska doxan och dess logik. De ortodoxa positionerna visar att det är 
läkaren som var suverän när det gällde medicinska frågor, därmed skulle han 
leda arbetet och ha besluts- och ordinationsrätten. Medicinutbildningen ansågs 
ge goda grunder för arbetsledning, samordning och överblick av behandling. 
Terapeuter skall ge behandling som läkaren ordinerar och övervakar. Suveräni-
teten innebar också att läkarens beslut inte gick att överklaga. Specialiserings-
principerna innebar att ett stort antal patienter med samma diagnos gav under-
lag för ökad kunskapsmassa och att syftet med att öka kunskaperna var för att 
producera specialister. Denna ordning medförde en ökad differentiering som 
fungerade så att varje ”gren” på det ”medicinska moderträdet” skulle växa ut till 
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sin fulländning enligt doxans logik, innan det kunde knoppas av till något annat. 
Det vill säga själva ”fulländningen” av en medicinsk specialitet skulle krönas av 
en överläkare. Det har också framställts så att det är möjligheten till specialise-
ring som intresserar läkarna och det som inte går att specialisera sig i har inte 
varit intressant för medicinarna. De sociala motiven värderas lägre än medicins-
ka i organisering av vård. Andra chefer/företrädare från andra områden än det 
medicinska till exempel administrativa, eller pedagogiska respekteras. De be-
traktas inte som en del av medicin, men man ville ändå inordna dessa i habilite-
ringsorganisationen.  

En ingrediens i den medicinska doxan kan relateras till lasarettsläkarens habi-
tus avseende klinikens betydelse som platsen där allt ska ske. Exempel på detta 
var regioninstitutionerna som med ett stort internat skulle fungera som utred-
ningsinstitutioner för att kunna ge ”sakkunniga råd och upplysningar till dem 
som arbetar inom den decentraliserade vården”.767 Med andra ord skulle barnen 
komma till läkaren och kliniken � inte tvärtom. Lasarettsläkarens habitus står 
därmed i motsats till den gamla tidens provinsialläkare som arbetade med hem-
besök och uppsökande verksamhet.  

Man kan också tala om ett slags importens logik, där fältet importerar teman 
och aktiviteter från andra fält och ”gör om den till sitt eget”. Jag har visat ex-
empel på läkarnas omdefiniering av arbetsterapeuten från slöjdhandledare till 
terapeut. Där fungerar medicinen som lyskraft och karismatisk framgångsverk-
samhet och där omdefinieringen räknas som ett framgångsrikt lyft för arbetste-
rapeuten. Omdefinieringen betraktas som oproblematisk och innebär ett när-
mande till den medicinska doxans kärna. 

Många av de exempel jag tagit fram här kan tyckas självklara och kanske 
oproblematiska och kanske rentav onödiga att lyfta fram som något särskilt. 
Men det är kanske just vårt nära förhållande till vetenskapens ideal, tro på me-
dicinen och dess företrädares suveränitet som gör att vi inte ser det särskilda. 
Det kanske är först när det kontrasteras mot andra ståndpunkter och andra 
logiker kan skillnaderna förstås och förklaras.  

Arbetsterapeuterna 
För yrkesgrupper som strävar efter professionalisering blir bland annat symbo-
ler av tillhörighet viktiga. Några ”kårfrågor” som kommit upp på arbetsterapeu-
ternas agenda har varit om yrkeskåren skulle ha något emblem eller brosch att 
sättas på arbetskläderna eller rentav en egen arbetsdräkt som enligt deras tid-
skriftsartiklar diskuterats framförallt under åren 1946, 1948 och 1949.768 En an-
nan slags legitimering handlade det om då de lade fram ett önskemål om att få 
registrera arbetsterapeuter hos Medicinalstyrelsen. Detta gjordes 1944, men fick 
läggas på is. Det togs upp igen 1947, 1952 och 1954, då de till slut fick gehör för 

                               
767 CP-nytt, nr 4, 1965, s 6�8. 
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sin förfrågan. Föreningen för Arbets- och Sysselsättningsterapi uppmanades då 
att inkomma med uppgifter om de som uppfyllt vissa fordringar. Dessa ford-
ringar kom senare att sänkas något, till förtret för arbetsterapeuterna som ville 
hävda sin yrkesskicklighet i internationella sammanhang och då man inte längre 
låg i paritet med de internationella kraven.769 Ett uttryck för kårandan 1956 kun-
de läsas: 

 
Utvecklingen beror ju inte endast på den enskilde yrkesutövaren, på samhället i 
sin helhet. Utan engagemanget av framsynta och energiska personer, som tror 
på Saken och som verkar för Saken, skulle arbetsterapin inte nått till det stadium 
där det befinner sig nu.770 

Citatet kommer från en historiebeskrivning anno 1956 där man angav år 1951 
som ett historiskt år för arbetsterapeuterna på flera sätt. Man hade till exempel 
förlagt deras årsmöte i samband med the International Society for the Welfare 
of Cripples (ISWC), som Sverige var värdland för. Man anordnade utställningar 
för att sprida kännedom om sin verksamhet och genom årsmötets ordförande 
Grevinnan Estelle Bernadotte gavs en översikt av arbetsterapin i Sverige. Ar-
betsterapeuterna fick en egen sektion inom det internationella kongresspro-
grammet, vilket gav möjligheter att bilda Världssamfundet för arbetsterapeuter, 
World Federation of Occupational Therapists (WFOT). 1946 startades ett bibli-
otek vid Södersjukhusets arbetsterapiavdelning. Att markera gruppen som ett 
”vi” tycktes vara viktigt för arbetsterapeuterna där klädesdräkt, emblem och 
brosch samt etableringen inom det internationella arbetsterapisammanhanget 
var olika mobiliseringsstrategier. Registreringen hos Medicinalstyrelsen kan man 
tolka som en konsekration, det vill säga att man erhåller en officiell legitimitet 
� ett erkännande och en egen plats i rummet. 

Som nämndes tidigare bytte föreningen namn från Föreningen för Arbets- 
och Sysselsättningsterapi (FAST) 1958 till Föreningen Sveriges Arbetsterapeuter 
(FSA). Intresseorganisationen och den fackliga organisationen (Kommunaltjäns-
temannaförbundet) gick samman först 1975 och 1978 fick arbetsterapeuterna ett 
eget fackförbund � Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA).771 Föreningen 
var alltså ingen fackförening 1956 och ville därför ansluta sig till facklärarför-
bundet, men fick till svar att de hade för kort utbildning. Det var däremot möj-
ligt för arbetsterapeuter att ansluta sig till Kommunaltjänstemannaförbundet. 
Utvecklingen av yrket gick långsamt i början men ökade starkt under den senare 
delen av 1970-talet. Man förde också under en lång tid en kamp för legitimation, 
den hade startats i samband med den treåriga utbildningen 1965.772 
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771 Lindström, 1990, s 10. 
772 Arbetsterapeuten, nr 12, 1978, s 2. De fick sin legitimation 1999, SFS 1998:531. 
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Tabell 7. Antal verksamma arbetsterapeuter, tiden 1950�1979* 

1950 1955 1960 1970 1975 1977 1979 

501 801 2001 8001 1 5001 1 7001 2 6702 

*källförklaring i fotnot773 

Föreningen Sveriges Arbetsterapeuter bildade i november 1971 en habiliterings-
sektion.774 Till skillnad från sjukgymnasternas stora uppslutning på mötet där 
deras habiliteringssektion bildades, var det här en liten skara som startade det 
hela för arbetsterapeuterna. De var tretton stycken varav fyra var elever. Man 
hade tänkt sig att arbeta för utveckling av fortbildning eftersom man saknade 
utbildning på barn. Sektionen skulle vara ett forum för att utbyta erfarenheter 
och att sprida information om området. Flera av sektionsmedlemmarna hade 
genomgått en kurs om perception på Bräcke Östergård som leddes av Sigurd 
Dvoretsky och som riktade sig till förskollärare, arbetsterapeuter och sjukgym-
naster. Deltagarantalet var 52.775 1975 hade sektionen 58 medlemmar.776 

Något som utmärkte arbetsterapeuternas tidskrift Arbetsteraputen var det stora 
intresset för forskningsaktiviteter. Deras fackförening FSA ansökte om anslag 
till att göra en plan för utredning och forskning inom arbetsterapi.777 

Arbetsterapi som habiliteringspraktik 
För arbetsterapeuter kunde arbetet i början på 1960-talet handla om terapi för 
sjuka barn, som lades in på sjukhus, det vi idag känner igen som lekterapi. Ar-
betsterapeut Marianne Hellgren skrev bland annat om detta i en artikelserie i 
tidskriften Arbetsterapeuten.778 Arbetsterapins uppgift i arbetet med de sjuka 
barnen på sjukhus var:  

 
Arbetsterapin skall medverka till barnets fysiska rehabilitering, infoga barnet i 
sjukhusmiljön och bibehålla en psykiskt hälsosam atmosfär för barnet på sjuk-
huset. Den skall skapa ett hälsosamt förhållande mellan barn och personal i nära 
samarbete med föräldrarna och hjälpa barnet kontrollera eventuella beteende-
rubbningar. Fysiska rehabiliteringen hjälper barnet att träna och återställa ned-
satta funktioner genom kontrollerad avpassad verksamhet. Arbetsterapin hjälper 
barnen med återanpassningen till det normala livets krav och blir sålunda en vik-
tig behandlingsfaktor för sjuka barn. Givetvis kräves ett intimt samarbete mellan 

                               
773 1) Medicinalpersonal 1950�1977, uppgifter från Socialstyrelsen och Landstingsförbundet i 

Socialmedicinsk tidskrift, nr 9, 1979, s 510, 2), Bellner, 1991, s 9. En mer detaljerad beskriv-
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774 Arbetsterapeuten, nr 3, 1972, s 115. 
775 Arbetsterapeuten, nr 9, 1972, s 393. 
776 Arbetsterapeuten, nr 1, 1976, s 15. 
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med pedagogisk grundutbildning (två betyg) i att utforska arbetsterapeuters upplevelse av sin 
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universitet. Arbetsterapeuten, nr 2, 1973, s 68. 

778 Arbetsterapeuten, nr 4, 5, 6, 1961. 
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alla specialister som arbetar på barnens tillfrisknande: läkare, sjuksköterskor, 
sjukgymnaster, lärare och arbetsterapeuter.779 

De krav som ställdes på arbetsterapeuten var att känna till det normala barnets 
utveckling från födsel till pubertet, hur lek och sysselsättning påverkar denna 
utveckling och hur olika sjukdomar påverkar barnets beteende, mentala utveck-
ling och fysik. Hon skulle också tillhandahålla material för att skapa ett terapi-
program som ger psykisk tillfredsställelse och möjlighet till fysisk träning av 
nedsatta rörelsefunktioner.780 ”En arbetsterapeut som vet att rätt sköta barn 
skall finna att detta patientmaterial tillhör det allra mest inspirerande och gläd-
jande”.781 Senare skrev Hellgren artiklar om arbetsterapi när det gäller psykiskt 
efterblivna barn.782 Arbetsterapin som hon refererade till var ordnad som vanlig 
skola, där barnen skulle lära sig kollektiv disciplin och få viss sysselsättning. 
Ibland kunde det förutsättas att arbetsterapin skulle bära sig självt ekonomiskt 
vilket kunde innebära att arbetsterapeuten fick sitta uppe på nätterna och fär-
digställa det barnen påbörjat för att hinna klart till basaren där alstren skulle 
försäljas.783 Även arbetsterapi för vuxna psykiskt efterblivna på vård- och ar-
betshem beskrevs.784 Men lekterapin var ingalunda något som bara arbetstera-
peuter höll på med , det var också i hög grad en verksamhet som sysselsatte 
förskollärare.785 

I en av artiklarna ges en bild av hur man delade upp arbetet mellan förskollä-
rare och arbetsterapeut om de arbetade på samma vårdhem. Förskolläraren 
skulle handha de mindre barnen i lekterapi och att öva social duglighet, äta med 
sked och gaffel, knyta skosnören och så vidare. Enligt arbetsterapins sätt att se 
på dessa aktiviteter handlade detta om ADL-träning. När barnen kom upp i 
puberteten kunde arbetsterapeuten bidra med annan slags sysselsättning, till 
exempel tempoliknande aktiviteter för att de skulle kunna slussas över till en 
skyddad verkstad så småningom. Men de två kunde även arbeta jämsides i de 
lägre åldrarna eftersom, de ansågs komplettera varandra. Förskolläraren hade en 
mer grundlig utbildning i pedagogik och barnpsykologi och arbetsterapeuten 
hade mer manuell utbildning enligt Hellgren.786 För psykiskt efterblivna pojkar i 
16�20 år (mental ålder 3�4 år), boende på ett vårdhem kunde ADL-träningen 
bestå av träning att: bädda sin säng, städa, sköta sin personliga hygien, duka, 
servera och sköta sitt bordskick. Det kunde också handla om att få handla i en 
”kiosk” eller för de duktigaste att få skickas till affären och handla. Förutom 
denna träning erbjöds dessa pojkar ritning: lägg- och byggsatser, målning eller 
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sällskapsspel.787 Om arbetsterapins innehåll i arbetet med de yngre utvecklings-
störda barnen skrev till exempel två arbetsterapeuter om. I åldrarna 5 till 10�12 
år, fanns den vanliga förskolan som förebild också med det friska barnets ut-
vecklingsmönster framför sig.788 Innehållet i arbetsterapin hade även här en stor 
betoning på ADL-träning, men också färg-, hörsel-, känsel, och klippövningar. 
Läggspel och klossar, lek med lera ute och inne och lek i dockvrån var också 
vanliga inslag. För barn över 11 år och de vuxna fanns det möjlighet att lära sig 
skriva och känna igen sitt namn, lära sig klockan, mosaik, tygtryck, sömnad, 
träslöjd, vävning samt deltagande i samling och motionsgymnastik. I artikeln 
framhölls också att man kunde tvista om vilken yrkeskategori som bäst lämpar 
sig för detta arbete, men författarna konstaterade att ingen, vare sig förskollära-
ren, lärare i olika ämnen eller arbetsterapeuten hade en mer lämpad utbildning 
än den andra utan man var tvungen att på egen hand förkovra sig. Man beröm-
de dock de insatser som Medicinalstyrelsen gjort genom de konferenser man 
ordnat, där personalen fick ta del av nyheter inom vården och få ta del av fram-
tida riktlinjer.789  

I en artikel om Sveriges föräldraföreningar för cp-barns kongress i Örebro 
1960 beklagade en arbetsterapeut att det inte verkade som om någon fått upp 
ögonen på arbetsterapins möjligheter som behandlingsmetod inom cp-vården. 
Arbetsterapi borde självfallet ha satts in parallellt med sjukgymnastisk behand-
ling, menade skribenten. På kongressen hade arbetsterapi endast nämnts som 
hobbyverksamhet. ”Hur många år efter i utvecklingen kan man anse att ett land 
med så kallad hög standard ska få vara?”, frågade hon vidare. SVCK hade an-
ordnat en utställning av tekniska hjälpmedel för handikappade barn, men även 
där blev arbetsterapeuten besviken, ingen arbetsterapeut hade engagerats där 
heller.790 När så den tredje nordiska cp-konferensen hölls i Göteborg 1960, 
skrev arbetsterapeuten som bevistat konferensen att de danska arbetsterapeu-
terna ställde sig lite frågande till att man inte engagerat arbetsterapeuter inom 
cp-vården utan bara inrättat förskollärarbefattningar på cp-institutionerna här i 
Sverige.791 Ytterligare ett exempel på arbetsteraputernas reaktioner kommer från 
en artikel som refererar en kongress anordnat av Sveriges Föräldraföreningar 
för cp-barn i Sundsvall 1964. Då reagerade arbetsterapeuterna på att man inte 
hörde någon säga vare sig arbetsterapi eller arbetsterapeut under de två kon-
gressdagarna. Skribenten undrade ”Vad ska det betyda? Är vi inte en tillgång att 
räkna med?”792 Förmodligen var de flesta arbetsterapeuter verksamma inom 
rehabiliteringen för vuxna. Ett tecken på det kan vara att det var rätt tunnsått 
                               
787 Steg för steg, nr 6, 1965, s 7. 
788 I denna artikel (Arbetsterapeuten, nr 1, 1968, s 12�15) liksom i en senare artikel (Arbetstera-

peuten, nr 4, 1969, s112) framhålls Carin Ulins och Stina Sandels forskning som god vägled-
ning i det arbetsterapeutiska arbetet. Dessa doktorerade inom pedagogik och brukar anses 
som pionjärer i förskolepedagogikens utveckling. 

789 Arbetsterapeuten, nr 1, 1968, s 12�15. 
790 Arbetsterapeuten, nr 4, 1960, s 17. 
791 Arbetsterapeuten, nr 6, 1960, s 13. 
792 Arbetsterapeuten, nr 4, 1964, s 19. 
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med artiklar i tidskriften om arbetsterapi i arbetet med barn i slutet på 1960-
talet. 

Ett försök att utveckla arbetsformerna för arbetsterapin på Bräcke Östergård 
skedde i början av 1970-talet. ADL träningen kunde på ett traditionellt sätt se ut 
på följande vis: Arbetsterapeuten tränade barnen i av- och påklädning vid upp-
stigandet på morgonen och vid sänggåendet, träningen var individuell och fem 
dagar i veckan. Eftersom barnantalet uppgick till 80 stycken vid en period blev 
det svårt att få tiden att räcka till. Ett försök inleddes med ett urval av eleverna 
och instruktioner till vårdpersonal om vad barnen skulle göra varje dag och ett 
förenklat kartläggningsformulär � ett ”status” som fungerade som ett utvärde-
ringsinstrument. Efter två månader inkluderades även den sociala träningen i 
försöket. Resultaten visade på att försöket var mycket lyckat, vilket medförde 
att denna arbetsform infördes för alla elever.793 I tidskriften Arbetsterapeuten 
infördes också artiklar och reportage om arbetsterapi till exempel från Bräcke 
Östergård.794 Med tiden kom också artiklar om att arbetsterapeuter behövdes 
vid habilitering av utvecklingsstörda barn framförallt i slutet på 1970-talet.795  

Ortodoxa positioneringar hos arbetsterapeuterna 
Detta avsnitt handlar om arbetsterapeuternas omdefiniering som ett uttryck för 
ortodoxa positioneringar i relation till den medicinska doxan. I arbetsterapeuternas 
egen historieskrivning börjar man berätta sin historia med att det 1938 bildades 
en förening med namnet Sjukhuslärarinneföreningen i Sverige, bestående av en 
ordförande i föreningen Hem och Yrke, en fru, fyra barnträdgårdslärarinnor, en 
sjuksköterska som handhade sysselsättningen av barn på Vanföreanstalten i 
Stockholm, samt föreståndarinnan av den samma. Från 1941 distribuerades ett 
stencilerat medlemsblad. Antalet medlemmar i denna församling kom aldrig 
upp i över arton stycken och kallades Sveriges minsta förening 1943. Den upp-
gick 1946 i Föreningen för Arbets- och Sysselsättningsterapi (FAST). De hade 
året innan startat ett medlemsblad, men det gick ganska trögt att få ut detta och 
samla in material, de tackade därför ja till ett erbjudande om att få ett eget sepa-
rat medlemsblad i en annan tidskrift som hette Barnen och vi, som var organ för 
småskollärarna. Från 1949 fick de en egen tidskrift Arbetsterapeuten med sex 
nummer per år.796 Här framgår de pedagogiska rötterna tydligt och anknytning-
en till sjukhusen. Namnbytet 1946 till Föreningen för Arbets- och Sysselsätt-
ningsterapi kan också relateras till de offentliga utredningarna om de partiellt 
arbetsföra som kom 1946�47.797 Avhandlingen omfattar inte empiri från 1940-
                               
793 Arbetsterapeuten, nr 5, 1971, s 194�195. 
794 Arbetsterapeuten, nr 5, 1977, s 7�12. 
795 Arbetsterapeuten, nr 3, 1979, s 12, 26. 
796 Arbetsterapeuten, nr 10, 1968, s 293�301, samt fortsättning i nr 1, 1969, s 4�13, av Ingrid 

Nyström, 1956. 
797 SOU 1945:775. Betänkande ang. arbetsvård åt beredskapsinvalider. Avg. av kommitténs för 

partiellt arbetsföra sjätte delegation. Socialdepartementet, SOU 1946:24. Betänkande avgivet 
av Kommittén för de partiellt arbetsföra. SOU 1947. Betänkandet med utredningar och för-
slag angående sysselsättnings- och arbetsterapi vid vissa sjukhus och vårdanstalter m.m. 
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talet men jag drar slutsatsen att man förmodligen hade kännedom om vilka 
utredningar som var på gång inom området och att det inte är en tillfällighet att 
man antog samma namn som angavs i betänkandet 1947. Namnbytet kan sålun-
da ses som en ortodox positionering, en inordning i en dominerande doxa. 

Den första beskrivningen av arbetsterapeuternas historia i Sverige skrevs av 
Ingrid Nyström 1956 och publicerades i tidskriften Arbetsterapeuten 1968. Det 
var denna historieskrivning som jag refererade till ovan. Det år som där lyfts 
fram som en start var 1938, men man menade att arbetsterapi i vid bemärkelse 
har förekommit i Sverige sedan några århundraden och syftade på verksamhe-
ten inom sinnessjukhusen där den sjuke gavs möjlighet till manuellt arbete och 
förströelse. Redan på 1800-talets slut fanns det också arbetsterapi vid sinnesslö-
anstalterna, men det var först senare som arbetsterapin systematiserats och 
gjorts mer målmedveten, skrev hon. Men inte förrän på 1920-talet betraktades 
sysselsättning som en terapiform, då efter initiativ av en tysk läkare vid namn 
Simons. Efter att den första årskullen av arbetsterapeuter blivit färdiga 1951 
inrättades tre tjänster för konsulterande arbetsterapeuter vid sinnesjukhusen. 
Att arbetsterapin inte är en ny företeelse står sålunda klart men den har givits ny 
innebörd och funktion, som medel i rehabilitering. I artikeln ges också en definition: 

 
Arbetsterapi är behandling genom arbete, och en behandling ordineras sedan 
gammalt endast av en härför ansvarig läkare. Behandlingen kan avse fysisk eller 
psykisk påverkan, eller bådadera. Utvecklingen går sakta även i Sverige därhän, 
att endast den verksamhet, som ordinerats av medicinska eller socialmedicinska 
skäl och genomföres efter terapeutiska principer, är arbetsterapi.798 

Artikelförfattaren menar vidare att ”ren” förströelse eller ett arbete vilket som 
helst inte ska räknas till arbetsterapi och hänvisar till den allt mer frekventa 
användningen av begreppet arbetsterapi i meningen av ”allt slags manuellt arbe-
te utan minsta kontakt med medicinska auktoriteter”.799 Arbetsterapin har enligt 
denna historieskrivning använt sig av traditionella ”handaslöjder” och utom-
husarbete, och man har ursprungligen använts sig av vävlärarinnor, men också 
barnträdgårdslärarinnor (förskollärare), manliga och kvinnliga slöjdlärare, dia-
koner och sjuksköterskor (som fick fortbildning). Benämningarna har skiftat på 
yrkesutövaren till exempel slöjdföreståndare, terapiföreståndare, socialterapeut, 
arbetsterapist, arbetsinstruktör och slutligen sysselsättningsterapeut och arbets-
terapeut. I denna historieskrivning lyfter man fram de pedagogiska rötterna 
men talar om att man är på väg bort från dessa. Framtiden låg hos medicinen 
och de kunskapsområden man angav att man lutade sig främst på var psykolo-
gin, psykiatrin och medicinen. I samma text som beskriver arbetsterapins ut-
veckling finner vi en annan formulering som är intressant: ”Kanske mer än 
något annat område flätas skolarbete in i arbetsterapi, då bägge former med 

                               
798 Arbetsterapeuten, nr 10, 1968, s 293�301, samt forts. i nr 1, 1969, s 4�13, av Ingrid Nyström, 

1956. 
799 Ibid., s 294. 
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förstärkta sinnesintryck söker påverka barnets utveckling främst genom manu-
ellt arbete”.800 Här blir ett arbetsområde synligt som direkt konkurrerar med det 
pedagogiska arbetsområdet. Arbetsterapin hade enligt författaren till denna 
artikel, vuxit fram ur de sysselsättningsverksamheter som fanns vid sidan av 
skolundervisningen som anordnades för barn på vanföreanstalterna i Helsingborg 
och Stockholm och där årtalen 1912 och 1935 angavs som start. Vidare angav 
man vanföreområdet och framförallt spastikervården som en kommande stort 
verksamhetsområde, då vid tidpunkten för publiceringen av artikeln höll en 
decentralisering på att ske med ortopediska avdelningar till centrallasaretten. 
Vid Kronprinsessans Victorias Kustsanatorium i Barkåkra startades 1939 syssel-
sättning för barn, likaledes på St. Görans sjukhus 1931. Sysselsättning för barn 
på kroppssjukhus anordnades redan 1912, då på Kronprinsessan Lovisas 
Vårdanstalt för sjuka barn. För de yngre förskolebarnen anställdes barnträd-
gårdslärarinnor i slutet på 1930-talet vid Barnsanatoriet Tjärnan, Sandträsk och 
Arvika sanatorium liksom på några konvalescenthem för barn och på 1940-talet 
i Stockholms län.801 En av de saker som blivit tydligt i läsningen av arbetstera-
peuternas egna historiska beskrivning av arbetsterapin i Sverige fram till 1956 
var att de sysselsättningsverksamheter för barn som nämndes vid några vård-
former hade etablerats före arbetsterapin för vuxna. I alla de vårdformer som 
beskrivits ovan och som refererats av arbetsterapeuterna själva, förutom DVRs 
verksamhet, utvecklades barnverksamheten före de vuxnas. Till exempel på Sankt Gö-
rans sjukhus där barnverksamhet inrättades 1935 och först 1949 tillkom det 
verksamhet för vuxna och en arbetsterapeut anställdes. Men det är inte alldeles 
säkert att det var arbetsterapeuter som skötte dessa verksamheter och att verk-
samheten kallades arbetsterapi. Det vittnar de olika benämningar på den person 
som utövade praktiken, som också nämns tidigare i texten. Några exempel på 
dessa var slöjdföreståndare, terapiföreståndare, socialterapeut, arbetsterapist, 
arbetsinstruktör och sysselsättningsterapeut och arbetsterapeut. De första ar-
betsterapeutkurserna i Röda Korsets regi startades 1944 och 1945 inrättades 
arbetsterapi för kroniskt sjuka vid Sandbyhov i Norrköping. Man började an-
ställda arbetsterapeuter inom åldrings- och kronikervården, men även inom 
fångvård och alkoholistvård.802 Men det stora verksamhetsområdet skulle bli 
insatser för vuxna, för de partiellt arbetsföra genom arbetsvården på kropps-
sjukhusen genom det nya rehabiliteringsområdet. Så i takt med att rehabiliter-
ingsområdet utvecklades och arbetsterapin formulerades som en först och 
främst en arbetsmarknadsangelägenhet och därefter en medicinsk angelägenhet 
”avsade” man sig barnverksamheterna och de pedagogiska rötterna. 

                               
800 Arbetsterapeuten, nr 10, 1968, s 296. 
801 Sommarsol, som var DVRs De Vanföras riksförbunds rekreationshem anställde sjukgymnast 

och arbetsterapeut redan 1948. 1953 uppfördes barnkolonin, som också fick ta del av dessa 
tjänster, Svensk handikapptidskrift, nr 11, 1967. 

802 Arbetsterapeuten, nr 10, 1968, s 293�301, samt fortsättning i nr 1, 1969, s 4�13, av Ingrid 
Nyström, 1956. 
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Ett exempel på hur man orienterat sig mot medicinens ortodoxa del kan ses ut-
ifrån en alternativ historik som skrivits senare än den ovanstående bjöds 1975 i 
en studie av ”Arbetsterapeuterna och deras yrkesroll” av Herta Schückher och 
Gunilla Göransson. Där nämns inte något om de pedagogiska rötterna utan 
inleder historiken så här: 

 
I Sverige har arbetsterapeuten varit representerad inom mentalsjukvården och 
vanförevård samt inom tuberkulosvården redan i början av detta århundrade. 
Sedan 1940-talet…803 

I texterna lyser således de tidigare använda pionjärerna med sin frånvaro. Det 
förefaller som om man inte tagit med de grupper man tidigare använde i histo-
riebeskrivningen det vill säga barnträdgårdslärarinnornas, sjukhuslärarinnornas, 
slöjdlärarnas insatser, med andra ord den historiebeskrivning som skrevs 
1956.804 Utraderingen av de pedagogiska rötterna fortsatte sedan i historieskriv-
ningarna. Till exempel då fackförbundsordföranden Inga-Britt Lindström före-
läsning gavs ut i tryck som första nummer av ”Arbetsterapeuten publicerar sig”. 
Titeln var ”Utveckling av arbetsterapeutyrket under det senaste 50 åren. Arbets-
terapi i framtiden � vision och verklighet.” Tryckåret var 1990 och historiken 
skulle då sträcka sig tillbaka till 1940. Visserligen gör hon inte anspråk på att 
vara heltäckande utan valde att lyfta fram de delar hon själv ansåg vara av bety-
delse. Det börjar enligt henne med en diskussion som fördes på 1920- och 30-
talen mellan läkare som inspirerats av en tysk läkare vid namn Simon som sökt 
att ”formulera medicinsk/psykologiska motiveringar för praktisk organisation 
av aktiverande principer inom sjukvården.”805 Även en senare text startar med 
läkardiskussionen.806 I en annan artikel som skrevs 1972 blickade man bakåt i sin 
yrkesutveckling och konstaterade att arbetsterapin genomgått tre faser med 
olika fokus inom arbetsterapin. Den första handlade om arbetsterapi som för-
ströelse, den andra om arbetsterapi som behandling och den tredje där arbetste-
rapi omfattar de psykosociala aspekterna.807 Man kan då dra slutsatsen att ar-
betsterapeuterna definierade sig först bort från pedagogiken och sedan alltmer 
som en del av det medicinska arbetet under 1960-talet, det vill säga som behand-
ling och den senare definitionen under 1970-talet mer som en beteendevetenskaplig 
verksamhet. Man kan undra om bortväljandet av de pedagogiska rötterna i olika 
barnverksamheter också innebar att man tappade i legitimitet i barnverksamhe-
terna framgent? 

                               
803 Schückher och Göransson, 1975, s 16. 
804 Arbetsterapeuten, nr 10, 1968, s 293�301 samt fortsättning i nr 1, 1969, s 4�13, av Ingrid 

Nyström, 1956. 
805 Arbetsterapeuten publicerar sig. Nr 1. Utveckling av arbetsterapeutyrket under det senaste 50 åren. 

Arbetsterapi i framtiden – vision och verklighet. Lindström, I-B, 1990. 
806 Lund och Andersson-Nordberg, 1997, s 7�8. 
807 Arbetsterapeuten, nr 8, 1972, s 345�352. 
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Konsekration – en helgad plats i rehabilitering 
Under 1940-talet väcktes statens intresse för arbetsterapi och sysselsättningste-
rapi genom till exempel 1943 års utredning av de partiellt arbetsföra angående 
arbetsterapi.808 I jämförelse med de krigshärjade anglosaxiska länderna kände 
arbetsterapin i Sverige av konsekvenserna av krigen förhållandevis lite (även om 
teoribildningen påverkats genom internationella erfarenheterna), utan de som 
bidrog till att utveckla metoderna var omhändertagandet av de finska krigsinva-
liderna under 1940-talet. Även erfarenheter av arbetsterapi beskrivna av läkare, 
som gjort studieresor i USA har lyfts fram som viktiga för arbetsterapins ut-
veckling.809 Lars Evertsson visar dock i sin avhandling att arbetsterapeuterna 
inte ”släpptes fram” under 1940- och 1950-talen eftersom arbetsterapi inte defi-
nierades som en medicinsk behandling utan först när det definierades som en 
del i arbetsrehabilitering. Statsmakterna var ambivalent inställda, menar han.810 

Framväxten av rehabiliteringsområdet dock fick fart under 1960-talet genom 
en rad utredningar inom området till exempel Centrala Rehabiliteringsbered-
ningen, 1960 års utredning om utbildningen av arbetsterapeuter.811 Centrala 
rehabiliteringsberedningen, 1962 omfattade tre huvudtankar: 1. bättre samord-
ning genom teamwork, man anförde att tidigare kunde en handikappad person 
slussas mellan olika instanser utan effektiv samverkan. Den medicinska rehabili-
teringen och den sociala arbetsvården utvecklades var för sig med skarpa grän-
ser dem emellan. 2. uppspårande verksamhet efter latenta eller manifesta handi-
kapp och 3. allmän preventiv planering för att förebygga eller lindra handikapp-
besvär, samhällsplanering812  

Medicinalstyrelsens generaldirektör Arthur Engel höll ett föredrag vid DVRs 
rehabiliteringskonferens 1962 om rehabilitering som sjukvårdens tredje fas. Den 
praktiskt medicinska verksamheten indelades i hälsovård, sjukvård sedan reha-
bilitering. Man hade enligt Engel sedan 1950-talet talat om rehabilitering (offici-
ellt introducerades den 1954 i Medicinalstyrelsens promemoria), den hade ju 
också funnits i vanförevården, tuberkulosvården och mentalsjukvården men nu 
utifrån ”nya signaler”.813 Det nya var lasarettsansluten medicinsk rehabilitering, 
tänkt som ett serviceorgan för samtliga medicinska specialiteter vid centrallasa-

                               
808 Även SOU 1945:775. Betänkande ang. arbetsvård åt beredskapsinvalider. Avg. av kommitténs 

för partiellt arbetsföra sjätte delegation. Socialdepartementet samt SOU 1947. Betänkandet 
med utredningar och förslag angående sysselsättnings- och arbetsterapi vid vissa sjukhus och 
vårdanstalter m.m,  se också Evertsson, 2002, s 162ff. 

809 Arbetsterapeuten, nr 10, 1968, s 293�301, samt fortsättning i nr 1, 1969, s 4�13, av Ingrid 
Nyström, 1956. 

810 Evertsson, 2002, s 155ff. 
811 SOU 1964:50. Centrala rehabiliteringsberedningen, SOU 1965:57. Samordnad rehabilitering 

del 3, Rehabiliterande insatser i näringslivet samt SOU 1962:50. Utbildning av arbetsterapeu-
ter. Betänkande avgivet av 1960 års arbetsterapeututredning, där också en eventuell samord-
ning med sjukgymnastikutbildningen utreddes.  

812 Svensk Handikapptidskrift, nr 3, 1968, s 3. 
813 Svensk Vanföretidskrift, nr 6�7, 1962, s 6. 
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rett. De resurser han nämnde var fysikalisk terapi, psykologi,814 kuratorsverk-
samhet, arbetsterapi och ortodonti och talpedagogik. Här skulle samarbets-
gruppen finnas det vill säga den behandlande läkaren samt rehabiliteringsstaben 
(representerar den speciella tekniken) samt arbetsvårdsassistenten. Konvale-
scentvård som ”soffliggarperiod” skulle bort, det skulle nu tvärtom vara aktiv, 
medveten rehabilitering. Han skrev också om att det behövdes sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter, socialkuratorer och psykologer, det var en stor organisation 
och att det rådde brist på dessa. En delning kunde ske i den medicinska rehabi-
literingen och arbets- och socialvården. Det betonades dock att detta var en 
administrativ delning som inte fick påverka rehabiliteringsprocessen. Vidare 
nämnde han den ”organiserade talvården” som nu lyftes fram i samarbete med 
Skolöverstyrelsen. Det framhölls att den var till för både barn och vuxna och 
utformades i intimt samarbete med skolorna och sökte nära kontakt med verk-
samheten för de psykisk utvecklingsstörda och cp-vården. Tidigare var det en-
dast möjligt att få talvård för sitt barn genom att skicka dem till Stockholm eller 
Göteborg och ha dem inackorderade där medan de fick talvård. Detta problem 
skulle nu lösas genom den lasarettsanslutna rehabiliteringen. Därmed lanserades 
också en ny akademisk utbildning till logoped, till deras hjälp skulle det finnas 
logopedassistenter eller talterapeuter (med pedagogisk grundutbildning med 
medicinsk påbyggnad). För att kunna bygga ut denna verksamhet snabbt var 
man tvungen att lösa bristen på läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. 
Vidare ansåg Medicinalstyrelsen att arbetsterapeuterna skulle ”utvecklas mer 
och mer till en funktionell terapi, närstående sjukgymnastiken”. Generaldirektö-
ren avslutade med att fastslå ”Rehabiliteringen är ett medicinskt framtidsfält, 
därom råder ingen tvekan.”815 Ett exempel på hur arbetsterapeuterna förhöll sig 
till den definition man förväntades att uppfylla kan man se utifrån vad en skri-
bent i tidskriften Arbetsterapeuten skrev 1959:  

Ett gott förslag tycker jag är att vi alla skaffar oss Folksams ’Hälsa och rehabili-
tering’ och gör oss förtrogna med en del av de krav, som kommer att ställas på 
oss i och med en utbyggd rehabilitering.816 

En fullt utbyggd lasarettsansluten medicinsk rehabilitering behövde sjukgym-
naster och arbetsterapeuter. Med jämna mellanrum från 1960-talets början pub-
liceras artiklar där man efterlyser dessa yrkesgrupper.817 Behovet var stort. Det 
fanns också behov av sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom provinsialläkar-
distrikten för att tillgodose de polikliniska behoven menade utredarna i 1958 års 
cp-utredning.818 Brist på annan kvalificerad personal kom också till uttryck vid 
                               
814 I Centrala Rehabiliteringsberedningen anlitades inte psykologisk expertis i utredningen, vilket 

SACO och Sveriges psykologförbund kritiserade, Psykolognytt, nr 2, 1965, s 25, 37. 
815 Svensk Vanföretidskrift, nr 6�7, 1962, s 9. 
816 Arbetsterapeuten, nr 1, 1959, s 9. 
817 Till exempel Svenska Läkartidningen, nr 49, 1965, s 4149�4156. 
818 SOU 1960:14 Cp-vården. På socialmedicinska studier grundade riktlinjer för vård och under-

visning av barn och ungdom med cerebral pares. 1958 års cp-utredning, s 115. 
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andra tillfällen vid samma tidpunkt där efterfrågan kunde iakttas på bland annat 
sjuksköterskor och en ny yrkeskategori logopeder, språklärare som skulle biträ-
da läkaren i behandlingar av personer med talrubbningar.819 Arbetsterapeuterna 
var före sjukgymnasterna med att få en utbildning för hjälppersonal, vilken 
hade inrättats 1966 i Jönköping, sjukgymnasterna lämnade senare ett förslag på 
dito för dem själva.820 

Arbetsterapeuterna fick således ett nytt symboliskt värde genom rehabiliter-
ingsdiskursen som på allvar tog fart efter de offentliga utredningarna i 1960-
talets mitt och inträdesbiljetten till området innebar en inordning i en ordning 
med arbetsetik som nav. Med andra ord försökte man på olika sätt att omdefinie-
ra sig. Man ville bort från det pedagogiska och hantverksmässiga arvet i riktning 
mot medicinen och den nya betydelsen av arbetsterapi som behandling och 
terapi.  

1958 var det ”hälsoår” och Folksam hade i anslutning till sitt 50-årsjubileum 
startat en landsomfattande upplysningskampanj i allmänt sjukdomsförebyggan-
de syfte och för att sprida kännedom om och stimulera till åtgärder för handi-
kappades rehabilitering. Rikskonferensen ”Hälsa och rehabilitering” inledde 
detta hälsoår och där Folksam givit ut en skrift med alla föredragen in extenso. 
Nyckelformuleringar här var ”Dagens fullsysselsättningssamhälle” och ”Den 
handikappade husmoderns rehabilitering är ett program av intresse för arbetste-
rapeuterna”. I föredragen omtalades arbetsterapin som sysselsättningsterapi och 
detta fick en skribent i tidskriften Arbetsterapeuten att reagera: ”Hur ska vi få 
bort den beteckningen?”, vidare reagerade hon mot att man skrivit att man 
”tillverkar prydnadsalster av olika slag” och hur sysselsättningsterapin kan beri-
ka tillvaron på olika sätt. Skribenten förvånas av hur ”litet man i Sverige känner 
till om arbetsterapi i egentlig mening” och menar att arbetsterapeuterna själva 
bör ta på sig del av skulden. Om de inte vet vad som menas med arbetsterapi 
menar hon att det finns det risk för att man inrättar andra slags terapier som 
bildnings-, socio-, sport- och andra terapiformer.821 Och vad arbetsterapi i 
egentlig mening är fick vi svar på tidigare, nämligen ”att endast den verksamhet, 
som ordinerats av medicinska eller socialmedicinska skäl och genomföres efter 
terapeutiska principer, är arbetsterapi”. 822 Detta är uttryck av en ortodox positione-
ring som utlösts av de kätterska angreppen från Folksams rikskonferens. 

Docenten Sven Werne, överläkare vid Sköldenborgsinstitutet (tidigare van-
föreanstalten i Helsingborg), gav sin syn på arbetsterapeuterna. Han skrev att 
arbetsterapeut inte fanns som beteckning om man går 10�15 år tillbaka. Deras 
arbete utfördes av oavlönade praktikanter i socialt arbete och skrev vidare: ”De 
socialt mångkunniga, frivilliga arbetsterapeuterna har försvunnit och lämnat 
rum för sysselsättningsterapeuter” och menar att de förutom kännedom om 
                               
819 Socialmedicinsk tidskrift, nr 4, 1961, s 167. 
820 Arbetsterapeuten, nr 5, 1967, s 114. 
821 Arbetsterapeuten, nr 1, 1959, s 9. 
822 Arbetsterapeuten, nr 10, 1968, s 293�301, samt fortsättning i nr 1, 1969, s 4�13, av Ingrid 

Nyström, 1956. 



218 

handaslöjd också hade kännedom om sociala förhållanden och arbetsmarknads-
förhållanden. De två sistnämnda egenskaperna menade han var primära för en 
arbetsterapeut. Den medicinska och funktionell-medicinska utbildningen samt 
utbildningen i hobbyyrken var sekundära. Han kommenterade propositionen 
om den nya arbetsterapeututbildningen och menade att det där skett en föränd-
ring, men att det fortfarande är alltför stor tyngdpunkt på hobbyutbildningen.823 
För arbetsterapeuterna innebar läkarnas ortodoxa positionering ”rättning i ledet” 
och det innebar att det var arbetsetiken som skulle följas. Och arbete var i detta 
ställningstagande inte längre slöjdhantverk utan industriarbete.  

Då sjukgymnasterna så att säga redan var inordnade i den medicinska ord-
ningen tycktes arbetsterapeuternas inordning bli en viktig fråga för medicinen. 
Ett intresse uttrycktes i en vilja att förändra utbildningen i samma anda. Och i 
diskussionerna och motiveringarna för olika ståndpunkter kom flera ortodoxa 
positioneringar till uttryck. I Socialmedicinsk tidskrift från 1960 skrev en läkare om 
arbetsterapins ställning och målsättning vid sjukhusen, eller snarare den oklara 
ställningen och målsättningen och menade att detta ledde till att arbetsterapeu-
ten utnyttjades på fel sätt. En annan bidragande orsak till denna problematik 
var den ”opreciserade utbildningsgången” för arbetsterapeuter och han jämför-
de de svenska förhållandena med de amerikanska och engelska, där arbetstera-
peuten tycktes ha samma ställning som sjukgymnasten samt en jämförbar ut-
bildning. Men konfliktsituationer kunde uppstå mellan dessa, därför behövde 
det klargöras vilka uppgifter de skulle ha och hur de skulle komplettera var-
andra. Men eftersom arbetsterapeuten hade lärarbakgrund, borde de enligt ho-
nom handledas och vidareutbildas av klinisk personal genom ”supervision”, 
som kunde ske genom konferenser och sittronder. Han skrev vidare att ”Av 
ålder är det läraren och inte medicinaren som arbetar med corticala struktu-
rer…”, och menade att lärarutbildningen bygger på erfarenheter som insamlats 
på ”friska” och ”normala” objekt. Enligt honom ställdes däremot arbetstera-
peuten i sin yrkesutövning inför ”sjuka”, ”neurotiska” eller andra avvikande 
objekt. Detta medförde att det inte var en lätt uppgift, särskilt om det inte finns 
insamlade erfarenheter angående sjuka människor.824 Här kan man se ett exem-
pel på hur den medicinska ordningen definierar arbetsterapeutens ställning i 
kraft av rehabiliteringsdiskursen och nya organiseringen av arbetsterapi vid 
sjukhus. Den pedagogiska gärningen omvandlas till behandling och terapi ordi-
nerad och övervakad av läkare. Samordningen med sjukgymnasterna innebär 
”rättning i ledet” avseende innehåll och autonomi, men samtidigt en konsekra-
tion, en helgad, tilldelad plats som endast är till för dem.  

Att dominansförhållandena gjorde sig gällande och det symboliska värdet 
hos medicinen värderades högt kan ses i ett reportage om utbildningen av ar-
betsterapeuter 1963, vilken handlade om elever från de tre arbetsterapeutkullar-

                               
823 Sveriges Landstings Tidskrift, nr 7, 1960, s 171, Sjukgymnasten, nr 4, 1961, s 23, Svenska 

Läkartidningen, nr 49, 1965, s 4149�4157, Arbetsterapeuten, nr 5, 1968, s 130. 
824 Socialmedicinsk tidskrift, nr 3, 1960, s 96�99. 
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na samma år. Eleverna berättade om varför de valt arbetsterapiutbildningen och 
vad de tyckte varit mest givande i utbildningen. Ingen av dem som intervjuades 
nämnde slöjden, utan det var medicinen. ”Man fick klart för sig under skolårets 
gång att just medicinska kunskaper är oerhört viktiga för en blivande arbetste-
rapeut”, sade en av studenterna.825 Ett annat exempel på hur man inrättar sig i 
ett ortodoxt tänkande kan hämtas från en artikel från 1968 i Arbetsterapeuten 
där man kan läsa: ”Att arbetsterapi i egentlig mening berör anstalter som lyder 
under Medicinalstyrelsen ligger i sakens natur”.826 

Att kunna knyta an till den teoretiska medicinen var ett fundamentalt villkor 
för konsekrationen av ortopederna tidigt i seklets början, vilket gällde för såväl 
sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna som kom tätt efter. Från läkarhåll kom 
det kraftiga påtryckningar under 1960-talet för en höjning av standarden och ett 
utökat innehåll i arbetsterapeututbildningen. Arbetsterapeuterna hade från bör-
jan hade sin kunskapskärna i ”sysselsättning och aktivitet”, vilket var en mycket 
praktisk inriktning i slöjd och hantverk. Man kan ana läkarnas vision med den 
medicinska rehabiliteringsmodellen för vuxna, vilket gick ut på att den sociala 
rehabiliteringen (arbetsvården) skulle ta vid efter det att den medicinska rehabi-
literingen var färdig, (en återanpassning till samhälle och arbetsliv), vilket var 
arbetsterapeutens område. Men i (re)habiliteringen för barn kunde man ju inte 
tala om arbetsvård utan där var skolan och förskola som platserna för social 
rehabilitering. Frågan blev då vad arbetsterapeutens uppgifter med barn innebar 
och hur det förhöll sig till det förskollärarna gjorde.  

Arbetsterapeuternas symboliska kapital 
En symboliskt viktig händelse för rehabiliteringsområdet var inrättandet av en 
professur i medicinsk rehabilitering 1965.827 Man fick också igenom en registre-
ring av verksamma arbetsterapeuter 1954 hos Medicinalstyrelsen. Detta följde 
samma logik som läkare och övrig medicinalpersonal använt i strävan efter 
erkännande och legitimitet. Diskussioner om broscher och arbetsdräkt stärkte 
mobiliseringsprocessen i att ena gruppen. Bildandet av habiliteringssektionen 
under 1970-talets början var också en strategi i att ena arbetsterapeuterna som 
arbetade med handikappade barn. ADL-begreppet importerades från interna-
tionella kretsar och användes flitigt. Namn på metoder och praktisk verksamhet 
fungerar marknadsförande och ger en tydlig profil åt yrkesgruppens praktik. Att 
observera barnen i ett ADL-syfte innebar att man talade om kartläggningsfor-
mulär som ett ”status”. 

Arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna fick egen forskarutbildning vid 
medicinska fakulteten 1976 vid Göteborgs universitet, inom ämnet medicinsk 
rehabilitering.828 Arbetsterapeuterna ökade sitt symboliska kapital dels genom 

                               
825 Arbetsterapeuten, nr 6, 1963, s 5. 
826 Arbetsterapeuten, nr 10, 1968, s 293�301. 
827 Sjukgymnasten, nr 4, 1964, s 2�3. 
828 Arbetsterapeuten, nr 8, 1976, s 14�15. 
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konsekrationen utifrån rehabiliteringens framväxt och utbyggnad, men också 
genom deras villighet att erkänna läkarens suveränitet och anammande av den 
medicinska vetenskapliga specialiseringslogiken. Med den längre utbildningen 
öppnades också dörren mot de internationella arbetsterapeuterna WFOT, vilka 
de först tillhört men sedan nekats tillhöra eftersom de hade för kort utbildning i 
samband med förkortningen av utbildningen.829 

Deras omdefinition till medicinsk ”hjälpkraft” var avgörande. Terapi och 
behandling bestod i både slöjd- och hantverksarbete och industriarbete inom 
arbetsvården. Rehabiliteringsdiskursen pekade på en nyorientering från att ha 
stimulerat skapande till att stimulera ett producerande arbete. Rehabiliteringslä-
karna var engagerade i deras utveckling och visade intresse för deras utbildning, 
de ville höja utbildningsnivån och föra fram arbetsterapeuterna som en del i det 
medicinska framtidsfältet. Det pris arbetsterapeuterna fick betala för denna 
”gåva” var dock minskad autonomi. Men för gruppen arbetsterapeuter innebar 
denna omdefiniering samtidigt en mobiliserande och identitetsskapande hand-
ling.  

Sjukgymnasterna 
Ordföranden för LSR � Legitimerade sjukgymnasters riksförbund blickade 1970 
tillbaka på 1960-talet som en tid för fördjupad facklig verksamhet, speciellt i 
utbildningsfrågan.830 Det hon syftade på var att man hade inom förbundet väckt 
frågan om sjukgymnasternas utbildningsnivå och kvalitetskrav i utbildningen, 
erhållit snabb backup av läkarkåren som såg till att förstärka den vetenskapliga 
kopplingen, det vill säga en närmare anknytning till medicinen. Fackföreningen 
hade också i början av 1970 utarbetat också befattningsbeskrivningar för arbets-
ledande funktioner, ”chefsgymnaster”.831  

Under 1960-talet publicerades få artiklar med facklig kamplusta, undantaget 
var artiklar som jag tar upp senare i detta avsnitt, vilka handlade om utbildning-
en. Senare under 1970-talet var fortfarande utbildningen en het fråga, avseende 
kravet på treårig utbildning. En annan fråga som förbundet arbetade med under 
1970-talet var specialistbehörighet. 1978 blev det möjligt att söka behörighets-
prövning för specialistkompetens på den första nivån, som innebar behörighet 
med rätt att ange speciell inriktning. Den andra nivån som skulle omfatta specialistbe-
hörighet, ville man vid denna tidpunkt vänta med eftersom man ville invänta de 
utredningar som pågick inom området.832 

Som tabellen nedan visar är det ingen dramatisk ökning av sjukgymnaster 
under den här tiden. En slutsats man dra är att sjukgymnasterna balanserat 
frågan om tillgång och efterfrågan på ett framgångsrikt sätt. När man talat om 

                               
829 Evertsson, 2002, s 213 
830 Sjukgymnasten, nr 1, 1970, s 2�3. 
831 Sjukgymnasten, nr 3, 1970, s 122. 
832 Sjukgymnasten, nr 6, 1976, s 7; nr 4, 1977, s 7�9; samt nr 4, 1978, s 5, 12. 
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bristen på sjukgymnaster finns det två slags brister som träder fram. Den ena är 
talet på brist på tjänster till exempel under 1970-talet inom omsorgsvård och 
psykiatrisk vård. Talade man däremot om brist på sjukgymnaster till exempel 
inom den sjukhusanslutna hälso- och sjukvården, så handlade det om att det 
fanns tjänster, men inga sjukgymnaster att tillgå. Och det intressanta var att LSR 
inte drivit den senare frågan, det har bland annat landstingen gjort, men där-
emot drev fackföreningen på när det rörde sig om brist på tjänster inom områ-
den där sjukgymnastiken ville in. På så sätt kunde en hög nivå på efterfrågan 
hållas uppe. 

Tabell 8. Antal sjukgymnaster 1950�1977 samt Medlemsantal i LSR 1980.  
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1977 1980 

1 1001 1 4001 1 8001 2 3001 2 6001 4 0001 4 3001 5 9522

1 Medlemsantalet i Legitimerade sjukgymnasters riksförbund 1980833 
2 Antal verksamma sjukgymnaster 1950�1977 834 

Efter en kongress ordnad av Riksförbundet för cp-barn 1968 bildade fyrtio 
sjukgymnaster en sektion � cp-sjukgymnasterna.835 1970 företog sjukgymnas-
terna en diskussion om vidareutbildning av legitimerade sjukgymnaster inom 
vården för rörelsehindrade. De som anslutit till mötet beslutade att bilda en 
sektion inom fackförbundet � LSRs sektion för habilitering av rörelsehindrade 
barn och ungdomar. En arbetsgrupp inom sektionen bildades och fick till upp-
drag att ge förslag på en vidareutbildning till året därpå. Man skulle därmed 
upprätta förslag på litteraturlistor i samråd med erfarna barnneurologer inom 
området och de skulle också skickas ut på remiss i förbundet. Man bestämde sig 
också för att försöka få till stånd regelbundna kurser i ”Bobath-”, ”Vojta-” och 
”Lewittmetodik” samt ”PNF-” och ”E-kurser”. Att få gå som auskultant var 
också en strategi att få kvalitet i utbildningen. Examensbevis skulle man få efter 
avslutad kurs. I diskussionerna av vidareutbildningen sneglade man på speciallä-
rarnas och specialförskollärarnas vidareutbildningar. Även ett eventuellt samgå-
ende med förskollärares eller arbetsterapeuternas vidareutbildningar var till 
diskussion, men många befarade att den specifika specialistutbildningstanken 
skulle komma bort om man vände sig till flera personalkategorier.836 LSRs före-
ning för habiliteringsgymnaster bildades officiellt i maj 1971, de var då ett åt-
tiotal sjukgymnaster som var verksamma inom habilitering. Som huvudsaklig 
informationskanal sades bli RBUs medlemstidning CP-nytt men det skulle före-
komma information från delföreningarna genom den egna tidskriften Sjukgym-

                               
833 Bellner, 1991, s 9. 
834 Medicinalpersonal 1950�1977, uppgifter från Socialstyrelsen och Landstingsförbundet, Soci-

almedicinsk tidskrift, nr 9, 1979, s 510. En mer detaljerad beskrivning och jämförelse med 
andra yrkeskategorierna ges i avsnittet ”Statistik av yrkesverksamhet och utbildning” i kapitlet 
”Den sociala ordningen”. 

835 CP-nytt, nr 2, 1968, s 27. 
836 Sjukgymnasten, nr 7�8, 1970, s 404�405. 
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nasten.837 Senare på hösten samma år var 261 verksamma habiliteringsgymnaster 
medlemmar. Föreningen Sveriges Arbetsterapeuter bildade också en habilite-
ringssektion vid samma tid.838 De två gjorde en del gemensamma aktiviteter, till 
exempel framställan till Skolöverstyrelsen för fördjupningsdel i YPI-kursen.839 
Habiliteringssektionen gjorde det första numret i Sjukgymnasten 1973 till ett 
temanummer om habilitering. Samma år övertog Socialstyrelsen sektionens kurs 
om introduktion till cp-behandling, en tvåveckorskurs som sektionen utveck-
lat.840 1977 fanns det 400 medlemmar i sektionen. Man hade som huvuduppgift 
att anordna kurser för sina medlemmar, till exempel ”Vojta-”, ”Bobath-” samt 
neurofysiologisk behandling av barn och ungdomar, för att nämna några. Sek-
tionen fungerade också som remissinstans i frågor som rörde habilitering.841 
Sektionens strategi att göra regelbundna temanummer bidrog till att göra del-
området tydlig för andra sjukgymnastkollegor, vilket var viktigt att visa för att få 
de andras stöd i deras legitimitet.842 

Namnen på funktionsterapeuterna eller rehabiliteringsyrkena har bestått 
trots flera namnbytesfunderingar. Sjukgymnasterna funderade på att byta namn 
till fysioterapeuter. Arbetsterapeuterna tillsatte en kommitté om namnbyte och 
skickade ut förfrågningar till en mängd myndigheter och organisationer om 
synpunkter på ett eventuellt namnbyte till ergoterapeuter.843  

Sjukgymnastisk habiliteringspraktik 
En av de första artiklarna på 1960-talet man träffar på om handikappade barn i 
genomgången av tidskriften Sjukgymnasten, var skriven av sjukgymnasten Mo-
nica Steen under titeln ”Behandlingen av cp-barn. Betydelsen av differentierad 
motorisk diagnos”. Steen beskrev arbetet med behandlingen av cp-barn utifrån 
ett samarbete i cp-team: 

 
För cp-vårdens olika terapeuter: sjukgymnaster, förskollärare, lärare och taltera-
peuter är det av stort värde att inte bara veta varje cp-barns neurologiska 
huvuddiagnos utan också i detalj ha kännedom om de olika motoriska sympto-
men.844 

Barnet skulle regelbundet diskuteras vid konferenser där samtliga teammed-
lemmar ingick. Även den läkare som ansvarade för barnet borde ingå i teamet 
och vara barnläkare, då denne vid specialkonferenser kunna diskutera med 
andra läkare som var knutna till cp-vården, som till exempel ortopeder, barn-
psykiatrikern eller foniatrikern. För cp-barnen ansågs sjukgymnastiken vara den 

                               
837 Sjukgymnasten, informationsblad, september 1971, s 5. 
838 CP-nytt, 1971, s 27. Notis om habiliteringssektion. 
839 Sjukgymnasten, nr 7�8, 1972, s 340. 
840 Sjukgymnasten, nr 1, 1973. 
841 Sjukgymnasten, nr 11, 1977, s 12�13. 
842 Sjukgymnasten, nr 1, 1973; nr 11, 1977. 
843 Arbetsterapeuten, nr 10, 1973, s 569�571. 
844 Sjukgymnasten, nr 9, 1960, s 2�7. 
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mest grundläggande, enligt Steen. Det var också viktigt att de övriga teammed-
lemmarna hade en ingående kännedom om varandras arbete och att man i trä-
ningen använder samma metod, i annat fall kunde man skada varandras arbete. 
Man betonade samarbetet i teamet och samarbetet med föräldrar, för de senare 
ansågs upplysningskurser för föräldrar särskilt givande för alla parter. Behand-
lingen för dessa barn var i huvudsak träning innan och efter operationer, inträ-
ning av skyddsreflexer, träna barnet att kunna släppa och gripa. I det senare 
förelåg ett intimt samarbete mellan sjukgymnast och förskollärare. Även träning 
av öga-hand koordination, hämning av reflexer och foniatrisk behandling. I den 
senare var talterapeuten viktig som samarbetspartner till sjukgymnasten. I arti-
keln beskrevs vidare hur man utifrån den differentierade diagnosen tränade 
barnen optimalt. En tidig diagnos innebar att man kunde vinna tid och kunna 
starta med en allmängiltig träning så fort som möjligt.845 I början av 1960-talet 
började det också dyka upp artiklar om polio- och cp-skadade barn som fick 
regelbundna tillfällen att rida på hästar som frivilliga ryttare ställt till förfogande 
för barnen. Det visade sig att detta var en alldeles utmärkt terapiform för de lite 
äldre barnen, de tränade kroppshållning, bålen, gripövningar och balans utan att 
behöva tänka på det. Inspirationen kom från Danmark.846 När den tredje nor-
diska cp-konferensen hölls i Göteborg 1960 hade också sjukgymnasterna en 
egen session, där det huvudsakliga innehållet var hemprogram och föräldrain-
struktion.847 I mitten på 1960-talet knöts också sjukgymnast till anpassningskur-
ser på DVRs kursgård/rekreationshem i Vejbystrand.848 

En annan sjukgymnastpionjär inom cp-vården var Elisabeth Spencer, som 
var verksam i Jönköping vid centrallasarettets barnklinik. En regelbunden kon-
takt fanns med Bräcke Östergård på regionplanet och med sjukgymnaster, lära-
re och med hemmen på länsnivå. Spencer lyfte fram sjukgymnastens roll, inte 
bara som behandlande utan också patientens kontaktperson gentemot omgiv-
ningen, till exempel föräldrar och familjen i övrigt, hemortslasarettet, regionan-
stalten, sociala instanser, förskolan/vanlig skola/specialskola, yrkesutbildning 
eller annan arbetsvårdande åtgärd. Hon menade också att ett gott samarbete 
kännetecknas av att sjukgymnasten och förskolläraren betraktar varandra som 
kollegor, att man säger: ”min förskollärarkollega”, det är i cp-vården det ge-
mensamma finns. ”Yrkena möts i vården av barnet!”849  

Under 1967 publiceras artiklar där man börjar tala mer om att cp-vården 
skulle komma att ingå i ett vidare begrepp, nämligen pediatrisk habilitering eller 
barnhabilitering. För sjukgymnasternas del handlade det om att specialutbilda 
sig när det gäller barnet och dess utvecklingsfaser och psykomotoriska utveck-
ling. Dessutom krävdes det mer kunskap om de tillkommande handikappen 
som talrubbning, psykisk utvecklingsstörning och kramper. Under den här tiden 
                               
845 Ibid. 
846 Sjukgymnasten, nr 6�7, 1960, s 9�10, CP-nytt, nr 2, 1963, s 5�6, nr 1, 1966. 
847 CP-nytt, nr 1, 1961. (ingen sidnumrering). 
848 Svensk vanföretidskrift, nr 8, 1964. 
849 Sjukgymnasten, nr 7�8, 1964, s 17�19. 
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rådde det sjukgymnastbrist och det framhölls också att det är orimligt att tänka 
sig att varje ort i landet skulle ha en egen habiliteringssjukgymnast utan läns-
gymnasten skulle fungera som en länk mellan den ”vanliga” sjukgymnasten och 
regionvårdshabiliteringen. Denne skulle också fungera som konsult inom den 
pediatriska habiliteringen och också som mellanlänk mellan sluten och öppen-
vård samt att anordna fortbildning tillsammans med läkare inom den pediatris-
ka habiliteringen.  

Sjukgymnastiken inom den pediatriska habiliteringen hämtade bland annat 
inspiration från USA. Margit Evers hade besökt The Institutes for the Achie-
vement of Human potential med dr Doman i spetsen och dr Delacato, vilka 
arbetade vidare utifrån Temple Fays grundtankar om neurologi från 1930-talet. 
De hade utvecklat ett särskilt utvecklingsschema (the Doman-Delacato Deve-
lopmental Profile), där man kan få en profil på barnets aktuella status, barnet 
tränas sedan (av sjukgymnast och föräldrar) och resultaten kan jämföras med 
den gamla profilen.850 Vid Folke Bernadottehemmet hade sjukgymnasten och 
förskolläraren till exempel utvecklat ett eget bedömningsinstrument som mätte 
framsteg och habiliteringsmöjligheter baserad på olika teorier omkring barns 
utveckling vad gällde tal, motorik, förståelse och perception.851  

Paret Karl och Berta Bobath var också förgrundsfigurer för den sjukgymnas-
tiska behandling som utvecklades för cp-skadade barn. Grundtanken var att de 
sjukgymnastiska övningarna skulle ingå i den dagliga rutinen och utspridd över 
hela dagen, därför blev föräldrarnas inblandning nödvändig. Den mest genom-
gripande metoden ansågs Petömetoden vara, lanserad av professor Andreas 
Petö, Budapest. All aktivitet skulle gå i metodens tecken, därför krävdes det att 
barnen bodde på internat. Där tränades barnen att klara sig själv och bli obero-
ende av hjälp. Mekaniska hjälpmedel var inte tillåtna utan barnen fick hålla sig 
fast vid britsarna eller stolarna tills de kan gå själva. Rörelsepedagogerna, kon-
duktorerna, som levde helt med sina grupper blev i detta arbete avlösta var 
sjätte timme även på natten. ”Varje konduktor är på en gång lärarinna, sjuk-
gymnast, sysselsättningsterapeut och talpedagog” De hade en fyraårig universi-
tetsutbildning med praktik vid institutet. En tredje variant av metoder hade 
utvecklats av Temple Fay, Doman och Vojta som betonade ”amfibierörelserna” 
och ”kryp- och kravlanderörelser”.852  

Kurser för sjukgymnaster anordnades till exempel av sjukgymnasternas fack-
förbund LSR 1967 på initiativ av Elisabeth Spencer, omtalad cp-entusiast. Kur-
sens namn hette ”Pediatrisk habilitering, med särskild vikt vid PNF och andra 
behandlingsmetoder”.853 Huvudföreläsaren var Sophie Levitt, andra föreläsare 

                               
850 CP-nytt, nr 1, 1966, s 24�28, samt Sjukgymnasten, nr 11, 1967, s 20�24. 
851 Sjukgymnasten, nr 5, 1968, s 4�14. 
852 CP-nytt, nr 1, 1969, s 9�13 samt Sjukgymnasten, nr 10, 1969, s 441�443. 
853 CP-nytt, nr 3, 1967, s 11�12, samma kurs sammanfattades och kommenterades i ytterligare en 

artikel i tidskriften. CP-nytt, nr 3, 1967, s 13�15. PNF= Proprioceptiv neuromuscular facili-
teringsbehandling samt i sjukgymnasternas egen tidskrift Sjukgymnasten, nr 11, 1967, s 
16�18. 
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var bland andra Evert Knutsson, Bengt Hagberg, Monica Steen, Ingemar Olow, 
Bo Ingberg Elsa Robertsson och Margit Evers.854 

En artikel i CP-nytt handlade om konferensen Das spastisch gelähmte Kind i 
Düsseldorf 1969, vilken samlade specialister från olika länder. Under doktor 
Vojtas föreläsning demonstrerades goda exempel på lyckade behandlingar av 
små barn och diagnosticering och behandling på mycket små spädbarn. Gym-
nastikdirektören Margit Evers skrev:  

 
…men då var det inte längre möjligt att följa med mer än för några få som satt 
mitt framför honom. Slutligen störtade sig en del åskådare fram mot borden i 
sin iver att se alla detaljer. Men vid det laget kände man sig redan övertygad om 
att här startar man på tidigast möjliga stadium och själva enkelheten i arbetets få 
moment verkade bestickande. Arbetet lärs ut till föräldrarna, medan sjukgym-
nasten fungerar som lärare och övervakare.855 

Entusiasmen gick inte att ta fel på, men hur skulle man göra i fortsättningen? 
Dilemmat beskrevs vidare av Evers:  

 
Så nu bör vi lära oss behandla spädbarn enligt dr Vojta, helst också kunna ställa 
diagnosen själva eller kan vi våga hoppas på en svensk dr Vojta? Detta medan vi 
försöker ta hand om våra cp-barn på bästa möjliga sätt.856 

I relation till den som bestämmer, kunde de inte med självklar auktoritet be-
stämma att det var just denna metod de skulle inrikta sig på i framtiden, utan 
uttalandet visar på att de är beroende av läkarnas ordination. Hade sjukgymnasti-
ken varit en egen medicinsk specialitet, hade denna fråga aldrig ställts.  

I början av 1970-talet framhölls bristen på sjukgymnaster inom omsorgerna 
för utvecklingsstörda,857 i en del fall hade man löst bristen med privatpraktise-
rande sjukgymnaster. Som cp-sjukgymnast för ett län kunde arbetet med de 
flerhandikappade innefatta mer än bara sjukgymnastiska behandlingar. Arbets-
uppgifterna var till exempel personalutbildning riktade till verksam personal 
med ämnena: rörelseanatomi, lyftteknik, patientaktivering och kontrakturprofy-
lax i både teori och praktik. Sjukgymnastassistenter utförde behandlingsarbetet 
och träningsarbetet kunde skötas av dessa assistenter tillsammans med övrig 
vårdpersonal vid vårdhemmen. I artikeln talades det också om ett gemensamt 
arbete, man ville inte att de olika personalgrupperna skulle arbeta isolerat. Även 
kontakter med det medicinska teamet avseende bedömningar var vanliga. För-
äldrakontakter ansågs viktiga, men var försummade. Det fanns inga sjukgym-
nastiska metoder för utvecklingsstörda skrev man i artikeln, men det vore inte 
heller riktig att formulera någon sådan heller, eftersom sjukgymnasterna ställdes 

                               
854 CP-nytt, nr 3, 1967, s 11. 
855 CP-nytt, nr 1, 1969, s 9�10. 
856 CP-nytt, nr 1, 1969, s 9�10. 
857 Det fanns också brist inom den psykiatriska vården i början av 1970-talet, Landstingens tid-

skrift, nr 8, 1971, s 17. 
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inför så olika problem att de ständigt var tvungna att söka nya lösningar ansåg 
man.  

Men allmänt användes Bobathmetoden, som syftade till att hämma abnorma 
reflexer och stimulera de normala reflexerna. Men inte heller den kunde anses 
räcka eftersom barnen behövde också språkliga stimuli, mycket kroppskontakt, 
musik och lek.858 Ett antal år senare, i slutet på 1970-talet kom en artikel om 
sjukgymnastens roll inom omsorgsvården, skriven av en chefsgymnast. Sjuk-
gymnasten skulle ses som det ”motoriska ögat” i arbetslaget och det bästa sättet 
att utnyttja hennes kompetens är att använda ”förlängda armar”. Armarna skul-
le utgöras av hjälppersonal, vårdare, lärare och föräldrar. Den gamla föreställ-
ningen om sjukgymnastik en gång i veckan skulle inte fungera i ett sådant arbete 
utan att det nu handlade om att se hur man kan anpassa den fysiska och sociala 
miljön till optimala simulanssituationer för ”sensomotorisk” utveckling. Man 
betonade också en tidig insats för de små barnen, det fanns en tendens att lä-
karna dröjde med en diagnos eftersom de hade svårt att uttala en prognos, men 
detta borde inte hindra barnen rätt till tidiga stimulerade åtgärder.859 Året därpå 
följdes detta tema upp av ytterligare en artikel om sjukgymnasten inom om-
sorgsvården. De formella rollerna och befattningsbeskrivningarna uppfattades 
som hinder i det arbetssätt man ansåg nödvändigt, eftersom man hade ansvar 
för att anpassa den fysiska och sociala miljön till optimala simulanssituationer 
för att främja den motoriska utvecklingen. Sjukgymnasten var nu tvungen att 
”lägga sig i” det vill säga diskutera och ta kontakt med andra yrkesgrupper. 
Skribenterna menade att: ”Idealet vore om vi alla kunde lämna våra formella 
roller.” Vidare beskrevs hur man fick in den motoriska stimuleringen vid sidan 
av den regelrätta behandlingen. Detta kunde vara skogspromenader, ridning 
och sommarläger.860 

I tidskriften fortsatte det komma mer och mer artiklar från sjukgymnaster 
verksamma inom habilitering om olika behandlingsformer för olika handikapp, 
till exempel barn med perceptionsstörningar,861 användning av vibration i be-
handlingen av cp-barn862, allmänna synpunkter på behandling av muskeldystro-
fi863 och juvenil reumatoid artrit.864 Flera artiklar om Bobathbehandling kom 
också.865 

Ett annat viktigt namn var Britta Holle, som var ”overfysioterapeut” inom 
barnhabiliteringen i Danmark. Hon gav 1970 ut en bok om ”Barnets motoriske 
utveckling � normale och retarderede � praktisk vejledning.866 

                               
858 FUB-kontakt, nr 6, 1970, s 16�18. 
859 Sjukgymnasten, nr 11, 1977, s 36�37. 
860 Sjukgymnasten, nr 13, 1978, s 15�17. 
861 Sjukgymnasten, nr 2, 1973, s 70�71. 
862 Sjukgymnasten, nr, 1, 1973, s 16�21. 
863 Sjukgymnasten, nr 2, 1973, s 74�80. 
864 Sjukgymnasten, nr 6, 1973, s 343�349. 
865 Sjukgymnasten, nr 3, 1974, s 16; 17�21, nr 11, 1977, s 26, nr 11, 1977, s 24�25.  
866 Sjukgymnasten, nr 10, 1970, s 500�501. 
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Ortodoxa och heterodoxa positioneringar hos sjukgymnasterna 
Det första exemplet jag vill lyfta fram är ortodoxa positioneringar och som 
handlar om att rehabiliteringsläkarna gör sig till representanter och ledare för sjukgym-
nastiken (och senare arbetsterapeuterna). I egenskap av lärare i sjukgymnastik 
och överläkare vid Karolinska sjukhuset för fysikalisk medicin skrev Harald 
Brodin en artikel om arbetsledning för funktionsterapeuter (sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter). Han menade att dels är det viktigt ”att läkare känner till deras 
diagnostiska och terapeutiska resurser, lär sig utnyttja dem och hjälper till ge-
nom fortbildning utöka dem.” Läkarna måste med andra ord fungera som ar-
betsledare för dem, var budskapet. Allt arbete utfördes ju endast efter läkares 
ordination. I artikeln föreslås att på sjukhus bilda arbetslag med läkare som 
arbetsledare, därefter en förste sjukgymnast, en förste arbetsterapeut, sjukgym-
naster, arbetsterapeuter och terapibiträden. I de fall sjukhuset är stort kunde en 
central enhet inrättas med en överläkare som arbetsledare och därefter en 
chefsgymnast och en chefsarbetsterapeut samordnar sjukhusets funktionsmedi-
cinska problem. I den öppna vården torde sammansättningen i stort vara som 
på sjukhus men där funktionsterapeuten skulle vara en legitimerad sjukgym-
nast.867  

Ett senare exempel på samma tema visar följande avsnitt. Jag har i tidigare 
kapitel beskrivit att Lingsjukgymnasterna utkonkurrerades av de ortopediskt 
inriktade sjukgymnasterna och de i sin tur underordnades ortopedin i början av 
1900-talet. När Olle Höök, professorn i medicinsk rehabilitering 1977868 och 
1979 skrev om arbetsterapins och sjukgymnasternas historiska utveckling, 
nämndes inte ett ord om denna dramatiska kamp, utan beskrivs på följande vis:  

 
Vad utbildningen beträffar, så skapade Ling redan 1813 sitt Kungliga gymnas-
tiska centralinstitut med både frisk- och sjukgymnastik. Under 1800-talet ge-
nomgick institutet en omfattande omdaning. Det var dock först år 1934 som 
man definitivt delade upp undervisningen i gymnastiklärar- och sjukgymnastik-
linje.869 

Men det Höök inte berättar är att det var just under denna ”omdaning” som 
sjukgymnastiken förlorade sin möjlighet att bli en medicinsk specialitet och 
istället blev en ”hjälpkraft” till läkarna.870 Denna del av sjukgymnasternas histo-
ria var säkert okänd för denna läkare eller i varje fall inte funktionell i denna 
(om)definiering av sjukgymnasterna som en självklar ”hjälpkraft” med läkarna 
som talesmän. 

Ett exempel på heterodoxa positioneringar eller kätterska angrepp som tvingar 
fram en ortodox positionering, kan förslaget från de sakkunniga i 1960 års ut-
redning om arbetsterapeuterna utgöra, när de rekommenderade en gemensam 

                               
867 Läkartidningen, nr 37, 1970, s 4100. 
868 Sjukgymnasten, nr 6, 1977, s 6�10. 
869 Socialmedicinsk tidskrift, nr 9, 1979, s 509. 
870 Holme, 1996, s 190ff. 
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utbildning för sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna, med studentexamen 
som inträdeskrav.871 Ett förslag på nytt sjukgymnastikinstitut i Göteborg aktua-
liserades också i förslaget. En lång rad av ortodoxa positioneringar följde av detta. 
LSR � Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund protesterade, dels beroende 
på det helt skilda undervisningsinnehåll som skulle behandlas, men framförallt 
beroende på skillnad avseende teoretisk förkunskapsnivå mellan eleverna. Ar-
betsterapeuteleverna behövde endast ha grundskoleutbildning, även om man i 
propositionen rekommenderade kompletteringskurser i matematik, fysik, kemi, 
biologi och engelska.872 Utbyggnaden av Göteborgsinstitutet blev konfliktfylld. 
Det var tänkt så att den skulle inordnas i yrkesskoleorganisationen med Skol-
överstyrelsen som tillsynsmyndighet (till skillnad från de två instituten i Stock-
holm och Lund som sorterade under universitetskanslerämbetet). LSR skrev: 
”Även om utbildningen skulle vara anknuten till medicinsk fakultet kommer 
ändå utbildningens karaktär av vårdyrkesskola att på sikt får menliga konse-
kvenser,” menade man och hävdade att universitetsorganisationen ser till att 
undervisningen håller en hög nivå till skillnad från yrkesskoleorganisationen. 
Och om förslaget ändå skulle drivas igenom hotade man med att ingen av de 
sjukgymnaster som skulle komma ifråga för undervisningen där, inte skulle 
ställa sig till förfogande. Skrivelser till SACOs styrelse skickades för deras stöd i 
frågan. Styrelsen stödde sjukgymnasterna och bad Svenska Läkarförbundet tillse 
att ingen av deras medlemmar skulle engagera sig i undervisningen så länge den 
nuvarande organisationen är oförändrad.873 Under slutet på 1966 meddelades att 
ingen utbildning skulle startas läsåret 1967 beroende på att man saknade ”läkar-
lärartjänster”. Göteborgsinstitutet togs vid ett flertal tillfällen upp till avskräck-
ande exempel. I takt med att behoven av arbetsterapeuter och sjukgymnaster 
ökade visade huvudmännen intresse för fler utbildningar, men för att det inte 
skulle ske samma misstag som skett i Göteborg engagerade sig bland annat 
Rehabiliteringsläkarföreningen som sände ut en skrivelse till samtliga sjukvårds-
huvudmän. Man menade att en sådan utbildning förutsätter att en fungerande 
rehabiliteringsklinik finns på platsen och att ett tillräckligt antal läkar-
lärartjänster ska finnas för de kliniska ämnena. Man poängterade också att det 
är olämpligt att förlägga utbildning till de orter som saknar anatomisk universi-
tetsinstitution och kliniskt-fysiologiskt centrallaboratorium eller fysiologisk 
universitetsinstitution. Vidare skrev man att Göteborgsinstitutet behövde 1009 
timmar om året i rehabilitering samt arbets- och rörelseterapi och för dessa 
ämnen var det läkare som skulle ansvara för undervisningen. Sekreteraren i 
Rehabiliteringsläkarföreningen, överläkare Helander på Sahlgrenska sjukhuset 
sade: ”Vi vill därför varna för att starta utbildning där inte de nämnda förutsätt-
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utredning, s 185, se det föregående kapitlet. 
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873 Sjukgymnasten, nr 1, 1965, s 5�7. 
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ningarna finns. Vi tror att det är lyckligare med en kvantitativt större utbildning 
koncentrerad till de orter som uppfyller kraven”.874 

Ungefär samtidigt med detta tillsatte LSR � Legitimerade Sjukgymnasters 
Riksförbund en kommitté med uppdrag att analysera kraven på sjukgymnasti-
kens innehåll, inträdeskrav och ev. vidareutbildning. Slutsatserna var att man 
ville få utbildningen treårig, med förlängning av både den kliniska praktiken och 
tiden för de teoretiska studierna. Inträdeskraven skulle vara i nivå med andra 
universitetsutbildningar. När det gällde vidareutbildning hade man förslag på tre 
vägar som skulle vara möjliga för sjukgymnasterna, 1. en kontinuerlig fortbild-
ning, 2. ettårig påbyggnad avsedd för specialisering och 3. inrättande av forskar-
assistenttjänster för sjukgymnaster. Kommittén anförde till sist att man önskade 
fortsatt utredning av frågan av Kungl. M:t framförallt avseende den akademiska 
meriteringen.875 I kommittén satt bland annat en representant från Läkarför-
bundet, laborator Ulrich Moritz som senare skrev en artikel i Läkartidningen 
om sjukgymnastutbildningens situation. Den hade nämligen debatterats vid 
LSRs årsmöte genom en estraddebatt med inbjudna gäster, med anledning av att 
Skolöverstyrelsen inkommit med ett nytt förslag till sjukgymnastutbildning att 
tillämpas på kommunala yrkesskolor och att de samlade erfarenheterna från den 
första tiden för Göteborgsinstitutet behövde diskuteras. I debatten hänvisade 
man till att hälso- och sjukvårdens krav på sjukgymnasten ökat och det fordras 
en kunskapsnivå motsvarande medicine kandidat eller högre. Detta gick inte 
ihop med dagens utbildning som var tvåårig, menade man. Man avfärdade den 
nya organisationen i Göteborg som ett experiment som inte lyckats och fram-
förde återigen kraven på bland annat medicinsk anknytning, kompetenta lärare 
och en förlängning av utbildningen till tre år.876 Något senare kom en artikel till 
i Läkartidningen, denna gång just från Göteborg. Den ansvarige professorn 
Tore Broman talar om ett ”förtvivlat läge” och menade att det finns lärare men 
inga pengar. Den nytillträdde professorn i medicinsk rehabilitering Olle Höök 
fick göra en ”brandkårsutryckning” för att rädda undervisningen den första 
tiden. I artikeln räknas det upp ”tillfälliga tjänster” som besatts av läkare med 
olika inriktning (en läkare som lektor i anatomi, en i fysiologi, en som huvudlä-
rare i rörelseterapi och sjukgymnastik samt motsvarande i arbetsterapi). Broman 
efterlyste också tjänster som inte fanns vid de andra instituten, så som intern-
medicin, lärare i psykiatri och medicinsk psykologi, och tillade: ”Från läkarhåll 
har vi för länge sedan deklarerat, att det inte går att bygga upp en utbildning på 
så lösa boliner, men vi är trots allt villiga att göra allt vad som står i vår makt att 
kara krisen för elevernas skull”.877 Slutligen fick Göteborgsinstitutet de tjänster 
man önskat och som fanns vid de andra sjukgymnastikinstituten, dessutom 
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tillkom laboratorns område till att förutom rörelseterapi också omfatta rehabili-
tering.878  

Men kampen för att förbättra och vetenskapliggöra sjukgymnastiken fortsat-
te, i artikeln ”Sjukgymnastutbildning på glid” i Läkartidningen 1968, vädjade 
LSRs ordförande Ingrid Odéen om läkarnas stöd för att ”rädda det land som 
varit föregångare inom sjukgymnastiken från att mycket snart bli ett u-land”. I 
de jämförelser hon gjorde internationellt mellan intagningskrav, utbildnings-
längd och möjlighet till påbyggnadsutbildning, stod Sverige långt ned på ran-
kinglistan.879  

Professorn i medicinsk rehabilitering Olle Höök, skrev något år senare en ar-
tikel där han ånyo framförde kraven på minst fackskola som inträdeskrav (eller 
erbjudas en preparandkurs i fysik, kemi, biologi och engelska), förlängning av 
sjukgymnastutbildningen till 3 år och större resurser på forskning och möjlighe-
ter för sjukgymnaster att ägna sig åt systematisk metodutveckling med bibehål-
len lön. Han framförde också att det varit en stor fördel att få fasta läkar-
lärartjänster till sjukgymnastinstituten, men att läkarna som var ortopeder och 
specialister i medicinsk rehabilitering behövde lära sig av varandra men också 
lära sig mer om sjukgymnastik.880  

Det är frestande att spekulera om vilken effekt LSR � Legitimerade Sjuk-
gymnasters Riksförbunds hotelser att inte engagera sig i undervisningen fick 
egentligen? Kanske var det så att medicinarna fick ett starkare grepp om utbild-
ningen, på gott och ont? Medicinarnas engagemang i deras fråga förde dem 
uppåt i den sociala ordningen, men närmare till medicinen och därmed minskad 
autonomi. I min analys har jag inte funnit några kritiska reaktioner på den nya 
ordningen i sjukgymnastutbildningen vid detta tillfälle, vilket kan tolkas som att 
man godkände läkarnas dominans över innehållet i utbildningen, med den me-
dicinska förebilden om forskning som en väg till ökad legitimering och akade-
misering och den minskade autonomin var det var det pris man fick betala för 
”gåvan”.  

Men på 1970-talet började det komma fler yttringar om medicinens hårda 
grepp om sjukgymnastiken och krav på ökad autonomi. Sådana yttringar ser jag 
som heterodoxa positioneringar i relation till den medicinska doxan. Sjukgymnas-
terna fick längre utbildning så småningom med U68, då de presenterade sitt 
förslag på omarbetad sjukgymnastutbildning 1974. LSR tyckte att de var på rätt 
väg men man hade i förslaget slopat förpraktiken och istället lagt till en termin, 
vilket man inte uppfattade som en reell förlängning, LSR och Läkarförbundet 
gick därför samman och krävde en treårig sjukgymnastutbildning 1974.881 Detta 
fick man inte gehör för. Den nya läroplanen och start av nya utbildningsinstitut 
1977 startade också en debatt bland utbildningsföreträdarna. Debatten handlade 
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om att man ville ha en ny typ av lärartjänster framförallt i ämnet rörelseterapins 
klinik istället för de ”läkar-lärare” som var vanliga i utbildningen. Skälen var 
bland annat att det rått brist på dessa läkare, vilket inneburit att man fått ta in 
sjukgymnaster med särskild kompetens och detta hade fallit ut väl. Med det 
största argumentet var att en önskvärd integrering av fysikalisk medicin och 
handhavandet av patienter. Ämnets namn föreslogs att det skulle ändras från 
rörelseterapins klinik till fysikalisk medicin. Läkar-lärarna skulle inte helt för-
svinna från utbildningen men föreslogs undervisa på den fjärde terminen.882  

Ytterligare ett exempel på en heterodox positionering var att medicinarnas grepp 
om sjukgymnastutbildningen var ifrågasatt i en motion 1972. Motionären me-
nade att lärarna på sjukgymnastutbildningen (läkarna) var alltför teoretiska, 
andra lärare skulle istället tillkomma och som verkligen behärskade sjukgym-
nastyrket och den praktiska utbildningen borde bedrivas vid vårdyrkesskolorna. 
Detta kätterska angrepp medförde att docenten Bertil Sonesson skyndade till 
undsättning och försvar och menade att den enda fördelen en sådan motion 
hade var att visa vilka faror som hotar sjukgymnastutbildningen, det vill säga att 
långsamt förvandla den till ett okvalificerat och manuellt arbete.883 En tydligt 
upprättande av en ortodox positionering.  

Debatten som startades 1977 (och som nämndes tidigare) med anledning av 
den nya läroplanen som förslagits av U68 och start av fler utbildningsinstitut för 
sjukgymnastiken handlade om att man ville ha en ny typ av lärartjänster. Detta 
betraktar jag som ytterligare en heterodox positionering, det vill säga man ville ha 
ökad autonomi och man började se underordningen och läkarnas makt som 
något problematiskt. 

Det finna också andra exempel av heterodoxa angrepp som skapar ortodoxa 
positioneringar. Att utländska sjukgymnastiska metoder utmanade den rådande 
ordningen kan belysas genom följande exempel. Det fanns inom sjukgymnasti-
ken ett knippe metoder som kom med utländska influenser under 1960- och 70-
talen. En av metoderna kom från USA där läkarna Doman och Delacato arbe-
tade utifrån Temple Fays grundtankar om neurologi från 1930-talet. De hade 
utvecklat ett särskilt utvecklingsschema ”The Doman-Delacato Developmental 
Profile”.884 En annan metod utvecklad av doktor Vojta, som var verksam i Köln 
lutade sig också på liknande tankar som Temple Fay.885 Karl och Berta Bobath 
stod för en annan metod som gick ut på att de sjukgymnastiska övningarna 
skulle ingå i den dagliga rutinen och utspridd över hela dagen, därför blev för-
äldrarnas inblandning nödvändig. Den fjärde mest genomgripande metoden var 
Petömetoden vara, lanserad av professor Andreas Petö, Budapest. Metoden 
krävde det att barnen bodde på internat, där barnen tränades i att klara sig själv 

                               
882 Sjukgymnasten, nr 1, 1977, s 14�16. 
883 Sjukgymnasten, nr 7�8, 1972, s 339. 
884 CP-nytt, nr 1, 1966, s 24�28, samt Sjukgymnasten, nr 11, 1967, s 20�24. 
885 CP-nytt, nr 1, 1969, s 9�13 samt Sjukgymnasten, nr 10, 1969, s 441�443, Sjukgymnasten, nr 

1, 1973, s 10�15. 
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och bli oberoende av hjälp.886 En annan metod var PNF-metoden, som grunda-
des av Kabat, metoden innebar kort sagt en aktivering av muskler genom mot-
stånd.887 En förälder skrev en insändare till CP-nytt 1970 om att hon trodde på 
de nya metoderna. Först Vojta-metoden till dess barnen är mogna för gruppak-
tivitet, då skulle träning enligt Petö-metoden träda in. Hon skrev också att det 
inte skulle vara sjukgymnaster som skulle träna barnen utan 

 
 …specialtränade förskollärare (4 års utbildning har de i Ungern). Det är ju så 
ont om sjukgymnaster och talpedagoger. Här är ett sätt att lösa problemet. Idea-
let vore en kår av Petötränade intresserade ledare som tillsammans med en eller 
flera erfarna ledare följer ett Petö-träningsprogram � alltså en fast pedagogisk 
linje. Vi kan också få tillfällig hjälp och råd från Petö-ledare i London.888  

Detta får enligt min mening betraktas som en heterodox positionering i rummet, 
även om det är en förälder som gör uttalandet. Det är sjukgymnastiken som 
utmanas. Något år senare skrevs det ånyo en artikel om Petö-metoden, denna 
gång i tidskriften Arbetsterapeuten, efter en filmvisning om metoden. Den 
personalkategori som kallades konduktor översattes av den artikelskrivande 
arbetsterapeuten till ”arbetsterapeutsjukgymnastförskollärare”. Men trots de 
positiva intryck man kunde ta från filmen, konstaterade arbetsterapeuten att det 
inte var möjligt att genomföra metoden i Sverige på grund av den auktoritära 
metoden och internatformen, men att det pågick försöksverksamheter runt om 
i landet. I Sverige användes en engelsk modifiering av Petö-metoden. Barnen 
behandlades i öppen verksamhet mellan 9�15 varje dag utom lördag och sön-
dag.889 Både den smärre omdefinieringen av den ”specialtränade förskolläraren” 
till ”arbetsterapeutsjukgymnastförskolläraren” och slutsatsen att det inte skulle 
gå att genomföra kan ses som ortodoxa positioneringar som svar på de heterodoxa 
uttalandena. 

Men det fann en ambivalens hos sjukgymnasterna, man hade ändå tagit in-
tryck av Petö-metoden och av Vojta-behandlingen. Denna ambivalens och 
uttrycken till följd av dessa kan ses som heterodoxa positioneringar som, utmanade 
de svenska läkarnas kompetens inom området. I det första numret av Sjukgym-
nasten 1973 var det ett temanummer om habilitering. Bland annat fanns där en 
artikel av dr Vojta om hans metod.890 Han hade tidigare besökt Sverige 1970 i 
anledning av den kurs för sjukgymnaster som anordnades av föräldraföreningen 
för rörelsehindrade barn och ungdomar RBU (tidigare föräldraföreningen för 
cp-barn). Några nummer senare skrev docenten Bo Hellström om metoden 
under rubriken: ”Vojta-behandling � tro eller vetenskap?”891 Han antydde att 
sjukgymnasterna anammade metoder okritiskt och menade att Vojta-metoden 
                               
886 CP-nytt, nr 1, 1969, s 9�13 samt Sjukgymnasten, nr 10, 1969, s 441�443. 
887 Sjukgymnasten, nr 1, 1973, s 8�9. 
888 CP-nytt, nr 4, 1970, s 36�37. 
889 CP-nytt, nr 3�4, 1969; samt Arbetsterapeuten, nr 2, 1971, s 58�59. 
890 Sjukgymnasten, nr 1, 1973, s 10�15. 
891 Sjukgymnasten, nr 6, 1973, s 289�291. 
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kanske inte var så effektiv som man trodde. Hellströms kritik var att de teore-
tiska underlagen för metoden inte var klart redovisade. Det praktiska värdet av 
metoden hade inte påvisats i kontrollerade undersökningar och de negativa 
emotionella reaktionerna892 från barn och föräldrar hade inte tillräckligt upp-
märksammats. Påståendet att ett stort antal fall skulle kunna förebyggas genom 
metoden, betraktade han som orimligt. Dessutom att tillämpa metoden på barn 
med ryggmärgsbråck och andra perifera pareser innebar ett underkännande av 
det teoretiska resonemanget bakom metoden samt att andra metoder sätts åt 
sidan.893 En ortodox positionering alltså. Kritiken bemöttes av en grupp vojtagym-
naster som höll med Hellström om att det behövdes forskning även att doku-
mentera effektivitet när det gällde andra metoder än Vojta.  

Nästa exempel är en heterodox positionering kom från föräldrahåll, en mamma 
undrade hur man kunde kritisera en metod som inte uppvisat några negativa 
tecken hos de barn som behandlats och speciellt då det inte finns en alternativ 
behandlingsform.894 Efter ytterligare en tid kom en artikel till för försvar av 
metoden. Den kom från Eva Maresova, som arbetat med dr Vojta själv i Prag 
men som senare bosatte sig i Sverige. Hon bemötte kritiken punkt för punkt 
och avslutade med att säga att cp-barnens föräldrar har det nog så svårt utan att 
man dessutom skulle använda deras oro som ett tillhygge i debatten.895 1977 
publicerades en litteraturöversikt över tidig fysikalisk behandling vid cp. Förfat-
tarna till artikeln var två läkare Sten Christersson och Bengt Hagberg samt 
forskningsassistenten Gudrun Hagberg. Artikeln innehöll en översikt av en 
mängd metoder inklusive Vojta och deras slutsatser var är att man inte hittat 
hållbara belägg för att kunna tala om en botande effekt av cp. Men man kunde 
konstatera att en tidig insats sannolikt leder till större framgångar motoriskt och 
socialt, men det var viktigt att man inte inger några överdrivan förhoppningar 
till föräldrar och terapeuter.896 Med denna ortodoxa positionering kunde därmed 
Vojta-debatten tystna för den gången.897.  

Förslagen på hur man kan tolka dessa uttryck på motstånd är flera, men man 
kan tänka sig att detta speglar en maktkamp. Denna maktkamp kan kläs i olika 
former, till exempel generella frågor om kvacksalveri och yrkesutövning kopplat 
till statens legitimering av hälso- och sjukvårdsyrken, eller läkarkårens dominans 
över sjukgymnasternas område och motstånd till sjukgymnasternas vilja till 
                               
892 Det var vanligt att barnen skrek under behandlingen eftersom de antogs vilja komma loss ur 

ett onaturligt och tvångsfixerat grepp av behandlaren. Sjukgymnasten, nr 6, 1973, s 290�291. 
893 Sjukgymnasten, nr 6, 1973, s 289�291. 
894 Sjukgymnasten, nr 10, 1973, s 390�392. 
895 Sjukgymnasten, nr 2, 1974, s 9�10. 
896 Sjukgymnasten, nr 11, 1977, s 28�31. 
897 Debatter mellan olika metodförespråkare har förekommit med jämna mellanrum under åren 

som gått, men den som upprörde mest var nog Lars Mullback som 1997 gav ut boken ”An-
klagelser” och som gjorde en rad tv-framträdanden efter dokumentärer dels om en flicka med 
cp-skada som tillsammans med sin familj åkte till Ungern för att träna Petö-metoden dels om 
Mullback själv och hans framsteg efter träning i Ungern vid ett Petöinspirerat institut � 
Move and Walk. Se vidare Mullback, 1997 
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ökad autonomi. Sjukgymnasterna själva och deras vapendragare, läkarna såg 
den nya yrkeskategorin ”arbetsterapeutsjukgymnastförskollärare” som hotande, 
speciellt som grundutbildningen för dessa skulle vara förskollärare med på-
byggnadsutbildning. I så fall handlar det om att slå vakt om läkarkårens och 
sjukgymnasternas investeringar i området, det vill säga monopolet. Exemplen 
påvisas en hel del dynamik i habiliteringsrummet under 1970-talet. 

Ett annat exempel på ortodoxa och heterodoxa positioneringar kan hämtas från 
diskussioner om fysiopedagoger och skolergonomer. Det är bland annat i mötet 
med ett annat fält som det uppstår oklarheter och behov av definitioner.  

Det ena exemplet är uttryck för en heterodox positionering utgörs av ett förslag 
från en sjukgymnast som kallade sig för skolergonom. Hon hette Birgit Areskoug 
och var den enda skolergonomen i landet, den enda i sitt slag 1971. Inom skolan 
hade det funnits lärare som undervisat i ergonomi, dessa var gymnastikdirektö-
rer som gått kurs på Skolöverstyrelsen. Den utbildningen fanns inte vid arti-
kelns publicerande. I den nya läroplanen för sjukgymnaster skulle ergonomi 
finnas på schemat. Det fanns dock ett problem och det var att sjukgymnaster 
med ergonomikunskaper inte kunde få en fast tjänst som lärare om man inte 
hade pedagogisk utbildning. Hon menade att sjukgymnasterna kunde göra nytta 
även inom skolgymnastiken och specialgymnastiken. Det var enligt henne dags 
att få bort vårdyrkesstämpeln och räknas in i lärarkollektivet.898 Just denna arti-
kel fick ingen respons, men under 1970-talet och framåt det blev mer och mer 
vanligt med sjukgymnaster inom skolan och i läroplanen för grundskolan Lgr 80 
infördes ergonomi.899 

Det andra exemplet som är uttryck för en heterodox positionering kommer från 
en sjukgymnast, Maud Berseus, som var verksam inom särskolan. Hon tyckte 
att det vore bra för eleverna att ha tillgång till en fysiopedagog som integrerat 
kompetenser från både specialläraren och sjukgymnasten. Denna fysiopedagog 
skulle ha sjukgymnastisk grundutbildning och sedan gren 3 i speciallärarlinjen 
som var öppen för både arbetsterapeuter och fritidspedagoger, men inte för 
sjukgymnaster. Fysiopedagogen skulle se särskoleeleven som en helhet med ett 
sensomotoriskt inflöde och utflöde och som därigenom kunna utveckla elevens 
motorik på bästa sätt.900 Detta inlägg fick mothugg inom kåren och man mena-
de att man likt skomakarens son ska bliva vid sin läst. En klar ortodox positionering 
kom således som svar. Men hon återkom i en artikel till där hon utvecklade sina 
tankar mer och menade att man inom sjukgymnastyrket borde kunna få bredda 
sin kompetens med påbyggnader inom andra områden, inte bara ha karriärväg 
som chefsgymnast inom sjukvården. Hon skrev också att hennes besök i Ung-
ern vid Petöinstitutet hade påverkat hennes inställning och menade också att 
hjälpa barnen i ett sammanhang vore önskvärt. I hennes försvar till mothugget får 
vi också veta att hennes artikel satte fingret på ”känsliga avtalsfrågor” och att 
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pröva en ny ”läst” betraktades som lite fult och okollegialt.901 Hon gav sig dock 
inte och i en artikel ett par år senare drev hon frågan om vem som skulle un-
dervisa eleverna med rörelseproblem. Specialläraren var ju allmänt orienterad, 
anpassningsläraren, var till för elever med synskador, dövpedagogen, för elever 
med hörselskador, talpedagogen för elever med talproblem men ingen lärare 
fanns specifikt för elever med rörelsehinder. Skolöverstyrelsen menade att sjuk-
gymnasterna inte hade tillräcklig pedagogisk underbyggnad och hon avslutade 
med att ställa frågan varför inte den möjligheten skapas för sjukgymnasterna.902 
I min läsning av artiklarna och eventuella responser tycktes dessa pionjärer ropa 
ut i ett rum där ingen ville varken lyssna eller svara. Denna speciella sits tycks skapa 
en parialiknande situation, där ”avfällingen” får skylla sig själv som lämnar kärnverksam-
heten. Ytterligare komplicerande för denna grupp var att de inte blev insläppta 
och erkända till fullo av den dominerande pedagogiska doxan, som regerade i 
ett pedagogiskt rum. Dessa sjukgymnasters situation kan alltså jämföras med 
socionomernas, men framförallt med förskollärarnas situation i relation till det 
medicinskt dominerade habiliteringsrummet. De hade således inget kollegialt 
stöd från sina yrkeskollegor, särskilt inte om det gick dåligt för dem. De får 
heller inte erkännande för sitt symboliska kapital eftersom de inte ”spelar på 
hemmaplan” och att det tycks inte löna sig att kombinera symboliskt kapital 
eftersom det blir konflikt mellan de symboliska ekonomierna och vad som ska 
värderas högst. 

Sjukgymnasternas symboliska kapital 
Sjukgymnasternas långa historia och inordning i det medicinska fältet har inne-
burit en relativt ohotad plats. Deras kamp fördes av Lingsjukgymnasterna och 
de ortopediskt inriktade sjukgymnasterna mot läkarna kring sekelskiftet 1900. 
Ortopedin utvecklades som medicinsk specialitet och sjukgymnasterna under-
ordnades.903 De fick dock möjlighet till legitimation som sjukgymnaster 1937, 
vilket medfört en starkare position än de yrkesgrupper som kom efter. Denna 
legitimering medförde att de kunde bedriva egen praktik, dock hade läkarna 
kontroll av sjukgymnastisk behandling via remissystem.904 Arbetsterapeuterna 
utvecklades i raketfart med rehabiliteringsområdets utbyggnad och vara nära 
nog att springa om sjukgymnasterna i mitten på 1960-talet. Men sjukgymnaster-
nas symboliska band till medicinen gjorde att de snabbt kunde mobilisera kraft 
från läkarna, till försvar för sjukgymnasterna och deras utbildning. Sjukgymnas-
terna hade internationella kontakter och inspiratörer. De hade anknytning till 
teori som erkänts som medicinska som anatomi, fysiologi, och neurologi, an-
vände vardagsfrämmande ord som ”status” och ”utvecklingsschema” och satte 
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902 Sjukgymnasten, nr 2, 1976, s 6. 
903 Holme, 1996, s 290�291. 
904 Bellner, 1997, s 41 samt SOU 1965:50, s 90. 
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”namn” på sina metoder som ”PNF”, ”Bobath-”, ”Lewitt-”, ”Vojta-” och 
”Petö”. 

För sjukgymnasterna liksom för arbetsterapeuterna var inrättandet av en 
professur i medicinsk rehabilitering 1965 en symboliskt viktig händelse för re-
habiliteringsområdet.905 De båda yrkeskategorierna fick egen forskarutbildning 
vid medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet, det ämne som var mest 
lämpad för utbildningen var medicinsk rehabilitering.906 Den första sjukgymnas-
ten som disputerade var Margareta Lindh i maj 1977 vid den medicinska fakul-
teten vid universitetet i Göteborg.907 Den andra i raden disputerade 1978 vid 
samma fakultet.908  

Psykologerna 
Medlemsantalet i Sveriges Psykologförbund hade i mitten på 1950-talet en försiktig 
ökning i antalet medlemmar för att i senare delen av 1960-talet märka av en allt 
snabbare tillströmning. Nedan kan ökningen mellan 1955�1963 noteras. 

Tabell 9. Antal medlemmar i Sveriges Psykologförbund 1955�1963  

 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 

Medlemmar  150 198 238 289 375 486 594 723 856 
B-medlemmar 
(stud) 19 37 56 61 127 116 154 224 250 

Summa 169 235 294 350 502 602 748 947 1 106 
Källa: förklaring i fotnot909 

Organiserandet av fackliga arbetet blev framgångsrikt för Psykologförbundet. 
Man ändrade till exempel de fackliga arbetsformerna. 1962 blev Psykologför-
bundets årsmöte kongress, sektionerna blev yrkesutskott, tre nya arbetsutskott 
bildades.910 Ett annat exempel kan nämnas då det 1967 skapades ett Vetenskap-
ligt råd inom förbundet med en primär första uppgift, nämligen att främja 
kommunikationen inom yrket men också mellan psykologer och samhälle. Den 
väg man ville gå var till exempel att anordna specialsymposier, arbeta för att öka 
antalet facktidskrifter, tillskapande av ett rikstäckande organ som främjar utby-
tet mellan universitet och liknande institutioner. Man ville också organisera de 
studiedagar som brukar hållas i samband med förbundets ordinarie kongress.911 
En strategi man från Vetenskapliga rådet klart uttryckte var att dokumentera 
                               
905 Sjukgymnasten, nr 4, 1964, s 2�3. 
906 Arbetsterapeuten, nr 8, 1976, s 14�15. 
907 Sjukgymnasten, nr 7�8, 1977, s 5. 
908 Sjukgymnasten, nr 8, 1978, s 3. 
909 Psykolognytt, nr 4, 1964, s 91. En mer detaljerad beskrivning och jämförelse med andra yrkes-

kategorierna ges i avsnittet ”Statistik av yrkesverksamhet och utbildning” i kapitlet ”Den so-
ciala ordningen”. 

910 Psykolognytt, nr 5, 1962, s 158�160. 
911 Psykolognytt, nr 3, 1968, s 81. 
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symposier och studiedagar, detta skulle senare publiceras och spridas interna-
tionellt i möjligaste mån.912 Detta vetenskapliga råd betraktar jag som en konse-
krationsinstans för psykologerna, man kan se det som en viktig sammanslutning 
som enade gruppens syn på det symboliskt viktiga.  
I slutet på 1968 var medlemsantalet upp i cirka 2500 medlemmar. Det fanns en 
koppling mellan behörighetsgivingen och medlemskapet, man var nämligen 
tvungen att erlägga medlemsavgift för att bli bedömd.913 Från början hade för-
bundet arbetat med överlevnadsproblem, men i slutet av 1960-talet ledde också 
den snabba ökningen till att man kände av vad man själv kallade för ”växtvärk”. 
Detta innebar en stor organisation med omställningsproblem med en minskad 
värdegemenskap inom förbundet. Forskarmedlemmarna hade redan signalerat 
om att de funderade på att lämna förbundet och det var stora generationsskill-
nader. Den stora frågan var om förbundet skulle specialisera sig ytterligare men 
med risk för en minskad medlemsdemokrati.914  

Psykolognytt var en facklig tidskrift som genomgick förändring från medde-
landeblad till tidningstryck 1961. Den fungerade som organ för Sveriges Psyko-
logförbund som bildats 1955. Den skulle fungera som forum för vad som hände 
inom de centrala organen inom förbundet och föra saklig debatt om utbildning 
och praktisk verksamhet. Förutom Psykolognytt hade psykologerna också 
andra tidskrifter att tillgå bland annat Scandinavian Journal of Psychology (startad 
1960) samt Nordisk psykologi.915 

En viktig framgångsfaktor för psykologerna var det Skandinaviska testförla-
get, som skapades 1957 av Sveriges Psykologförbund. Förlaget handhade de test 
som utvecklades av psykologer i Sverige, men även andra som översatts från 
andra språk. För att få beställa test krävde man att få kontrollera utbildning och 
kompetens hos beställarna, detta var förhållandevis enkelt för de psykologer 
som givits behörighet genom förbundet. För att bli behörighetsprövad som 
psykolog var man tvungen att ansluta sig till Svenska Psykologförbundet och 
betala medlemsavgiften.916 Svårigheter uppstod däremot när lärare skulle bestäl-
la material för skolbruk. Förlaget redovisade en stadigt ökad årsomsättning och 
förbundet fick problem angående hur de skulle disponera vinsten för att finan-
siera forskning och utvecklingsarbete i fråga om testkonstruktion och testmate-
rial. Frågan om en stiftelse aktualiserades i och med detta 1964917 och beslutades 
på förbundets kongress 1965.918 Psykologerna fick med testförlaget en betydel-
sefull kontroll över vem som hade rätt att använda testen. 

Svårigheterna med att rekrytera självständiga psykologer kom att bli en följe-
tong. Antalet studerande som ”klev av” utbildningen vid filosofie kandidat var 

                               
912 Psykolognytt, nr 6, 1969, s 5�6. 
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många och allt färre fortsatte till licentiatnivån.919 Analyserna om skälen till den 
initialt svaga rekryteringen och yrkets status var frekventa.920 Kvinnor började 
bli majoritet i utbildningen och det var också flest kvinnor som ”nöjde sig” med 
en filosofie kandidatexamen. Yrket var fortfarande lågavlönat i jämförelse med 
andra akademiska yrken. Att det dessutom skulle få rykte om sig att bli ett 
kvinnoyrke bådade inte gott, menade vissa medlemmar och föreslog att det 
måste satsas på att fler skulle nå licentiatnivån och att man skulle ordna intag-
ningssystemet till utbildningen, som ännu inte var enhetligt 1964. För att få fram 
de bäst lämpade studenterna föreslog psykologerna också att de själva skulle 
utveckla urvalsinstrument för detta.921 Ett år senare, 1965, arbetade en grupp 
inom förbundet med detta under ledning av docenten David Magnusson.922 

1968 bildades Svenska föreningen för rehabiliteringspsykologer, medlemsan-
talet var ett trettiotal. Denna mobilisering kan spåras till en reaktion på att man i 
Centrala Rehabiliteringsutredningen 1964 inte känt till vad psykologer kunde 
bidra med. Den nya föreningen skulle fungera som forum för diskussion och 
genomförande av utvecklingsarbeten, samordning av forskning och utveckling 
och att utgöra en ”pressure group”, i syfte att bevaka utredningar och lagstift-
ning inom rehabiliteringsområdet och därigenom komplettera det medicinska, 
dominerande synsättet.923 Denna mobilisering skedde alltså som en reaktion mot 
den ortodoxa ordningen. 

På samma sätt som sjukgymnaster och arbetsterapeuter försökte samla sina 
”yrkeskategorisystrar” inom habiliteringen och bilda sektioner, gjorde omsorgs-
psykologerna det samma. Omsorgspsykologerna kallades de som var verksam-
ma inom omsorgerna för utvecklingsstörda, vilka hade utvecklats efter om-
sorgslagens ikraftträdande 1968. 1970 anordnade omsorgspsykologer informa-
tions- och kontaktdagar inom Stockholms stad och inom länet för första gång-
en. Inbjudan gick ut till psykologer verksamma inom omsorgerna, skolan, den 
psykiska barna- och ungdomsvården � PBU och barnomsorgsverksamhet med 
flera och cirka 150 deltog i dessa dagar där föreläsningar och diskussioner blan-
dades.924 I mitten på 1970-talet började det publiceras fler och fler artiklar om 
psykologer inom just omsorgsvården, man gjorde temanummer i tidskriften 
och man konsoliderade arbetsformerna i sin sektion POMS � Psykologer inom 
omsorgerna om utvecklingsstörda.925 1979 upplevde även psykologer verksam-
ma inom habiliteringen för de rörelsehindrade barnen att de behövde starta en 
förening. Initiativet kom från en psykolog som var verksam på Folke Bernadot-

                               
919 6 av 300 blev färdiga psykologer, Psykolognytt, nr 4, 1966, s 94. 
920 Till exempel Psykolognytt, nr 5, 1964, nr 6, 1965, nr 4, 8, 11, 1966. 
921 Psykolognytt, nr 5, 1964, s 102�103. 
922 Psykolognytt, nr 3, 1965, s 56�57. 
923 Psykolognytt, nr 9, 1969, s 15�17. 
924 Psykolognytt, nr 10, 1970, s 38. 
925 Psykolognytt nr 23, 1975, s 5, 6, 7, 8�10, 20, 21�22, 23, 24�25. 
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tehemmet i Uppsala, i hennes närhet fanns det sex psykologer och hon efterlys-
te fler i syfte att bilda en förening.926  

Psykologernas insatser inom habiliteringspraktiker 
Inom den psykiska barna- och ungdomsvården fanns det, vid tiden efter infö-
randet av nya statsbidragsbestämmelser vid tiden omkring 1960, inom denna 
verksamhet två huvudkategorier, läkare och assistent.927 Ur assistentkategorin 
som rekryterades ur lärar-, socionom- och förskollärarkretsar, utvecklades tre 
typer av assistenter; socialassistenter (kuratorer), pedagog- och psykologassi-
stenter. Dessa behörighetsbedömdes av Medicinalstyrelsen i samråd med Skol-
överstyrelsen och Socialstyrelsen. Med anledning av att statsmakterna 1960 be-
slutat inrätta teoretisk utbildning av psykologer ändrades också föreskrifterna 
för statsbidrag för dessa verksamheter. Man skulle hädanefter eftersträva att 
anställa psykologer i självständig ställning inom varje verksamhetsområde. I 
första hand skulle de anställas vid de kommande regionsjukhusens barn och 
ungdomspsykiatriska kliniker, där de skulle göra kliniskt-psykologiska under-
sökningar och handleda psykologassistenterna och praktikanter.928  

Först i slutet på 1960-talet började det komma reportage och artiklar i Psyko-
lognytt om det praktiska innehållet i psykologarbetet, i varje fall när det gällde 
de verksamheter som jag intresserat mig för här i avhandlingen, det vill säga i 
”habiliteringspraktiker”. Bland de första var en artikel skriven av Ingrid Lilje-
roth om arbetet på Vipeholms sjukhus, ett specialsjukhus för svårskötta utveck-
lingsstörda.929 Målsättningen hade förändrats från förvaring till behandling och 
utveckling och svårsköttheten kunde konstateras härledas från brister i den 
miljö patienten under lång tid vistats i. Genom att ha förändrat miljön på an-
stalten hade psykologen kunnat arbeta med till exempel utredningsarbete samt 
forsknings- och utvecklingsarbete. På Vipeholm fanns en psykologavdelning 
som skulle betjäna hela sjukhuset och psykologen där skulle fungera som kon-
sult. Alla barn och yngre som intogs (även till intensivvården) utreddes psyko-
logiskt. Efter arbete med metodutveckling och träningsmetodik kunde man 
konstatera att alla utvecklingsstörda hade en klar inlärningsförmåga. Stereoty-
piskt beteende berodde på brister i miljön eller fungerade som en reaktion i en 
kravsituation. Man upptäckte att de med grav utvecklingsstörning också kunde 
lära, men det tog längre tid. När den här artikeln publicerades hade den nya 
Omsorgslagen från 1968 trätt ikraft och innehållet i denna välkomnades, fram-
förallt det faktum att alla hade rätt till undervisning och pedagogisk stimulans.930 
Denna studie bidrog till en ny syn på utvecklingsstördas utvecklingspotential.  

                               
926 Psykolognytt, nr 9, 1979, s 11. 
927 Psykolognytt, nr 5, 1962, s 108. 
928 Psykolognytt, nr 4, 1960. 
929 Hon kom 1974 att disputera på avhandlingen: ”Den utvecklingsstördes identitetsutveckling 

och samhällsroll. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Den baseras på hennes 
erfarenheter från Vipeholms sjukhus. Liljeroth, 1974. 

930 Psykolognytt, nr 1, 1969, s 18�20. 
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Genom gruppen utvecklingsstörda fick psykologin sitt alldeles egna område, 
nämligen det oligofrenidiagnostiska � att bedöma begåvning och intelligens 
hos utvecklingsstörda. Lars Kebbon skev en artikel i början på 1969 där utveck-
lingen inom arbetsområdet utvecklingsstörning beskrevs i entusiastiska och 
färgstarka ordval. Utvecklingen har varit explosionsartad, litteraturen flödade, 
nära nog ett femtiotal tjänster har tillskapats inom området. Forskningen hade 
också intresserat sig, vilket resulterat i tre doktorsavhandlingar, ett antal licenti-
atuppsatser och trebetygsuppsatser som hade publicerats inom pedagogikämnet 
och psykologin. Under samma period hade fyra medicinska avhandlingar publi-
cerats. Men, utvecklingen kantades också av en del svårlösta problem och som 
krävde andra slags slutsatser. Till exempel konstaterade Kebbon att en individ 
egentligen inte kan jämföras med någon annan än sig själv. Gruppjämförelser 
och statistik som baseras på grupper fungerade således dåligt. Även det faktum 
att en diagnos av psykisk utvecklingsstörning satte defekten i centrum, ledde fel. 
Istället borde man mäta individens förmågor och sedan utgå från det bästa som 
personen presterar och därefter se vilken effekt en inlärning haft.931 Gunnar 
Kylén fortsatte att forska om begåvningsdifferentiering av personer med ut-
vecklingsstörning.932 Här finns tecken på att psykologin bryter mot den medi-
cinska doxan och som ger grund för heterodoxa positioneringar. 

Andra exempel på hur psykologer arbetade inom omsorgsstyrelsernas områ-
de var ”hemmapsykologen”. 1969 fanns det bara en i Stockholm. Hon besökte 
föräldrar till barn med utvecklingsstörning som vårdades hemma. Denne psyko-
log skulle också leda teamarbetet kring varje enskilt barn där träning, undervis-
ning och annan hjälp till barnet och familjen skulle diskuteras. De som ingick i 
teamet var: psykolog, kurator, sjukgymnast, rektor, arbetsterapeut, talterapeut 
och hemmavårdslärare.933 Inom omsorgerna för utvecklingsstörda arbetade man 
också med familjen, då man tänkte sig att de behövde bearbeta sina upplevelser 
med att få ett utvecklingsstört barn. Detta gjordes genom att föräldrar fick träf-
fa andra föräldrar i samma situation. Det kunde ske genom kursverksamhet 
riktade till föräldrar där det terapeutiska inslaget blandades med andra praktiska 
inslag som information om sjukgymnastisk träning och ADL-träning samt in-
formation om samhällets resurser. Ibland hade man anordnat kurser där vård-
personal tog hand om barnen under det deras föräldrar, både mamman och 
pappan fick möjlighet att delta i kursen.934 1974 fanns det 85 omsorgspsykologer 
varav 73 fanns inom omsorgsstyrelserna och 12 på specialsjukhusen.935  

Heterodoxa och ortodoxa positioneringar hos psykologerna 
Det första exemplet på heterodoxa och ortodoxa positioneringar kan belysas av psyko-
logernas kamp för legitimation, vilken varade länge. Man ville som grupp ha 
                               
931 Psykolognytt, nr 1, 1969, s 14�17. 
932 ”Begåvningshandikapp och motorik” Gunnar Kylén. Sjukgymnasten, nr 13, 1978, s 12�13. 
933 FUB-kontakt, nr 5, 1969, s 7. 
934 Psykolognytt, nr 16, 1973, s XXII. 
935 Psykolognytt, nr 13, 1974, s 4 samt i Socialmedicinsk tidskrift, nr 1, 1976, s 67�70. 
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erkännande, en ”hallstämpel” på deras insatser och 1965 såg det ut att ljusna på 
den fronten. Ett förslag från Medicinalstyrelsens utredningsgrupp rörande legi-
timation för psykologer var i princip färdigt, men man behövde invänta den nya 
psykologutbildningen, som ännu inte beslutats. Inom förbundet enades man 
också om att på sikt verka för att det var endast en självständig psykologkatego-
ri som skulle utbildas.936 Men fortfarande i början av 1967, hade inte kravet på 
legitimation infriats och förbundet dignade under den ökande tillströmningen 
av psykologer och biträdande psykologer som skulle behörighetsbedömas och 
förbundet ville att statsmakterna nu skulle ta över detta.937 Till sommaren sam-
ma år lämnade sedan Medicinalstyrelsens förslag till legitimering av psykologer. 
För att bli legitimerad krävdes filosofie licentiatexamen samt 20 månaders till-
lämpningsutbildning.938 Det slogs också fast i förslaget om att psykologer till-
hörde gruppen medicinalpersonal, vilket var ett sammanfattande begrepp för per-
sonalgrupper inom hälso- och sjukvård, och stod därmed under Medicinalsty-
relsens yrkesinstruktioner och disciplinnämnd.939 Denna handling ser jag som 
en ortodox positionering i relation till den medicinska doxan. Det kan också ses 
som en konsekrationshandling, genom att Medicinalstyrelsen tilldelade dem en 
helgad plats, vilket samtidigt innebar ett outtalat krav på motgåva � inordning-
en och erkännandet.  

Själva legitimeringsärendet skulle handhas av en psykolognämnd med sju le-
damöter; en läkare, tre psykologer som utses av arbetsmarknadsstyrelsen, Medi-
cinalstyrelsen och skolöverstyrelsen samt en psykolog som utses efter förslag av 
Sveriges Psykologförbund samt en administratör med lekmannafunktion.940 Av 
detta förslag blev dock intet, det blev ingen legitimation för psykologerna.941 
1972 bestämde sig förbundet att avveckla behörighetsavgivningen som förbun-
det ansvarat för. Studerande med den nya studieordningen ansågs motsvara 
förbundets krav på behöriga självständiga psykologer.942 Men diskussionen om 
legitimation fortsatte och 1973 var frågan uppe på dagordningen igen. Men 
Psykologförbundet menade att man från statmakternas sida hade blivit alltmer 
emot att ge yrkesgrupper legitimering och att staten övervägde i vissa fall att ta 
bort legitimationen för vissa yrken.943 1979 infördes dock legitimationen för 
psykologer och de två nivåerna i psykologernas tjänster upphörde, det vill säga 
självständig psykolog och biträdande psykolog.944 

                               
936 Psykolognytt, nr 6, 1965, s 120�121. 
937 Psykolognytt, nr 1, 1967, s 3. 
938 Psykolognytt, nr 7, 1967, s 146. 
939 Att psykologerna betraktades som medicinalpersonal framgår även i MCA-utredningens 

betänkande 1965, SOU 1965:49. Hälso- och socialvårdens centrala administration. Betänkan-
de avgivet av Socialstyrelseutredningen och MCA-utredningen, s 159. 

940 Psykolognytt, nr 7, 1967, s 153. 
941 Psykolognytt, nr 7, 1973, s 10�12. 
942 Psykolognytt, nr 7, 1972, s 9. 
943 Psykolognytt, nr 5, 1973, s 3. 
944 Psykolognytt, nr 12, 1979, s 1. 
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I början av 1970-talet började även arbetslösheten ge sig tillkänna för psykolo-
gerna, i likhet med socionomerna. Man beräknade att det fanns tjänster för 
cirka en tredjedel av alla psykologförbundets medlemmar.945 I samband med 
Barnstugeutredningens betänkande ”Förskolan del 1” som kom 1972, reagerade 
psykologer som var verksamma inom området med att säga att det rådde ingen 
brist på psykologer men väl på tjänster.946 Skolpsykologin var annars ett ämne 
som allt oftare togs upp i artiklar, både när det gällde organisationen av skol-
psykologin, vem som hade ”rätt” att inneha tjänst som skolpsykolog samt hur 
man skulle se på elevernas svårigheter.947 Detta kan ses som ett uttryck för klas-
sifikationsstrider och gränsstrider som uppstår när representanter från ett fält träder 
in i ett annat. Även här belystes det problematiska att kombinera symboliskt 
kapital från ett fält till ett annat. Båda fält krävde ”sina” grundutbildningar, från 
det pedagogiska rummet var lärarutbildning i botten en självklarhet, det psyko-
logiska kunde man få genom en påbyggnadsutbildning. Från psykologins sida 
var psykologutbildningen den självklara grundutbildningen och varnade för 
farorna med ”halvutbildade” individer. Detta resonemang känns igen från 
andra tillfällen då kvacksalverifrågor varit uppe, till exempel när det gällde lä-
karna och läkarutbildningen. 

Nästa exempel handlar om psykologernas positioneringar mot läkarkåren, 
vilka kan betraktas som heterodoxa positioneringar. I förbundets texter från till 
exempel 1961, vilka beskrev vad en psykolog var och förväntades göra konstate-
rades för det första, att det i samhället rådde en bristande kännedom om yrket. 
Detta trodde man berodde på de skiftande arbetsuppgifter som tillkom psyko-
logerna inom skilda verksamhetsområden. Läkaryrket användes som en jämfö-
relse och man skrev att psykologyrket i likhet med läkaryrket bestod av tämligen 
”olikartade specialiteter, som är svåra att sammanfatta i en allmän formel men 
som förenas av gemensam utbildning och legitimation”.948 Man angav också det 
som särskiljde psykologernas särställning gentemot läkare och socionomer var 
mätmetodiken, som var baserad på experimentalpsykologiska metoder för att 
kunna mäta psykiska funktioner och bestämma anlag eller grupprelationer. Den 
mer allmänna definitionen ansågs vara ”den vetenskap som studerar organis-
mers upplevelser och beteende”. Det fanns inom förbundet tre sektioner som 
angav verksamhetsområden för psykologer, det var arbetspsykologin (psykologer 
verksamma inom industrin, psykotekniska institut, militärpsykologer), klinisk 
psykologi (psykologer inom mentalsjukhus, psykiatriska kliniker och rådgivnings-
byråer) samt den pedagogiska psykologin (skolpsykologer).949 

Det var inte bara det medicinska fältets ortodoxa del man positionerade sig 
emot utan gränsen till psykiatrin var också föremål för diskussioner, både för 

                               
945 Psykolognytt, nr 7, 1972, s 6. 
946 Psykolognytt, nr 17, 1972, s 4�5 Betänkanden som refererades var SOU 1972:26 samt SOU 

1972:27. 
947 Psykolognytt, nr 10, 1970, s 34�37, nr 20, 1971, s 17, nr 10, 1972, 3, nr 10, 1972, s 4�5. 
948 Psykolognytt, nr 6, 1961, s 30�31. 
949 Ibid. 
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läkare och för psykologer. Psykologernas insatser på till exempel mentalsjukhu-
sen var välkomna, då läkarna hade ont om tid för fördjupade tester och tera-
peutisk verksamhet. Men i början på 1950-talet hade tongångarna varit helt 
annorlunda. I samband med 1953 års psykologutredning genomfördes förstudi-
er av utredningskommittén. Man gjorde rundfrågningar till psykiatriska kliniker, 
medicinska fakulteter och andra om psykologer behövdes och vad de i så fall 
skulle kunna uträtta. Bengt-Erik Eriksson och Eva Palmblad visar i sina studier 
de övervägande negativa svar som visade medicinens samlade front mot ett 
uppfattat hot, nämligen att psykologerna ville in i sjukvården. De fick komma 
in, men som ”testare”, utan eget behandlingsansvar och under läkarens överin-
seende.950 

 I ett utdrag från en diskussion mellan en psykolog och nio psykatrier vid 
Svenska Psykiatriska föreningens vårmöte 1960, vittnar uttalandena om de 
övervägande positiva omdömena om samarbetet med psykologerna. Psykolo-
gerna ansågs bidra med sin kompetens avseende användning av psykometrisk 
testmetodik i oligofrenidiagnostik (grad av utvecklingsstörning) och projektiva 
test samt viss terapeutisk verksamhet som kunnat överlåtas till psykologen från 
psykiatern. På de lite större klinikerna med flera olika avdelningar med egna 
överläkare kunde det ibland bli konkurrens om psykologen och man efterlyste 
att varje avdelning skulle ha en egen psykolog. Frågan om huruvida psykologen 
skulle vara en filosofie licentiat eller om man ”skulle nöja sig med en fil kand” 
var också aktuell. Om man skulle anställa en filosofie kandidat kunde det bli 
problem med vilka man skulle kunna locka till tjänsterna eftersom lönegraden 
var så mycket lägre (16) i förhållande till andra möjliga inriktningar (till exempel 
21). Om man däremot skulle anställa en filosofie licentiat, skulle det bli olämp-
ligt att låta denne sköta rutintestningar eftersom det skulle innebära ett arbete 
långt under dennes kompetens, dessutom skulle det kunna innebära samarbets-
svårigheter med ”gröna underläkare”, som ansågs vara långt mindre kunniga än 
en filosofie licentiat i psykologi. Här blev det alltså frågan om vilket symboliskt värde 
psykologen hade gentemot underläkaren. Lösningen på ett sådant problem på ett stör-
re sjukhus var i så fall anställa två psykologer med vardera examensformen och 
inrätta en slags chefstjänst för licentiaten. Men generellt sett såg man att det var 
onödigt att använda psykologen som ett test- eller terapeutiskt biträde utan det 
viktigaste var att få hjälp med att undersöka och analysera vissa ”isolerade 
grundfunktioner” och därför borde man eftersträva att anställa en självständig 
kompetent psykolog i första hand och att man från läkarhåll stödjer en ”vettig 
lönesättning”, då lönen skulle styra de som söker. ”Man får inte folk som söker, 
eller folk därefter som söker, om man inte ger psykologerna en lönemässig 
möjlighet till paritet med deras kollegor på andra håll”.951 Exemplet ovan visar 
klassificeringsstrider som utlösts av oklarheten om det symboliska värde psykolo-
gerna skulle värderas i jämförelse med de ”gröna underläkarna”. Förslaget på 

                               
950 Eriksson, 1997, s 163�180, Palmblad, 1997, s 182ff. 
951 Psykolognytt, nr 4, 1960, s 4�8. 
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inrättandet av chefstjänster för licentiatpsykologerna måste här betraktas som ett 
heterodoxt inslag i relation till den medicinska doxan � alternativt att psykiatrin i 
sig helt enkelt utgjorde en heterodox del inom medicinens fält. 

Ett inlägg i specialiseringsdebatten med rubriken: ”Psykologen � en slags 
doktor?”, får visa nästa exempel på en heterodox positionering. Bakom inlägget i 
Psykolognytt stod en psykolog som nekats rätt till att handleda för att han sak-
nat ”rätt” klinisk praktik, det vill säga sjukhuspraktik. Han visade också starkt 
motstånd mot den bild av människan som han ansåg var ”läkarfilosofi”, att 
människan alltid betraktas som mer eller mindre frisk eller sjuk. I denna filosofi 
blir psykologin ett slags sjukvård. Men skribenten menade att den filosofin är 
befängd, eftersom de flesta av oss behöver information, förbättrade kontakter 
med sina medmänniskor och så vidare, men inte vård. En specialisering kan då 
innebära en fara för att de som specialiserat sig kan få för sig att de ”represente-
rar en viss, sann och adekvat empiri och att annan empiri är ointressant. 
/…/Varje specialisering är en fara därför det accelererar uppkomsthastigheten 
av förutfattade meningar”.952 

Ett exempel som belyser ett par ortodoxa positioneringar kommer från 1962, då 
det höjdes röster att vilja omorganisera psykologutbildningen från en ”klassiskt 
akademisk, humanistisk utbildning till en mer specialiserad utbildning liknande 
den inom naturvetenskap och medicin”.953 Fler röster för denna utveckling kom 
också från Uppsala universitet, i en skrivelse från Större akademiska konsistori-
et där man talade varmt för de nuvarande randutbildningarna som hittills hade 
skett i särskilda orienteringskurser inom ramen för respektive utbildning, en 
medicinsk randutbildning för psykologer och en psykologisk randutbildning för 
läkare. Men förslaget det här gällde en ny utbildning med två ämnen från medi-
cinsk fakultet, ”human morfologi och fysiologi” samt ”medicinsk encyclopedi” 
som kunde ingå i en filosofie kandidatexamen motsvarande två betyg. Denna 
ortodoxa positionering frammanade en heterodox dito då Psykologförbundet motsatte 
sig detta.954 

En annan heterodox positionering kan belysas av en artikel från 1972 i Läkartid-
ningen, som i sin tur refererade en artikel i Psykolognytt. Där togs problemet 
med läkarnas ”naturliga” rätt till ledarskapet upp. Det var de kliniska psykolo-
gerna som reagerade mot att läkaren alltid var den som skulle inneha chefska-
pet. Bakom denna auktoritära ram fanns enligt psykologerna den uppfattningen 
om att det föreligger fysiska problem bakom de psykiska, därför borde läkaren 
vara chef. Nu var det så, menade psykologerna, att verkligheten i kliniskt och 
socialt arbete hade visat att de medicinska förklaringarna endast utgör en del av 
en större helhet, där sociala och psykologiska relationsproblem spelar huvudrol-
len. Man menade att också från läkarhåll hade man varit tvungen att hålla med 
att den medicinska träningen inte varit adekvat till arbetsuppgifterna. Den 
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 245 

”självklara rätten” till ledarskapet leder till många ”befängda ting” enligt psyko-
logerna. Till exempel vid intygsskrivande, då läkaren hävdar att han måste ha 
sett patienten, vilket ibland kan bestå av en handskakning i väntrummet. Läka-
ren måste också uttala sig i frågor som han ibland inte känner till särskilt bra, 
och till och med kanske leda människor som har större kunskaper i psykody-
namik än han själv.  

 
När det gäller maktstatus har han dubbelt så hög lön som den "självständige 
psykologen" och mer än fyra gånger så mycket som skrivpersonalen. En mängd 
andra saker definierar skillnaden, till exempel rum, mattor, auktoritet, vördnad, 
uppassning av olika slag.955 

Trots goda föresatser om ansvarsfördelning i praktiken var det svårt att undvika 
vissa ”överhets- eller infantila reaktioner” utifrån den givna strukturen, menade 
psykologerna.956 I Läkartidningen där denna artikel också publicerats kom ingen 
kommentar från läkarnas sida. Man kan fundera över tystnadens motiv. Var det 
så att detta angrepp var så grovt att man inte ens tyckte sig behöva bemöta 
detta eller var det frånvaron av fungerande argument i den annars tysta doxan? 

Ytterligare heterodoxa positioneringar hos psykologerna kan lyftas fram. Ex-
emplet här är hämtat ett par år senare, i mitten på 1970-talet, då gick den så 
kallade privatläkarreformen igenom, vilket bland annat påverkade både läkare 
och andra yrkesgrupper som bedrev psykoterapi. Som patient till en läkare som 
erbjöd psykoterapi skulle denne själv betala 20 kr, resterande kostnad skulle 
försäkringskassan stå för. Detta innebar enligt psykologerna att patienter till 
psykologer eller kuratorer fick betala fullt pris, och ställde frågan ”På vilket sätt 
är läkaren mer kvalificerad som terapeut?” När det gällde förutsättningarna för 
att bedriva privat verksamhet blev detta djupt orättvist menade psykologerna.957 
Det är oklart hur denna yttring togs emot, ingen artikel följde i varje fall upp 
detta i Psykolognytt. 

Ett exempel på en ortodox positionering från läkarnas sida var då när man 1979 
inom SACO/SR ställde de olika förbunden krav på ledningsansvaret i sjukvår-
den. Läkarförbundet ansåg att det måste finnas ett samlat ledningsansvar på 
kliniknivå, med motivationen att det är svårt att avgränsa medicinska frågor från 
vårdorganisatoriska. De ansåg också att det inte var möjligt att ange generella 
gränser för medicinska beslut, förhandlingar fick inte inkräkta på det medicins-
ka beslutsområdet. Psykologförbundet svarade med en heterodox positionering: 
”Men psykologer, sjukgymnaster och kuratorer är angelägna om att deras speci-
alistkunskaper ska bevaras och tillföras vården” och de ansåg att de inte var 
självklart att läkaren ges en överordnad funktion i icke-medicinska ärenden.958  

                               
955 Läkartidningen, nr 43, 1972, s 4970. 
956 Ibid. 
957 Psykolognytt, nr 23, 1974, s 3. 
958 Psykolognytt, nr 12, 1979, baksidan. 
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När det gällde yrkesinnehållet fick flera av yrkesgrupperna känna av andras syn 
på den egna kompetensen. Psykologin led av detta, enligt en skribent: ”Det 
finns en segt kvardröjande attityd till psykologi, ungefär innebärande att psyko-
logi, det är något som var och en kan bedöma och förstå, tydligen av födsel och 
ohejdad vana”.959 Det fanns dock bot mot konturlösheten menade andra:  

 
Psykologerna torde ha allt att vinna på att utåt kunna uppvisa vissa distinkta 
profiler, exempelvis personaladministration, terapi, barn- och ungdomspsykolo-
gisk rådgivning etc. en avnämare är i allmänhet mer benägen att anställa en va-
rudeklarerad specialist som han är i direkt behov av, än att anställa en allmänt 
konturlös psykolog.960 

 
Det psykologiska, men framförallt det pedagogiska, och sociala arbetsinnehållet 
är svårformulerat och hade inte en stark inramning, genom legitimation och 
specifikt vardagsfrämmande språk, vilket medicinen hade och följde inte den 
medicinska doxans specialiseringslogik. Men detta förslag på ”distinkta profiler” 
kan ses som en ortodox positionering, i enlighet med den medicinska doxans speci-
aliseringslogik. 

Gränsen mellan pedagogiken och psykologin på universitetsnivån var oklar 
för, för att inte säga obefintlig i vissa fall. I forskningen betraktades pedagogik 
som tillämpad psykologi.961 I tidskriften Psykolognytt962 presenterades regel-
bundet uppsatser och avhandlingar i både psykologi och pedagogik. Behörig-
hetskraven för att få kalla sig psykolog var 1959: filosofie licentiat i psykologi 
eller pedagogik (med kurs i personlighetsdiagnostik) samt ett års tjänstgöring 
inom den psykiska barn- och ungdomsvården som psykologassistent med dia-
gnostiska uppgifter eller terapeutiska uppgifter. För tjänst som psykologassi-
stent (senare biträdande psykolog) krävdes teoretiska studier i två betyg psyko-
logi, två betyg i pedagogik, ett i sociologi samt ett tredje betyg i psykologi, pe-
dagogik eller statistik.963 Pedagogikens universitetsinriktning med dess tonvikt 
på psykologiskt inriktade studier kan möjligen förklaras av sammansättningen i 
styrelsen och fackligt aktiva psykologer i Svenska Psykologförbundet på 1960-
talet. I de artiklar som beskriver sammansättning av styrelsen, sektioner och 
utskott finner man många namn på dåvarande och blivande pedagogikprofesso-
rer.964 

                               
959 Psykolognytt, nr 1, 1963 s 1. 
960 Psykolognytt, nr 16, 1971, framsidan, Uttalande av Sigvard Rubenowitz. 
961 Psykolognytt, nr 4, 1968. 
962 Utgavs av Svenska Psykologförbundet, som bildades 1955 efter sammanslagning av Svenska 

Psykologsamfundet och Sveriges Yngre Psykologers förening. SOU 1955:11. Psykologisk ut-
bildning och forskning. Betänkande av Psykologutredningen, s 187. 

963 Psykolognytt, nr 4, 1960. 
964 Till exempel professor Kjell Härnqvist, Torsten Husén, Arne Trankell, och fil.lic Urban Dahl-

löf, fil.lic Karl-Georg Ahlström, Daniel Kallós, för att nämna några. Andra pedagogikprofiler 
kan nämnas: Siv Boalt, Allan Svensson samt några för handikappområdet namnkunniga: Lars 
Kebbon, Gunnar Kylén och Anders Bond, Psykolognytt, nr 4, 1960. 
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Ett exempel på gränsområdets klassificeringsstrider handlade om skolpsykologer-
na, skulle de vara lärare eller psykologer? Och vem skulle definiera skolpsykolo-
gens arbetsuppgifter? Det var en fråga Psykologförbundet ställde sig 1959. Skri-
benten i Psykolognytt hade läst i en amerikansk tidskrift att man krävde lärarle-
gitimation av sina skolpsykologer. Även inom den svenska skolan hade lärar-
bakgrunden som tillsammans med en extra kurs i psykologi lyfts fram som en 
viktig grund att stå på för att arbeta som skolpsykolog. Denne kunde då arbeta 
med att avleda barn till specialklasser, utföra terapeutiskt arbete samt många 
andra saker men enligt skribenten med ringa anknytning till psykologi. Skolpsy-
kologen borde först och främst vara psykolog enligt förbundet. En ortodox hand-
ling kan ses här, i enlighet med den medicinska doxan som omfattade psykolo-
gerna eftersom de definierats som medicinalpersonal av Medicinalstyrelsen. I 
artikeln ges möjliga förklaringar på hur uppfattningen ”att skolpsykologen bör 
vara lärare”, kan uppstå. Det ena skälet kunde vara en form av ”kvacksalveri-
fråga”, det var inte ovanligt att träffa på lärare som själva kallat sig skolpsykolo-
ger, enligt skribenten. Denne ”halvutbildad individ” kunde kanske efter en ej 
fullständig utbildning ha hamnat inom skolan. Det andra anförda skälet är att 
den kliniskt tränade psykologen stöter lärare och annan skolpersonal ifrån sig 
genom att som har en uppfattning om sig själv som ”ståendes bara en liten bit 
nedanför änglarna och har kommit för att ställa allt till rätta i en vilseledd sko-
la”.965 Man kan skönja förklaringar som bottnar i konflikter dels mellan psyko-
logens habitus och skolans värld, dels mellan de symboliska system som värde-
rar vilken kompetens som ska väga tyngst. En annan aspekt av samma situation 
är lönesättningen. Det vill säga – vilket symboliskt kapital väger tyngst inom det 
pedagogiska rummet? Ett citat från lärarhåll får inleda resonemanget. ”Psyko-
logförbundets krav på en filosofie kandidatexamen för en biträdande psykolog i 
lönegrad 19 kan ju inte verka särskilt lockande. Dessutom måste det vara ba-
rockt att inte kräva lärarerfarenhet av en skolpsykolog” och om de lärare som 
fyller ut tjänst med skolpsykologiska uppgifter…  

 
Systemet stimulerar heller inte dessa många gånger utmärkta lärare att vidareut-
bilda sig. Då är det kanske bättre att vara kvar i löneklass 18 eller 19 än att ägna 
sig åt tre års akademiska studier, som lönemässigt inte ger det minsta och i stort 
sett med samma arbetsuppgifter.966 

I en jämförelse som görs i artikeln mellan tre möjliga kompetenser (filosofie 
licentiat, filosofie kandidat och specialklasslärare) och skolpsykologiskt arbete, 
konstateras att den högsta lönen har filosofie licentiat (lönegrad A24), därefter 
specialklassläraren (A16) och sist filosofie kandidat (A21). Det som är utslagsgi-
vande och som inte syns i löneklassgraderingen är psykologernas semestertjänst 
mot specialklasslärarens ferietjänst, som motsvarar ungefär en sjättedel av lö-

                               
965 Psykolognytt, nr 8, 1959. 
966 Psykolognytt, nr 5, 1962, s 84. 
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nen.967 Detta gjorde att specialläraren tjänade mer än psykologen med filosofie 
kandidatexamen. Ovanstående exempel visar att det definitivt inte lönade sig ekonomiskt 
att kombinera symboliskt kapital från olika fält. 

 Det fanns återigen andra exempel på klassificeringsstrider i gränslandet till 
ett pedagogiskt fält. Till exempel då en skolpsykolog hade underställts en speci-
alklassrektor i en kommun. Detta ogillades av förbundet. Det fanns en risk 
menade förbundet att psykologen bara blir föredragande eller hörd av denne 
rektor i specialklassrektor vad gällde skolpsykologiska frågor. Men det skulle 
heller inte vara lämpligt att skolpsykologen skulle underställas skolläkaren heller 
utan det rätt skulle vara att underställas direkt under skolchefen i kommunen.968 
I detta exempel visas psykologernas positioneringar både mot medicinens fält 
och till ett pedagogiskt fält. Positionerna blir här då både ortodoxa i förhållande till 
pedagogikens fält och heterodoxa i förhållande till medicinens fält. 

 

Psykologernas symboliska kapital 
För psykologerna blev forskningen det symboliska kapital som vägde tyngst. De 
hade en lång universitetstradition (tillsammans med pedagogiken) och som 
medförde en speciell position då de ”lyftes in” i det medicinska fältet i och med 
Medicinalstyrelsens definition av dem som medicinalpersonal samt kraven på 
teorietisk universitetsutbildning i början på 1960-talet. Det fanns ett antal namn 
som kom att bli betydelsefulla för kunskapsutvecklingen inom habiliteringsom-
rådet. Flera av dem var psykologer som disputerade. I början av 1970-talet dis-
puterade psykologen Karin Stensland Junker vid medicinsk fakultet. Avhand-
lingen handlade om utvecklingen av hennes skapelse ”BOEL-testet”.969 Hennes 
böcker om att vara förälder till två utvecklingsstörda barn De ensamma publice-
rades 1961, Samhällets samvetsbarn och boken om barns behov av kontakt och 
stimulans i sin utveckling Den lilla människan hade stor betydelse för kunskaps-
området om barn med handikapp.970 Hon arbetade också med förskolläraren 
Evy Blid i att starta och utveckla lekoteken.971 En annan person som bidragit till 
kunskapsutvecklingen var Gunnar Kylén, föreståndaren på FUBs forskningsstif-
telse ALA, vilken genom sin avhandling ”Psykiskt utvecklingshämmades för-
stånd” erövrade en docenttitel, då han redan tidigare var filosofie licentiat i 
psykologi.972 Gruppen Mental Retardation bildades 1969 och höll till på Uller-
åkers sjukhus i Uppsala, där psykologiska institutionen fanns. De forsknings-
projekt som bedrevs där finansierades genom bidrag från socialstyrelsen, skol-

                               
967 Psykolognytt, nr 5, 1962, s 84. 
968 Psykolognytt, nr 5, 1964, s 101. 
969 FUB-kontakt, nr 4, 1972, s 3. 
970 Stensland Junker, 1961; Stensland Junker, 1964; Stensland Junker, 1975. 
971 Se vidare avsnittet om ”Förskollärarnas habiliteringspraktik”. 
972 FUB-kontakt, nr 4, 1974, s 16. Rikard Palmér disputerade under våren 1974, han var i likhet 

med Gunnar Kylén ALA-forskare men hans avhandling handlade om vuxna utvecklingsstör-
da. 
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överstyrelsen och olika fonder. Gruppen leddes av Lars Kebbon, en annan 
välkänd person inom handikappforskningen. I gruppen ingick Kent och Patri-
cia Ericsson, Sven och Kristina Granath, Astrid Melander, Jan Nörelius, Ann-
Charlotte Nilsson, Sven-Inge Windahl och Mårten och Lottie Söder. Flera av 
dem har fortsatt vara verksamma inom området antingen genom forskning eller 
i den praktiska habiliteringsverksamheten.973 

Socionomerna 
I läsningen av socionomernas två tidskrifter har fackliga diskussioner upptagit 
en stor del av utrymmet. Socionomen var en facklig tidskrift som fungerade som 
organ för Sveriges socionomers riksförbund SSR, som bildades 1958.974 Sedan 
starten med 250 medlemmar hade antalet ökat till 1250 medlemmar på knappt 
två år.975 Men socionomernas fackliga historia sträcker sig längre tillbaka i tiden 
än så, enligt socionomerna själva. I början av seklet fanns egentligen ingen stör-
re facklig aktivitet, i mitten på 1930-talet fanns det flera organisationer som 
tillvaratog kommunaltjänstemännens intressen. Dessa bildade 1936 Svenska 
kommunaltjänstemannaförbundet SKTF. Dock fanns en fristående organisa-
tion, Sveriges Socialtjänstemannaförbund som bildats 1910, men som senare 
ändå anslöt sig till SKTF. 1921 bildade eleverna vid socialinstitutet i Stockholm 
en elevförening som 1950 fick namnet Sveriges Socionomförbund, som gav ut 
en tidskrift DSI-nytt (senare Socionomförbundets tidskrift 1961). Tidskriften 
Socionomförbundets tidskrift var således inte en facklig tidskrift. Inlägg, föredrag 
från konferenser dokumenterades och sattes samman till utbildningsnummer i 
tidskriften.976 Man avtalade med SKTF att förhandla för Socionomförbundets 
räkning. Detta ledde dock till besvikelse och 1954 sade man upp avtalet. Efter 
detta hade man samtal med både SKTF och SACO (Sveriges Akademikers Cen-
tral Organisation). SACOs triumfkort var att kunna erbjuda stöd till sociono-
merna att bilda ett eget förbund om medlemsavtalet uppgick till mer än 250 
medlemmar. 1958 bildades en socionomsektion inom SACO, detta var det nya 
Socionomernas riksförbund.977 

I slutet på 1950-talet utspelade sig en kamp mellan det till antalet större SKTF 
� Svenska kommunaltjänstemannaförbundet och SSR � Sveriges socionomers 
riksförbund. SKTF försökte få över SSR till dem (man hade lyckats 1949 att få 
över Socialtjänstemannaförbundets medlemmar till SKTF).978 Man tyckte från 
SKTFs sida att det vore bättre att arbeta i en enad facklig front tillsammans med 
de övriga stora grupperna av kommunaltjänstemän och varnade för faror med 
en splittring bland kommunaltjänstemännen. Ett stort problem för sociono-

                               
973 FUB-kontakt, nr 3, 1976. 
974 Socionomen, nr 5, 1961, s 3. 
975 Socionomen, nr 5, 1961. 
976 Socionomförbundets tidskrift, nr 8, 1961, s 197. 
977 Socionomförbundets tidskrift, nr 9, 1961, 233�239. 
978 Socionomförbundets tidskrift, nr 9, 1961, s 233. 
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merna var annars att det var vanligt att socionomtjänster innehades av icke-
socionomer. Den högsta andelen socionomer fanns i kuratorstjänsterna som 
1957 uppgick till 87 % och 1962 var andelen 94 %.979 En bild av antal examinera-
de socionomer återfinns i tabellen nedan vilken kan ge en (om något begränsad) 
uppfattning av yrkets framväxt. 980 

Tabell 10. Antal examinerade socionomer 1969/70 � 1973/74 

1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 

511 754 944 1 202 1 495 

 

Statsmakterna beslutade om en ökning av utbildningskapaciteten vid social-
högskolorna 1970 och undersökningar i mitten på decenniet visade att socio-
nomerna klarade sig väl och uppåt 90 % av studenterna fick arbete efter exa-
men. Samtidigt började man uppmärksamma en ökad arbetslöshet bland aka-
demiker.981 I Socialmedicinsk tidskrift skrev man 1972 att den tidigare socio-
nombristen var övervunnen.982 

Socionomernas habiliteringspraktik � kuratorsverksamhet 
Socionomernas utbildning på 1960-talet var inriktad på sociala, administrativa 
och kamerala tjänster inom kommuner, landsting och sjukvårdsförvaltning.983 
De var genom sin utbildning skapade för att vara statens förlängda arm i kom-
munerna, framförallt genom en utbildningsgren på socionomutbildningen � 
det vill säga förvaltningslinjen som utvecklades efter det statliga övertagandet i 
början av 1960-talet. Det fanns emellertid också andra inriktningar i utbildning-
en och deras arbetsfält var redan på 1960-talet brett och en avgränsning behövs 
göras här. Den typ av socionomer jag intresserar mig för är de som arbetade 
som kuratorer i verksamheter med handikappade, inom den psykiska barna- 
och ungdomsvården, mentalvård och barnpsykologiska kuratorer enligt 1960-
talets språkbruk. Kuratorer och socionomer verksamma inom hälso- och sjukvården definie-
rades som medicinalpersonal i samband med en statlig utredning om Medicinalsty-
relsens och Socialstyrelsens organisation och arbetsuppgifter 1965.984 Men även 
intresseorganisationer och föreningar till stöd för ”psykiskt och fysiskt vanlot-

                               
979 Socionomförbundets tidskrift, nr 9, 1961, 238 samt SOU 1962:50. Utbildning av arbetstera-

peuter. Betänkande avgivet av 1960 års arbetsterapeututredning, s 23. 
980 Socionomförbundets tidskrift, nr 10, 1975, s 4. En mer detaljerad beskrivning och jämförelse 

med andra yrkeskategorierna ges i avsnittet ”Statistik av yrkesverksamhet och utbildning” i 
kapitlet ”Den sociala ordningen”. 

981 Socionomförbundets tidskrift, nr 15, 1976, s 7. 
982 Socialmedicinskt tidskrift, nr 2, 1972, s 128. 
983 "Hur man blir socionom. Utbildningen vid socialhögskolorna," 1967, s 2. 
984 SOU 1965:49. Hälso- och socialvårdens centrala administration. Betänkande avgivet av Social-

styrelseutredningen och MCA-utredningen, s 159 
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tade” kunde observeras som arbetsgivare för socionomer.985 Det är främst i 
egenskap av kurator i arbetet med handikappade barn och deras familjer som 
socionomerna gjort sitt inträde i habiliteringspraktiker. Andelen socionomer 
som besatte kuratorstjänster var hög, generellt sett var det 94 % av kuratorerna 
socionomer och i vissa fall var denna examen ett krav, till exempel i psykiska 
barna- och ungdomsvården och i abortförebyggande verksamhet.986 Den första 
mars 1966 tillsattes en kurator för handikappade i Växjö på socialbyrån, vilken 
var den första handikappkuratorn i landet och man skrev att försöket visade att 
det verkligen behövdes.987  

Den tidigaste artikeln jag hittat om kuratorer inom arbete med handikappade 
barn är en artikel ”Pionjärsverksamhet inom den öppna cp-vården”. Den hand-
lar om cp-kuratorer som ingick i en försöksverksamhet för förbättrad vård av 
barn med cerebral pares (cp), vilken initierats av Svenska Vanförevårdens Cen-
tralkommitté SVCK, redan 1953 i samarbete med Stockholms stad och lands-
ting. I artikeln menar man att: 

 
De sociala och psykologiska problemen är inte mindre viktiga. Det har blivit en 
av kuratorns angelägnaste uppgifter att hjälpa till vid lösningen av dessa pro-
blem. Kontakten med föräldrarna har därför blivit ett väsenligt led i arbetet.988 

1963 publicerades en arbetstidsstudie från ovannämnda försöksverksamhet. Det 
handlade dels om att medverka vid medicinsk kontroll av barnen vid de cp-
centra som fanns i Stockholmsområdet och samordningen mellan den öppna 
och slutna vården, denna kuratorstjänsteform omfattade dels medverkan i 
”konferenser” rörande barn med cp i medicinsk vård. Familjevårdande uppgif-
ter i form av samtal och upplysning ingick också, detta ansågs vara även i 1958 
års cp-utredning vara viktigt.989 Att hålla ordning på ordinationer och intyg från 
läkare vad gällde barnets sjukgymnastik och talterapi ingick också, liksom utlå-
ning och beställning av hjälpmedel. Arbetsuppgifter för kuratorn var också 
diskussioner och informationer i samarbete med föräldraföreningar, till exempel 
anordna mödrakurser, föräldracirklar, placering av barn i barnträdgård och 
samarbete med centralstyrelser för psykiskt efterblivna i staden och länet samt 
distribuera anmälningsblanketter för sommarkolonier. I arbetsstudien skulle 
arbetstidens fördelning på dessa arbetsuppgifter undersökas. Resultaten visade 
att de administrativa uppgifterna trängde undan de familjevårdande uppgifter-
na.990  

                               
985 SOU 1962:43. Socionomutbildningen. Betänkande av Socionomutbildningskommittén, s 27, 

Socionomförbundets tidskrift, nr 2, 1961, s 33. 
986 Ibid., s 23. 
987 Svensk handikapptidskrift, nr 12, 1966, s 11. 
988 CP-nytt, nr 4, 1959, s 5. 
989 SOU 1960:14 Cp-vården. På socialmedicinska studier grundade riktlinjer för vård och under-

visning av barn och ungdom med cerebral pares. 1958 års cp-utredning.  
990 CP-nytt, nr 2, 1963, s 31�35. 
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Synen på kuratorns roll i arbetet med handikappade gav sekreteraren för 
Handikapporganisationernas Centralkommitté HCK, Linnea Gardeström tillika 
socionom i Socialmedicinsk tidskrift 1968. Definitionen på en kurator som ar-
betade bland handikappade var enligt henne:  

 
…en yrkesutbildad expert som har ansvar för och sköter den sociala delen av 
rehabiliteringen eller habiliteringen av den handikappade och hans familj. Kura-
torn bör vara nära lierad med den institution eller det organ som har närmaste 
ansvaret för rehabiliteringen.991 

Viktigt var också enligt henne, att kuratorn skulle ingå i en grupp och inte arbe-
ta ensam. Arbetsområdet var socialmedicinskt, därför skulle utbildningen också 
vara socialmedicinskt inriktad. Samarbetet med läkaren skulle vara ”ett kon-
struktivt samarbete” och inte bara bestå av att kuratorn ringer och frågar eller 
ber om underskrifter. Eftersom kuratorer fanns på alla möjliga arbetsplatser var 
det viktigt att bestämma och avgränsa arbetsuppgifter, kuratorn kunde annars 
lätt bli en ”Mädchen für alles”. Ansvaret för att bestämma arbetsuppgifter skul-
le självklart ligga hos arbetsledningen, men kuratorn har också ett eget ansvar 
att hävda sitt arbete, menade Gardeström. I arbetet med handikappade barn 
och deras familjer som då betraktades som ett nytt specialområde efterlystes 
samarbete mellan kuratorer med liknande arbetsuppgifter och diskussioner med 
föräldraföreningarna. I familjearbetet ansågs kuratorn som den som skulle följa 
och arbeta med familjen. Därför behövde hon skaffa sig en god kännedom om 
familjen och hemmet, hon skulle också bevaka familjeintressena och inför de 
övriga teammedlemmarna beskriva familjens situation och hur de upplever det 
handikappade barnets problem. Att stimulera föräldrarna till ett aktivt deltagan-
de ansågs också som viktigt. I de fall kuratorn ansåg att barnet inte skulle 
komma hem till ferie eller behövde komma hem skulle hon hävda detta, ibland 
kunde detta ske gentemot de övriga teammedlemmarna, eftersom de ibland 
enligt Gardeström för ensidigt sett till barnets behov och inte föräldrarnas. 
Kuratorer som avsågs i texten ovan kunde återfinnas på specialkliniker som till 
exempel rehabiliteringskliniker, ortopedkliniker, specialskolor, hörcentraler, 
mottagningar för rörelsehindrade barn eller arbetsvårdsinstitutioner.992  

I en artikel som skrevs tio år senare av två habiliteringskuratorer visar hur de 
tankar som Gardeström skrivit om i den tidigare artikeln kommit att bli praxis. 
Kuratorn och läkaren var enligt dem, de som följde barnet och familjen under 
alla år. De andra teammedlemmarna i habiliteringsteamet och kom in med sin 
specialistkunskap vid olika situationer och faser i barnets utveckling. Kuratorn 
hade heller inte samma fokus på barnet, menade författarna utan har hela famil-
jen i blickpunkten. Arbetsuppgifterna för kuratorn handlade dels om att ge 
information och dels ge behandling. Informationsdelen handlade om att ge 
familjerna information om samhällets stödresurser som till exempel ekonomis-
                               
991 Socialmedicinskt tidskrift, nr 1, 1968, s 42�46. 
992 Socialmedicinsk tidskrift, nr 1, 1968, s 42�46. 
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ka bidrag. Även information utåt ansågs viktiga, mot samhället för att sprida 
kunskap om de handikappades problem och behov. Behandlingsdelen handlade 
om att följa upp den ”första informationen” föräldrar fått, vilket kunde innebä-
ra krissamtal, stödsamtal, familjesamtal eller anordna gruppsamtal till exempel 
träffar med andra föräldrar i liknande situation.993 

När kuratorerna skriver sin egen historia finns kuratorn som läkarens med-
arbetare i att utreda patientens sociala situation. Förebilderna kom från USA, i 
1900-talets början från en läkare vid namn Cabot. Han skrev en artikel som så 
småningom gavs ut på svenska med titeln. ”Läkaren och det sociala arbetet”. 
Detta fungerade enligt författarna till ett incitament för kuratorer på svenska 
sjukhus. De första kuratorstjänsterna tillkom 1914 inom psykiatrisk vård och 
1920 vid kroppsvården. Den egentliga utbyggnaden av kuratorsverksamheter 
vid sjukhusen kom igång på allvar efter 1945 och på 1960- och 1970-tal har det 
skett en mycket snabb utveckling inom området. 1962 fanns det 500 tjänster i 
landet och vid tidpunkten för artikelns publicering 1978 var antalet uppe i över 
2 000.994 Man kan mot bakgrund av detta konstatera att ett flertal socionomer 
var verksamma inom ett gränsland mellan ett socialbyråkratiskt rum, där deras 
utbildning är förankrad och det medicinska fältet där en stor del av socionomer 
och kuratorer var verksamma. Nästa avsnitt handlar om ortodoxa och hetero-
doxa positioner hos socionomerna. Jag kommer där att försöka skilja arten av 
positioneringar åt genom att relatera dessa till vilket rum det utspelar sig inom. 

Heterodoxa och ortodoxa positioneringar hos socionomerna 
Även socionomerna ingick i klassificeringsstrider men för dem handlade det mest 
om strider i ett eget rum � vad jag kallar det socialbyråkratiska rummet. Det 
första exemplet hämtas från utbildningsfrågorna som var i fokus i början på 
1960-talet i samband med Socionomutredningen som referats i det förra kapit-
let. Mottagandet av betänkandet fick alla inblandade att delta i en lång rad av 
debattartiklar. Det specifikt ortodoxa i detta sammanhang tolkas som en handling i enlig-
het med det sociala rummets doxa och som också renodlats tack vare Socionomut-
redningen. Socionomerna som utbildades efter 1962 vid de nya socialinstitu-
ten995 fick med den nya definitionen besvär med konkurrens, dels från elever 
utbildade vid Sköndalsinstitutet och dels av snabbutbildade socionomer från 
TBV (Tjänstemännens Bildningsverksamhet).996 De ”äkta” socionomerna ville 
ha ensamrätt att kalla sig socionomer. I samband med Socionomutredningens 
betänkande skrev företrädare för Svenska Diakonsällskapets utbildningar (till 
exempel Sköndalsinstitutet) att man reagerade starkt på den behandling man 
fått av Socionomutbildningsutredningen, man kände ”djup indignation” och 
sade att man blivit diskriminerade. I försvarstalet sade man att inte förstå utred-
                               
993 Socialmedicinsk tidskrift, nr 3, 1978, s 193. 
994 Socialmedicinsk tidskrift, nr 3, 1978, s 155�160. 
995 Förslaget om att instituten skulle heta socialhögskolor gick inte igenom. De fick i fortsättning-

en fortfarande heta socialinstitut. Socionomförbundets tidskrift, nr 12, 1963, s 420. 
996 Socionomförbundets tidskrift, nr 2, 1963, s 36�37. 
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ningens mål att skapa fler utbildningsplatser samtidigt som man förbisåg Skön-
dalsinstitutets förmåga att ”producera välutbildade socionomer”. Detta uttalan-
de fick Socionomförbundet att reagera och menade att ”de lättvindigt begagna-
de socionomtiteln” och att denna skulle reserveras för de elever som avlagt 
examen vid de statliga socialhögskolorna.997 Svenska Diakoniskolans chef sva-
rade några nummer senare att titeln använts av socionomförbundet sedan 1940-
talet efter finsk förebild och är inte namnskyddad (inte av offentlig myndighet 
fastställd). Socionomförbundet avslutade debatten för denna gång med att an-
märka på det oetiska att göra anspråk på andras examenskategorier bara för att 
inget lagligt efterspel är att vänta.998 

Den utbildning som bedrevs utanför socialinstituten i Göteborg, Lund och 
Umeå, var bland annat Diakonsällskapets utbildning Svenska diakonskolan 
även kallad Sköndalsinstitutet. I socionomutredningens betänkande sade man 
att denna utbildning skilde sig avsevärt från socialinstitutens, även om man från 
Svenska Diakoniskolans håll försökt att anpassa utbildningen, så var det inte 
tillräckligt. Man föreslog ett statligt huvudmannaskap för socialhögskolorna, 
därmed slogs också fast att socionomutbildning skulle staten ansvara för, efter-
som man ville hålla utbildningen fri från religiösa och politiska intressen. För-
slaget innebar också att man skulle betala ut statsbidraget till Svenska diakon-
skolan under en annan rubrik än ”högre utbildning och forskning”, rubriken 
”kyrkliga ändamål” ansågs vara bättre lämpad. Med detta utrangerades diakoni-
anstalternas sociala utbildningar och omnämndes inte fortsättningsvis i utred-
ningstexterna.999 Detta skapade rubriker i dagspressen, till exempel i Dagens 
nyheter och artiklarna refererades även i Svenska Läkartidningen 1962. Det 
tolkades så att det statliga övertagandet också innebar en markering mot de 
privata initiativen och de privata företagarna. Att stoppa Stora Sköndal, som 
”en irriterande särling i den vackert avrundade socialinstitutsfloran var uppen-
bart viktigare än att man därmed förlorar tio procent av den utbildningskapaci-
tet som sätts som minimum.”1000 Det är intressant att notera att denna strid skapades 
genom den definition som Socionomutredningen fastslog i sitt betänkande. Här kan således 
den magiska kraften i sociala kategoriseringsprocesser noteras. Men denna kraft 
verkar inte ensam utan har sitt stöd i den allmänna sekulariseringsprocess som 
gör sig gällande i detta fall. Socionomutredningen slog ju fast att man ville ”hål-
la utbildningen fri från religiösa och politiska intressen”.1001 Det statliga intresset 
räknades i alla fall inte som något intresse. Vi kan utifrån detta se ytterligare ett 
exempel på hur man från Socionomförbundets sida häver sig upp på barrika-
derna och genom en recension av en bok om diakonin, formulerar en ”konflikt 
mellan borgerliga socialvården och kyrkans diakoni” som följer: 

                               
997 Socionomen, nr 10, 1962, s 3. 
998 Socionomförbundets tidskrift, nr 1, 1963, s 2�3. 
999 SOU 1962:43. Socionomutbildningen. Betänkande av Socionomutbildningskommittén, 

s 12�13, 154. 
1000 Dagens nyheter den 10 maj, 1962 refererad i Svenska Läkartidningen, 1962, s 2972. 
1001 SOU 1962:43. Socionomutbildningen. Betänkande av Socionomutbildningskommittén, s 13. 
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Vi i väst skrattar ibland när en rysk idrotts- eller vetenskapsman, som yttrar sig 
om sin prestation, omramar det sagda med hymner till partiet, staten och leda-
ren. På samma vis slutar och börjar alla artiklarna i denna bok med trosbekän-
nande påståendedoktriner och mittemellan lämnas några allmänbegripliga fakta. 
/…/ Lika lite som vi önskar kommunister som propagerar sin lära såsom soci-
alkuratorer, lika lite bör vi tolerera kristendomspredikande socialkuratorer.1002 

I kommentar till bokens och diakonins fyra huvuduppgifter, bland annat att 
diakonin ska hjälpa handikappade, refereras en artikel från Svensk vanföretid-
skrift från 1962, där en Skånepräst pekat ut en polioskadad flicka i rullstol med 
orden: ”Se här tecken på Guds straffdom”, med följden att De Vanföras riks-
förbund betackat sig för denna typ av diakoni.1003  

I Socionomförbundets avståndstagande kan vi se vad som här står klart, 
nämligen att frihet från religiösa och politiska intressen inte föreligger utan att 
det handlar om att handla i statens, sekulariserade och socialdemokratiska in-
tresse. Det hade ju nämligen inte upplevts lika besvärande att socialkuratorn 
”predikat” den socialdemokratiska socialpolitiken, helt enkelt eftersom hon var 
en produkt av den. Men detta tabu blir inte uttalat eftersom det ingår i den tysta 
doxan som styrde socialvården � det socialbyråkratiska rummet.  

Socionomerna var engagerade i samhällsdebatten, vilket är ganska naturligt 
då de till största delen arbetade med sociala frågor på kommunal nivå och hade 
gedigen utbildning i sociallagstiftningen. I början av 1970-talet då öppenvården 
alltmer byggdes ut och det skedde i riktning mot en integration av sjukhusvår-
den och den primärkommunala socialvården, skulle de kuratorer som arbetade 
inom hälso- och sjukvården samordnas med socialvården inom kommunen. 
Det fanns flera utvecklingstendenser för socionomernas arbete som diskutera-
des: från att vara symptominriktat till helhetssyn, från ett formellt juridiskt syn-
sätt till ett mer sociologiskt, från social kontroll till social service, från ett indi-
vidcentrerat till generella åtgärder, utveckling mot öppna vårdformer, från en 
mer hierarkisk beslutsstruktur till en mer demokratisk och decentraliserad och 
renodling av huvudmannaskapen och enhetligare administration och organisa-
tion.1004 Som synes skulle dessa utvecklingstendenser kunna vara gällande för 
yrkeskategorier i hela habiliteringsrummet och inte bara socionomernas arbets-
situation.  

För socionomerna blev psykologin ett gränsområde. Detta kunde observeras i ett 
alltmer ökande intresse för de psykologiska aspekterna och i utbildningen sökte 
alltfler socionomstudenter psykologi som huvudämne istället för sociologi. Om 
detta skrevs det artiklar och valet av psykologin som huvudämne oroade en del 
skribenter eftersom man skulle ”tappa förmågan att bidra till förändring av 
                               
1002 Diakonin i dagens kyrka och samhälle, Diakonistyrelsens förlag, 1962 recenserad i Socionom-

förbundets tidskrift, nr 1, 1963, s 7�9. 
1003 Ibid., s 8, debatten fortsatte med fler artiklar t.ex. i Socionomförbundets tidskrift, nr 11, 1963, 

nr 6, 1964. 
1004 Socionomförbundets tidskrift, nr 21, 1972, s 16�19. 
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samhället”.1005 Denna kommentar tolkar jag som en ortodox yttring, det vill säga 
tillbaka till den rådande ordningen inom det socialbyråkratiska rummet.  
Men för studenterna som var under utbildning tycktes gränsen till medicinen vara 
den som upplevdes mest problematisk och ibland konstlad. I föreläsningar om handi-
kapp fick de blivande socionomerna föreläsningar om de medicinska följderna 
av handikapp i ämnet social metodik. Kritiken från studenterna var: ”Kalla det 
medicinskt istället, eftersom det var en läkare som föreläste.”1006 Betydligt bättre 
kritik av studenterna fick HCK � Handikapporganisationernas centralkommit-
té, som anordnade konferens för socialhögskolorna 1975.1007 

Socionomernas symboliska kapital  
Socionomutbildningens högskolestatus som de fick 1964 får räknas till det sorts 
symboliska kapital som väger tyngst i relation till den medicinska doxan och 
följaktligen också i habiliteringsrummet. Det finns också tidiga historiska 
kopplingar till läkare i socionomernas historia framförallt när det gällde just det 
sociala arbetet, som ligger nära kuratorsverksamheten. De hade också konsekre-
rats inom hälso- och sjukvården genom definitionen som medicinalpersonal i 
samband med MCA-utredning, som nämndes tidigare.1008 I cp-vården betrakta-
des kuratorn som den som samordnade och höll kontakterna med familjerna 
under de långa vårdperioderna. Men den bilden innehöll också de ökande ad-
ministrativa uppgifterna som tenderade att ta över och tränga undan de familje-
vårdande uppgifterna. Socionomerna hade dock till sin nackdel att deras yrkes-
titel inte var skyddad och de hade stora problem med obehöriga som innehade 
socionomtjänster. Kuratorerna verkar dock ha haft mindre bekymmer med 
detta eftersom de hade en andel av 94�97 % socionomer i tjänsterna.  

Förskollärarna 
Som jag redogjort för tidigare begränsar jag habiliteringspraktikens pedagogiska 
rötter till först och främst förskollärarnas yrkesverksamhet i arbetet med sjuka 
och handikappade barn. Speciallärarnas och särskolelärarnas verksamhet var 
först och främst knuten till skolan, de ingick till exempel inga speciallärare vare 
sig i den pediatriska habiliteringens team eller i omsorgernas team. Särskollärar-
na var däremot tidigt knutna till omsorgerna för de utvecklingsstörda. I min 
framställning låter jag således förskollärarna stå i förgrunden när jag studerat 
den professionella mobiliseringen.  

Förskollärarnas självförståelse av sin fackliga mobilisering utgår från intres-
seorganisationen Svenska Fröbelförbundet, som grundades 1918. Då förbundet 
bytte namn 1940 till Pedagogiska föreningen för förskoleåldern började man 
                               
1005 Socionomen, nr 3, 1975, s 12�15. 
1006 Socionomförbundets tidskrift, nr 4, 1975, s 8�9. 
1007 Socionomen, nr 11, 1975, s 8. 
1008 SOU 1965:49. Hälso- och socialvårdens centrala administration. Betänkande avgivet av Soci-

alstyrelseutredningen och MCA-utredningen. 
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arbeta fackligt, det vill säga att också verka för barnträdgårdslärarinnornas ”hö-
jande i pedagogiskt, socialt och ekonomiskt hänseende.”1009 Men man hade inte 
förhandlingsrätt och därför bildades Sveriges Barnträdgårdslärarinnors Riksför-
bund � SBR 1944. Året därpå anslöt man sig till Svenska kommunaltjänsteman-
naförbundet, men var inte nöjd med samarbetet och fem år senare anslöt man 
sig till Svenska facklärarförbundet � SFL.1010 1955 skedde namnbytet till Sveri-
ges förskollärares riksförbund – SFR och yrkestiteln blev förskollärare.1011 Anta-
let yrkesverksamma förskollärare var 1963 2 150 stycken, enligt prognoser som 
gjordes vid denna tidpunkt visade på att det 1970 skulle vara över 5 000 st.1012 I 
tabellen nedan visas hur det sedan blev 1970, man hade underskattat behovet 
med 2 000 förskollärare. 

Tabell 11. Medlemmar i Sveriges Förskollärares Riksförbund år 1963 � 1980 

1963 1968 1970 1973 1974 1975 1978 1980 

2 150 4 4831 7 5542 9 9743 10 8314 13 0005 21 0006 27 4897 

Källor: 1013 

För att lösa förskollärarbristen i början på 1970-talet erbjöds snabbutbildning till 
barnskötare, beteendevetare och låg- och mellanstadielärare, som hade drabbats 
av arbetslöshet. Svenska Förskollärarförbundet som i många år strävat mot en 
förlängd utbildning rasade mot detta, nu erbjöds alla dessa förkortade omskol-
ningskurser. Detta uppfattades som en nedvärdering av hela förskollärarkå-
ren.1014 Förskollärartjänsterna besattes allt oftare med icke behöriga och detta 
blev huvudfrågan för förskollärarna under 1970-talet.1015 Även skolan kände av 
bristen på behörig personal. I SIA-utredningen � Skolans inre arbete som började 
komma med betänkanden 1974, konstaterades att endast 27 % av dem som var 
verksamma med specialundervisning var specialutbildade. Det visade sig också 
att de lärare som hade mest utbildning köade för att få arbete i gymnasiet eller 
på högstadiet medan de yngre barnen fick nöja sig med många gånger helt out-
bildade i specialklasserna. Det rådde med andra ord en skriande brist på special-
lärare, vilket det hade gjort ända sedan 1970-talets början.1016 Lektor Ture Jöns-
son verksam på Lärarhögskolan i Mölndal kommenterade bristen i mitten på 
1970-talet så här:  

 

                               
1009 Förskolan, nr 7, 1978, s 2 i bilagan. 
1010 Holmlund, 1998, s 82. 
1011 Ibid. 
1012 Barnträdgården, nr 5, 1964, s 173�177. 
1013 1) Barnträdgården, nr 5, 1964, s 173�177; 2) Förskolan, nr 4, 1969, s 162; 3) Förskolan, nr 7, 

1971, s 324; 4) Förskolan, nr 7, 1973, s 34; 5) Förskolan, nr 6, 1974, s 38; 6) Förskolan, nr 7, 
1975, s 43; 7) Förskolan, nr 7, 1978, s 2 i bilagan, 8) Förskolan, nr 2, 1980, s 10. Se avsnittet 
”Statistik av yrkesverksamhet och utbildning” i kapitlet ”Den sociala ordningen”. 

1014 Johansson och Åstedt, 1996, s 171ff. 
1015 Förskolan, nr 3, 1975, s 2, nr, 1, 5, 1975, nr 5, 1978, nr 7, 8, 1980. 
1016 Att undervisa, nr 4, 1970, FUB-kontakt, nr 5, 1974, s 15. 



258 

Under senare tid har det blivit allt vanligare att diskuterar rollförskjutningar och 
rollförändringar orsakade av vår föränderliga omvärld. I allra högsta grad gäller 
det även skolan och dess specialundervisning. Hypotetiskt kan man till exempel 
tänka sig att specialläraren i morgondagens skola i högre utsträckning kommer 
att deltaga i lagarbete och ha en informationsspridande roll, engagera sig i sam-
hällsproblem som har inflytande på barnens svårigheter, arbeta indirekt via an-
nan personal, arbeta förebyggande osv. Naturligtvis får detta konsekvenser för 
en framtida speciallärarutbildning.1017 

SIA-utredningens uttryck om specialpedagogiken kommenterades av pedago-
gerna att ordet specialpedagogik blivit ett honnörsord, men ingen visste riktigt 
var det var.1018  

Pedagogernas tidskrifter representeras här av Barnträdgården, Förskolan och Att 
undervisa. Den enda av dessa tidskrifter som är facklig var Barnträdgården som 
den hette till 1968. Året därpå bytte den namn till Förskolan. Den gavs ut av 
Sveriges förskollärares riksförbund – SFR, som tillsammans med andra riksfö-
reningar för lärare var fackligt organiserade genom Svenska facklärarförbundet 
� SFL, som utgjorde förhandlingsorganisation för riksföreningarna.1019Att un-
dervisa var en tidskrift som startades 1969 av Svenska förbundet för specialpe-
dagogik � SFSP, vilken var mer av en yrkesförening och hade startats 1967.1020 
Den riktade sig till förutom speciallärarna också till alla inom elevvården. Speci-
alundervisningen skulle ses som en ”förmån som skulle erbjudas eleven”.1021 
1977 hade de en utgivning av tidskriften av 5 600 exemplar, som motsvarade 
antal medlemmar, jämfört med 1969 då de hade 3 500.1022 Vid deras landsmöte 
1971 samlades 550 medlemmar, främst speciallärare.1023 Inom Sveriges förskollä-
rares riksförbund fanns en arbetsgrupp för speciallärarfrågor som inrättats 1974. 
Där fanns följande ledamöter som representerade följande områden: Evy Blid 
(lekotek), Gunilla Broström (för hörselskadade), Else Hörnsten-Floger (för 
synskadade), Lasse Johansson (PBU) Inga-Brita Melin (sjukhusverksamhet) och 
Märit Rönnberg (särskoleområdet). I gruppen arbetade man för att höja lönerna 
för dem med specialutbildning, arbeta fram riktlinjer för hur barn med särskilda 
behov ska få bäst stöd och stimulans, de framhöll dock att det inte går att få 
fram preciserade riktlinjer för speciella handikappgrupper, man måste bedöma 
detta individuellt.1024 I september 1977 beslöt man dock att avsäga sig uppdraget 
med att ta fram riktlinjer för barn i behov av särskilt stöd och menade att det 
måste ges resurser för ett sådant arbete och att det inte kunde ligga inom ramen 

                               
1017 Att undervisa, nr 6, 1975, s 21. Man kan gott säga att han kunde känna av var vindarna skulle 

bära. Det var precis så omdaningen av specialpedagogutbildningen blev, fast nästan femton 
år senare, det vill säga 1990, Åman, 2006, s 58ff. 

1018 Att undervisa, nr 5, 1977, s 25. 
1019 Förskolan, nr 7, 1969, s 282. 
1020 Att undervisa, nr 6, 1979, s 19. 
1021 Att undervisa, nr 2, 1969, s 13�14. 
1022 Att undervisa, nr 5, 1977, s 24. 
1023 Förskolan, nr 8, 1971, s 382. 
1024 Förskolan, nr 6, 1977, s 3; nr 7, 1977, s 28. 
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för arbetsgruppens uppdrag och bygga på ideellt arbete. Man menade att det 
fanns också en risk för dubbelarbete och hänvisade också till den pågående 
utredningen som Barnsomsorgsgruppen arbetade med samt det arbete inom 
Socialstyrelsen där riktlinjer tas fram. Man erbjöd sig då att lämna synpunkter 
på de riktlinjer som Socialstyrelsen skulle komma med.1025 När det gällde behö-
righets-, löne- och anställningsfrågor hänvisade man till en referensgrupp inom 
SFL för speciallärarfrågor.1026 Ett viktigt ämne för gruppen att diskutera var 
samordnad habilitering, förslag om detta hade kommit från en konferens an-
ordnad av Allmänna Barnahuset, även integrering av barn i normalgrupper 
diskuterades. Föreningen för undervisning av rörelsehindrade fanns också som 
en aktör inom habiliteringens område, det var en relativt liten förening med 147 
medlemmar 1973.1027 

Efter en lekotekarieträff 1973 bildades en arbetsgrupp som var första steget i 
mobilisering för specialpedagoger som kom att arbeta inom habiliteringen.1028 
Kerstin Åman beskriver vidare denna nya yrkesgrupps professionaliserings-
strävanden under 1970-talets senare hälft och framåt. En intresseförening bilda-
des 1978, Föreningen Svenska Lekotek � FSL som arbetade för att ”tydliggöra 
arbetets pedagogiska och konsultativa inriktning,” frågan om att namnskydda 
lekoteksverksamheten kom upp liksom att arbetet skulle syfta till att få en en-
hetlig standard på lekoteken och att dessa skulle inordnas i habiliteringsverk-
samheterna.1029 1978 fanns det 66 lekotek och cirka 100 verksamma lekotekari-
er.1030 

En annan yrkesinriktad intresseförening fanns också som en aktör inom ha-
biliteringens område, Föreningen för undervisning av rörelsehindrade hade 147 
medlemmar 1973. Föreningens styrelse hade som främsta uppgift att anordna 
studiedagar för sina medlemmar. 1973 var temat ”MBD � vad är det?”, med 
föreläsningar av Bo Bille och hans medarbetare vid Folke Bernadottehemmet i 
Uppsala. På studiedagarna försökte man också anordna studiebesök på försko-
lor och skolor för förelsehindrade barn ”RH-barn”. Vid denna tidpunkt försök-
te man också anordna träffar med andra yrkeskategorier som arbetade med RH-
barn och ungdomar. Man hade etablerat en kontakt med arbetsterapeuter och 
habiliteringsgymnaster i Göteborg om gemensam fortbildning.1031 Mellan de 
nordiska länderna hade det sedan länge pågått ett samarbete, främst genom de 
nordiska kongresserna för specialpedagogik och 1977 var det dags för den 18:e i 
raden. Det första nordiska hjälpklassmötet hölls 55 år tidigare i Norge.1032 Tid-
skriften tillämpade en ”tema-politik” från 1976 som innebar att man försökte 
                               
1025 Förskolan, nr 8, 1977, s 14. 
1026 Förskolan, nr 7, 1978, s 9. 
1027 Förskolan, nr 9, 1978, s 8. 
1028 Förskolan, nr 2, 1974, s 21. 
1029 Åman, 2006, s 21ff. 
1030 Förskolan, nr 7, 1978, s 29. I slutet av 1980-talet fanns det 70 lekotek, varav ungefär hälften 

var inordnade med habiliteringsverksamheterna, Åman, 2006, s 21ff. 
1031 Att undervisa, nr 5�6, 1973, s 30. 
1032 Att undervisa, nr 2, 1977, s 2. 
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samla medlemmarnas bidrag av artiklar i temanummer. I föreningen var profes-
sor Olof Magne verksam.1033  

Men även om den specialpedagogiska kunskapsutvecklingen gick framåt na-
tionellt och internationellt kan man dra slutsatserna att representanterna var få. 
Ivonny Lindquist skrev ett inlägg efter sitt reportage från en internationell kon-
ferens i New Zeeland 1972, om vård och undervisning av handikappade barn 
att hon förvånades över att det var så få förskollärare representerade. Hon och 
en svensk förskollärare var de enda av 200 talarna. Hon påminde sig också om 
att de sammankomster som Svenska förbundet för specialpedagogik � SFSP 
haft sina studiedagar hade hon heller inte mött några förskollärare. Var det så 
att förskollärarna inte funnit sin roll inom specialpedagogiken eller kände man 
sig inte accepterad? Förslag på tänkbara svar på hennes fråga kan vara just att 
SFSP samlade speciallärare och att specialförskollärarna helt enkelt inte hunnit 
mobilisera sig som grupp. Senare kom en arbetsgrupp inom förskollärarnas 
förbund, Sveriges förskollärares riksförbund � SFR att starta en arbetsgrupp för 
speciallärarfrågor 1974. Den uppgick 1979 i en gemensam riksförening för spe-
ciallärare Svenska Facklärarförbundets Riksförening för Speciallärare. Följande 
riksföreningar gick samman: Riksföreningen lärare för synskadade (RLS); 
Svenska särskolornas lärarförening (SSL) och även lärare verksamma inom spe-
cialskolan, för syn-, hörsel- och talskadade, förskolekonsulenter i specialskolan, 
talpedagoger, lärare eller motsvarande vid sjukhus, habilitering eller lekotek och 
inom psykisk barn- och ungdomsverksamhet.1034 När SFR ombildades 1979, då 
samtliga riksföreningar som tidigare var suveräna men som överlåtit förhand-
lingsrätten till Svenska Facklärarförbundet ombildades till intresseföreningar 
och varje SFR medlem blev individuella medlemmar i SFL. Detta var ett led i 
den planerade sammanslagningen 1980 mellan SFL och SL � Sveriges Lärarför-
bund.1035 

Förskollärarnas habiliteringspraktik 
På specialförskolorna kunde de pedagogiska insatserna för barn med handikapp 
till exempel bestå av perceptionsträning och att man i flera fall av yngre skol-
barn behövde ”börja om från början” med förskoleträning. Kerstin Brieditis på 
Folke Bernadottehemmet som själv var speciallärare efterlyste mer förskolepe-
dagogik i lärarutbildningen på lågstadiet, eftersom handikappade barn kunde stå 
på vitt skilda utvecklingsnivåer. De var inte ”skolmogna på alla områden”, med 
det behövde heller inte betyda att de var efter på alla området utan kunde tvärt-
om också vara över sin kronologiska ålder, menade hon.1036 Influenser kom från 
The Marianne Frostig Center of Educational Therapy, som hade tre huvud-
funktioner; service, professionell träning och forskning. Servicen innebar un-

                               
1033 Att undervisa, nr 5, 1977, s 24. 
1034 Rörelse, nr 5, 1979, s 65 samt Förskolan, nr 6, 1979, s 9. 
1035 Förskolan, nr 7, 1978, s 2ff i bilagan, nr 7, 1975, s 43ff samt nr 3, 1980, s 3. 
1036 Att undervisa, nr 4, 1971, s 16�18. 
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dervisning, psykiatrisk och psykologisk skattning samt träning och behandling 
av barn med inlärningssvårigheter. Man betraktade problemen som hela famil-
jens problem, familjen påverkades av barnets handikapp och behövde därför 
råd och hjälp för att första sina barn. Forskningen på centret bedrevs av psykia-
trer, psykologer, kuratorer och lärare. Professor Marianne Frostig hade utveck-
lat ett visuellt perceptionstest som byggde på teorier av bland andra Jean Piaget, 
Maria Montessori, Karl och Charlotte Buhler. Till testet fanns också ett trä-
ningsprogram som syftade till att höja perceptionsförmågan samt ett rörelseträ-
ningsprogram som skulle leda till ökad kroppskännedom. Brister i dessa förmå-
gor kopplade hon till inlärningssvårigheter. I sin diagnosticering av barnen an-
vände hon förutom sitt eget test också WISC (för allmän intelligens och tanke-
processer), ITPA (språkfunktioner) samt Wepman för värdering av 
hörselförnimmelse av språkljud.1037 Professor Frostig besökte 1979 en lokalav-
delning inom förbundet för specialpedagogik på en studiedag som handlade om 
perceptionsstörningar.1038 

Ett annat exempel på pedagogiska insatser för handikappade barn var den 
verksamhet som lekotekarierna och senare förskolekonsulenterna stod för och 
som innebar ett konsultativt uppdrag. Behovet av detta hade formulerats tidigt, 
till exempel redan 1967 då Ivonny Lindquist skrev om den dåliga informationen 
om annorlunda barn som förskollärarna på normalinstitutionerna behövde: 
”Tänk om det kunde anställas specialkonsulenter, som kunde resa runt i landet 
och besöka olika institutioner för att informera och hjälpa förskollärare som 
tager emot barn på normalinstitutioner!”1039 Hon var också aktuell 1970 med en 
ny bok ”Terapi genom lek”, som vände sig till förskollärare som arbetar med 
sjuka barn på sjukhus eller på annat sätt arbeta med handikappade barn men 
också föräldrar. Budskapet var att barnen skulle ”luras” att träna oavsett om det 
gällde sociala situationer, träning av speciella muskler eller handgrepp. Det gäll-
de att genom leken få dem att träna utan att de tänkte på det.1040 Uppdraget för 
de pedagoger som var verksamma som ”konsulter” inom habiliteringspraktiker 
som lekotekarier och senare förskolekonsulenter, kunde således innebära att 
stödja föräldrar som vårdade sina barn i hemmet eller stödja den förskola där 
barnet vistades, avseende rådgivning i lekpedagogiskt arbetssätt. FUBs ordfö-
rande Richard Sterner ansåg att det i arbetet med de utvecklingsstörda barnen 
var specialpedagogiken som var kärnan i habiliteringstekniken. Han menade att 
läkarna visste alltför lite om den och därmed förmedlade de också för lite om 
vad man faktiskt kan göra för dessa barn.1041  

Pionjärer under 1960-talet inom det lekpedagogiska området blev förskollä-
raren Evy Blid och filosofie magistern Karin Stensland Junker, som själva var 

                               
1037 Att undervisa, nr 4, 1971, s 27�28. 
1038 Att undervisa, nr 3, 1979, s 3. 
1039 Barnträdgården, nr 6, 1967, s 168. 
1040 CP-nytt, nr 2, 1970, s 40�41.Lindquist, 1970. 
1041 Socionomen, nr 6, 1969, s 7. 
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föräldrar till handikappade barn.1042 Genom sin egen erfarenhet och kontakter 
med andra föräldrar visade de på att föräldrar upplevde ett stort behov av pe-
dagogiskt stöd och information för att få familjeliv och vardag att fungera. De 
två började samarbeta och startade lekoteksverksamhet, utvecklade lekmaterial, 
olika slags tester och kartläggningsmaterial. Det första lekoteket öppnade 
1963,1043 även om liknande initiativ tagits tidigare, som till exempel Uppsala 
lokala föräldraförening 1960 för cp-barn där man köpte in ett leksaksförråd och 
prövade med en ambulerande verksamhet, med hembesök, i Uppsala var det en 
mamma till ett barn med cp-skada som skötte denna verksamhet.1044 Den första 
internationella lekotekskonferensen hölls 1978 i England, 21 länder deltog med 
cirka 200 deltagare. Med sig hem till Sverige hade representanterna ett uppdrag, 
nämligen att vara värd för nästa internationella lekotekskonferens som skulle 
hållas 1981 i Sverige.1045 1972 kom betänkandena från 1968 års barnstugeutred-
ning som föreslog en hel del förändringar inom förskoleområdet. Bland annat i 
betänkandet ”Förskolan”,1046 föreslogs att man skulle inrätta förskolekonsulent-
tjänster för förskolbarn med handikapp och att specialutbildad personal skulle 
utbilda personal i förskolor i lekpedagogiskt arbetssätt i arbetet med barn med 
särskilda behov. Denna konsulentorganisation skulle knytas till habiliteringscent-
ra. Man slog fast att lekoteken var en specialistverksamhet riktad mot föräldrar 
och förskolans personal och förordade en utbyggnad av verksamheten. Flera 
lekotek startades med hjälp av ideella föreningar bland annat Röda Korset, FUB 
och Rädda Barnen, yrkestiteln för förskollärare i denna verksamhet var lekote-
karie1047 och 1970 fanns det 18 lekotek runtom i landet.1048  

De barn som var inskrivna vid habiliteringscentralens förskola fick enskild 
sjukgymnastisk träning samtidigt som det fick möjlighet till gruppkontakt. Men 
de barn som inte gick på förskola utan vårdades hemma kunde få hembesök av 
en ambulerande förskollärare och få rådgivning om lek och leksaker.1049 1974 
hölls den första kursen i landet i lekhabilitering för förskollärare på sjukhus och 
lekotek, anordnad av Lekoteket på Blockhusudden i samarbete med Socialsty-
relsen och Socialdepartementets barnomsorgsgrupp. Efter kursen enades man 
om att med en skrivelse till berörda myndigheter inrätta en 1-årig kurs för för-

                               
1042 Kerstin Åman har i sin avhandling studerat nutida specialpedagogers självförståelse av sin 

yrkeskompetens i habilitering men ger också en historik av specialpedagogernas yrkesutveck-
ling och som jag delvis använder här, Åman, 2006, s 15ff. Karin Stensland Junker utvecklade 
screeningtestet BOEL – Blicken Orienterar Efter Ljud i samband med Karolinska Institutet. 
Lekoteket på Blockhemsudden var platsen för observationerna och utprovningen. Testet an-
vänds fortfarande i BVC-kontrollerna av små barn. 

1043 Åman, 2006, s 15ff. 
1044 CP-nytt, nr 3, 1960, ”Uppsalaförsök med vandringsleksakotek” (ingen sidnumrering). 
1045 Förskolan, nr 6, 1978, s 16�17. 
1046 SOU 1972:26.  Barnstugeutredningens betänkande Förskolan del 1, .  
1047 Åman, 2006, s 15ff. Det fanns dock lekotek som anställt t.ex. socionom på FUB lekotek i 

Nyköping, 1967, FUB-kontakt, nr 5�6, 1967. 
1048 Zandhers-Andersson, 1970, s 25�26 samt Jönsson, 1971, s 27�28. Se också Blid och Lind-

berg, 2004. 
1049 CP-nytt, nr 2, 1971, s 10�13. 
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skollärare som vill arbeta inom sjukhus, lekotek eller som konsulenter inom 
specialområdet.1050  

Ortodoxa och heterodoxa positioneringar hos förskollärarna 
För förskollärarna var i slutet på 1950-talet och framåt normalpedagogiken det 
rättesnöre man arbetade efter även i arbetet med handikappade barn. I en arti-
kel i tidskriften Barnträdgården, refererades ett föredrag från förskollärarnas 
pedagogiska dagar, där detta blir tydligt i summeringen av tre förutsättningar 
för arbetet med cp-barn: ”1. Normalpedagogiken är A och O i handikappvår-
den. 2. Utvecklingspsykologin bör kunnas lika bra som multiplikationstabellen. 
3. Lämna ej det vanliga förskolearbetssättet”.1051 Föredragshållaren Ann-
Margret Ericsson menade också att man måste vara bättre normalpedagoger 
med dessa barn och att man bör arbeta för att utjämna skillnaderna mellan 
handikappvård och vanlig normalvård. Hon ifrågasatte också om tendensen 
med att samla alla barn med samma handikapp alltid är riktig och att till förskol-
lärarens uppdrag hör att ta hand om alla barn i förskoleåldern.1052 Detta tolkar 
jag som en heterodox positionering i habiliteringsrummet dels genom att orientera 
sig mot barnet som odelbart objekt, dels genom att sätta sig emot principen om att 
samla alla med samma handikapp på samma plats, en position som kan relateras till 
den medicinska doxans logik.  

Ett annat exempel på en heterodox positionering kan iakttas i reaktionerna på 
den proposition som föregick det statliga övertagandet av förskollärarutbild-
ningen 1962. Propositionen vållande reaktioner avseende de formuleringar och 
språkbruk som användes i den samma. Förskollärarna menade att man inte 
kunde ställa krav på att alla remissinstanser ska vara insatta i förskolepedagogi-
kens alla detaljer men att de tyckte att kunskapen kunde ha varit större: 

 
Hur man skapa en mentalhygieniskt tillfredsställande miljö för barn utan att ar-
beta efter pedagogiska riktlinjer, har vi förskollärare svårt att förstå. Även om 
handledningen av handikappade barn kan ses ur socialmedicinsk synpunkt är det 
omöjligt att föra barnen fram till en gynnsam utveckling utan nyanserade peda-
gogiska metoder. Det tycks i breda lager råda en begreppsförvirring av stora 
mått när det gäller vård och pedagogik. Utvecklingspsykologerna talar om att 
barnet bygger upp sin föreställningsvärld i anknytning till vårdinstitutionerna 
och i anknytning till vuxnas sätt att möta barnet på detta område. Allt oftare ser 
man i facklitteraturen hur vården och pedagogiken kring den behandlas i ett 
sammanhang. Samtidigt vill man i samhällets barnavård göra boskillnad mellan 
dessa begrepp, som i förskoleåldern är ett och samma. Här gäller det för oss för-
skollärare att inse och föra vidare att det inte är möjligt i förskolåldern � knap-
past senare heller � skilja mellan vård och pedagogik. Vård av små barn är en 
pedagogisk uppgift och kräver pedagogisk skicklighet.1053 

                               
1050 Förskolan, nr 8, 1974, s 39�40. 
1051 Barnträdgården, nr 8, 1959, s 197�198. 
1052 Ibid., s 197. 
1053 Barnträdgården, nr 2, 1962, s 32�33. 
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Det handlade här om krafter i rummet som å ena sidan ville definiera förskollä-
rarnas arbete med barnen som vård (i synnerhet de specialinstitutioner för han-
dikappade och nervösa barn, som enligt remissyttrandet menade att förskolans 
uppgift var till största delen social, mentalhygienisk och socialmedicinsk) och å 
andra sidan som pedagogisk verksamhet.1054 Här motsatte sig förskollärarna att 
deras verksamhet med de handikappade barnen skulle definieras som vård. 
Rötterna från socialvårdens barnkrubbor gör sig här påminda, med barnavården 
som praktik och det ville förskollärarna bort från.1055 Här betonade förskollä-
rarna den tradition som man kan relatera till barnträdgårdens pedagogiska prak-
tik. Med andra ord ville man inte inordna sig i vare sig socialvårdens barnavård 
eller annan vård.1056 

Ytterligare ett exempel på en heterodox positionering hittar man i en annan arti-
kel från 1966 får vi läsa om hur förskolebarnet görs till objekt för arbetsmark-
nadens intresse genom den debatt som pågick angående institutionernas bety-
delse för arbetsmarknaden med paroller som ”Barnstugorna är ett led i vår 
arbetsmarknadspolitik”. I radions ”Familjespegel” hade ombudsmannen Ger-
trud Sigurdsen talat om den yttersta konsekvensen av detta, nämligen att Ar-
betsmarknadsstyrelsen skulle överta tillsynsansvaret för förskoleverksamheten. 
Förskollärarna protesterade, förskoleinstitutionerna ska inte enbart tjäna ar-
betsmarknaden utan är en pedagogisk verksamhet som skall utgå från barnens 
behov. Med utgångspunkt från detta så kan man därefter försöka tillgodose 
samhällets krav på att frigöra kvinnlig arbetskraft, menade de: ”Förskollärarna 
vägrar att se små barn som en besvärlig faktor i produktionen och deras vård 
och fostran som enbart en produktionsbefrämjande åtgärd.” 1057 Ytterligare ett 
citat klarlägger förskollärarnas inställning till frågan om vilket rum de tillhör: 
”Men vi behöver spränga gränserna mot andra lärarkategorier och mot en 
gängse allmän uppfattning att vårt arbete är en vårdform, då den istället är en 
skolform, nog så ingående och omfattande”.1058 Än en gång en heterodox positioer-
ring och motstånd mot att inordna sig i den medicinska doxan om vård och i 
den socialbyråkratiska doxan om ”barnkrubbevård”. 

Listan av förskollärarnas heterodoxa positioner inom habiliteringsrummet kan 
göras lång. Till exempel när det gällde vistelsen på förskolan då förskolläraren 
är skolad till att handha barnen under en sammanhängande tidsperiod och un-
der lekens mantel få till inlärning och utveckling. De förskollärare som arbetade 
på cp-förskolan uppfattade sig själva som den sammanhållande faktorn för 
barnen eftersom de var dem barnen träffade mest, även om de också träffade 
sjukgymnasterna och talpedagogerna regelbundet. På en handikappkonferens 
reagerade förskollärarna mot att det talades så mycket om ”träning av handi-

                               
1054 Ibid. 
1055 SOU 1960:33. Förskollärarutbildningens organisation. Betänkande avgivet av 1958 års för-

skollärarutredning, s 75. 
1056 Se också Holmlund, 1996, Holmlund, 1998 och Tallberg Broman, 1991. 
1057 Barnträdgården, nr 3, 1966, s 57, 74. 
1058 Barnträdgården, nr 4, 1968, s 121. 
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kappet”, fanns det verkligen möjlighet för barnet att utveckla sin personlighet i 
lek och fritt skapande när all träning var genomförd, var en fråga de ställde sig i 
artikeln.1059 Förskolläraren Birgitta Nyman-Clarin talade på en kongress om cp-
barn om arbetssättet mellan en vanlig förskola och en cp-förskola. Hon ansåg 
att det inte fanns så många skillnader när det gällde arbetssättet mot barnet, 
men att det fanns svårigheter i att barnet får flera auktoriteter, att barnen blir 
störda i sin lek eller aktivitet för att ”gå till träning”, fanns det möjligheter att 
låta träningen komma naturligt i lekens form och i vårdsituationer, och ”låter vi 
cp-barnen verkligen vara barn och anpassa behandlingen därefter?”1060 Det var 
en inställning som visade sig vid flera tillfällen, till exempel i reaktionerna från 
förskollärarna på Socialstyrelsens kurs för förskollärare som arbetar vid institu-
tioner för handikappade barn från 1959. Man tyckte det var för mycket tal om 
träning av handikappet och för lite tal om barnet och dess möjlighet att få ut-
veckla sin personlighet genom fritt skapande och lek. Man var dock överens om 
att all handikappvård bygger på kunskapen om normalvård.1061 Ett motto för 
förskollärarna var: ”att alltid främst se barnet i sig självt � ej handikappet”.1062 
Klart här är att för förskollärarna är barnet huvudobjektet och som första differentie-
ringsprincip. Genom de heterodoxa positioneringarna betonas inte bara olikheten 
till den medicinska doxan och den socialbyråkratiska doxan och utan också 
visar pedagogernas egen doxa i det pedagogiska rummet, där deras utbildning 
har sin bas. Men det var heller inte bara förskollärare som utryckte olycklighe-
ten i att separera handikappade barn från normalutvecklade barn. En skoldirek-
tör från Göteborg menade att man inte ”bör skilja ut de handikappade barnen 
för mycket. De ska inte isoleras i grupper. De ska smälta in i skolans gemenskap 
lika självklart som de sedan måste smälta in i arbetslivets”.1063 

I läsningen av de pedagogiska tidskrifterna framstår en bild av arbetet med 
handikappade barn eller barn med särskilda behov under 1960-talet som ensamt 
och ej riktigt rumsrent bland andra normalpedagoger. Ivonny Lindquist var en 
av dem som skrev om detta.1064 Hon startade 1956 lekterapiverksamheten vid 
Umeå centrallasarett, efter det att hon varit föreståndare vid daghem, barnhem 
och förskolor. Hon var också anlitad som föreläsare för sjukhuspersonal om 
”terapi genom lek” och förste vice ordförande i Sveriges Förskollärares Riks-
förbund.1065 I arbetet med de barn som fanns integrerade på normalinstitutioner 
fick förskollärarna höra från kollegor att man kastade bort en värdefull utbild-
ning när man valt att arbeta med dessa barn ”Det är ju tur att någon vill offra 

                               
1059 Barnträdgården, nr 6, 1959, s 144�146. 
1060 CP-nytt, nr 2, 1968, s 23. 
1061 Barnträdgården, nr 6, 1959, s 145. Andra kurser förskollärare kunde gå på i sin fortbildning 

var till exempel 1959 i småslöjd och teckning som riktade sig till lärare av alla kategorier. 
Barnträdgården, nr 6, 1959, s 151 vid Blockhusudden, Förskolan, nr 6, 1978, s 16 

1062 Barnträdgården, nr 6, 1968, s 193. 
1063 Svensk vanföretidskrift, nr 3, 1964, s 8 
1064 Barnträdgården, nr 5, 1964, s 182�186. 
1065 Barnträdgården, nr 7, 1966, s 176. 
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sig för de små stackarna”.1066 Så mot bakgrund av detta uttalande tycks inte det 
specialpedagogiska arbetet varit särskilt uppvärderat. 

I de tidigare avsnitten har jag varit inne på gränserna mellan pedagoger och 
arbetsterapeuter. Nästa exempel belyser hur man såg på varandra. Förskollärare 
och arbetsterapeuter åkte ibland på samma konferenser. Ett par svenska för-
skollärare åkte på världskongress för arbetsterapeuter i Köpenhamn 1958. För-
skollärarna noterade att i diskussionsgrupperna som skulle handla om ”Rehabi-
litation of children” märkte de av att arbetsterapeuterna upplevde svårigheter. 
Svårigheterna i arbetet med barnen handlade om kontakt- och disciplinsvårig-
heter som enligt förskollärarna verkade onödiga och man menade att dessa 
svårigheter berodde just på bristande kunskap om barn.1067  

I utredningen om arbetsterapeuternas utbildning, som refererades i förra ka-
pitlet, hade man inventerat och funnit att det var en övervägande del förskollä-
rare som var verksamma inom särskolorna.1068 De hade samma arbetsuppgifter 
som arbetsterapeuterna. För de som skulle arbeta inom vården för sjuka barn, 
hade det vid tiden för utredningen, nyligen startats en kurs för barnterapeuter. 
Inträdeskrav var förskollärarexamen eller socialpedagog (barnhemsförestånda-
rinna).1069 Flera vårdhem för psykiskt utvecklingsstörda hade 1967 hade förskol-
lärartjänster (60 stycken totalt), varav hälften var besatta med fullt utbildade 
förskollärare. Flera vårdhem hade arbetsterapeuter anställda men som i första 
hand arbetade med de lite äldre barnen. Men avgränsningen ansågs inte klar.1070 
Vi har också sett hur arbetsterapeuterna använt sig av slöjdlärarinnor och barn-
trädgårdslärarinnor i en tidig historieskrivning av arbetsterapins utveckling. Men 
i historieskrivningar efter rehabiliteringsdiskursens genomslag på 1960-talet 
valde man att inte ta med dessa pionjärer.1071 Ytterligare ett exempel på hur 
dessa två yrkesgrupper tangerar varandras verksamhetsområden kan följande 
citat visa då överläkaren Sven Werme, på Sköldenborgsinstitutet (tidigare Van-
föreanstalten i Helsingborg), 1965 lyfte in pedagogikens undanskymda roll i 
rehabiliteringen: ”Bortsett från de delar av eftervården, som får anses såsom 
medicinsk eftervård, är rehabiliteringsklientelet att betrakta som ett undervis-
ningsklientel”.1072 Men vari består skillnaderna?  

De texter som publicerats i tidskriften Arbetsterapeuten visar exempel på 
hur man motiverar sin verksamhet. Ord som ”träning”, ”ADL-rapport”, ”profy-
lax”, ”status”, ”patienten” och ”undersökare” visar på de språkliga kläder ar-
betsterapeuten använder i beskrivning av sitt arbete. Målen beskrevs i följande 
termer: ”full hälsa”, ”motverka apati”, ”förvärva aktiviteter” och ”psykiskt häl-

                               
1066 Barnträdgården, nr 4, 1968, s 121. 
1067 Barnträdgården, nr 7, 1958, s 168. 
1068 SOU 1962:50. Utbildning av arbetsterapeuter. Betänkande avgivet av 1960 års arbetstera-

peututredning.  
1069 Ibid., s 84�85. 
1070 Socionomförbundets tidskrift, nr 12, 1967, s 514. 
1071 Se avsnittet ”Arbetsterapeuterna” i detta kapitel. 
1072 Svenska Läkartidningen, nr 49, 1965, s 4149�4157. 
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sosam atmosfär”.1073 För förskollärarna kan motsvarande termer beskrivas 
”barnobservationer”, ”inlevelse” ”normer”, ”fantasi”, ”lycka”, ”social utveck-
ling”, ”krav i rätt ålder”, ”triumfkänsla” och ”lära sig leka”.1074 Ett belysande 
exempel på vad man kan lära sig i förskolan ges i citatet nedan: 

 
Vad har man då lärt sig? Det vet knappast fröken, barnen eller någon annan. 
Mest troligt är att man lärt sig lite av varje � mycket då av det slaget som inte 
syns. Som exempelvis det där med att stå i kö. Det kunde man inte i höstas, där-
för man var inställd på att först få del av kakan. Efter det man lärt sig stå i kö så 
har man ju att se till att man står först ”för det är det som vitsen med kön lig-
ger” menade Harry. Till de mera osynliga kunskaperna hör också att man lärt sig 
konsten att få tillräckligt stor del av kakan, utan att stå först i kön.1075 

 

För arbetsterapeuten kan alltså en aktivitet som ”påklädandet” vara intressant. 
Detta kan ta sin början att man kartlägger hur normalutvecklade barn klär på 
sig, i syfte för att kunna dra slutsatser för hur barn med funktionshinder gör 
och därmed finna hjälpmedel för detta. Målet kan då vara en slags modell för 
”normalpåklädandet”. Tanken är då att arbetsterapeuten ska ”komma in” som 
konsult, lämna ett hjälpmedel eller en lösning � helt enligt den medicinska 
doxans principer, det vill säga insatsen som behandling eller terapi. För en pe-
dagog är objektet och målet det samma som för arbetsterapeuten � barnet som 
ska i största möjliga mån klä på sig själv, men här är det inte fråga om en syste-
matisering av erfarenheter på papper. För pedagogen handlar det om att syste-
matisera för att utveckla den egna pedagogiska skickligheten i att anpassa miljön 
och som tar sitt uttryck i den aktuella stunden samt som syftar till en upplevelse 
av mening i aktiviteten � att barnet drar upp blixtlåset själv och få känna triumf-
känslan.  

Förskollärarnas symboliska kapital 
För förskollärarna kunde satsningen på utbyggd utbildning och det stora antalet 
förskollärare ha varit till fördel för gruppen. Nu blev det inte det. Det finns 
förmodligen flera skäl till detta. Ett skäl kan vara att beräkningarna på den 
framtida efterfrågan slog fel då man underskattade behovet med 2 000 förskol-
lärare (se tabell 11). Detta bidrog till en stor brist på förskollärare vilken löstes 
med snabbutbildning, som i sin tur undergrävde förskollärarnas exklusivitet och 
krav på längre utbildning. Även socionomerna fick känna av en liknande ut-
veckling. Samtidigt med det fackliga kravet på behörighet för att få tillträda 
förskollärartjänst slopade man kraven på förskollärarutbildning för medlemskap 
i förbundet. Alla som hade en förskollärartjänst skulle få vinna inträde i för-
bundet. Man befarade att utbyggnaden efter Barnstugeutredningens förslag med 
                               
1073 Arbetsterapeuten, nr 4, 1961, s 15, nr 4, 1969, s 112, nr 5, 1971, s 193, nr 3, 1972, s 114. 
1074 Barnträdgården nr 4, 1968, s 121, nr 6, 1968, s 193, nr 9, 1972, s 21, nr 2, 1974, s 10�11, nr 

8, 1974, s 38, Att undervisa, nr 2, 1977, s 2. 
1075 Barnträdgården, nr 6, 1967, s 86. 
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det stora antalet outbildade skulle ansluta sig till andra fackliga organ och där-
med komma att dominera och få mest inflytande på förskoleverksamheten. 
Man menade också att detta skulle skapa en öppen pedagogisk debatt om för-
skolan.1076 Detta måste ändå i backspegeln betraktas som ett motsägelsefullt 
drag. Förskollärarna slog vakt om förskolan men inte sin yrkeskår. Det är frestande att 
spekulera i hur stor del Barnstugeutredningens betänkanden Förskolan del I 
och del II och dess betoning på arbetslagsarbete och 1970-talets solidaritetsanda 
hade påverkat dem.1077 Det delade tillsynsansvaret, det vill säga Socialstyrelsens 
ansvar för förskolan och Skolöverstyrelsens tillsynsansvar över förskollärarut-
bildningen kan också ses som en mindre lyckad kombination, som kan tänkas 
legat förskollärarnas kårfrågor i fatet. Det fanns ju också en splittring i försko-
lans historiska rötter, då vissa kom från kindergartenverksamheter och andra 
från socialvårdens barnkrubbor. 1078 Kerstin Holmlund har i sin studie visat hur 
förskollärarnas fackliga organisering kan analyseras ur ett genusperspektiv. In-
trädet i den fackliga världen i mitten på 1940-talet missgynnade barnträdgårdslä-
rarinnorna eftersom de centrala fackliga organisationerna var mansdominera-
de.1079 

De förskollärare som arbetade med handikappade barn mobiliserades genom 
lekoteken och lekpedagogiska rådgivningen och flera andra föreningar som 
bildades som intressegrupper. Dessa intresseföreningar kunde inte inrättas som 
fackliga sektioner som sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna gjort eftersom 
deras huvudförening Sveriges Förskollärares Riksförbund inte hade facklig 
förhandlingsrätt. I slutet på 1970-talet blev det möjligt att inom en facklig ram 
bilda en grupp, då flera mindre specialföreningar uppgick 1979 i en gemensam 
riksförening för speciallärare Svenska Facklärarförbundets Riksförening för 
Speciallärare. Detta skedde i samband med omvandlingen av det gruppanslutna 
medlemskapet till det individuella medlemskapet i Sveriges Facklärarförbund. 
Detta skedde inför en planerad sammanslagning mellan SFL och SL � Sveriges 
Lärarförbund 1980.1080 

Inom förskoleområdet och det lekpedagogiska området blev Alva Myrdal, 
Stina Sandels, Carin Ulin, Evy Blid och Karin Stensland Junker samt Ivonny 
Lindqvist viktiga namn. Stensland Junker disputerade i början på 1970-talet.1081 
1978 fanns Ivonny Lindqvist som byrådirektör på Socialstyrelsen, men fortsatte 
att skriva artiklar om lekterapi och om behovet att specialutbildade förskollärare 
och fritidspedagoger för denna verksamhet.1082 Hon valdes tidigt in i SFRs cen-
tralstyrelse och arbetade inom förbundet i 12 år, mesta tiden som vice för-
                               
1076 Förskolan, nr 10, 1973, s 2�3, nr 5, 1974, s 4�6. 
1077 SOU 1972:26, SOU 1972:27. Se också Kenneth Hultqvists analys av Barnstugeutredningen i 

Hultqvist, 1990. 
1078 SOU 1960:33. Förskollärarutbildningens organisation. Betänkande avgivet av 1958 års för-

skollärarutredning, s 75. 
1079 Holmlund, 1998. 
1080 Förskolan, nr 7, 1978, s 2ff i bilagan, nr 7, 1975, s 43ff samt nr 3, 1980, s 3. 
1081 FUB-kontakt, nr 4, 1972, s 3. 
1082 Att undervisa, nr 1, 1978, s 22�23. 
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bundsordförande. 1980 promoverades hon som medicine hedersdoktor vid 
Umeå universitet. Hon uppmärksammades för sitt arbete med lekterapins ut-
veckling.1083 Lekterapin kallades också för en av pediatrikens större landvin-
ningar av professor John Lind som 1975 var verksam vid barnmedicinska klini-
ken vid Karolinska sjukhuset i Stockholm.1084 

Forskningen relevant för förskolans åldrar bedrevs vid Barnpsykologiska in-
stitutet som startats 1960 vid pedagogiska institutionen vid Stockholms universi-
tet (då som Barnpsykologiska forskningslaboratoriet). Man flyttade institutet 
sedan till Lärarhögskolan i Stockholm och bytte namn till Barnpsykologiska 
institutet 1964, då Stina Sandels kallats som laborator i utvecklingspsykologi.1085 
Barnpsykologiska institutet gick upp i Lärarhögskolan i Stockholm. 1975 till-
trädde Bengt-Erik Andersson professuren i utvecklingspsykologi vid Lärarhög-
skolan i Stockholm, han efterträdde Stina Sandels stol.  

Habiliteringspraktikernas mobilisering  
Cp-vården och den pediatriska habiliteringen 
Cp-vården byggdes från början ut vid riksanstalter där vanföra barn och ung-
domar fått undervisning och behandling, därefter mer lokalt och regionalt i 
första hand i anslutning till barnklinikerna samt i samarbete med frivilligorgani-
sationer. Utbyggnaden har följt de riktlinjer som Medicinalstyrelsen framlade 
1953, som i sin tur hade sitt ursprung i 1951 års vanförevårdutrednings betän-
kande.1086 De nordiska cp-konferenserna hade en stor betydelse för detta områ-
de i mobiliseringsprocesserna under 1950- och 60-talet. 1958 års cp-utredning 
hade ”satt fingret på kartan” så att säga, så den första definitionen var redan 
avklarad när man gick in i 1960-talet. Det handlade sedan om att ”uppfylla defi-
nitionen”, att manifestera vilka som var det kollektiva ”vi:et”. Man kan se att 
det inte bara handlade om de yrkesverksamma inom cp-vården utan föräldrar 
också inkluderades i detta ”vi”, även om det huvudsakliga ansvaret låg hos de 
nya experterna inom välfärdsstaten. Det handlade nu om att bygga upp kunskap 
inom området. Neurosedynbarnen, började uppmärksammas efter 1959 då de i 
allt större antal föddes med missbildningar framförallt i armar och ben beroen-
de på moderns läkemedelsanvändning under graviditeten. Denna nya grupp 
satte ”sorteringen” i de existerande vårdformerna på prov. De fördes dock in i 
den då nyligen uppbyggda regionala cp-vården. Det var ungefär vid samma tid 
som det startades en diskussion omkring de svårast skadades rätt att leva och 
fosterdiagnostik. En bidragande orsak till debattens inriktning var ett barmhär-
tighetsmord i Liége, där en mamma gav gift till sitt veckogamla barn som fötts 

                               
1083 Förskolan, nr 9, 1980, s 6�7. 
1084 Förskolan, nr 5, 1975. ”Lekterapi � en av pediatrikens större landvinningar”. 
1085 Förskolan, nr 4, 1971, s 161. 
1086 SOU 1951:15. Vanföreanstalterna och Eugeniahemmet; riktlinjer för organisationen m.m. av 

ortoped och spastikervården samt viss arbetsvård för partiellt arbetsföra. 
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med neurosedynskador och den uppmärksamhet fallet samt den efterföljande 
rättegången rönte.1087 
Mobiliseringen av cp-vårdens symboliska identitet kan studeras genom de kur-
ser och konferenser som anordnades. De som anordnade kurserna och konfe-
renserna var både företrädare för vården som Bräcke Östergård, SVCK � 
Svenska vanförevårdens centralkommitté, Socialstyrelsen och handikapprörel-
sen genom DVR och RBU.  

Kurser i cp-vård för personal anordnades till exempel på Bräcke Östergård 
1959, den riktade sig till fem sjukgymnaster och fem förskollärare som ämnade 
arbeta med cp-vård. Anslag till kursen hade Bräcke Östergård fått av Folke 
Bernadottefonden.1088 När man till exempel bjöd in till fortbildningskurs för cp-
lärare 1961 inbjöds också förskollärare, särskollärare och lärare som var föräld-
rar till cp-barn, föräldrasynpunkter kunde komma fram genom en representant 
för Riksförbundet och kuratorssynpunkter framfördes av en kurator.1089 Mer 
specifika mödrakurser anordnades för första gången 1955 och i stort sett varje 
sommar av SVCK i Stockholm1090 och 1958 av DVR och Sveriges föräldraföre-
ningar för cp-barn vid DVRs sommarkoloni Vejbystrand. Där gav läkare, sjuk-
gymnaster, talpedagog och kurator undervisning och råd om behandlingsfor-
mer, psykologiska aspekter på invaliditeten och om de sociala och medicinska 
åtgärder som stod till buds från samhällets sida. Det fanns tjugo platser och det 
fanns inte platser till alla som anmält sig. Man beslöt därför att året därpå ordna 
ytterligare två kurser. Det skulle behövas mer resurser av sjukgymnaster, barn-
trädgårdslärarinnor, talpedagog och kurator till dessa kurser.1091 När kursen 
anordnades i Skellefteå 1960 riktade man sig till de barn och mödrar som bodde 
i områden där cp-vården inte ännu var utbyggd.1092 Kurserna var uppskattade 
och blev mycket omskrivna av både yrkesverksamma och föräldraföreningar.1093 
Man skrev bland annat ”Dagens mödrar vågar tala högt och ställa fordringar på 
samhället. De våga kräva både forskning och behandling och ekonomisk 
hjälp”.1094 

När Socialstyrelsen anordnade kurs för förskollärare vid institutioner för 
barn med handikapp 1959, ställde handikappbegreppet till det för kursdeltagar-
na, de tyckte att det fanns så många olika handikapp, de skilda och ojämnt för-
delade resurserna och olika organisationers sätt att se på barnen gjorde att del-
tagarna upplevde en viss förvirring, men till slut förstod de att det gällde hela 
handikappområdet, det var nämligen så stökigt. Av de föreläsningar och kom-
                               
1087 Svensk vanföretidskrift, nr 9, 1962, s 1. 
1088 Barnträdgården, nr 1, 1959, s 47 samt i Sjukgymnasten, nr 1, 1960, s 17, Barnträdgården, nr 6, 

1959, s 149�150. 
1089 CP-nytt, nr 4, 1961. 
1090 CP-nytt, nr 4, 1963, s 45. 
1091 CP-nytt, nr 4, 1958. 
1092 CP-nytt, nr 2, 1960. 
1093 CP-nytt, nr 4, 1961, CP-nytt, nr 3, 1963, s 25�27, Barnträdgården, nr 1, 1963, s 11, CP-nytt, 

nr 4, 1963, s 45, CP-nytt, nr 2, 1964, s 8, CP-nytt, nr 2, 1965, s 9, CP-nytt, nr 1, 1966, s 23. 
1094 Svensk vanföretidskrift, nr 12, 1963, s 3. 
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mentarer som finns i artikeln handlar det mesta om de fysiskt handikappade 
barnen, cp-barn, fallandesjuka epileptiska barnen, polio, barn med kluven läpp- 
och gom. Dock nämndes inte någonting om de psykiskt efterblivna barnen.1095 

De nordiska cp-konferenserna anordnades av Riksförbundet Sveriges föräld-
raföreningar för cp-barn i samarbete med de yrkeskategorier som var verksam-
ma inom området som professorer, läkare och sjukgymnaster. Detta samarbete 
var inget nytt, förbundet hade redan vid starten knutit till sig experter inom 
området.1096 Den tredje nordiska cp-konferensen hölls i Göteborg 1960, med 
det hittills största deltagarantalet, 350 deltagare, varav bland annat ett 50-tal 
läkare, 80 sjukgymnaster, 50 förskollärare och 12 arbetsterapeuter.1097 De två 
tidigare konferenserna hade hållits i Köpenhamn och Oslo.1098 Ett år tidigare 
1959 hade det hållits dessutom en internationell konferens i New York och i 
planeringen av den nordiska konferensen hoppades man på att få någon delta-
gare från den internationella konferensen att delge sina erfarenheter. Utveck-
lingen i de anglosaxiska länderna hade nått längre än i Skandinavien när det 
gällde behandling och vård av cerebral pares.1099 De förberedande mötena inför 
konferensen hölls på det nyöppnade Bräcke Östergård i Göteborg och man 
ordnade också studiebesök där samt vid den Broströmska cp-skolan i Göteborg 
när den nordiska konferensen hölls 1960.1100 I en artikel där förbundsordföran-
den för Riksförbundet Sveriges Föräldraföreningar för cp-barn, refererade kon-
ferensen sammanfattade han känslan av konferensen med uttrycket ”på väg 
mot en ljusare framtid”. Han skrev vidare att ”den djupa känsla av intimitet, 
som skapar konferensens verkliga och betydelsefulla innehåll, kan endast växa 
inifrån”. Han skrev också på ett annat ställe:  

 
Föräldrarna har en stark känsla av att vara medagerande i ett stort och inspire-
rande kärleksverk. Det är stort att bli anförtrott ett barn i allmänhet. Att bli an-
förtrodd den svåra uppgiften att ta hand om ett handikappat barn är något he-
ligt. I vår herres örtagård har vi anförtrotts de sprödaste och ömtåligaste blomst-
ren.1101 

Ett specialnummer i tidskriften utgjorde viktig dokumentation av händelsen, 
alla föreläsare hade ställt sitt material till förfogande, inklusive ett inledningstal 
av Medicinalstyrelsens generaldirektör Arthur Engel, som också var ordförande 
i 1958 års cp-utredning. En nyhet i upplägget av konferensen var att man ordnat 
gruppmöten, vilket upplevdes som mycket positivt. Gruppmötena fanns i föl-
                               
1095 Barnträdgården, nr 6, 1959, s 144�146. 
1096 CP-nytt, nr 2, 1965, s 3�5. 
1097 Arbetsterapeuten, nr 6, 1960, s 13. 
1098 Den tredje nordiska konferensen gällande cerebral pares, 30 september � 2 oktober, Göte-

borg 1960, CP-nytt, nr 4, 1960. 
1099 CP-nytt, nr 3, 1959 ”Nordiska CP-konferensen” (ingen sidnumrering). 
1100 CP-nytt, nr 1, 1961 ”Aktuella pedagogiska problem” (ingen sidnumrering). Skolan på Bräcke 

Östergård var länge stängd för Göteborgsbarnen, vilken hade landstinget som upptagnings-
område, först i slutet på 1960-talet fick barnen från Göteborg möjlighet att komma dit. Ibid. 

1101 CP-nytt, nr 4, 1960 ”På väg mot en ljusare framtid” (ingen sidnumrering). 
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jande konstellationer: socialvårdspersonal och föräldrar, sjukgymnaster, förskol-
lärare, läkare och lärare.1102 I samband med konferensens party ordnades också 
en pressmottagning, där cp-organisationerna framförde krav på större möjlighe-
ter till utbildning och andra insatser för handikappade. Förutom representanter 
från föräldraföreningarna fanns rektor Gunnar Niland och docenten Sven Olof 
Brattgård som informerade pressen om synpunkter på vård- och utbildning för 
cp-skadade. Konferensen refererades i GöteborgsPosten senare.1103 1964 var det 
dags för en ny nordisk konferens, denna gång i Helsingfors. Värt att notera var 
att en socionom höll ett föredrag om socioterapi som behandlingsform, ingen 
från arbetsterapi var således representerad.1104 De arbetsterapeuter som be-
skrevs i tidskrifterna var verksamma på sjukhusen samt på institutioner för 
psykiskt efterblivna barn vid den här tidpunkten.1105 De nordiska konferenserna 
om cp fortsatte att anordnas av Föräldraföreningen för cp-barn.1106 

Även andra internationella konferenser med mer yrkesinriktning blev rap-
porterade i tidskrifterna som till exempel Das spastisch gelähmte Kind i Düs-
seldorf 1969, där specialister från skilda länder lämnade sina bidrag. För sjuk-
gymnasternas del var de stora namnen där som Dr Vojta och mrs Bertha Bo-
bath, namn som kom att prägla sjukgymnastiken efter detta.1107 Det hände ock-
så att föräldraföreningen kunde finansiera sjukgymnasters studiebesök till andra 
länder.1108 1970 anordnade föräldraföreningen för rörelsehindrade barn och 
ungdomar (tidigare föräldraföreningen för cp-barn), en tre veckors Vojta-kurs 
för sjukgymnaster. Från föreningens sida sade man att motivet var ”…den kor-
ta grundutbildningen för sjukgymnaster. Den ger inte de kunskaper som krävs 
för att ta sig an ett cp-barn på ett vettigt sätt. Och några möjligheter till vidare-
utbildning finns inte i Sverige”.1109 

Världskongressen i Prag 1967, anordnad av WCCP Worlds Commission for 
Cerebral Palsy (under the International Association for the Rehabilitation of the 
Disabled � ISRD), det är den andra världskongressen i ordningen, vilket visar 
på att området är nytt och att det ingick som en underavdelning till ISRD sedan 
1954 och sedan vuxit fram under rehabiliteringsdiskursens mobilisering. Förfat-
taren till artikeln om denna kongress bevistade inte bara kongressen utan ingick 
även i WCCPs ledning som dess president.1110 Denne var ingen mindre än Mar-
cel d’ Avignon tillika barnläkare vid Eugeniahemmet i Stockholm.1111 Det blev 
fler symboliskt viktiga framgångar för området genom Monica Steen, chefs-

                               
1102 CP-nytt, nr 4, 1960 ”Högtid och stil kring konferensens öppnande” (ingen sidnumrering), 

CP-nytt, nr 1, 1961. ”Leken som behandlingsform” (ingen sidnumrering). 
1103 CP-nytt, nr 4, 1960 ”Pressen informeras” (ingen sidnumrering). 
1104 CP-nytt, nr 4, 1964, s 2�5. 
1105 Se avsnittet om ”Arbetsterapi som habiliteringspraktik” i detta kapitel. 
1106 CP-nytt, nr 2, 1968, s 27. 
1107 CP-nytt, nr 1, 1969, s 9�10. 
1108 CP-nytt, nr 1, 1968, s 19. 
1109 CP-nytt, nr 3, 1970, s 19. 
1110 CP-nytt, nr 4, 1961, (ingen sidnumrering) samt CP-nytt, nr 3, 1967, s 11. 
1111 Läkartidningen, nr 4, 1966, s 328. 
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gymnast vid Folke Bernadottehemmet, då hon promoverades som medicine 
hedersdoktor vid Uppsala Universitet 1976 och dr Ingemar Olow som blev 
medicine hedersdoktor vid Göteborgs universitet, 1976.1112 Ingemar Olow, 
skrev 1969 ett antal kompendier åt Skolöverstyrelsens kompendier ”Motoriska 
störningar hos barn och ungdomar, nr 5” samt ”Rörelsehindrade barn och ung-
domar � deras behandling och vård nr 6”.  

På många sätt kan utvecklingen av cp-vården och kunskapsutvecklingen be-
skrivas som en solskenssaga, men det fanns också negativa röster om hur saker 
och ting gick till. Ett exempel är hämtat från en av handikapprörelsens repre-
sentanter: Det sistnämnda kompendiet av Ingemar Olow nämnd ovan, fick 
negativ kritik från Rolf Carlsson som var biträdande sekreterare på Statens 
Handikappråd, han menade att kompendiet var fullt av fördomar och grova 
generaliseringar. Han lyfte fram flera exempel på övertramp från Olows sida, 
dels det att habiliteringen skulle skapa individer som” trots alla svårigheter fin-
ner en viss mening och full harmoni i tillvaron” Carlsson fortsatte ”tror inte 
Ingemar Olow att man som handikappad kan finna full mening och full har-
moni?” Han reagerade också på talet om ett ”totalt omhändertagande” som 
enligt Olow ansågs som nödvändigt. Detta omhändertagande skulle sträcka sig 
från förskolan långt upp i vuxen ålder:  

 
Allt om den handikappade skulle avslöjas, medicinskt, psykiskt socialt emotio-
nellt � ja även personligt./…/ Som handikappad upplever man detta totala 
omhändertagande, med denna totala undersökning skrämmande. Intet skall vara 
fördolt. Allt om individen skall fram. Detta för att andra människor s.k. exper-
ter, skall kunna hjälpa den handikappade tillrätta här i livet. Kan inte resultatet 
bli det omvända när denna hjälpkår rycker in? Jag vet många handikappade som 
klarat av sådant som s.k. experter sagt vara omöjligt för dem att klara. I de fallen 
har experterna varit ett extra hinder för den handikappade att övervinna./…/ 
Efter att ha läst detta kompendium finner man än en gång anledning att fram-
hålla att skolan, sjukvården och boendet bör vara skilt åt för handikappade som 
för icke-handikappade.1113 

Tendensen att tala om det totala omhändertagandet tycks följa med professio-
nernas välvilja att ge den bästa vården � men kanske framförallt att bli den 
främsta experten. 

Vården av de psykiskt efterblivna och omsorgerna för utvecklingsstörda 
När det gäller vården av de psykiskt efterblivna och omsorgerna för utveck-
lingsstörda tog utvecklingen tid. För de obildbara barnen och de obildbara vux-
na hände väldigt lite mellan lagförändringarna från 1944 samt 1954 och till 1968 
då 1967 års omsorgslag trätt i kraft. Karl Grunewald, tidigare överinspektör för 
sinnesslövården menade att: 

 
                               
1112 Rörelse, 1976, s 30. ”Hedersdoktorat”. 
1113 HCK-information, nr 1, 1969, s 26�28. 
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Det var kaos på området med säkert 4000�5000 sinnesslöa intagna på sinne-
sjukhusen trots att de ej var sinnessjuka. Mycket av sinnesslövården kan ses som 
en form av fattigvård, då de flesta barn kom från fattiga miljöer, mycket under-
stimulerade och undernärda.1114  

De barn som var av fattigdom och understimulans svagbegåvade var en grupp 
som kunde återfinnas inom särskolorna, först i början av 1960-talet ersattes de 
undan för undan av barn med hjärnskador. De understimulerade barnen hade 
inga kroppsliga störningar och var nyfikna och tacksamma att arbeta med enligt 
särskolelärarna. Men i början på 1960-talet förändrades situationen, de blev allt 
färre och försvann, berättar Karl Grunewald, barnpsykiater och tidigare överin-
spektör vid Medicinalstyrelsen. 

 
De liksom rann bort på något sätt. …Lärarna började klaga över att de inte 
längre fick de där eleverna som var som läskpapper, de som var så tacksamma 
att arbeta med. Man skickar fel barn, sade de. Titta här, det ena hjärnskadade 
barnet efter det andra! Vad ska jag göra med cp-barnet? Vad ska jag göra med 
det blinda barnet? Särskolorna fick ta emot allt ”komplicerade barn”. De nästan 
stegrade sig och tyckte att de fick fel barn. Vi tvangs att tala om för dem att så-
dana är utvecklingsstörda barn nuförtiden. De andra finns inte längre.1115 

 
 
I en artikel som sammanfattade en diskussion mellan olika nordiska företrädare 
för vården och undervisningen av de psykiskt efterblivna, konstaterade man att 
utvecklingen inom området i respektive land mycket präglats av sitt ursprung. I 
Danmark kallades utvecklingen ”organisk”, vilket innebar att man koncentrerat 
utvecklingen omkring ett par stora organisationer som både omfattar undervis-
ning och vård och i Sverige sade man att ”det är särskoleinställningen som gjort 
anstalterna i första rummet till undervisningsanstalter, föreståndarna till rektorer 
och läkarna till rätt sekundära ting”.1116 

Kurser och konferenser har även inom detta område spelat en stor roll och 
konferenser inom detta område har en lång historia bakom sig. De nordiska 
konferenserna hade 1959 kommit upp till den tionde i ordningen. Det var detta 
år Köpenhamn som var värd vid denna kongress. De som talade var överin-
spektörer, direktörer och överläkare. Från Sverige deltog särskoleinspektören 
Lennart Wessman och överinspektör Torsten Arnéus och från värdlandet tala-
de Bank-Mikkelsen. Från artikeln kan man sluta sig till att professor Hans 
Forssman1117 var med som deltagare i kongressen. Man kunde konstatera att 

                               
1114 Grunewald, 1995, s 78�79. Definitionen på sinnesslöhet beror enligt Grunewald på hur man 

mäter t.ex. hur många skolbarn saknade ”erforderlig fattningsförmåga eller som av sjukdom 
eller lyte hindras begagna undervisningen”, Ibid., s 79. 

1115 Graninger och Lovén, 1997, s 49. 
1116 Steg för steg, nr 4, 1961, s 20�21. 
1117 Hans Forssman valdes som ordförande för Svenska Föreningen för undervisning och vård av 

psykiskt efterblivna 1961, bakgrund som psykiater och doc i psykiatri, 1955 överläkare vid 
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arbetet för de psykiskt efterblivna tycktes segla i medvind, ett bevis på detta var 
att fyra av fem nordiska länder hade fått en ny lagstiftning angående vård och 
undervisning av de psykiskt efterblivna under de tio senaste åren (däribland 
Sverige med 1954 års lag). Föräldraföreningarna i Danmark och Sverige hade 
varsin monter på kongressen som visade deras utveckling och arbete.1118 Dessa 
kongresser som samlade 800�1000 deltagare fortsatte under många år och sam-
lade experter inom olika områden som med cirka 140 föredrag fick egna sessio-
ner på kongressen. Till exempel på 1967 års kongress, den trettonde i ordningen 
fanns följande sessioner: undervisning, medicin, kurativ verksamhet, arbetsvår-
den, uppspårning och inventering, fritidsverksamhet, etiska fostran och kyrklig 
service, vuxenundervisning, vårdarbetet, psykologi, tandvård, personalutbild-
ning och arkitektur.1119 Medicinaren Petter Karlberg menade att habiliteringen 
av de psykiskt utvecklingshämmade var ett i många avseenden oplöjt område 
som behövde stora resurser inte minst för forskningen.1120 På samma kongress 
fanns FUBs ordförande Richard Sterner som efterlyste en: 

 
…multidisciplinär organisation i varje landsting med enhetligt ansvar för de 
psykiskt utvecklingshämmade annars blir det inget sammanhang alls mellan de 
pedagogiska, medicinska, arbetsvårdande och andra insatser. Det får inte bli 
några administrativa gränser i omsorgerna om de utvecklingshämmade som för-
hindrad det på tvärvetenskapligt grund utvecklade multidisciplinära samarbete 
som är just det de utvecklingshämmade behöver.1121 

Psykologerna hade på samma kongress som ovan fått en egen session, där olika 
frågor behandlades som till exempel om ADL-träning � hur gravt utvecklings-
störda kan lära sig att hålla sig rena, kunna tvätta och klä sig, betingningsapparat 
för toaletträning och bildbarhetstest.1122 I läsningen av tidskrifterna har jag note-
rat hur noggrant man har annonserat för denna kongress och hur väl dokumen-
terad den varit ur olika deltagares synvinklar. Karl Grunewalds rapport om 
”omsorger om psykiskt utvecklingsstörda” gavs ut en tid innan kongressen och 
som innehöll en lägesbeskrivning och planerna i enlighet med den nya om-
sorgslagen som skulle träda i kraft 1968.1123 Kongressen innebar också möjlighe-
ter för enskilda yrkeskategoriers att mobilisera sig. Till exempel det bildades en 
svensk förening för läkare verksamma inom oligofreniomsorger.1124 

Det föregick också mer informella samarbeten inom området till exempel 
mellan läkare i de nordiska länderna angående oligofreniforskningen och oligo-
frenivården. I Svenska läkartidningen 1960 gick man ut med ett gemensamt 

                                                                                                                             
Sahlgrenska sjukhusets psykiatriska klinik, 1961 professor i psykiatri vid Uppsala universitet. 
Steg för Steg, nr 3, 1961.  

1118 Steg för steg, nr 3, 1959, s 1�3. 
1119 Steg för steg, nr 2, 1967, s 24�26. 
1120 Steg för steg, nr 4�5, 1967, s 11. 
1121 Steg för steg, nr 4�5, 1967, s 12. 
1122 Psykolognytt, nr 7, 1967, s 157. 
1123 Landstingens tidskrift, nr 8, 1967, s 66�67. 
1124 Läkartidningen, nr 37, 1967, s 3588�3590. 
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meddelande där man rekommenderade att alltid använda elektroencefalogram 
och biokemiska undersökningsmetoder vid diagnosticering och att inte enbart 
använda IK-tests utan att samtidigt bedöma individens personlighet. Man påpe-
kade också att specialiteten behöver förutom en lång rad uppräknade medicins-
ka specialiteter till sin hjälp men också icke-medicinska så som pedagogik, psy-
kologi, arkitektur och administration. Blivande läkare borde enligt meddelandet 
få en bredare och djupare kunskap om oligofreni och att de som ämnar bli 
specialister i till exempel pediatrik, psykiatri eller social rehabilitering borde 
tjänstgöra vid institutioner för psykiskt efterblivna. De som i överordnad ställ-
ning skulle komma att tjänstgöra vid dessa institutioner borde ha utbildning och 
bredast möjliga orientering i de närliggande områdena, till exempel neurologi, 
barnpsykiatri, pediatrik, psykiatri eller social rehabilitering. Några namn som 
stod bakom detta meddelande var Gunnar Klackenberg, Fredrik Fränkel och 
Karl Grunewald.1125 

Den svenska föreningen för undervisning och vård anordnade också konfe-
renser. Till exempel 1961, där några av föreläsningarna var ”Människovärde och 
människovård” av direktören Thorsten Levenstam samt ”Nya tankar � nytt 
material för utvecklingsstörda barn” av Carin Ulin. På samma konferens läm-
nade Karl Grunewald och Lennart Wessman redogörelser för sina inspektioner 
av vården och särskolorna.1126 

1960 bildades också ett europeiskt förbund för psykiskt efterblivna av initia-
tiv av några läkare, lärare och föräldrar. Det fick namnet The European League 
of Societies for the mentally handicapped. Medlemmar kunde alla organisatio-
ner som arbetar för de psykiskt efterblivna bli.1127 Det fanns också ett interna-
tionellt föräldraförbund The International League of Societies for the mentally 
handicapped � ILSMH, även kallat Internationella FUB. Den tredje internatio-
nella kongressen gavs i Paris 1966, Fredrik Fränkel var där. Psykologiprofessorn 
Henry Cobb talade om utvecklingsstördas handikappmedvetande ”den upp-
fattning som den utvecklingsstörde har av sig själv är en återspegling av den 
uppfattning omgivningen har av honom”.1128  

När det gällde bokproduktion inom området publicerades 1961 en liten skrift 
från Verdandi där läkarna Hans Forssman1129 och Ingemar Olow en text om de 
psykiskt utvecklingsstörda, deras utbildning och vård.1130 I Steg för steg, tid-
skriften för Föreningen för undervisning och vård av psykiskt utvecklingshäm-
made recenserades skriften och man reagerade på att man i texten ofta använde 
sig av uttrycket ”sjuka barn”. Läsarna kan ges intrycket av ”att det är någon 
form av sjukvård som bedrivs inom särskolan och att det rör sig om en rent 

                               
1125 Svenska Läkartidningen, nr 1, 1960, s 821�822. 
1126 Steg för steg, nr 2, 1961, s 27. 
1127 Steg för steg, nr 3, 1961, s 20. 
1128 Steg för steg, nr 6, 1966, s 5�9. 
1129 Hans Forssman var psykiater och ordförande i Föreningen för undervisning och vård av 

psykiskt utvecklingshämmade 1961 och framåt. 
1130 Forssman och Olow, 1964. 
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medicinsk angelägenhet, vilket förvisso särskolearbetet inte är”. Genom denna 
tonvikt på de medicinska synpunkterna borde en mer rättvisande titel varit 
”medicinska synpunkter på de psykiskt utvecklingsstörda.”1131  

Avseende riksförbundets FUBs programarbete enades man att tillsammans 
med experter och andra verksamma inom området arbeta för en deklaration för 
psykiskt utvecklingshämmade. Det utarbetades ett första förslag vid ett sympo-
sium vid Stora Sköndal. Resultaten var grund till ett fortsatt arbete vid ett antal 
internationella konferenser där riksförbundets ordförande Richard Sterner spe-
lade en betydande roll i FNs delegation. På International Conference on Social 
Welfare i Helsingfors 1968, där man som resultaten av studiegrupperna kunde 
enas om tolv rättigheter för psykiskt handikappade, som genom sin program-
förklarande karaktär fick fokus för gruppens energi.1132 I en senare internationell 
konferens i Israel där för övrigt Karl Grunewald höll ett öppningsanförande, 
kunde man lägga fram de ”tolv rättigheterna för psykiskt handikappade” som 
man tidigare arbetat fram i det ILSMH-symposium vid Stora Sköndal, vilket 
Sverige var värd för 1967 och som togs upp på den internationella konferensen 
International Conference on Social Welfare i Helsingfors 1968. De tolv rättighe-
terna blev av ILSMH-kongressen i Israel tagna som en ”Deklaration om de 
utvecklingsstördas allmänna och särskilda rättigheter”, vilken sändes till FNs 
kommission för mänskliga rättigheter.1133 På den internationella FUBs symposi-
um i Belgien 1968 var förbundet representerat av förbundsstyrelseledamoten 
Lennart Olsson samt av särskoleinspektören Lennart Wessman.1134  

Socialstyrelsens konferenser 1968 samlade rektorer och andra särskolechefer 
samt föreståndare för vårdhem för utvecklingsstörda, där de informerades om 
den nya lagen och vilka krav som skulle komma att ställas på boende, vård och 
undervisning inom området.1135 Regionkonferenser anordnades också av Social-
styrelsen i samarbete med Landstingsförbundet och Skolöverstyrelsen där för-
äldrar till utvecklingsstörda barn fick möjlighet att träffa och diskutera med 
omsorgsstyrelsernas tjänstemän och förtroendemän.1136 Bengt Nirje, ombuds-
man på FUB sedan 1961, höll kurser för föräldrarådgivare. Förbundet höll också 
folkhögskolekurser för före detta särskoleelever 1967.1137 

Yrkeskategorierna och föräldraföreningarna behövde varandra på olika sätt i 
mobiliseringsprocessen. I Stockholm lyckades FUB få Omsorgsstyrelsen att 
bjuda in nya föräldrar så att man kunde hålla informationsmöte med anledning 
av den nya lagen. På så sätt kunde de kringgå den sekretess som annars fanns 
och som hindrade föräldrar ta reda på vilka andra föräldrar som hade barn på 

                               
1131 Steg för steg, nr 3, 1961, s 32�33. 
1132 FUB-kontakt, nr 4, 1968, s 14�15.  
1133 FUB-kontakt, nr 5�6, 1968, s 20�22. 
1134 FUB-kontakt, nr 1, 1968, s 29. 
1135 Arbetsterapeuten, nr 5, 1968, s 133. 
1136 FUB-kontakt, nr 5, 1969. 
1137 FUB-kontakt, nr 1, 1967. 
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samma institution.1138 FUB hade också medlemmar som inte var föräldrar till 
barn med utvecklingsstörning, de första lokalföreningarna försökte till exempel 
få med läkare i styrelserna.1139 I takt med det ökande samarbetet mellan handi-
kapporganisationerna och ledande personer från yrkesverksamheter eller myn-
digheter kan man säga att gruppen psykiskt utvecklingsstörda fick flera ”repre-
sentanter”. En intressant fråga är om man genom detta representantskap till 
exempel med personer som Grunewald, Wessman, Nirje och Sterner, visar 
tecken på att man uppfattade sig som ett ”vi”, som innefattade fler än handi-
kapprörelsen? Ove Mallander har ju i ett kapitel ”Att knyta nätverk med vinden 
i ryggen”, i boken ”Mångfald och förändring i socialt arbete” skrivit om detta 
samarbete och dess framgång.1140 Karl Grunewald kommenterar detta hur detta 
samarbete officiellt blev synligt för första gången:  

 
Det här är den samling som blev av författningar och cirkulär som vi [Medici-
nalstyrelsen, förf. anm.] gav ut, den kom ju i olika versioner vid några års mel-
lanrum, det är den första som kom ut Cirkulär angående barns placering i famil-
jevård som var en mycket känslig fråga 1963, …slutligen meddela att riksförbundet för 
utvecklingsstörda förklarat sig dela synpunkter som styrelsen här givit uttryck åt. Formellt! 
Jag tror att det var det första gången vi skrev in detta. Det blev så att riksför-
bundet fick en mycket stark ordförande som hette Richard Sterner, och Lennart 
Wessman hade motsvarande tjänst som jag hade på Skolöverstyrelsen som in-
spektör för särskolorna och enligt författningar skulle vi samarbeta. Det är rätt 
så intressant, det stod där att när det gällde utformningen av internatsärskolorna 
och träningsklasserna som skulle skolöverstyrelsen samordna med Socialstyrel-
sen om det inte stod Medicinalstyrelsen. Så det stod att vi skulle jobba ihop och 
det där med Sterner, det blev naturligtvis så att det blev så att vi träffades 
Wessman, Sterner och jag, när det gällde något principiellt... hur ska vi ha det 
och vilken inriktning ska hur ska vi ställa oss till det här. Annars var det ju mera 
så att det framgick på konferenser och så vi hade ju mycket konferenser, en 
mängd konferenser, varje år, ofta tillsammans med skolöverstyrelsen. Alltid 
FUB var inbjudna, På vårdchefskonferenser, omsorgsöverläkares, rektorskonfe-
renser � vi hade alla sådana, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter hade vi nå-
gon gång också så, men det gav oss en ny styrka… att när vi sedan inspekterade 
så träffade vi länsförbunden, lokala FUB, lokala föreningar, att diskutera vad vi 
sett på inspektionen och att vi då kunde referera att det här är riksförbundets in-
ställning och… och det visste de ju om mer eller mindre, det var samspel ända 
ned på botten och det stödet som vi då hade i relativt välinformerade lokalföre-
ningar och länsförbund � det var ju ovärderligt. Det var inte så att vi kom och, 
när jag säger vi då menar jag Lennart Wessman och jag, var för sig eller tillsam-
mans och inspekterade och sedan kastade ut någonting i fria luften utan det var 
förankrat vad vi sade i lokalföreningarna så när det blir tidningsreferat och så 
och när man frågade hur föräldrarna ställde sig, så hade vi supporten hela ti-
den.1141 

                               
1138 FUB-kontakt, nr 5�6, 1968, s 29, se också Gunnarsson, 1989, s 55. 
1139 Andersson, 2005, s 32�33. 
1140 Mallander, 2004. 
1141 Karl Grunewald, personlig intervju, 2006-06-01. Samma formulering kan hittas i CP-nytt, nr 

3, 1963, s 44 ett referat från just detta meddelandeblad. 
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Genom FUBs framgångsrika arbete under ”normaliseringsprincipen” kunde 
området stärkas. Mallander pekar på olika bidragande faktorer för framgången. 
Dels var det de internationella kontakterna i konferenserna, men också Nirjes, 
Grunewalds, Bank-Mikkelsens personliga kontakter med ett nyinrättat institut 
NIMH � National Institute of Child Health and Human Development under 
1960-talet. I USA hade institutionskritiken vuxit sig stark under 1960-talet och 
sneglade därför på hur Skandinavien arbetade med omsorgsfrågorna. Kärn-
truppen (Grunewald, Wessman, Nirje och Sterner) fick sin legitimitet från det 
amerikanska intresset av Sverige, menar Mallander. De kunde forma diskursen 
på grund av legitimiteten nämnd ovan, sina positioner och organisationers re-
surser samt det kunskapsövertag de hade på ett fragmentiserat område.1142  

En alldeles särskild position i Medicinalstyrelsen 
I kapitel III har jag beskrivit Medicinalstyrelsens långa historia och utveckling. 
Medicinalstyrelsen intar en särskild position i det medicinska fältet liksom i 
habiliteringsrummet. Man kan med fältteorins termer säga att det fungerade 
som en konsekrationsinstans för det medicinska fältets agenter. Skälet till detta 
menar jag är att det var de som bland annat inspekterade, godkände eller un-
derkände anstalter, verksamheter och yrkesgrupper. Psykologerna behörighets-
bedömdes av Medicinalstyrelsen i samråd med Skolöverstyrelsen och Socialsty-
relsen. 1143 De var de som hade hand om legitimationsfrågorna och utredningar-
na om läkarnas utbildning och tjänster. Beskrivningarna av alla nämnder, byrå-
er, centrala myndigheter samt underlydande och sidoordnade organ visar på en 
ohyggligt stor organisation. Medicinalstyrelsen och Socialstyrelsen var under 
utredning samtidigt och betänkandet kom 1965 med ett förslag om samman-
slagning, vilket också genomfördes 1968.1144  

Bland medicinalråden i Medicinalstyrelsen intar barnpsykiatern Karl Grune-
wald en särskild position i utvecklingen av insatser för barn med funktionshin-
der överhuvudtaget men hans insatser som överinspektör i Medicinalstyrelsen 
för sinnesslövården har varit avgörande inom omsorgsområdet för både barn 
och vuxna med utvecklingsstörning. Han tog med licentiatexamen 1949, gick 
specialistutbildning till barnläkare och läste därefter parallellt trebetyg i pedago-
gik och psykologi i Lund, 1953�56, att en läkare läste dessa ämnen var väldigt 
ovanligt: ”Jag var den förste som gjorde det, det tyckte professorn i psykologi i 
Lund var så intressant � att en läkare kom och läste.”1145 I Lund kom han i 
kontakt med modern amerikansk litteratur om beteendevetenskap, bland annat 
en del undersökningar om hur det gick för fosterbarn och adoptivbarn i relation 

                               
1142 Mallander, 2004, s 35�40. 
1143 Psykolognytt, nr 4, 1960. 
1144 En genomgång av hur Medicinalstyrelsen var organiserad 1965 kan hittas i MCA-utredningen 

SOU 1965:49, s 96ff eller i Kock, 1963. MCA-utredningen baserades på Kock. HCK-
information, nr 1, 1968. 

1145 Karl Grunewald, personlig intervju, 2006-06-01. 
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till barnhemsbarn. Resultaten visade att barnhemsbarnen for mest illa. Denna 
kunskap tog han med sig i sitt kommande arbete som inspektör. Hans föräldrar 
var herrnhutare av tyskt ursprung, pappan föddes i Nicaragua som missionärs-
barn och kom till Sverige 1909 som linneingenjör. Föräldrarna startade en mis-
sionsförsamling i Oskarström, men blev pingstvänner senare i Helsingborg. 
Karl Grunewald lyckades aldrig bli troende, till sina föräldrars besvikelse, som 
han uttrycker det själv. Däremot var han intresserad av psykologi och konst och 
spelade klarinett i orkesterföreningen. Det religiösa inflytandet under barnaåren 
kunde kanske förklara hans intresse för ångest, synd och skuld och religions-
psykologi enligt honom själv. Under gymnasietiden var han med i Manliga Rö-
dakorskåren i Helsingborg där han fick en förebild i stadsläkaren i Helsingborg. 
Han sommarjobbade också som mentalskötare på Sankta Maria, vilket han 
senare hade nytta av i sin roll som inspektör eftersom han visste hur man kunde 
fuska med sina arbetsuppgifter som skötare om man ville. Den religiösa bak-
grunden gjorde att han kunde tala obesvärat med människor som var verksam-
ma med utvecklingsstörda, många hade nämligen en religiös bakgrund. Samti-
digt hade han sina medicinska kunskaper, vilket gjorde att ingen kunde sätta sig 
på honom, vare sig läkare, psykolog eller pedagog.1146  

Han tillträdde sin tjänst som överinspektör för sinnesslövården på Medici-
nalstyrelsen 1961, hans företrädare som var en försiktig person gjorde hellre 
muntliga överenskommelser med dem han granskade än skrev rapporter. Så när 
Grunewald tillträdde uppstod det problem då hans rapporter var kritiska och 
fick stor uppmärksamhet. Folk undrade vem han var solidarisk mot, fick frågor 
som ”vill du omsorgernas bästa eller vill du förgöra oss?”1147 Men för Grune-
wald var solidariteten alltid kopplad till professionaliteten och till de människor 
som berördes av omsorgsverksamheten och inte till chefer eller personal.1148 I 
sina inspektioner kunde han komma oanmäld på kvällen, lyfta på täcken och gå 
från källare till vind.1149 Han blev omskriven och omtalad som hård och betrak-
tad som illojal av läkarkåren. Om det säger han: ”Jag fick min egen drivkraft 
från förljugenheten och dubbelmoralen hos framförallt läkarna. Trots att jag 
egentligen kände mig otroligt solidarisk med läkarkåren”.1150 Med på inspektio-
nerna under 1960-talet hade han ofta med sig FUB-ombudsmannen Bengt Nirje. 
När han inspekterade träffade Nirje föräldragruppen och det var i dessa sam-
manhang Nirje utvecklade normaliseringsprincipen. Den var enkel för både 
politiker, personal och föräldrar att förstå � ”Så nära det normala som möj-
ligt.”1151 I början av sjuttiotalet drev han en linje om att alla barn borde få ha 
rätt att bo hemma, med tanke på det Grunewald fått kunskap om tidigare avse-
ende den negativa inverkan institutionslivet hade på små barn. Diskussionerna 

                               
1146 Graninger och Lovén, 1997, s 19. 
1147 Graninger och Lovén, 1997, s 28. 
1148 Ibid. 
1149 Ibid., s 33. 
1150 Klipp ur Socionomen, nr 6, 1990 i POMS-bladet, nr 2, 1991. 
1151 Graninger och Lovén, 1997, s 33. 
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med föräldraföreningarna var ibland hätsk, många av föräldrarna hade kanske 
lämnat bort sina barn till ett vårdhem och behövde rättfärdiga det, det får man 
förstå menar Grunewald.1152 

Han kunde utifrån sina inspektioner, och inventeringar inom sitt ansvarsom-
råde agera politiskt och administrativt (och senare i samarbete med föräldrafö-
reningar), men framförallt självständigt i kraft av sitt eget ämbete och sin exper-
tis. Man kan gott säga att han med Bourdieus språkbruk, genom sin bakgrund 
och uppväxt var en outsider,1153 en uppkomling som tack vare sin läkarutbild-
ning och sin position inom Medicinalstyrelsen hade möjlighet att utmana fältet 
genom sina ”kätterska” aktiviteter som; avslöjanden om vanvård på vårdanstal-
terna, en ständig ström av artiklar i ett stort antal tidskrifter inklusive dagstid-
ningar eller lyfte in föräldrarna som självklara samarbetspartners. I sitt sätt att 
lägga fram sitt budskap, behärskade han läkarnas och centralmaktens språk och 
behov av statistik, men levererade obehagliga versioner av det han såg med en 
otvivelaktig övertygelse och utifrån medmänskliga motiv. Han blev under 1960-
talet en viktig person framförallt för handikapprörelsen och framförallt för de 
utvecklingsstörda och kallades ”vår hjälte i dramat” av FUBs ordförande Ri-
chard Sterner.1154 Karl Grunewald redigerade i slutet på 1960-talet en bok som 
hette Psykiskt utvecklingsstörda. Barn � ungdomar � vuxna. Boken gavs ut 1969 och 
blev en grundbok inom området, den användes bland annat samma år på för-
äldrakurser anordnade av FUB.1155 Han har också varit redaktör för Omsorgsboken 
som första gången kom ut 1973. Den används fortfarande som lärobok.1156 Karl 
Grunewald promoverades som medicine hedersdoktor i Lund, 1985.1157 Hans 
insatser på området kan sägas vara ett exempel på hur ett delat habitus � habitus 
clivé, kan genom sin dubbla karaktär vara just den som kan genomföra delrevo-
lutioner inom fältet eftersom han ”känner sig lika hemma som främmande” 
eller som Bourdieu uttrycker det, genom ambivalensen ett delat habitus väcker 
ger en dubbel distans till de olika sociala rummen.1158 

Symboliska strider om doxan � sammanfattande analys 
Det här kapitlet har handlat om hur symboliska ekonomier byggs upp och repro-
duceras genom klassificeringsstrider. Det har inneburit studier av både hur detta 
går till samt vad de symboliska ekonomierna hålls samman av, det vill säga � 
doxan. I detta skeende har jag fokuserat dels mobiliseringsprocessernas betydel-
                               
1152 Ibid., s 65. 
1153 Ibid., s 16ff. 
1154 FUB-kontakt, nr 4, 1968, s 1. 
1155 FUB-kontakt, nr 5, 1969. Grunewald, 1969. Den fick så småningom namnet Omsorgsboken 

och har blivit en klassiker inom området, vilken används inom utbildningar även idag. Den 
senaste utgåvan är från 2004. 

1156 2004 är den fjärde upplagan. 
1157 Graninger och Lovén, 1997, s 137. 
1158 Bourdieu, 2004d, s 111. 
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se i att involvera grupper av människor och dess bidrag till kollektivt identitets-
skapande. Jag har kallat detta för representationens magi där gruppen som definie-
rats av det statens byråkratiska fält utifrån statistik logik, ”väcks” till en social 
grupp som agerar kollektivt, med en ”röst” och där symboler för ledarskapet 
och gruppen har lyfts fram och diskuterats. Denna magi utövas inte i ett vaku-
um utan sker i interaktion med andra agenter inom rummet, där man tvingas att 
förhålla sig till varandra. Interaktionen bidrar också till ömsesidiga erkännanden 
av vissa värden � det symboliska kapitalet i rummet. Inom rummet och särskilt i 
dess gränsområden sker klassificeringsstrider som handlar om tolkningsföreträdet 
av de gemensamma värdena och deras materialisering, det vill säga om doxan 
och värdet av produktionen som sker i enlighet med denna. Dessa klassifice-
ringsstrider, som tar sig uttryck i upprättandet av ortodoxa och heterodoxa positioner 
inom rummet bidrar bland annat till att kontinuerligt omdefiniera grupperna, 
deras syfte och värde i en symbolisk reproduktionsprocess. Jag har också lyft 
fram konsekrationsinsatser och exempel på konsekrationer – ”helgande” av vissa 
grupper och deras plats i rummet. De instanser som har möjlighet att göra detta 
är dels de som dominerar fältet genom sin symboliska makt, dels de som er-
känner representationen i klassificeringsstriderna av dem som domineras av den 
symboliska makten. Nedan gör jag en sammanfattande analys. 

Representationens magi och handikapprörelsen 
I detta kapitel har bland annat mobiliseringsprocesser av och inom olika grup-
per belysts. Dessa processer har haft sin grund i de sociala kategoriseringspro-
cesser som ofta startats med aggregationens logik som indelningsgrund, vilket in-
nebär statistisk grundad definition av dem som har makt att göra distinktionen. 
Indelningen som sådan har i sin tur vilat på organisering av samhällets insatser i 
att skapa ordning, det vill säga att bota sjuka inom kroppsvården, att övervaka 
de mentalsjuka och överlevnadsfrågor för de fattiga. För de traditionella handi-
kappkategorierna som har en lång historia, så följde deras kategorisering i stora 
drag samhällets. Det innebar en indelning av blinda, döva, sinnesslöa, de fattiga 
och vanartade och vanföra som sorterades in i samhällets insatsapparater. De 
handikappade barnen var alltså inte i första hand barn utan klientel. 

Representationens magi har kunnat öppna dörrar som tidigare varit stängda, 
speciellt när det gällt marginaliserade grupper. De funktionshindrade har be-
funnit sig i marginalen genom tiderna och varit beroende av andra människors 
välvilja och välgörenhet, och senare av välfärdsstatens omsorger. De funktions-
hindrade har på olika sätt utdifferentierats från de senmedeltida grova kategori-
erna: kroppsvård, mentalvård och socialvård under lång tid. Till exempel har de 
utvecklingsstörda lösgjorts från mentalvården och de vanartade från fattighuset 
till psykiatrin och socialvård. De har under den långa tidsperioden inte haft 
möjligheter att agera som ett mobiliserat kollektiv och på så sätt kunnat påverka 
sin situation förrän efter andra hälften av 1900-talet. Dock fanns det föreningar 
som tidigt mobiliserats, men de fick inte en helgad plats i rummet förrän man 
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på allvar började ta med representanter i parlamentariska utredningar och statli-
ga råd eller liknande. De funktionshindrade har också utdifferentierats på andra 
sätt, till exempel från åldringsvården, även om det så sent som 1967 fortfarande 
fanns en tendens hos kommunerna att blanda ihop åldringsvård och social 
service för handikappade.  

Trots dessa framgångar fanns det ändå ramar för vad som blev möjligt att 
göra. De funktionshindrade har inte haft så många andra val än att anpassa sig 
till den kategorisering som gjorts och därefter uppfylla den tilldelade kategorin 
för att få den hjälp och stöd de behöver. Men de blev också tilldelade en plats i 
rummet då man betonade vikten av att ha gott samarbete med föräldrar. Detta 
gällde de båda föräldraföreningar som ingår i studien, det vill säga FUB och 
RBU. Man kan lite tillspetsat säga att DHR inte var samarbetsvilliga på samma 
sätt. Denna samarbetsidé utvecklades och förfinades genom att man gemen-
samt arbetade under visionen om förbättrad vård – det vill säga för Saken. Ge-
nom inordningen i kategorin har det också funnits möjligheter att politiskt 
kämpa mot bättre utsikter och vara med att definiera gruppen och dess syften. 
Framförallt har det handlat om att lära sig om hur den dominerande samhälls-
doxan fungerat, lära sig om vilka symboliska och materiella resurser de behövde 
för att kunna agera � nämligen villkoren samt att vänta på en helgad plats, att 
rummet tillåter dem att tala. Man kan därför säga att de handikapporganisatio-
ner som ingår i studien skapades i gränslandet mellan det medicinska fältet som 
definierat dem som klientel, men att de gradvis orienterat sig mot ett politiskt rum, där 
alternativa sociala kategoriseringar fanns att uppfylla, till exempel utifrån handikappbegrep-
pet men också medborgarbegreppet. Så i striden om vilka som skulle tillhöra kategori-
erna handikappade och medborgare och därmed vilka som har rättigheter eller 
agerade handikapprörelsen främst som ett politiskt subjekt i ett politiskt rum. 
Men i frågan om vilken vård och undervisning som var bäst var spelplanen 
förlagd inom habiliteringsrummet där barnen, föräldrarna och föräldraföreningarna 
i början av den aktuella tidsperioden var medicinska objekt. Att få tala inom det 
fältet innebar andra villkor och att använda ord som just denna doxa kunde 
höra. Att uppfylla definitionen handlar således mycket om att kvalificera sig till 
det objekt praktiken är skapad för.1159 Det handlar om att anpassa sig till en 
mottagande ”marknad” och ställer krav på kulturellt kapital på den som ska 
tala. 

Mobiliseringen av både de nya mellanspecialisterna, som kom från mellan-
skikten och handikapprörelsen som i sig är heterogen och går på tvärs över 
klassgränser har definitivt erbjudit nya typer av allianser mellan stat och med-
borgare. Helt klart är det att det rörde sig om en mobilisering av ett större ”vi” 
än bara den egna yrkesgruppen eller handikapporganisationen. I tidskriften cp-
nytt från 1961, som riktade sig till föräldrar till barn med cp, kan vi läsa följande 

                               
1159 ”Den diskurs som vi producerar är enligt min modell, en ’resultant’ av talarens kompetens 

och den marknad där denna diskurs äger rum. Diskursen beror delvis (vilket man borde ut-
värdera mer rigoröst) på villkoren för dess mottagande”. Bourdieu, 1991a, s 114 . 
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uttalande av dr Marcel d’ Avignon, överläkare på Eugeniahemmet i Stockholm: 
”Medlemskap i WCCP av betydelse för oss” [min kursivering].1160 Och att vara i 
samma grupp som doktorn upplevdes sannolikt som lyckosamt.  

I kapitlet har handikapporganisationernas arbete inom habiliteringsrummet 
beskrivits och hur de hanterade sin tilldelade plats i rummet. De har genom 
politiskt arbete i viss mån kunnat förändra definitionen av 1960-talets symbolis-
ka fältprodukt, nämligen patienten som objekt till barnet som subjekt in på 1970-talet. 
Även här har klassificeringsstrider pågått som syftar till förändring av den sym-
boliska makten, nämligen att erhålla eller bibehålla makten att kunna definiera 
och agera utifrån detta. Det innebär att det förekommit klassificeringsstrider 
även mellan handikapporganisationer. 

I slutet på 1960-talet vill man ha slut på välgörenhetstänkandet och det stän-
diga kravet på tacksamhet. Det var med det nya medborgarbegreppet och han-
dikappbegreppet i ryggen man höjer rösten och krävde rättigheter. Fler och fler 
handikapp och patientorganisationer startades, det uppstod konkurrenssituatio-
ner och frågor om vem som skulle representera vem. Det blev tydligt att ett 
symboliskt värde var ett stort medlemsantal, men också att man inte ville blan-
das hur som helst. Från DHRs sida tyckte man att föräldraföreningen för cp-
barn, som var en relativt liten förening med cirka 2 500 medlemmar i mitten på 
1960-talet, borde dela upp sig � de normalbegåvade skulle gå till DHR och de 
med utvecklingstörning skulle söka sig till FUB.1161 I slutet på 1960-talet och 
framförallt i början på 1970-talet när man började märka av den långsamma 
reformtakten och då det blev allt viktigare att få möjligheter att föra fram sina 
krav, skärptes tonen också mellan handikapporganisationerna, vilket skapade 
konflikter. Även här blev en kamp om symbolerna central och tydligast var 
kampen för handikappbegreppet mellan DHR och de övriga i handikapprörel-
sen.1162 Man blev ånyo tvungen till att ena gruppen, ena intressena nu med hjälp 
av representation av representanterna, vilka blev HCK och Statens handikapp-
råd. En ny cykel av symbolisk reproduktion startades. 

Positioneringarna som gjordes av de agenter som ingår i studien visar på två 
olika slags positioner. Den ena utgörs framförallt av FUBs och RBUs (föräldra-
föreningarna)s positioneringar som var synliga i habiliteringsrummet. Deras 
strategier riktas både mot statsmakten och mot de ”habiliteringsorganisationer” 
där deras barn vårdades eller undervisades. Den här hållningen tycks präglas av 
samarbetsvilja och konsensus. Den andra positionen är mer riktad åt socialpolitiska 
makthavare och präglas mer av konflikttänkande och mindre av samarbetsvilja med 
vårdorganisatörerna eller yrkesgrupper, därmed också mindre synliga i habilite-
ringsrummet. Den sistnämnda stod DVR för. Man kan således tänka sig att 
föräldraföreningarna var mer framträdande i formeringen av habiliteringsrum-

                               
1160 CP-nytt, nr 4, 1961, ”Medlemskap i WCCP av betydelse för oss”, dr Marcel d’ Avignon 

(ingen sidnumrering). 
1161 Svensk handikapptidskrift, nr 2, 1965, s 26. 
1162 Se avsnittet om ”I spjärn mot varandra i konkurrensen” i detta kapitel. 
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met. Och omvänt kan man tänka sig att DVR var mer framträdande i ett nytt 
”socialpolitiskt rum”. Se vidare i kapitel VII. 

Att knyta symboliska band � yrkesgrupperna 
Läkarna har mot bakgrund av vad som framkommit i kapitel III haft en sär-
ställning inom hälso- och sjukvården. Särställningen har att göra med den nära 
relation läkarna haft med statsapparaten i det socialmedicinska reformarbetet. 
En kort sammanfattning av min slutsats från kapitel III kommer här. Medici-
narna fick genom delegerad makt en ”helgad plats” av staten och en uppgift att 
fylla, nämligen att övervaka hälsan hos folket och övervaka andra vårdyrkeska-
tegoriers verksamhet. Denna helgade plats kan man se som en gåva i en symbo-
lisk utbytesekonomi. Utifrån det kultursociologiska perspektivet jag använder 
utlöser en gåva en impuls till handling på samma sätt som förolämpningar eller 
utmaningar gör. Det första är således för mottagaren att acceptera gåvan. Den 
kan sedan återgäldas genom en motgåva som är avvägd mot gåvans tyngd.1163 
Då mitt intresse riktas mot de symboliska dimensionerna av sociala rum menar 
jag att gåvan skapade lojalitet mot statsapparaten, en allians. Man kan säga att 
läkarna förvaltade ”gåvan” väl och byggde med samma typ av gåvelogik allian-
ser med kirurger och ortopeder och där praktikens möjliga anknytningar till 
teori som inträdesbiljett. Man fick med tiden en ökad efterfrågan på medicinens 
tjänster och läkarna höll utbildningen exklusiv. Det vore mycket intressant att 
studera mer i detalj vad det var som gjorde att en del områden blev just medi-
cinska specialiseringar och andra underordnades som hjälpkrafter. Klart i vårt 
fall här var att det var anknytningen till den moderna vetenskapssynen som 
gjorde att den ortopediska sjukgymnastiken hade möjlighet att bli en medicinsk 
specialitet och utkonkurrerade de naturfilosofiska Lingsjukgymnasterna. Nu 
blev det ju så att ortopediska sjukgymnastiken delades, ortopedin blev en medi-
cinsk specialitet och sjukgymnastiken blev underordnad medicinen. Ortopedin 
blev också så småningom underordnad kirurgin.  

Men hur kan läkarnas historia spela roll för den fortsatta utvecklingen? Läka-
re och andra professionella har bildat korporationer � corps, corporatis och byggt 
upp egna kunskapsområden och genom att tala för sitt kollektiv och utifrån 
denna kunskapsbas har man funnit vägar i att kollektivt agera och delta i klassi-
ficeringsstriderna inom rummet. Om jag återigen knyter an till mitt teoretiska 
ramverk och ser på det utifrån begreppet kulturellt kapital kan jag hävda att 
läkarkåren under lång tid kunnat förvärva en hög andel av kulturellt kapital, 
socialt kapital men också ekonomiskt kapital. Deras insatser och kunskaper har 
genom statens auktorisering utsetts som värdefulla erövra en position som gett 
dem möjligheter att dominera hälso- och sjukvården och där utöva symbolisk 

                               
1163 Det jag här syftar på är gåvan som handling och vad den på ett vardagligt vis innebär. Som 

jag skrivit tidigare menar jag inte att gåvelogiken är avgörande för den sociala strukturen eller 
ekonomi, som Bourdieu menade att den hade i ett premodernt samhälle. 
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makt i klassificeringsstrider. Medicinen har således byggt upp en stark kåranda 
och ethos. Detta kunde bland annat iakttas då privilegierna hotades och man 
försvarade sitt ”ämbete” som fri profession. 

Läkarnas makt i samhället bygger på symbolisk makt, det vill säga att få 
andra att underordna sig deras dominans frivilligt och omedvetet, ju mer själv-
klar och förgivettagen deras ställning är i samhället desto mer symboliskt effek-
tiv är deras makt. Högsta effektivitet når detta i en situation när banden mellan 
den konsekrerade och den som konsekrerar är materiellt osynliga � symbolis-
ka.1164 Eva Palmblad kallar medicinens ställning i samhället som en slags medi-
koteologi, där läkarna är vår tids prästerskap.1165 Läkarkåren kan inte själv öppet 
erkänna sin privilegierade ställning beroende av statens konsekration av dem, 
det vore en självdestruktiv bekännelse, utan de måste visa sitt oberoende genom 
att odla myten inom doxan, som innebär en självständigt handlande läkare som 
sätter patientens bästa i första rummet. Inom doxan odlas myten om att läkaren 
äger kraft att agera självständigt i kraft av sitt ämbete och är fri från politik och 
formulerar problem och objekt själv, till skillnad från vanliga människor. Jag 
menar att läkarkåren använder ett symboliskt ethos i klassificeringsstriderna. 
Detta ethos kan ses som en historisk ingrediens från ett slags ämbetsmannaetik 
och protestantisk etik samt utövad via retorik från den hippokratiska eden som 
Motzi Eklöf visat.1166 Eva Palmblads studie om kvacksalveriet, lyfter också fram 
kampen för renlärighet och det motstånd som mobiliseras då det visas tenden-
ser till medicinsk egensinnighet � med andra ord, klara ortodoxa positionering-
ar i Bourdieus begreppsvärld.1167 

I kapitlet har jag lyft fram exempel på att centralmakten � den politiska 
makten skapar ett kraftfullt band utifrån en slags gåvelogik. Det innebar att lä-
karna fått konsekrationskapital, nämligen möjligheter att konsekrera andra till 
exempel de ”paramedicinska” yrkesgrupperna och deras professionaliserings-
strävanden.1168 Med upphöjandet från en modest tillvaro till en annan av högre 
dignitet så börjar den sociala magin att verka, i att uppfylla definitionen och att 
träda in i doxans tysta överenskommelser, (att återgälda gåvan genom tacksam-
het och lojalitet som motgåva). Ju mer konsekrerad professionen är desto mer 
är den också benägen att konsekrera objekt som är skapade inom doxan.1169 
Den exklusivitet som omgärdat läkaryrket och läkarutbildningen gör att inträdet 
eller själva examensboken får något magiskt över sig. Läkarstudenten har genom 
att få tillträde till denna grupp avskilts och upphöjts över de andra. Att bli hän-
förd till någon grupp med högre status leder detta till en subjektiv förvandling, 
vilket i sin tur underlättar den verkliga förvandlingen � i att uppfylla den defini-

                               
1164 Bourdieu, 1996b, s 384�385. 
1165 Palmblad, 1997, s 111�115. 
1166 Eklöf, 2000. 
1167 Palmblad, 1997, s 111�115. 
1168 Collegium Medicum med sitt kungliga priviliegium, fick uppdrag att övervaka barberarnas, 

jordemödrars och kvacksalvares yrkesverksamhet, Gustafsson, 1987, s 117. 
1169 Bourdieu, 1994, s 159. 



 287 

tion som man blivit tilldelad.1170 En exklusiv utbildning konnoterar också rätten 
till en ledande ställning i samhället. Detta gäller i hög grad läkaryrket, då respek-
ten har varit högt för läkaryrket och är det fortfarande.1171  

Några konsekrationer i egentlig mening handlar följande resonemang inte 
om, eftersom sjukgymnasterna, arbetsterapeuterna och psykologerna inte lyfts 
upp till den medicinska maktsfären på samma sätt som kirurgerna och ortopederna 
gjordes. Däremot har sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna tillåtits att dispu-
tera inom medicinsk fakultet och genom sin legitimering erhållit möjligheter att 
bygga upp en egen expertis och så vidare. De har på så sätt i viss mån fått dele-
gerad makt, (som gåva), men fortfarande underordnade medicinen. 

Vi har kunnat följa konsekrationsprocesserna främst genom ett tydligt ex-
empel � arbetsterapeuterna som genom sin nya roll i rehabiliteringsdiskursen 
ändrade sin historieskrivning och anpassade sig till sin nya uppgift. Deras histo-
ria blev intressant på flera olika sätt, dels för att de hade en pedagogisk uppgift 
men fick ”klä om den” till medicinsk aktivitet � terapi. De fick en bra timing 
med utredningen om deras utbildning på 1960-talet, det symboliska värdet som 
länk mellan sjukdom och ”det friska livet” � arbetet. De hade en enad yrkesfö-
rening som förstod vikten av symboler för gruppen, förutom en unik brosch 
hade de också grevinnan Estelle af Bernadotte som hedersledamot i Förbundet 
Sveriges Arbetsterapeuter. De fick med Arbetsterapeututredningen en kraft 
som gjorde att de nästan sprang om sjukgymnasterna, som verkade tagna på säng-
en av denna framrusande yrkesgrupp. Sjukgymnasterna var i riskzonen för att 
bli akterseglade, arbetsterapeuterna fick klart med utbildning av egen ”hjälpper-
sonal” och sjukgymnasterna begärde strax därefter att få utbildning av assisten-
ter de också. I deras tidskrift visade sig det inte några tecken på facklig kamp 
förrän det började talas om samordning mellan sjukgymnastutbildningen och 
arbetsterapeututbildningen. Då reagerade LSR � Legitimerade Sjukgymnasters 
Riksförbund och de motsatte sig att jämställas med arbetsterapeuterna, bland 
annat genom att betona det vitt skilda innehållet och kravnivå i utbildningen 
och kraven på förkunskaper. Men sjukgymnasterna hade andra styrkor, de hade 
legitimation sedan länge, de kunde bedriva egen praktik, dock med ordination 
från läkare, men från 1970 släpptes kraven på remiss.1172 Möjligheten att bedriva 
egen praktik, vilket många också gjorde var för de enskilda sjukgymnasterna 
viktigt. Lönen som offentligt anställd var en bråkdel mot vad de kunde få som 
privatpraktiserande. Detta kan också förklara en slags frånvaro av facklig kamp-
lusta. Sjukgymnasterna hade också en förmåga att balansera tillgång och efter-
frågan som gjorde att de var efterfrågade och åtråvärda. Förutom legitimationen 

                               
1170 Bourdieu, 1996b, s 112. 
1171 Läkaryrket är det näst mest prestigefyllda yrket enligt en svensk studie genomförd av Ulfsdot-

ter Eriksson. Bland 100 andra yrken rankades det näst högst avseende status i samhället efter 
ambassadör. Ulfsdotter Eriksson, 2006, s 146. 

1172 Öhman, 2001, s 13. Remisskravet återinfördes dock på 1990-talet, Ibid. 
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fanns Grevinnan Estelle af Bernadotte som symbol, hon blev senare beskydda-
rinna av sjukgymnasternas 25 års jubileum, 1968.1173 

Innanför medicinens område bereddes också plats till de kliniska psykologerna, 
som ju definierades som medicinalpersonal då deras legitimeringsförfrågan var 
uppe på Medicinalstyrelsens bord i mitten av 1960-talet. Även om också de kom 
från en assistentkategori till läkare, fick de genast en annan position genom 
statsmaktens krav på akademisk teoretisk psykologisk utbildning för att få till-
träda psykologtjänsterna. De kom in med en relativt hög utbildning filosofie 
licentiat och hade andra anspråk än att vara hjälpkraft i samarbetet med läkarna. 
Men de kom att få kämpa för det i en underordnad position eftersom det var 
som regel läkaren som skulle vara klinikchef. Läkarna försvarade och argumen-
terade för sin automatiska chefsrättighet trots att det i bland var svårt att hävda 
sig gentemot de välutbildade psykologerna, som talade positivismens språk, 
med avancerade mätmetoder och beräkningar och dessutom med en stadig fot i 
teorin. Med universitetsanknytningen hade de ju en lång historia som inte skulle 
kunna omdefinieras så lätt. Det förekom inviter som vi sett exempel på när man 
i början på 1960-talet ville förena psykologi med naturvetenskap och medicin. 
Det förekom också att innehållet för den kliniska psykologin också ifrågasattes 
av praktikerna själva, som ibland tycktes vara motvilliga till att vara ”en slags 
doktor”. Fackligt var psykologerna framgångsrika, de hade ett enigt förbund, 
skapade sig ett eget företag � Skandinaviska testförlaget som ju så småningom 
blev en stiftelse som gav möjlighet till i forskningsfinansiering. Flera av dem 
som var fackligt aktiva inom psykologförbundet kunde senare återfinnas i pro-
fessorspositioner på de pedagogiska institutionerna, vilket säkerligen påverkade 
dem i sina ställningstaganden om vilken praktik som var intressant att utforska 
och med vilka teorier och metoder (och kanske kan förklara pedagogikämnets 
svagare ställning vetenskapligt sett). 

Socionomerna var en grupp som skapades för kommunernas verkställande 
av de socialpolitiska visionerna. Den yrkesgrupp som i avhandlingen varit aktu-
ell var ju kuratorerna i arbetet med handikappade barn och deras familjer och 
som anställdes inom sjukvården. Genom den diversifierade utbildningen med 
social-, socialkommunal-, förvaltnings- samt teoretisk linje skapades det en del 
socionomer som hade samhällsinriktning och andra fick individinriktning. En 
annan faktor som också förmodligen försvagat gruppens vi-känsla och fackliga 
framgångar var den fackliga splittringen på området. SKTF � Svenska Kom-
munaltjänstemannaförbundet drog från sitt håll och SACO � Sveriges Akade-
mikers Central Organisation drog från sitt håll. Tidskriften Socionomen vittnar 
om den fackliga kamplustan medan Socionomförbundets tidskrift, vars med-
lemmar agiterade via SKTFs fackliga organ publicerade artiklar och reportage 
om innehållet i socionomarbetet. Det som är intressant med socionomerna är 
det som ju ändå måste ses som en ingrediens i den fackliga splittringen nämli-
gen huruvida den ger uttryck för det inbyggda dilemmat med antingen vi-känsla 
                               
1173 Sjukgymnasten, nr 9, 1968, s 13. 
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med organisationen man arbetar inom eller med yrket. Exemplet med socionomut-
bildningens förstatligandet och dess efterspel ger också ett tydligt exempel på 
mobilisering � det vill säga hur man kan som grupp kan ikläda sig en definition 
och sätta upp nya gränser för vi genom sociala kategoriseringsprocesser och 
dess magiska kraft. 

Förskollärarna till sist � lärarna och framförallt förskollärarna med sina på-
byggnadsutbildningar som fick en nackdel av den skriande efterfrågan på speci-
alutbildade förskollärare och lärare i slutet på 1960- och början av 1970-talet. 
Den stora efterfrågan gjorde att man förkortade utbildningen för andra med 
praktisk erfarenhet för att råda bot på den mest akuta bristen av grundutbildade 
förskollärare.1174 Det stora behovet gjorde att man också i en rasande fart valde 
att utbilda barnsköterskor som skulle fungera som hjälpkrafter till förskollärar-
na, men som inte underordnades på annat sätt än genom lönen. Den kvantita-
tivt stora utbyggnaden av daghem och förskolor gjorde att förskollärarnas möj-
ligheter att kvalitativt bygga ut utbildningen urholkades. Vi kan också notera 
den stora ökningen av förskollärare under mitten på sjuttiotalet. Det fanns med 
andra ord ingen möjlighet att balansera tillgång och efterfrågan utifrån en lång-
sam gradvis utökning av kollektivet � vi:et. Prioriteringen och uppvärdering av 
specialutbildade förskollärare och lärare tycks också vara obefintlig i varje fall 
inom den kommunala sektorn. Vi kan minnas de 27 % av de tjänster för speci-
alutbildade lärare som enligt SIA-utredningen var besatta med adekvat utbildade 
lärare. Behörighetsfrågan blev under 1970-talets första år aktuell, men man fick 
under många år inte gehör för detta. Med andra ord hade inte utbildade förskol-
lärare förtur till nyinrättade förskollärartjänster utan kunde besättas av ”obehö-
rig”.1175 Eftersom yrkestiteln inte var skyddad uppmanades förskollärarna av sitt 
förbund att skriva på intyg och betyg att de var examinerade förskollärare, deras 
examensår och vilket seminarium de genomgått.1176 Men vi kan också påminna 
oss om att även socionomerna brottades med ”obehöriga” på socionomtjäns-
ter. För förskollärarna och speciallärare fanns det tjänster men brist på pedago-
ger, därför byggdes utbildningarna ut men inte tillräckligt, utan man var tvung-
en att under tidigt 1970-tal förkorta utbildningen istället då barnskötare och 
andra arbetslösa akademiker fick ”snabbutbildning”. 

Yrkesgrupperna byggde upp sitt symboliska kapital och lärde sig att hantera 
symboliska resurser som i deras fall kunde handla om ledarskapets medvetenhet 
om hur ”spelet” går till, hur man dels talar med rätta orden, som innebär en 
anpassning till rådande kultur. Det kunde vara till exempel att man kan tala 
”positivismens språk”, att vinna inträde genom att anknyta till teori och hur 
man återgäldar ”gåvan” av den konsekrerade platsen på ett riktigt sätt, det vill 

                               
1174 Så var fallet också för arbetsterapeuterna tidigare, då man erbjöd kortare kompletteringsut-

bildningar för skötare inom mentalvården, då efterfrågan var stor. Evertsson, 2002, s 
184�188. 

1175 Förskolan, nr 1, 1972, s 2; nr 1, 1974, s 8�9; nr 3, 1975, s 1; nr 5, 1975, s 21ff, nr 5, 1978, s 7; 
nr 3, 1980, s 8, nr 7, 1980, s 30 samt nr 8, 1980, s 10�11. 

1176 Förskolan, nr 1, 1971, s 18. 
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säga genom lojalitet. Men det handlade också om att kunna läsa av vad som 
hände i samhället stort och kunna synkronisera de fackliga och professionella 
strategierna med utredningsväsendet, kontroll av utbildning samt balansera 
tillgång och efterfrågan. Detta kunde naturligtvis inte yrkesgrupperna göra på 
egen hand utan det handlade om att göra det i enlighet med doxan och inte 
störa ordningen. Detta var ju inget större problem för vare sig sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter och de kliniska psykologerna som från början definierats och 
fostrats av det medicinska som just hjälpkrafter till medicinen.  

För de andra två yrkesgrupperna socionomerna och pedagogerna var läget 
ett annat. Socionomerna var fostrade i den socialpolitiska andan som en för-
längd arm av staten och där splittring redan byggts in i utbildningen genom 
förvaltningslinjer och sociala linjer, där ena halvan av kåren såg sig som fria 
akademiker i första hand och den andra som kommunaltjänstemän, vilket också 
deras fackliga organisering och splittring visade. Den stora ökningen inom yr-
kena i början på 1970-talet och ökningen av antalet fackföreningsmedlemmar 
skulle öka tyngden i representationens kraft blev istället en klar nackdel för 
socionomerna1177 liksom för pedagogerna och då särskilt förskollärarna. Utbild-
ningarna byggdes ut snabbt, kommunerna hängde inte med att tillskapa nya 
tjänster, för socionomerna innebar det att det satt obehöriga på socionomtjäns-
terna. Det stora antalet socionomer och förskollärare gjorde också att det var 
svårt att inom förbundet få gehör för sin specifika grupp, det var andra slags 
frågor som majoriteten ville att facket skulle arbeta för. Man var organiserad 
fackligt i ett förbund och var medlem i sin specifika yrkesförening, där de inne-
hållsliga frågorna dryftades. Behörighetsdiskussioner och namnskydd av yrken 
var därför inte prioriterade. I mötet med den medicinska doxan blev frågorna så 
småningom väckta. För förskollärarna och speciallärarna som hämtade mycket 
av sin teoretiska bas från utvecklingspsykologin hade ingen självklar koppling 
till universiteten, förrän 1977 då seminarieutbildningen blev högskoleutbildning. 
Först därefter kunde företrädare bygga upp vägar för forskning inom förskole-
området, till exempel först 1981 blev det möjligt att läsa en kurs i barnpsykologi 
för att kunna fortsätta in på forskarutbildning. Både arbetsterapeuterna och 
sjukgymnasterna hade ju genom sina medicinska studier på universitetet möjlig-
het att disputera inom den medicinska fakulteten och hade försprång där.  

En viktig skiljelinje kan belysas genom synen på ett tydligt formulerat och 
avgränsat yrkesinnehåll och det mer diffust formulerade. Det har dels att göra 
med medicinens behörighetstänkande, med klara anvisningar vad som krävs för 
läkarlegitimation, liksom för sjukgymnasterna. För de andra yrkesgrupperna 
inom habiliteringsrummet tycks det varit svårt och nästintill omöjligt att få legi-
timation. Ju närmre medicinska fältets centrum desto viktigare tycks det ha varit 
med någon slags legitimering. Sjukgymnasternas legitimation har ju rötter från 
1800-talet, men omdefinierades 1937 till att bara gälla sjukgymnastik och inte 
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också till friskgymnastik som tidigare.1178 För arbetsterapeuternas del var 1944 
första gången de uttryckte att de ville registrera arbetsterapeuter hos Medicinal-
styrelsen, först 1954 skedde så en registrering.1179 1965 startade deras kamp för 
legitimering, som de slutligen fick 1999.1180 För psykologernas del såg det ut att 
bli en legitimation 1965, men förslaget fick läggas på is då man ville invänta 
utredningen om psykologutbildningen, det blev dock ingen legitimation, det 
dröjde ända till 1979.1181 För förskollärarna liksom för socionomerna blev behö-
righetsfrågan blev under 1970-talets första år aktuell, men fick inte gehör för 
detta. 

En förklaring till splittringen och inkräktandet på yrkesområdena kan vara 
att det å ena sidan varken inom det sociala eller inom det pedagogiska området 
funnits något liknande ”medicinarkollegium” som övervakat utbildningar, fun-
gerat som vapendragare för dessa grupper och deras helgade platser i fältet. 
Pedagogernas företrädare på universiteten � de blivande pedagogikprofesso-
rerna som varit fackligt aktiva inom Psykologförbundet hade förmodligen annat 
att göra och ett annat område att bevaka. Å andra sidan tycks andra slags doxor 
råda inom dessa områden med andra slags logiker. 

Vi har sett exempel på hur yrkesgrupper formerat sig och skapat sig en själv-
förståelse under 1900-talet och särskilt under 1960- och 1970-tal. För vissa grup-
per har närheten till medicinen utgjort en självklar orienteringspunkt, för andra 
verkar andra krafter tyngre. Men vi kan se hur man inom det större fackliga 
kollektivet bildar sektioner eller intresseföreningar, som i sin tur kan vinna både 
mer specialiserad kunskap, legitimitet och status eller förlora det därför att man 
blir en så liten grupp i den stora.  

Organisationens ”vi” eller yrkesgruppens ”vi” 
Även i konsolideringen av ”professionsknippena” handlar det om den sociala 
magi som diskuterats tidigare i texten, mobiliseringen av grupper. Mobiliseringen 
innebar uppbyggnad av formella strukturer för beslutsfattande och representa-
tion, som kan uttrycka en kollektiv åsikt. Det innebär att konstruera ett ”vi” och 
uppfylla den definitionen. Och även här gäller det att ju närmare varandra indi-
viderna befinner sig i det sociala rummet desto större chanser att lyckas med 
det kollektiva handlandet, eftersom det har att göra med den sociala distansen 
som finns inkorporerad i individernas habitus.1182 De organisationsformer som 
fanns till hands under 1960-talet och som med sina historiska bakgrunder lade 
grunden till dessa knippen av professioner var cp-vården, som så småningom 
övergick till den pediatriska habiliteringen samt vården av de psykiskt efterbliv-
na som övergick i omsorgerna om de utvecklingsstörda. 

                               
1178 Se avsnittet om sjukgymnasternas legitimation i ”Sjukgymnasternas symboliska kapital” i 

detta kapitel. 
1179 Arbetsterapeuten, nr 1, 1969, s 9. 
1180 Arbetsterapeuten, nr 12, 1978, s 2, SFS 1998:531. 
1181 Psykolognytt, nr 12, 1979, s 1. 
1182 Bourdieu, 1989, s 17. 
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I texterna har det också på olika sätt framkommit att det förelåg en konkurrens 
mellan vi-känslan med organisationen man arbetar inom och med yrkets ”vi”. Ett 
exempel på detta är lekterapin på sjukhusen där både arbetsterapeuter och för-
skollärare var verksamma. Tydligt blir att det försiggick flera mobiliseringspro-
cesser samtidigt som ju också kan betecknas som klassificeringsstrider. Alla 
yrken som ingått i denna studie har deltagit i sådana strider på ett eller annat 
sätt. Barnpsykiatrerna har genom de exempel som lyfts fram varit de tydligaste 
exemplen på en konflikt mellan kärnan i den medicinska logiken som regerar i 
den mest heligaste delen av det medicinska fältet och den logik som baseras på 
en mer profan doxa. Skälet till detta är att de i sin verksamhet var tvungna att 
hantera de medicinska, psykologiska och sociala aspekterna, vilket föranledde 
diskussioner om vad barnpsykiatrin ”egentligen” var. Till det kom frågan om 
barnpsykiatrerna var läkare eller barnpsykiatrer, det vill säga i enlighet med en 
organisatorisk uppdelning i somatisk vård och mentalvård eller i enlighet med 
yrkesgruppen.  

Det finns andra exempel på mobilisering på samma tema. Arbetsterapeuter-
na reagerade på att man inom cp-vården för barn hade tjänster för förskollärare 
men inte för arbetsterapeuter. Jag har också lyft fram ett exempel hämtat från 
en konferens om cp-barn där arbetsterapeuterna reagerade på att de inte var 
inkopplade på hjälpmedelsområdet för barn. I den här frågan spelade troligtvis 
arbetsterapins utveckling inom cp-vården och rehabiliteringsområdet för vuxna 
in. Man upptäckte förmodligen genom sina arbetsterapeutkollegor att också cp-
vården för barn och senare den pediatriska habiliteringen skulle vara ett natur-
ligt arbetsområde för arbetsterapeuterna. På så sätt kan man se detta som ett 
exempel på att arbetsterapeuterna mobiliserades som grupp i riktning mot 
barnområdet. In bit in på 1970-talet då yrkesgrupper upptäckte flera yrkesgrup-
per att man hade ”ojämnt” engagemang i de två habiliteringspraktikerna. För 
psykologernas del handlade det om att de var väl förankrade i omsorgerna för 
utvecklingsstörda men inte inom den pediatriska habiliteringen. För sjukgym-
nasterna var det tvärtom. De hade stark representation i den pediatriska habili-
teringen men inte inom omsorgerna.  

Ett annat exempel på organisationens centrifugalkraft som mobiliseringsmo-
tor kan belysas av Elisabeth Spencers artikel där hon menade att ett gott samar-
bete kännetecknas av att sjukgymnasten och förskolläraren betraktade varandra 
som kollegor och att det var i cp-vården det gemensamma fanns. ”Yrkena möts 
i vården av barnet!”1183 

Föreningar som hade sin grund i pionjärernas mobilisering och som hade sin 
grund i vården och inte i något yrke. I slutet på 1960-talet då utmanades Svenska 
föreningen för undervisning och vård av psykiskt efterblivna dels av fackföreningsrörel-
sen som ville organisera yrkena inom området och dels omorganisationen av 
omsorgsområdet. Yrkesfackföreningarna värvade medlemmar från vårdorgani-
sationens förening och därmed möjliggjordes ett nytt företrädarskap för vården 
                               
1183 Sjukgymnasten, nr 7�8, 1964, s 17�19. 
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och undervisningen inom omsorgsområdet, där professionerna var bärare av 
representationen.  

Ett försök till analys av detta skulle kunna uttryckas på följande sätt: Det 
tycks som om organisationerna som formats efter målgrupperna varit de hu-
vudsakliga verktygen i uppbyggnaden av en symbolisk ekonomi inom habilite-
ringsrummet. De har så att säga varit de primära symbolerna. Men formeringen 
av yrkesgrupperna har skett i klassificeringsstrider i en dialektisk process mellan 
yrkesgrupp, organisation och målgrupp. Yrkesgruppernas arbetsområden har 
formats i relation till dessa samt i relation till andra yrkesgruppers område och 
engagemang i olika organisationer. Den dialektiska processen innebar ytterst 
också relationerna till den politiska verksamheten genom lagstiftning, utred-
ningar och de definitioner detta förde med sig. Klassificeringsstriderna syftade 
till att stärka legitimitet för den dominerande doxan � medicinens doxa i mobi-
lisering av de ”nya” yrkesgrupperna inom rummet, men striderna medförde 
också möjligheter för yrkesföreträdarna att knyta till sig och bilda allianser med 
handikapporganisationerna. Organisationerna, både den pediatriska habilite-
ringen och omsorgerna för utvecklingsstörda utgjorde symboliska identiteter � 
”vi:n”, där professionella och föräldrar också blev viktiga symboler. Kampen 
för förbättrad vård och omsorg blev den nya Saken. 

När det gäller innehållet i de symboliska ekonomierna, med andra ord doxan, 
som är föremål för striderna kommer jag i kapitel VII redogöra för resultatet av 
min analys.  
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VII. Doxan tvingas att tala 

Fyra doxor möts 
Detta avsnitt skall belysa vad som kännetecknar den dominerande doxan i habi-
literingsrummet men också andra doxor, vilka blivit synliga i de klassificerings-
strider som jag tidigare skrivit om i kapitlet ”Formering i habiliteringens rum”. 
Mot bakgrund av tidigare kapitel har jag kunnat konstatera att den dominerande 
doxan i habiliteringsrummet upprätthålls av medicinens positioner och dess 
kraft verkar så långt som det medicinska fältet gör. Detta gör att de som finns i 
de mer perifera delarna av fältet blivit delaktiga i klassificeringsstrider om vad 
som hör till fältet och vad som inte gör det. Dessa gränspositioner möter andra 
närliggande fält eller sociala rum och behöver strida oftare än vad de som be-
finner sig i den ortodoxa delen av rummet, som läkarna och sjukgymnasterna 
gör när det gäller habiliteringsrummet. Bourdieus fältteori innebär ett relatio-
nellt tänkande vilket betyder att det rum jag här analyserat – habiliteringsrum-
met – har många och starka relationer till större rum som medicinens fält och 
som i sin tur till vissa delar också inryms i det svenska samhällets maktfält. Det-
ta i sin tur ingår i större maktfält och idésystem. Vi kan med andra ord inte 
betrakta de svenska fälten som separata system utan är tvungna att relatera 
dessa till det västerländska samhället och dess trosföreställningar.  

Ett av de grundläggande elementen i det västerländska samhällets doxa är 
begreppet utveckling och då i betydelsen framgång. Denna framgångsmyt inne-
bär att synen och förståelsen av utvecklingen är att vår civilisation går från out-
vecklat till utvecklat, processerna från grovhet till förfining och framförallt att 
utvecklingen går från dåliga förhållanden till det bättre. Mats Börjesson, Eva 
Palmblad och Thomas Wahl pekar i sin bok ”I skötsamhetens utmarker” på 
beskrivningar av den svenska välfärdsstatens utveckling som just framgångshi-
storia. Genom att ta spjärn mot den ”fasansfulla historien” kan man hävda att 
vi lär oss mer och mer, blir mer förnuftiga och att moralen höjs.1184 Eva Palm-
blad skriver också om en framstegsdiskurs där medicinen spelar en viktig roll, 
med läkarna som hjältar och medicinens kunskapsproduktion är lineär där ob-

                               
1184 Med referenser till Salomonsson, 1998 och Höglund, 2001 samt Pierre och Rothstein samtli-

ga i Börjesson, Palmblad, et al., 2005, s 15. 
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jektiva fakta ”avslöjas” och att med tidens hjälp nå konsensus.1185 Jag ska inte gå 
in närmare på varianter av framgångshistorier utan bara peka på de omgivande 
idésystemen för de kulturella produktionsfälten. Habiliteringsrummet under 
1960�70-tal, påverkades naturligtvis av dessa liksom andra delar av vårt veten-
skapssamhälle.  

I detta avsnitt intresserar jag mig för innehållet i trosföreställningarna – dox-
orna, som jag har uppmärksammat genom klassificeringsstriderna avseende 
omhändertagandet av barn och handikapp i det medicinska fältet och habilite-
ringsrummet under den aktuella tidsperioden. Jag tecknar således kännetecken i 
fyra olika doxor: 1. den medicinska doxan, 2. en socialbyråkratisk doxa, 3. en 
pedagogisk doxa och 4. en socialpolitisk doxa. Avslutningsvis konstruerar jag 
ett par skisser över habiliteringsrummet som ett överlappande gränsland mellan 
de fyra doxorna, under medicinsk dominans. 

Ren och oren logik 
Det är genom studier av fältet som doxan kan friläggas och förstås. I kapitel II 
finns en schematisk bild av doxa, där det framgår att det är bara genom diskur-
sens rums om doxan blir synlig, då ortodoxa och heterodoxa positioner upprät-
tas. I avhandlingen har analysen av habiliteringsrummet inneburit att den medi-
cinska doxan varit i fokus och därmed är det den som också kan beskrivas med 
tyngd i framställningen. När det gäller de övriga doxorna baseras framställning-
en på de heterodoxa positioneringarna som framkommit tidigare. Det är således 
utifrån den distanserande position de intar när de definierar sin ståndpunkt som 
annorlunda eller avvikande jag kunnat rekonstruera dessa doxor samt när man 
talat om ”vi” eller ”dom”. Därmed begränsas också möjligheten att med samma 
tyngd som i beskrivningen av den medicinska doxan också beskriva dessa dox-
or. I genomgången av de olika doxorna använder jag mig av begreppen oren och 
ren i betydelsen ogrumlad – grumlad, klar – oklar, oblandad – blandad. Bour-
dieu använde uttrycken ”teoretisk ren” och ”tillämpad, praktisk, empirisk � 
oren”, då han talade om relationerna mellan de olika universitetetsämnena i 
boken Homo Academicus.1186 Begreppen oren och ren kopplar jag till de ortodoxa 
och heterodoxa positioneringarna som skapar heliga och profana delar i rum-
met. Med uttrycket ren logik menar jag ett fungerande som är i full samklang 
med doxans premisser i rummets mer heliga del. Det är således det som värde-
ras högst. En oren logik beskrivs följaktligen som en följdriktighet av en upp-
blandad doxa – som relateras till den mer profana delen av rummet.  

                               
1185 Palmblad, 1997, s 12�13. 
1186 Bourdieu, 1996a, s 150. Joakim Landahl har i sin avhandling ”Auktoritet och ansvar. Lärares 

fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning” från 2006 använt sig av begreppet ”smuts” 
i betydelsen något som inte tillhör kärnan av läraryrket. Jag återkommer till detta när jag dis-
kuterar pedagogikens doxa längre fram i detta kapitel. 
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Den medicinska doxans kännetecken 
Striderna om den svenske läkarens ethos har byggts upp genom läkarkårens 
framväxt, organisering, debatter och ställningstaganden under lång tid. Motzi 
Eklöf visar i sin avhandling vilka frågor som varit stridbara.1187 Hennes arbete 
kan gott och väl anses vara en analys av det medicinska fältets strider om ställ-
ningstaganden även om hon själv inte använder Bourdieus begreppsapparat. 
Mot bakgrund av hennes studie kan det inom det medicinska fältet flera posi-
tioner urskiljas. Till exempel medicinaren � vetenskapsmannen, specialisten � 
hemmahörande i äldre specialiteter som kirurgi, invärtesmedicin, generalisten som 
provinsial-/allmänläkaren samt hygieniker verksam inom socialmedicinskt folk-
hälsoarbete. Det fanns också skillnader avseende preventivt arbete eller dia-
gnosticerande och bot. 1188 Var objektet sjukdomar eller människor? Skulle man 
inrikta medicinen på mer av analys eller mer syntes? Var det patienterna eller 
den statliga byråkratin man orienterade sig emot? Det fanns också klyftor mel-
lan den yngre generationen läkare och den äldre, mellan privatpraktiserande och 
lasarettsläkarna, mellan Stockholmsläkarna och Norrlandsläkarna. Intressant att 
notera är att socialmedicinarna var mer vänsterorienterade medan de från äldre 
specialiteterna var mer konservativa. 1189 Eklöf menar att Läkarens ethos är knu-
tet till bilden av den ideale enskilde läkaren, som representerar hela läkarkåren.1190 
Jag menar att Läkarens ethos är en del av det som står på spel inom det medi-
cinska fältet. I Eva Palmblads studie om kvacksalveriet visas läkarnas kamp för 
renlärighet och deras uttalanden om kvacksalvare, falska profeter eller andra 
som visar medicinsk egensinnighet. Där framträder bland annat bilder av pati-
entens ”rätta förhållande” till läkaren. Att behandla läkaren som tjänstefolk var 
felaktigt, eller att visa brist på förtroende och öppenhjärtighet. Om man som 
patient vände sig till andra som inte var medicinskt ”legitima”, visade man 
dessutom trolöshet. Läkarkårens uttalanden om andra visar mer om dem själva, 
menar Palmblad. Hon visar en schematisk bild av medicinens föreställnings-
värld av förhållandet mellan läkarvetenskap och kvacksalveri.1191 

 
Läkarvetenskap Kvacksalveri 
Kultur och ordning Natur och kaos 
Civiliserad Primitiv 
Kultiverad Vild 
Professionell  Obildad 
Förfinad Vulgär 
Kontrollerad  Okontrollerad 

                               
1187 Se avsnittet om Läkarnas ställning i kapitel III i denna avhandling eller Eklöf, 2000, s 

341�342. 
1188 Eklöf hänvisar här till Karin Johanisson 1991, Roger Qvarsell 1988 och Eva Palmblad 1990, 

Eklöf, 2000, s 33. 
1189 Eklöf, 2000, s 37, 341ff.  
1190 Eklöf, 2000, s 340. 
1191 Palmblad, 1997, s 89ff, 111�115, 200, 208. 
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Organiserad Oorganiserad 
Rationell Irrationell 
Förnuft Känsla  
Moralisk A/omoralisk 
Ren  Oren 
Hög   Låg 
Överklass Underklass 

I denna modell av den medicinska föreställningsvärlden finns ett utvecklings-
tänkande, enligt henne. Den vänstra spalten står för de högre utvecklingsstadi-
erna och den högra innehåller ”passerade skeden”.1192 Som jag nämnt tidigare 
gällde detta i förhållande till kvacksalveriet, men jag vill hävda att det finns an-
ledning att se över hur denna tankemodell även i viss mån kan tillämpas på 
medicinens förhållande till sina ”hjälpkrafter”, bland annat de yrkesgrupper 
som ingår i avhandlingen. Jag tänker då på medicinens självbild av moralisk och 
social överlägsenhet, som Palmblad uttrycker det men också i form av den bild 
av läkarnas ethos som Motzi Eklöf, menar utgår från ett hederstänkande om 
bygger på att vissa värderingar och beteenden är mer värda än andra. 1193 

I den medicinska doxans renaste logik under framförallt 1960-talet, men även 
in på nästa decennium, var sjukhuset eller kliniken ”Platsen” där allt skulle ske. Till 
exempel ville specialister samla sitt klientel för att bättre kunna studera dem, 
vilket innebar att man förespråkade ett totalt omhändertagande i form av boen-
de, vård och undervisning på samma anstalt (Vanförevårdens anstalter och 
Blindanstalten i Lund var två exempel). Det som hände utanför sjukhuset räk-
nades liksom inte, som exempel kan nämnas den psykolog som nekades rätt till 
att handleda för att han saknat ”rätt” klinisk praktik det vill säga sjukhuspraktik 
och som nämnts på annat ställe i avhandlingen.1194 Andra heterodoxa positione-
ringar var förslag på att läkaren skulle komma dit patienterna var och inte tvärt-
om.1195 Men att kliniken alltid varit platsen där läkarens skulle utöva sin praktik 
har inte varit självklar. Det har funnits företrädare för två olika slags läkarhabi-
tus. Ett exempel på klassificeringsstrid kan till motsättningar mellan två grupper 
inom läkarkåren som kom från två traditioner, den ena från provinsialläkarna 
som arbetade ensamma och inte var främmande för hembesök och lite okon-
ventionella lösningar i sin läkargärning.1196 Den andra gruppen var läkare som 
hade sin bas i lasarettskliniker.1197 I slutet på 1880-talet förekom det facklig oe-
nighet mellan dessa grupper. En fråga gällde bland annat huruvida man skulle 
bilda ett fackligt läkarförbund och hur det i så fall skulle se ut. På ena sidan stod 
provinsialläkarna som ville ha en stark organisation med juridiska och ekono-

                               
1192 Ibid. 
1193 Palmblad, 1997, s 214, Eklöf, 2000, s 240�243. 
1194 Psykolognytt, nr 9, 1969, s 6�7. 
1195 Läkartidningen, nr 3, 1967, s 252�256. 
1196 Beronius, 1994, s 46. 
1197 Beronius, 1994, s 58. 
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miska resurser. På den andra sidan stod Stockholmsläkarna och de tre medi-
cinska lärosätena som tyckte att Svenska Läkaresällskapet fyllde den funktionen 
och att ett fackförbund var onödigt.1198 Det fanns ett motstånd till läkaryrkets 
kollektivisering och att det skulle därmed bli ett yrke bland alla andra. Det fanns 
även ett motstånd mot att föra in kollektiva etiska regler, vilket kunde tolkas 
som tecken på splittrad yrkeskår med tvivelaktiga etiska hållningar. Däremot var 
det lättare att framhäva en immanent etik med betoning på yrket som ett kall 
och i mänsklighetens tjänst. I mitten på 1950-talet blev denna etik en resurs i 
framhävandet av läkarnas autonomi.1199 Jag menar att förutom denna ideologis-
ka och retoriska funktion de etiska reglerna spelade kan man även relatera läka-
rens ”naturliga” ledarhabitus och autonomi till en slags tjänstmannaetik,1200 
vilken också bidragit till att odla myten om att ”läkaren äger kraft att själv agera 
utifrån sitt ämbete, fri från politik och egenintresse”. Autonomin och det for-
mella ledarskapet hade utmanats tidigt, framförallt för läkare som arbetade på 
lasarett. I 1800-talets mitt löstes ledarskapsfrågan i samband med lasarettsför-
ordningens införande 1864, då lasarettens ledning delades i två parallella hierar-
kier, en ekonomiskt-administrativ och en medicinsk.1201 I det medicinska ledar-
skapet ingår att övervaka, samordna behandlingar. Rätten att ordinera behand-
ling eller hjälpmedel ingår där som en viktig symbolisk aktivitet. 

Genom studierna av de ortodoxa och heterodoxa positioneringarna inom 
den medicinska doxan framstår läkaren som den som skulle ha överblicken. Till 
exempel att läkaren kom till ”ett dukat bord” för att göra en sammanfattning av 
vad de andra gjort. Han skulle ha det yttersta ansvaret för patienten, som var 
skapad inom doxan som objekt och som i plural kallades klientel. Patienten sågs 
ur ett biologiskt, fysiomekaniskt och statistiskt perspektiv. Patienten fanns dels 
som en biologisk organism med mikroskopiska kemiska cellsystem, som en endo-
krin apparat eller en utsöndringsapparat, dels som en fysisk kropp där man kunde 
tala om rörelseapparaten, matspjälkningsapparaten och cirkulationsapparaten, 
där fysiken råder, med termer som tryck och hävstångseffekter.1202 I detta sam-
manhang var patienten delbar och specialiseringslogiken följde detta. Exempel 
här kan nämnas att patientkategorin omhändertogs utifrån en kategori i taget. Var 
man till exempel vanför eller blind skulle man idealt sett bo, vårdas och under-
visas på samma ställe som specialisterna hade sin praktik. På samma sätt un-
danhölls handikappade barn fri tandvård och undantag i barnavårdslagstiftning-
en. De var sin patientkategori och huvudobjektet var defekten. ”Hjälpkrafterna” 
tog hand om det som handlade om att lindra och vårda, men under övervak-
ning av läkaren. Behandling och terapi skulle endast ges av läkares ordination. 
Behandling, vård och sjukhusomsorg reglerades i statens lagstiftning i termer av 

                               
1198 Schöldström, 2003, s 18ff. 
1199 Eklöf, 2000, s 254. 
1200 Bourdieu, 2004b, s 16; Gustafsson, 1987, s 199�120. 
1201 Gustafsson, 1987, s 298, 302. 
1202 Begreppen hämtade från Friberg, Friberg, Hogosson-Wihlborg, Ljunggren, Magaard, Ma-

gaard, Persson och Rosvall, 1981. 



300 

skyldigheter mot sina medborgare, det vill säga genom sina kollektiva rättighe-
ter. Men då individen inte hade individuella rättigheter var vården villkorlig 
eftersom patienten var beroende av läkarens bedömning, diagnosticering och 
ordination.1203 Hur värderades då barnet? Ja, om man ser till skillnaden i priori-
terad utveckling av tjänsterna på de två specialiteterna anestesiologi och barn- 
och ungdomspsykiatrin och dess relaterade verksamheter, visade det en nedpri-
oritering av barnets värde och verksamheter av oren karaktär, det vill säga mer 
icke-medicinska.1204 

Patienten fanns också som del av samhällskroppen i det område som sam-
hällsmedicinen handhade det vill säga i folkhälsostatistiken. Läkaren var där den 
som dechiffrerade, klassificerade och diagnosticerade hälsan hos samhällskrop-
pen. När det gällde forskning och kunskapsproduktion handlade det om att 
centralisera resurser och studieobjekt, även här blev kliniken den viktigaste 
platsen. Patienterna eller materialet (ett klientel som skulle studeras ur forsk-
ningssynpunkt) skulle komma till den plats läkaren var och studeras där. Vanfö-
reanstalterna, blindinstituten och cp-centra var exempel på forsknings- och 
utbildningsinstitutioner på detta.1205 Skälen till studierna av avvikelserna och hur 
de förhöll sig till de andra kända avvikelserna, var att systematisera för veten-
skapliggöra och för att styras av vetenskapen. För att kunna styra innebär att 
man kunde kontrollera, förutsäga, göra riskbedömningar och prognoser. I den 
vetenskapliga processen hyllades objektiva kriterier och mätbara effekter.  

Det fanns en slags självrannsakan till de metoder som utvecklats men bara i 
termer av validitet och reliabilitet. Allt för att kunna komma närmare Sanning-
en. De moraliska frågeställningarna kunde iakttas i förhållande till den kropp 
som skulle behandlas i läkaretiken. Men moraliska frågeställningar om läkarens 
makt och tolkningsföreträde har inte rests. Fältets mer orena delar var de delar 
där heterodoxa positioneringar var frekventa och där gränserna mot andra fält 
fanns. Jag tänker här då till exempel på socialmedicin, psykiatri och rehabiliter-
ingsmedicin. Barnläkarna (pediatrikerna) och barnpsykiatrerna kan man också 
placera i den orena delen av det medicinska fältet då deras objekt ej längre en-
bart riktades in på en del av människokroppen utan hade barnet som psykoso-
cialt objekt.  

De kliniska psykologerna har jag placerat inom det medicinska fältet både för 
att de var verksamma inom hälso- och sjukvårdens organisation och för att den 
kliniska psykologen definierades som medicinpersonal i mitten på 1960-talet. 
Den tekniskt strukturella inriktningen på intelligensmätningar och koncentra-
tion på psykiska funktioner följde mycket av den positivistiska forskningstradi-
tion avseende metoder och språk som medicinarna använde. De hade också en 
stor medvetenhet om och stark förankring i vetenskaplig aktivitet, både genom 
sin utbildning men också genom den fackliga organisationens vetenskapliga råd. 

                               
1203 Trägårdh, 1999. 
1204 Ibid., s 3424. 
1205 Bengtsson, 2004, s 79, SOU 1960:14, s 60ff. 
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Men under slutet på 1960-talet, i takt med att psykologin utvecklade teori om 
utvecklingsstördas begåvning och att det för dem blev ointressant och inade-
kvat att jämföra utvecklingen eller lärande mellan individer, utan man fann att 
individen borde jämföras med sig själv. Det var så att säga ingen vits att längre 
sätta defekten i centrum.1206 Detta innebär att de kliniska psykologerna flyttade 
sig mot den klart orenaste delen av habiliteringsrummet, precis vid gränsen för 
ett pedagogiskt rum.  

Arbetsterapeuterna, deras praktik och utbildning var bevakade av ortopeder-
na och rehabiliteringsläkarna, liksom sjukgymnasterna. I mina exempel kan man 
se hur arbetsterapeuternas pedagogiska historia, slöjd- och sysselsättningsaktivi-
teter inlemmas i den medicinska logiken och får nya namn som terapi och be-
handling. De två gruppernas agerande har jag beskrivit tidigare och kan kort 
sammanfattas genom att säga att de erkänt läkaren som ledare och representant 
under den här perioden. Först på 1970-talet kan man iaktta förändringar i dessa 
yrkesgruppers förhållande till den medicinska ledningen, man söker ökad auto-
nomi och närmar sig beteendevetenskaplig teoribildning. För habiliteringsrum-
mets del bidrar denna rörelse till den förskjutning som jag nämnde tidigare mot 
mer avlägsna delar av det medicinska fältet.  

Relationer till en pedagogisk doxa  
Habiliteringsrummet med den dominerande medicinska doxan relaterade sig till 
ett pedagogiskt rum. Många av de förskollärare och speciallärare som formera-
de sig tidigt i habiliteringsrummet utövade sin praktik ”på bortaplan” och inte 
på normalförskolorna och normalskolorna. De var skolade för att utöva en viss 
praktik som konstruerats genom en annan doxa, nämligen pedagogikens doxa 
som var bas i pedagogikens rum. I avhandlingen har det huvudsakliga intresset 
varit habiliteringsrummet och det medicinska fältets doxa, vilket gör att jag inte 
kan redogöra för ett pedagogiskt rum och doxa på samma detaljnivå. Dock kan 
den pedagogiska doxans företrädare ge mig ledtrådar i vad som ändå skiljer sig 
gentemot medicinen men också vissa idéer om vad som också delar det peda-
gogiska rummet. Jag tar här delvis stöd av Joakim Landahls historiska analys av 
lärares fostrans och omsorgsarbete i skolan. Han har studerat historiskt vad 
som ansetts tillhöra läraryrket och inte och kommit fram till att lidande och 
normbrott inte tillhört idealbilden av lärararbetet i skolan. Det vill säga att om-
sorg och fostran betraktas som ”smutsiga element” eller främmande element i 
lärararbetet. Han använder antropologen Mary Douglas begrepp av smuts, som 
grundar sig i att viss materia inte är smutsig i sig men om de blandas eller möts 
(som skor och mat), betraktas det som att man kränker en viss ordning, det blir 
smutsigt. Under lång tid har man inom läraryrket brottats med gränserna för 
yrket och Landahl menar att lärarrollen utmejslats på ett sätt som om lärarna 
inte velat utöva kvacksalveri på andras områden. Läkarna har utmejslat sin yr-
                               
1206 Psykolognytt, nr 1, 1969, s 14�17. 
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kesidentitet på motsatt sätt, genom att definiera sig i relation till andras okun-
skap, mot kvacksalveriet.1207 Man kan också föreslå att läkarna haft en ambition 
att utvidga sitt område genom att specialisera sig, medan i lärarkåren har inte 
specialisering varit aktuell annat än i skolämnena, inte avseende fördjupad kunskap 
om eleverna � barnen.  

Det fanns också ett ideologiskt och historiskt arv från barnkrubborna och 
barnträdgårdarna som utgjorde poler för förskollärarna. Det handlade således 
om grundidéer om förskolans uppgift som komplement till hemmet, deltidsför-
skola och pedagogisk verksamhet versus barnkrubbans och de senare daghem-
mens roll av i huvudsak barnpassning under hela dagar. Holmlund har i sin 
avhandling delvis använt sig av Bourdieus begreppsapparat. Man kan säga att 
det symboliska kapital, som gavs ett värde var utbildningskapital och ett speci-
fikt kulturellt kapital. Detta blev oförenligt med barnpassningsidén.1208 Utifrån 
Holmlunds studie kan man finna konstruktioner av förskolläraren som om-
sorgsgivare (den andliga Modern) och normgivande (Lärarinnan). 

Jag kommer här nedan att visa slutsatser som jag kunnat dra utifrån min an-
sats och det material jag förfogat över. I relation till medicinens delbara objekt 
skymtar pedagogikens objekt fram i form av ett förskolebarn eller elev, som en hel-
het. I den ideala skolan eller förskolan finns det normala barnet och man tilläm-
par en normalpedagogik. Denna normalpedagogik har jag tolkat utifrån vad för-
skollärares självförståelse under den aktuella tidsperioden lagt in för betydelse i 
ordet. Detta innebar för förskollärarna som arbetade med handikappade barn 
att man såg barnet först och handikappet därefter. Flera av exemplen av heterodoxa 
positioneringar handlar just om att inte särbehandla för mycket, inte samla alla 
med samma handikapp på samma ställe, att låta dem för vara barn och så vida-
re. Även de förskollärare som var verksamma inom hälso- och sjukvårdsorgani-
sationen menade att det handlade om pedagogik som också innebar vård, men 
inte enbart vård. I exemplet om reaktionerna på den proposition som föregick 
det statliga övertagandet av förskollärarutbildningen 1962 blottlades en inre 
klassificeringsstrid inom det pedagogiska rummet. Det handlade om positione-
ringar om huruvida förskoleverksamhet var barnavård eller pedagogisk prak-
tik.1209 Från medicinskt håll såg man det som vård men då poängterade förskol-
lärarna att det var fråga om en skolform. 1210 Termer och uttryck som använts av 
förskollärarna var till exempel ”barnobservationer”, ”inlevelse” ”normer”, ”fan-

                               
1207 Landahl, 2006, s 3ff. Angående läkaryrket hänvisar han till Eklöf, 2000 Se också Palmblad, 

1997, s 203ff. 
1208 Till exempel Holmlund, 1998, s 66�74, 80. 
1209 Barnträdgården, nr 8, 1959, s 197�198, Barnträdgården, nr 2, 1962, s 32�33, se också Holm-

lund, 1998, s 66�74, 80 för de historiska och ideologiska arven från barnkrubborna och 
barnträdgårdarna.. 

1210 Barnträdgården, nr 4, 1968, s 121. 
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tasi”, ”lycka”, ”social utveckling”, ”krav i rätt ålder, ”triumfkänsla” och ”lära sig 
leka”.1211 

För förskolläraren förblev barnet ett barn med det mesta likheter med andra 
barn oavsett handikapp. Barnet sågs ur pedagogiska, psykologiska och sociala 
perspektiv. Förskolläraren betonade helheten, barnets odelbarhet, och det löfte 
som finns i utvecklingens ihärdiga strävan � det fanns alltid nya chanser. Det 
handlade om att medverka till att utveckla en personlighet i perfekt harmoni med sin miljö. 
Normen var det normala barnet, med psykets och kroppens normala utveck-
ling. För den pedagogiska praktiken var frågor om moral och filosofi synliga, 
det fanns en självrannsakan till sig själv som yrkesutövare. Man skulle öka kun-
skaperna om människan som tänkande och kännande varelse och sanningen 
betraktades som relativ. Man systematiserade och samlade erfarenhet för att 
kunna agera i stunden och öka sin skicklighet. Mätbara effekter var inte viktigt, 
däremot var upplevda effekter viktigt � att få barnet att känna triumfens ögon-
blick � barnet sågs som ett subjekt.1212 Förskollärarna fick en plats i habilite-
ringsrummet, genom sitt kunnande om små barn. För dem blev frågan om vård 
eller undervisning en viktig positionering. Förskollärarna identifierade skolans 
symboliska värde som mer värdefull än socialvården och dess definitioner av 
förskolan. Att orientera sig mot skolans symboliska värdesystem innebar möj-
lighet att starkare hävda sin pedagogiska profil snarare än en vårdande dito. Mot 
bakgrund av detta föreslår jag att för det pedagogiska rummet var praktiker och 
positioneringar värdefulla rörande eleven och som handlade om undervisning i 
skolämnen, där mätbara effekter var viktiga när det gällde kunskapsutvecklingen, 
kunskapsprov och diagnostiska test. Jag menar att skollärare och undervisningsprak-
tik hörde hemma i den heligaste delen av det pedagogiska rummet och där den symboliska 
ekonomin angav att ju äldre elever desto mer symboliskt värdefullt ansågs det 
vara. I avhandlingen har jag visat att förskollärarna velat komma bort från soci-
alvårdsarvet som kom från barnkrubborna och velat närma sig skolans områ-
de.1213 Denna orientering visar dels på åt vilket håll de mer symboliskt viktiga 
vinsterna fanns, dels visar klassificeringsstriden på att förskollärarna befann sig i 
de mera profana delarna av det pedagogiska rummet likväl som inom det medi-
cinskt dominerande habiliteringsrummet. 

Men åter till habiliteringsrummet. I avsnittet ovan har jag beskrivit förskollä-
rarnas positioneringar i rummet och deras betoning på bland annat barnet, 
leken och ”triumfens ögonblick”. Men hur var det då inom specialundervis-
ningen? För habiliteringsrummets del blir detta intressant dels med tanke på 
                               
1211 Barnträdgården nr 4, 1968, s 121, nr 6, 1968, s 193, nr 9, 1972, s 21, nr 2, 1974, s 10�11, nr 

8, 1974, s 38, Att undervisa, nr 2, 1977, s 2.. 
1212 ”Triumfens ögonblick” � uttrycket är inspirerat från ett citat ur Barnträdgården, där en 

förskollärare säger att det handlar om att varje barn oavsett handikapp, när det lär sig gå eller 
överhuvudtaget behärska något nytt och borde få känna triumfens ögonblick. Barnträdgården 
nr 4, 1968, s 121, nr 6, 1968, s 193, nr 9, 1972, s 21, nr 2, 1974, s 10�11, nr 8, 1974, s 38, Att 
undervisa, nr 2, 1977, s 2. 

1213 SOU 1960:33. Förskollärarutbildningens organisation. Betänkande avgivet av 1958 års för-
skollärarutredning,  s 75, se också Holmlund, 1998, s 66�74, 80. 
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den historia som sinnesslövården och dess särskolor uppvisar, men även inom 
cp-vården och vanförevården där man lånade in dessa begrepp. Jag tänker sär-
skilt på avskiljandet av bildbara och obildbara elever med hjälp av inskrivnings-
test vid inskrivning till särskola. I läsningen av artiklar om specialundervisning-
en tycks det som om inte normalskolpedagogikens logik rörande studiepresta-
tioner, ordnings- och kunskapsbetyg gällde för alla barn. I tidskriften Att under-
visa gavs ett uttryck för det ”centrala” i specialundervisningen nämligen att slå 
vakt om känslan och skönheten. Man skrev att det inte hörde specialpedagogi-
kens företrädare till att räkna kärvar för räkningens skull. Man hänvisade också 
till specialundervisningen i Danmark:  

 
I Danmark är hänsynen till den enskilde, samhällets högsta mål. Det betyder för 
skolan mindre att skapa produktiva men mera att dana livsdugliga människor. 
Det var Grundtvig, som lärde oss ”att opleve først og oplyse næst”1214  

Det fanns bland speciallärarna ett motstånd mot den annars så framhärdade 
integreringstanken, då hjälpklassernas antal minskat. Man ansåg att hjälpklassen 
gav just ”känslan och skönheten” och det fanns en fara med normalklasserna. 
De skrev att ”vi kan inte ge de svaga eleverna en god social miljö i normalklas-
serna”.1215 Då studieprestationerna eller betygen i sig spelade mindre roll tycktes 
det som om den svaga, ej normalpresterande eleven utdifferentierades � inte 
bara till ett annat fysiskt rum utan ett annat symboliskt rum, där studieprestatio-
nerna ej längre var viktiga utan det förvandlades istället ett barn som hade rätt 
att känna ”triumfens ögonblick” � att känna lycka av att kunna lyckas.  

Relationer till en socialbyråkratisk doxa 
I habiliteringsrummet fanns också relationer till ett socialbyråkratiskt rum. So-
cionomernas utbildning på 1960-talet var inriktad på sociala, administrativa och 
kamerala tjänster inom kommuner, landsting och sjukvårdsförvaltning.1216 Men 
det är främst socionomernas tjänst som kurator i arbetet med handikappade 
barn och deras familjer som de har valts ut som agent i habiliteringsrummet. I 
det tidigare avsnittet om förskollärarnas positioneringar gentemot både medici-
nen och inåt mot andra agenter inom det egna pedagogiska rummet, kunde jag 
få fatt på andra positioner. På samma sätt använder jag socionomernas positio-
neringar för att relatera dem till både habiliteringsrummet men också inåt mot 
det egna rummet. I det socialbyråkratiska rummet fanns andra positioner. Det 
fanns de som står närmare statens byråkratiska rum och det fanns dem som 
stod närmare medicinen. När kuratorerna skriver sin egen historia finns kura-
torn som läkarens medarbetare i att utreda patientens sociala situation.1217 Kura-

                               
1214 Att undervisa, nr 5, 1977, s 2. 
1215 Att undervisa, nr 5, 1977, s 2. 
1216 "Hur man blir socionom. Utbildningen vid socialhögskolorna," 1967, s 2. 
1217 Socialmedicinsk tidskrift, nr 3, 1978, s 155�160. 
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torstjänster inom hälso- och sjukvården var inte ovanliga och kuratorerna defi-
nierades som medicinalpersonal i samband med en statlig utredning om Medi-
cinalstyrelsens och Socialstyrelsens organisation och arbetsuppgifter 1965.1218 
Det var genom kuratorn som var skolad inom den socialbyråkratiska doxan för 
att slå vakt om medborgarens väl och ve, vilken jag föreslår var denna doxas huvud-
objekt. Här handlade det om administration av alla de sociala definitioner och de med-
följande rättigheter och skyldigheter som medborgaren kunde anta i den nationella lagstift-
ningen. I socionomernas skolning handlade det om två saker, å ena sidan om att 
bygga upp kommunala förvaltningssystem för sociala frågor för kommunens 
invånare och å andra sidan om att möta medborgaren/invånaren och admini-
strera den sociala servicen. För de socionomer som var verksamma som kurato-
rer inom cp- och handikappvården handlade det om att möta den handikappa-
de eller föräldrar till barnet med handikapp och guida dem i vilka sociala rättig-
heter de hade, hålla ordning på läkarintyg och ordinationer samt familjevårdan-
de uppgifter genom att vara den som skulle följa familjen över tid. De 
administrativa uppgifterna hade dock en tendens att tränga undan de familje-
vårdande uppgifterna.1219 Kuratorer följde en slags social omvårdnadslogik ut-
ifrån långvariga kontakter med familjen med kontinuerliga möten. Arbetsområdet 
ansågs av kuratorerna vara socialmedicinskt och arbetet med handikappade 
barn och deras familjer betraktades som ett nytt specialområde.1220 

I läsningen av socionomernas tidskrifter har det varit förhållandevis magert 
med artiklar om arbetet med handikappade barn och familjer. De artiklar som 
ändå funnits visar på en klar inordning i den medicinska doxan, där kuratorn är 
en självklar samarbetspartner (i självförståelsen). För läkaren var kuratorn en av 
”hjälpkrafterna”. I likhet med förskollärarna som var verksamma inom hälso- 
och sjukvårdens organisation, det vill säga landstingens område ”spelade de på 
bortaplan för jämnan”, på samma sätt kan man säga att kuratorerna gjorde det. 
De var skolade i en annan doxa än medicinens, därmed kan man också säga att 
de verkar i den profana delen av det medicinska fältet (där också de kliniska 
psykologerna verkade) och habiliteringsrummet, till skillnad från de socionomer 
som var verksamma inom kommun- och landstingsförvaltningen. Kuratorerna 
kan därför sägas verka i den mer profana delen av det socialbyråkratiska rum-
met och förvaltningssocionomerna i den mer heliga delen. Socionomerna del-
tog också i klassificeringsstrider men för dem handlade det mest om strider i 
sitt eget rum. Det kom till uttryck i de fackliga striderna mellan SSR och SKTF. I 
en studie av socialarbetarnas roll och funktion från 1979 visar det sig att svenska 
socialarbetare hämtade sin legitimitet i huvudsak från lagstiftningen i jämförelse 
med socialarbetare från Australien, som hämtade sin legitimitet från sina yrkes-
kunskaper och yrkeserfarenhet. Yrkeskunskapen för de förstnämnda var kun-

                               
1218 SOU 1965:49. Hälso- och socialvårdens centrala administration. Betänkande avgivet av Soci-

alstyrelseutredningen och MCA-utredningen, s 159 
1219 CP-nytt, nr 2, 1963, s 31�35. 
1220 Socialmedicinskt tidskrift, nr 1, 1968, s 42� 46. 
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skaper om samhällets stödåtgärder och hur man tillämpar dem medan de au-
straliensiska socialarbetarna ansåg sina yrkeskunskaper främst låg i hur man 
bemötte människor i socialt trängda situationer. De svenska socialarbetarna såg 
sin främsta uppgift i att förmedla människors rättigheter i lag och se till att de 
blir rättvist behandlade. För de andra handlade det om att åstadkomma en för-
ändring först och främst. Enligt Gudrun Målare som genomfört studien var de 
svenska socialarbetarna främst inriktade på att skaffa fram information och 
utreda så att någon annan, till exempel en läkare, politiker eller någon överord-
nad kunde fatta beslut. De tycktes också identifiera sig en förändringsroll i 
samhällets socialpolitiska åtgärder och sig själva som tjänstemän.1221 

Psykologin blev dock ett gränsområde för socionomerna. Tecken som tyder på det kan 
bland annat läsas i programförklaringen av de nya socionomutbildningarna efter 
1964 och deras innehåll. Där var fordringarna för examen på social linje två 
betyg av social metodik, rättskunskap (förvaltningsrätt) eller psykologi.1222 I 
mitten av 1970-talet sökte alltfler socionomstudenter psykologi som huvudämne 
istället för sociologi i utbildningen, vilket oroande en del. Vid samma tidpunkt 
uttryckte socionomstudenter att det var gränsen till medicinen som var den som 
upplevdes mest problematisk.1223 Men i Stina Wingfors studie av socionomernas 
professionaliseringssträvanden visar att när det gällde ”socialsocionomerna”, de 
socionomer som arbetade med familjerådgivning, som socialsekreterare och 
som kuratorer, var SSR kritiska mot innehållet i grundutbildningen. Man ville att 
de skulle få medicinska och pedagogiska baskunskaper. Wingfors menar att om 
SSR fått gehör för införandet av medicinska baskunskaper i utbildningen, hade 
detta medfört att de erhållit den efterlängtade legitimationen likt de andra stat-
ligt legitimerade professionerna. Tillskapandet av professorstjänster var positivt 
för socionomerna, men den sociologiska inriktningen som ämnet socialt arbete 
fick blev en något tveksam hjälp för den här gruppen.1224  

Mot bakgrund av vad som framkommit i avsnittet talar det för en förändring 
av det socialbyråkratiska rummets orientering, där 1970-talet innebar en rörelse 
bort från medicinen, från förvaltningsadministration och mot det psykosociala 
området, i varje fall när det gäller kuratorerna och studenterna som gick den 
sociala linjen på socionomutbildningen. Denna rörelse inom socialbyråkratiska 
rummet bidrog sannolikt också till habiliteringsrummets förskjutning, som jag 
nämnde tidigare. Men i gruppens professionaliseringssträvanden och framförallt 
för ”socialsocionomerna” orienterade man sig något tillbaka mot medicinens 
håll i slutet av avhandlingens tidsperiod. I det socialbyråkratiska rummet tycks 
således det finnas dragningskraft från olika håll som till exempel medicinskt, 
förvaltningsadministrativ socialvård samt psykosocialt klientarbete. 

                               
1221 Målare, 1979, s 2. 
1222 "Hur man blir socionom. Utbildningen vid socialhögskolorna," 1967, s 11. 
1223 Socionomförbundets tidskrift, nr 4, 1975, s 8�9. 
1224 Se vidare Wingfors, 2004, s 118 ff. 
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Relationer till en socialpolitisk doxa 
I analysen av positioneringar inom handikapprörelsen och dess mobilisering 
under den här tidsperioden har jag tagit fasta på de tecken som tyder på att 
agenterna inom handikapprörelsen positionerat sig mot ett politiskt rum. Även 
om det inte funnits lika många klara positioneringar som varit ortodoxa eller 
heterodoxa i förhållande till habiliteringsrummets dominanta medicinska doxa 
anser jag att de kan sägas vara tydligt politiska och därför förtjänar utrymme i 
texten under egen rubrik. Om man ska säga något om positioneringarnas mot-
pol är det fråga om medicinen och det lagstiftande byråkratiska fältet som hu-
vudkontrahenter.  

Inom handikapprörelsen talade man således om sig själva som invalider och 
senare handikappade i motsats till motpolernas kategorier vanföra, sinnesslöa, 
patienter och klienter. I slutet på 1960-talet syntes ord som integrering, segre-
ring och normalisering, medborgare, lika alla andra, rätt till arbete och begrep-
pet anpassning bleknade bort. I debatter som handlade om att föräldrar gömde 
undan sina barn från de välmenande experterna kontrade de genom att säga att 
barnen snarare var glömda av myndigheterna. När socialpolitiska och medicins-
ka företrädare skulle inventera de handikappades situation kom frågorna att 
handla om vilka de handikappade var och var de fanns. Handikapprörelsen 
menade att de istället skulle ta reda på vad de handikappade behövde. Det tota-
la omhändertagandet � boende, vård och undersvisning under samma tak som 
specialisterna � skulle i medicinens värld innebära det bästa man kunde erbju-
da. Artiklar och debatter kring handikappbyn Het Dorp i Holland var ett lysande 
exempel. Men handikappagenterna ropade allt högre efter service, samarbete, 
att man skulle planera tillsammans med � istället planera för någon och hjälp 
till självhjälp. När det gäller de handikapporganisationer som ingått i studien var 
det DHR som visade sig vara mest politisk och rikta sig mer mot det byråkratis-
ka fältet tätt följd av HCK, som ju var ett slags ”aggregerat” kollektiv och som 
hade tilluppgift att ”tala med staten”. Föräldraorganisationerna FUB och RBU 
riktade sig mer mot det medicinska fältet och de yrkesgrupperna inom habilite-
ringsrummet. Men de riktade sig också till de lagstiftande skikten i det byråkra-
tiska fältet. 

Skiss över habiliteringens rum och de fyra doxorna  
Mot bakgrund av tidigare avsnitt har jag dragit slutsatsen att habiliteringsprakti-
kerna kan ses som verksamma i ett rum som konstituerats genom relationer till 
fyra olika slags doxor, den medicinska, den socialbyråkratiska, den socialpolitis-
ka och pedagogikens doxa. Detta rum benämner jag habiliteringsrummet.  

Jag menar att detta rum, som det kan rekonstrueras i den här avhandlingen, 
bestod av relationer till fyra mer eller mindre orena delar av sociala rum och de 
doxor som de vilade på. Med andra ord kan man säga att man det i rummens 
orena delar var relativt långa symboliska avstånd från agenternas habiliterings-
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praktiker och den rena doxiska kärnan i respektive rum – det högst värderade. I 
agenternas positioneringar finns också tecken på att strukturen i habiliterings-
rummet förskjuts under 1970-talet. Man fjärmar sig från medicinen, mot de 
profana och ”psykosociala” delarna men agenterna inom habiliteringsrummet 
närmar sig också varandra. Det synliggör framförallt de kliniska omsorgspsyko-
logernas positioneringar genom en förändrad inriktning mot habilitering som 
personlighetsutvecklande med individen i centrum istället för defekten i cent-
rum. Arbetsterapeuterna visar också i sina positioneringar att de ansåg sin verk-
samhet under 1970-talet som mer beteendevetenskapligt inriktad än tidigare. 

I habiliteringsrummet, som dominerades av den medicinska doxan utövades 
praktik rörande handikappade barn – den lilla patienten. Detta låg relativt långt 
från den akutvårdsmodell som vuxit fram inom den svenska hälso- och sjuk-
vårdens organisering.1225 I relationen till medicinska fältets symboliska kapital 
och inbördes ordning tycks en kontinuerlig eller långvarig behandling och ris-
ken för en blandad orsaksbild med psykosociala inslag sänka värdet jämfört 
med en väl avgränsad insats som botar en fysisk åkomma. Man kan således säga 
att det finns extrempolariteter i det medicinska fältet som samlar upp positioner av botande 
av akuta tillstånd (den renaste medicinska logiken) och kronikervård i form av omsorg (oren 
medicinsk logik).  

I det socialbyråkratiska rummet var det medborgarens väl och ve som var viktigt. 
Kuratorns stödsamtal och guidning i paragrafdjungeln tycktes ligga långt ifrån 
det kamerala förvaltningsarbetet som hennes socionomkollegor, kommunal-
tjänstemännen arbetade med inom kommunerna. I den symboliska värderingen 
av dessa två socionomgruppers verksamhet tycks det som om den praktik som 
värderas högre är administrationen och skapandet av sociala institutioner det 
vill säga förvaltningen än det direkta arbetet med medborgaren som behöver soci-
alt stöd. Ju närmre medborgaren man kom och ju mer frekvent och långvarigt 
de sociala behoven var så tycks det symboliska värdet sjunka. Orienteringen 
mot psykologin kom också senare i tiden, vilket talar för att det psykosociala 
arbetet återfinns i den mer profana delen av det socialbyråkratiska rummet. Det 
tycks därmed finnas extrempolariteter i rummet mellan positioner avseende förvaltning (soci-
albyråkratiskt ren doxa) och socialt stöd/omvårdnad (oren). 

I det pedagogiska rummet tycktes skolpedagogikens logik dominera, med 
undervisning av elever i skolämnen och mätbar kunskapsutveckling som prak-
tik. Det var motsatt till förskolepedagogikens betoning av barnets utveckling 
genom lek med upplevda effekter som viktigt samt specialpedagogiken som 
betonade ”barnets rätt till att känna lyckan att lyckas”. Det tycks därmed finnas 
extrempolariteter i rummet mellan positioner avseende normalundervisning i skol-
ämnet, lekpedagogisk verksamhet och barnavård.  

I beskrivningen av positioneringar i det socialpolitiska rummet föreslår jag 
att det inom detta rum finns poler som på ena sidan samlar positioner som liknar myck-
et det medicinska ortodoxa synsätten men i en politisk kontext. Det vill säga att när man 
                               
1225 Gustafsson, 1987, s 352. 
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skulle ta reda på vem medborgaren var som till exempel hade rätt till pension, 
arbetslöshetsersättning och vårdbidrag använde man sig av kartläggningar och 
metoder som kan antas byggde på historiska system som folkhälsostatistiken 
och andra socialpolitiska klassificeringssystem, där medicinen haft inflytande.  
Positionerna kan troligtvis relateras till instanser som lagstiftade och arbetade 
med beredning av socialpolitiska frågor samt de medicinska expertpositionerna 
i reformarbetet under den här perioden, till exempel inom rehabiliteringsområ-
det och inom socialpolitiska området i stort. Den andra motpolen vilar i tro på 
allas lika värde och samlar uttryck och symboler från en demokratisk/politisk diskurs. 

Figur 6 visar schematiskt hur habiliteringsrummet konstitueras genom rela-
tioner mellan positioner som är relaterade till fyra doxor med skilda logiker. 

 
 

Figur 6. Schematisk skiss över de fyra rummens doxor respektive logik samt skiss av 
habiliteringsrummet.  

Inom varje rum och dess respektive doxa, som beskrivits fanns således de 
”rena” logikerna, vilka ursprungligen troligtvis skapats omkring de praktiska 
organiseringarna sjukvård, skola och socialvård, vilket kan också tolkas som ”ur-
former” i samhället, eftersom man kan spåra sådana verksamheter tillbaka till 
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senmedeltiden.1226 I skapandet och upprätthållandet, eller reproduktionen av 
doxan inom ett visst rum utgjorde utbildningen ett av de viktigaste instrumen-
ten just för att skapa samklang mellan habitus och fält, mellan doxa och prak-
tik.1227 Att kunna kontrollera utbildningen var därför viktigt. Detta har visats 
inte minst genom läkarnas intresse för sjukgymnast- och arbetsterapeututbild-
ningarna samt statens gradvisa övertagande av utbildningarna inom välfärdsom-
rådet. 

Habiliteringsrummet 
Rummet i skissen i figur 6 benämnde jag som habiliteringsrummet. I detta symbo-
liska rum möttes ”orena” logiker från fyra olika rum. I figurerna 7 och 8, som 
följer har jag förstorat upp habiliteringsrummet och visar strukturen under 
1960- respektive 1970-tal. Den dominerande doxan utgjordes av den medicinska 
doxan, vilket innebar att de som var aktiva i habiliteringsrummet var inordnade 
i denna symboliska ordning. För de yrkeskategorier som var (om)definierade 
inom den medicinska doxan eller som senare in- och underordnades innebar 
tillvaron inga konstigheter – allt var i sin ordning. Det rådde således samklang 
mellan habitus och symboliskt rum samt mellan doxa och praktik. För de yr-
keskategorier som var skapade inom andra doxor som socionomerna och peda-
gogerna, innebar frånvaron av samklang mellan doxa och praktik dock ett struk-
turellt glapp.1228 Detta glapp medförde ett symboliskt längre avstånd till den mer 
medicinskt rena delen inom habiliteringsrummet och därigenom också en sym-
boliskt svagare ställning än de övriga yrkeskategorierna. Med andra ord ”spelade 
de på bortaplan för jämnan” eftersom de inte arbetade inom det rum de var 
skolade för. Pedagogerna var skolade för förskola och skola, med en daglig, 
nära och långvarig kontakt med barnen/eleverna utifrån en normalpedagogisk 
verksamhet, socionomerna var skolade för fältarbete eller kommunalförvalt-
ning, men hade genom det sociala arbetet som kurator ändå en rådgivande roll. 
Den stämde bättre med det konsultativa uppdrag som utvecklades för alla yr-
kesgrupper inom habiliteringspraktikerna under den här perioden. För pedago-
gerna blev lekoteken och den lekpedagogiska rådgivningen en start på deras 
konsultativa uppdrag.1229 

En förändring av habiliteringspraktik har kunnat observeras i grova drag 
mellan 1960-talets habiliteringsrum till 1970-talets, där man gått från tonvikten 
av separata medicinskt motiverade insatser mot de sociala, pedagogiska och 
psykologiska insatserna i barnets interaktion med miljön. Synen på barnet som 

                               
1226 Se vidare Gustafsson, 1987, s 66ff, 280ff. Skolundervisningen med historiska rötter i kyrkans 

undervisning, se till exempel Ödman, 1995a. 
1227 Bourdieu, 1977, s 167 och Bourdieu, 1995a, s 90. 
1228 För studier som undersökt relationen mellan habitus och fält, se till exempel Axelsen, 

2004, Börjesson, 1996, Börjesson, 2003, Glasdam, 2003, Heyman, 1995, Hultqvist, 1988, 
Høyen, 2005, ,Lundin och Petersen, 2005, Muel-Dreyfus, 1983, Petersen, 1997, Petersen, 
Höyen och Åberg, 2003 samt Skawonius, 2005. 

1229 Åman, 2006, s 252. 
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huvudsakligt delbart medicinskt objekt till ett psykosocialt subjekt förändrades också. 
Dessa förändringar förflyttade tyngdpunkten av hela habiliteringsrummet allt-
längre ut mot det mer orena delen av habiliteringsrummet. 
Figurerna ska förstås på följande vis: Den horisontella linjen visar yrkesgrup-
pernas symboliska värde. Ju närmare den rena delen av habiliteringsrummet 
desto mer symboliskt värdefull och omvänt, ju längre bort från det medicinskt 
rena desto mindre symboliskt värdefull i habiliteringsrummet. Denna gradering 
har jag baserat på yrkesgruppernas symboliska kapital och vilka typer av orto-
doxa och/eller heterodoxa positioneringar gentemot den dominerande doxan 
och mot varandras positioner som framkommit. Den vertikala linjen i mitten 
visar den totala kapitalvolymen, som baserats på andelen utbildningskapital 
samt ekonomiskt kapital (lönegradsinplaceringar). Jämförelser avseende den 
totala kapitalvolymen redovisade jag i det förra kapitlet. 

Yrkesgrupperna är således inplacerade i figuren med hänsyn till både det 
symboliska värdet och det sociala värdet. I båda figurerna finns pilar vid arbets-
terapeuterna och förskollärarna. Detta beror på att det var de yrkesgrupper som 
”turades om” med att vara inplacerade i den lägsta lönegraden jämför med de 
andra som ingår i studien. Vid en period kunde arbetsterapeuterna ligga lägst 
vid en annan period var det förskollärarna som gjorde det. Handikapporganisa-
tionerna har placerats i det nedre högra hörnet markerade med en asterisk. Med 
detta menas att de inte på samma sätt som yrkesgrupperna kan placeras in längs 
den vertikala axeln, på grund av deras agentskap som patienter eller klienter. De 
har ju inte uppburit lön för sin verksamhet inom habiliteringspraktiker. Men i 
inplaceringen efter den horisontella axeln som visar symboliskt kapital har de 
placerats i marginalen. Men inte heller här kan de egentligen jämföras med de 
insatser som yrkesgrupperna gjorde i spelet eftersom de senare agerade i sitt 
arbete som levebröd. Insatsernas villkor skiljer sig härmed. Däremot talar mate-
rialet för att de blev mer symboliskt viktiga över tid från 1960-talets slut och 
framåt. 
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De fyra doxorna och deras positioner som lyfts fram här i avhandlingen, kan 
betraktas som tidigt aktiva och är de som bär upp rummet, i meningen att de 
skapar en dynamik. Men de är förmodligen inte de enda som håller upp rum-
met. Man kan mycket väl tänka sig att det finns gränser mot ett tekniskt rum, 
där kunskap om och produktion av handikapphjälpmedel varit en del och där 
det kan finnas en annan dominerande doxa. Det fanns också fler yrkesgrupper 
som varit inblandade i habiliteringspraktiker än de jag tagit upp i min studie. 
Här kan nämnas sjuksköterskor, logopeder och talpedagoger samt de som var 
verksamma inom syn- och hörselvården: förstadielärare, hörselvårdskonsulen-
ter, audionomer, synkonsulenter för att nämna några. I avhandlingen belyses de 
huvudsakliga krafterna som verkat i detta kraftfält under tiden 1960�1980. 
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VIII. I skuggan av medicinen � Konklusion 

Välfärdsstatens framväxt och habiliteringsrummets 
konsekrationsinstanser  
Det finns ett talesätt av Ovidius som belyser sådant som är betydelsefullt i långa 
loppet men som kan te sig smått och overksamt vid en första anblick. Det låter 
så här: Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo � Droppen urholkar stenen icke 
genom sin kraft utan genom att ofta falla. Det vi i vår vardagsförståelse tar för givet 
behöver vi belysa. Vi glömmer lätt att det vi gör just nu är historiskt och kon-
textuellt definierat. I avhandlingen har jag tagit hjälp av tidigare studier om 
hälso- och sjukvårdens utveckling, om handikapp- och yrkeshistoria. Där blir 
historiens tyngd synlig och framförallt att fysiska artefakter är oerhört svåra att tänka 
bort. Samhällets praktiska behov har genom tiderna inneburit att man särskilt 
olika problem till olika verksamheter utifrån en första grov uppdelning i 
kroppsvård, mentalvård och fattigvård. Dessa grova verksamhetsavgränsningar 
har kunnat leva kvar genom organisationstraditioner men har differentierats 
och fyllts med nytt ideologiskt innehåll längs vägen. Staten har gradvis tagit 
över ansvaret för dessa verksamheter, som många gånger sköttes av privata 
personer eller föreningar från början. Det gradvisa statliga övertagandet av 
huvudmannaskapen är också en viktig faktor i utvecklingen av det byråkratiska 
fältet och särskilt den del som vanligtvis brukar kallas välfärdstaten. Genom 
dialektiska processer mellan det byråkratiska rummet och yrkes- och intresse-
grupper har ömsesidiga erkännanden av gemensamma värden byggts upp till en 
symbolisk ekonomi inom detta rum. Dessa processer har varit beroende av det 
rådande konjunkturläget, produktionsordningen och förhärskande politisk ideo-
logi, men även demografiska och sociala förhållanden har påverkat frihetsgra-
derna. 

Utifrån centralmaktens intresse för samhällskroppens hälsa och tillväxt fyllde 
medicinen tidigt en uppgift och fick däremot en särställning i det statliga by-
råkratiska fältet tillsammans med statistiker, socialpolitiska utredare och stats-
apparatens centralmakt. Ytterst handlade det således om centralmakten, depar-
tementen och kommittéväsendet, liksom de statliga ämbetsverken Medicinalsty-
relsen och Socialstyrelsen (och andra ämbetsverk som AMS och Skolöverstyrel-
sen) samt allianser som under lång tid skapats där. Dessa instanser fungerade 
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som konsekrationsinstanser med makt att definiera vad som är tillåtet, bra, önsk-
värt eller vad som är otillåtet, dåligt eller icke-önskvärt. De parlamentariska 
utredningarna som varit aktuella för habiliteringsrummet betraktar jag också 
som konsekrationsinstanser, som ”hallstämplade” agenternas insatser och som 
producerade genom en klassificeringsprocess sociala problem, kategorier och värde-
ringsgrunder. De tjänade därmed till samling och bestämning av hur saker och 
ting ska värderas och benämnas. Ytterst blev detta tydligt i lagstiftningen. Det 
har också framkommit att det fanns formativa skeden för grupper att bli upp-
märksammade, i meningen omdefinierade av staten genom de statliga utred-
ningarna. Det tycks också som det funnits en takt eller rytm i sociala kategoriers 
möjligheter att utgöra intresse för utredning. De rörelsehindrade och de psy-
kiskt funktionshindrade har till exempel utretts vid olika tidpunkter och för sig, 
vilket inneburit att kategoriseringen inte utmanats utan snarare konserverats. 
Det har också spelat roll vilka andra utredningar som varit aktuella eftersom 
kommittéerna varit tvungna att avgränsa sig och förhålla sig till varandra. 

I Lars Evertssons avhandling om ”Välfärdspolitik och kvinnoyrken” kunde 
han visa hur timing spelar roll för olika yrkesgrupper i deras professionalise-
ringsprojekt. Även kritiska punkter spelar roll med andra ord om det försiggår 
större förändringar i organisationers omgivning ger det större möjlighet för 
organisationen att förändras.1230 I detta sammanhang tolkar jag tidsperioden 
efter 1950-talet som en tid av föränderlighet där systemen knappt hämtat sig 
från efterdyningar av den nya socialpolitikens reformer som följde med folk-
hemsprojektet, förrän nya reformer infördes och där 1960-talet var en period 
där förändringar skedde i snabb takt. 

I avhandlingens andra kapitel har jag positionerat mig i förhållande till bland 
andra nyinstitutionalismen och då särskilt funnit likheter till Paul Di Maggios 
och Walter W. Powells insatser på området. De har bland annat dragit slutsat-
sen att ju mer centraliserade resurserna är för de beroende organisationerna 
som ingår i rummet, desto starkare är det strukturerat.1231 Detta stämmer i stort 
med vad jag funnit i habiliteringsrummet och då tänker jag särskilt på de parla-
mentariska utredningarnas roll som konsekrationsinstanser för till exempel de 
utbildningar som ingår i studien och ämbetsverkens roll i regleringen av hälso- 
och sjukvården och yrkesutbildningarna. Resurserna blev allt mer centraliserade 
i och med det statliga övertagandet, därmed strukturerades rummet hårdare. 
Rolf Å Gustafssons avhandling bidrar också till förståelsen av de utommedi-
cinska faktorernas, organisatoriska traditionernas och ”spärrhakeeffekters” 
betydelse för hälso- och sjukvårdens utveckling och organisering.1232 I min av-
handling kan några exempel nämnas på utredningars roll som konsekrationsin-
stanser och den hårdare strukturering de bidrog till. Ett exempel var Socio-
nomutredningens utrangering av Sköndalssocionomerna som fick de statliga 

                               
1230 Evertsson, 2002, s 222. 
1231 Di Maggio och Powell, 1983, s 154. 
1232 Gustafsson, 1987, s 351ff. 
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socionomerna att agera för att utestänga Sköndalssocionomerna från socio-
nomtjänster. Ett annat exempel var förstatligandet av förskollärarutbildningen 
och då KFUKs pedagogiska institut inte gavs någon ersättare i att utbilda för-
skollärare som arbetar med fysiskt och psykiskt handikappade barn. Ett annat 
exempel på en hårdare strukturering är följder av representationen av grupper-
na, det vill säga hur grupperna tvingats samarbeta och välja representation för 
representationen i deras politiska aktivitet (handikapprörelsens opinionsbildning 
och yrkesgruppernas fackliga aktivitet). DiMaggios sätt att formulera det kan 
kontrasteras mot Bourdieus förklaring utifrån strider om doxan och uppbygg-
naden av symboliska ekonomier. Det är således uppbyggnaden av den symbo-
liska ekonomin som står för den hårdare struktureringen av rummet. De eko-
nomiska resurserna är enligt Bourdieu sammankopplade med det kulturella 
kapitalet.  

I mina sökningar efter relevanta utredningar under den aktuella tidsperioden 
har jag slagits av den stora mängd av utredningar som pågått samtidigt och som 
också i många fall varit tvungna att förhålla sig till varandras arbeten men också 
till det som nyligen genomlysts. Till detta kommer också att de problem som 
formuleras i direktiven ofta kommit ur praktiska problem i de redan befintliga 
systemen. En aspekt av detta � utredningsspecialiseringen och att problem 
formulerats ur de befintliga organisationerna, och inom hälso- och sjukvårdens 
organisation bidrog till en kedja av låsta beslutskontexter, vilket Gustafsson 
visat. 1233 Det kan generellt gälla även för andra områden, vilket innebär att ut-
redningsväsendet opererar i ”strama tyglar” och att man har små möjligheter att 
tänka helt nytt. Många betänkanden inleds dessutom med några förstudier eller 
kartläggningar som ger en uppdaterad normerad grund för vilka kategorier eller 
problem utredningen gäller. Jag menar att det är just denna klassificeringsaktivi-
tet som varit fundamental i uppbyggandet av de gemensamma värdena inom 
välfärdsområdet och att det var staten som genom en överblickande och lagstif-
tande funktion skaffat sig en dominant position med ett slags metakapital som 
fungerat som nav för värdering av all annan verksamhet.1234 Mats Börjesson och 
Eva Palmblad har liksom andra uppmärksammat den nära relationen mellan 
politisk och administrativ verksamhet och forskning, vilken enligt dem lever 
kvar. Staten har i sina utredningsuppdrag talat om vad man vill veta mer om, 
man har redan talat om för experterna vad det hela ska handla om och förut-
sättningarna är därmed inte öppna. Denna politisk-administrativa forskning har 
enligt dem blivit vanlig i Sverige och det har bildats en stor experttradition som 
bedriver utfallsstudier utifrån givna klassificeringssystem och given rationalitet i 
välfärdsinstitutionerna. På så sätt skapas en bild som redan är skapad och fång-
enskapen i aktörsretoriken bidrar till att legitimera politiska intressen. Inom den 
offentliga sektorn har relationerna närmast blivit symbiotiska mellan yrkesgrup-
per, målgrupper och arbetsgivare. De är skapade eller omdefinierade genom 

                               
1233 Gustafsson, 1987, s 340�343. 
1234 Bourdieu, 1995a, s 90.  
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välfärdspolitiken och det är således i relation till välfärdsstaten som alla agenter 
inom habiliteringsrummet måste förhålla sig och orientera sig mot. 1235 Jag drar 
således slutsatsen om att det är bland annat de statliga utredningarna som har 
avgörande betydelse i att erbjuda platser i rummet, hallstämpla agenternas insat-
ser och omforma den symboliska ekonomin. 

I Lars Evertssons avhandling om ”Välfärdspolitik och kvinnoyrken”, visas 
hur välfärdsstaten spelar roll för utvecklingen av olika yrken. Staten var i början 
av seklet en ”indifferent” välfärdspolitisk stat till skillnad mot den utvecklade 
välfärdsstaten som framträder på 1960-talet. Detta har haft betydelse för vilka 
professionella villkor olika yrkesgrupper haft menar han. Skillnader i arbetstera-
peuters, hemvårdarinnor och sjuksköterskors professionaliseringsframgångar 
menar Evertsson dels har att göra med olika sätt att organisera sig kollegialt, 
sjuksköterskorna framträdde tidigt som en välorganiserad, kulturellt och klass-
mässigt homogen och välutbildad yrkeskår, med band till de privata sjukskö-
terskeskolorna, vilken formade en nationell plattform för det ”professionella 
projektet”. De fick också möjlighet att via fackföreningen och de privata sjuk-
sköterskeskolorna tillsammans Medicinalstyrelsen stå för de expertkunskaper 
som gällde regleringen av sjuksköterskeväsendet. Regleringen och kopplingen 
till Medicinalstyrelsen innebar en förstärkning och konsolidering av sjukskö-
terskornas professionella position. För arbetsterapeuterna och hemvårdarin-
norna förelåg andra sociala betingelser. Här var de välfärdspolitiska reformerna 
avgörande för dessa yrkesgruppers jurisdiktion. De hade också ett komplext 
organisatoriskt sammanhang att verka i. Evertsson menar att de till skillnad från 
sjuksköterskorna inte hann bygga upp ”strategiska resurser” innan mötet med 
staten. Även statens ambition att renodla en huvudmannamässig, klientmässig 
och finansiell bas i trygghetssystemen, vilket innebar att de avgränsades mot 
andra yrkesgrupper. Arbetsterapeuterna stred mot Medicinalstyrelsen och 
Landstingsförbundet som ville dela arbetsterapeuterna i en sysselsättnings och 
arbetsterapeutisk gren, där de förstnämnda skulle tjänstgöra inom mentalvår-
den. Han menar också att staten kom att verka i en avprofessionaliserande rikt-
ning för arbetsterapeuter och hemvårdarinnor eftersom man snabbutbildade 
personal och prioriterade kvantitet istället för kvalitet. Evertsson jämför hur 
man löste bristen på sjuksköterskor, då man bland annat moderniserade utbild-
ningen och ökade antalet underordnade sjukvårdsbiträden och undersköterskor 
istället. Men under 1960-talet fick arbetsterapeuterna ny fart i professionalise-
ringsprojektet genom anknytningen till den medicinska rehabiliteringen och 
definition av arbetsterapi som behandlingsform och de uppvisade en medveten 
och uttalad professionell ambition. Arbetsterapeuterna kunde därmed utveckla 
sin jurisdiktion utan att göra intrång på andra näraliggande gruppers arbetsupp-
gifter.1236 Detta kan enligt min mening gälla inom delar av det medicinska fältet, 

                               
1235 Se Börjesson, Palmblad, et al., 2005, kapitel 1. 
1236 Evertsson, 2002, s 214ff. 
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men inom habiliteringsrummet konkurrerade de med förskollärarna. Jag åter-
kommer till detta längre fram i texten.  

Sociala kategorier 
Genom den bakgrundshistorik som finns i avhandlingen synliggörs sorteringen 
av hjälpbehövande medborgare efter praktisk organisering i kroppsvård, men-
talvård och fattigvård. Därefter beskrevs hur handikappkategorier dels definie-
ras och kategoriseras medicinskt och differentierades på olika sätt. Men det har 
också gjorts tydligt hur kategorier också har underordnats varandra genom en 
pedagogisk differentiering av bildbarheten. Verksamhetsavgränsningarna har 
således skapat intressen, som i sin tur konstruerar olika objekt. Företrädare för 
dessa verksamheter har skiftat mellan enskilda pionjärer, stat, landsting och 
yrkeskategorier samt handikapporganisationer. Skolan har annars haft ett bety-
dande inflytande på synen på normalitet enligt ett flertal forskare. Mats Sjöberg 
har skrivit om skolan och barndomens förändring under 1950�1970. Han visar 
att genom den obligatoriska skolgången homogeniserades och synkroniserades 
barndomarna, vilket medförde starka åldersnormer och att ”Skolan blev något 
av en barndomens klocka”.1237 Bengt Sandins bidrag i samma antologi som 
ovan visar också på hur skolan varit en grund för medborgarskapet. Grunden 
för det ”normala barnet” och skillnaderna mellan eleverna blev synliga då elever 
från olika sociala miljöer samlades och blev sittandes bredvid varandra, den ene 
ren och vattenkammad och den andre hungrig och sjuk.1238 Thom Axelssons 
avhandling ger en fördjupning omkring skolans sortering av barn under den 
första hälften av 1900-talet.1239 

Kategoriseringen av medborgarna är en förutsättning för att välfärdsstaten 
ska fungera. Skolan har tidigt fungerat som normeringsinstans och pedagogerna 
har i likhet med andra professionella experter haft till uppgift att se till att de 
som behöver också får det. Mats Börjesson och Palmblad menar att man kan se 
de professionella experterna som grindvakter till välfärdssamhällets resurssy-
stem och där kategoriseringen av barn skapar administrativa identiteter. Det är 
således expertspråk och teoretiska ”sanningar” hos de välfärdsprofessionella 
som är styrande för uppfattningarna om problematiska medborgare.1240  

Detta gäller också för de resurssystem som var aktuella inom avhandlingens 
intresseområde. Socialförsäkringarna måste ju definiera den som har rätt till 
ersättning och medborgaren måste kvalificera sig till definitionen. För handi-
kapprörelsen blev ju själva kategoriseringen av handikapp en förutsättning för 
samlad politisk handling. Den stora gruppen utvecklingsstörda hade efter 1968 

                               
1237 Sjöberg, 2003, s 57. 
1238 Sandin, 2003, s 227. 
1239 Axelsson, 2007. 
1240 Börjesson och Palmblad, 2003a, s 12ff, 31. 
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rätt till särskilt stöd enligt lag och som följd av detta fanns det resurser att tillgå. 
Det fanns också en överinspektör för sinnesslövården inom Medicinalstyrelsen, 
men någon överinspektör fanns det inte för de rörelsehindrade barnen. Före 
1968, fanns det ingen på Medicinalstyrelsen som hade ett särskilt ansvar för 
dem. Inte heller då Socialstyrelsen och Medicinalstyrelsen gick samman inrätta-
des det en särskild byrå för dem utan ansvaret fick Långvårdsbyrån. Genom 
kategorins särbehandling kan således både resurser utkrävas och lämna stigma. 
Men det är bara då man kan sätta ”kraft bakom orden” som orden får betydel-
se. Det visade samarbetet mellan överinspektören Karl Grunewald, Lennart 
Wessman överinspektör på Skolöverstyrelsen, FUBs ordförande Richard Ster-
ner och ombudsmannen Bengt Nirje som har omnämnts som diskursformerare 
och som avgörande för den snabba utvecklingen inom omsorgerna om de psy-
kiskt utvecklingsstörda. Även den pediatriska habiliteringens företrädare Inge-
mar Olow och Bo Bille var ju också framgångsrika när det gäller att etablera 
och utveckla habiliteringsformen och fördjupa kunskaper kring barn med olika 
rörelsehinder som gett dem status som pionjärer. Men det visar också hur re-
formeringen av fält fungerar. Det är inte vem som helst som kan göra revolu-
tion i fältet, det måste vara någon som har rätt att tala och som kan mobilisera 
kraft bakom orden.  

I avhandlingen har bland annat klassificeringsstrider och deras kombattanter 
fokuserats. Det har således varit intressen och ställningstaganden knutna till 
vissa sociala positioner som funnit i förgrunden. Det har också inneburit ett 
intresse också för de symboliska bandens osynlighet och sociala kategoriers 
förklädda neutralitet. Det är då dessa utmanas och ifrågasätts som doxan träder 
fram genom de ortodoxa positionerna för försvar av dem. Olika positioners intres-
sen och sociala kategorier kan således relateras till doxorna och dess reproduktion. En full 
samklang mellan habitus och symboliskt rum, mellan doxa och praktik medför 
”naturliga” kategorier och tillstånd. Då existerar ingen opposition. 

Kategoriseringsprocessernas mikrokontext har inte i denna studie varit in-
tressant, det vill säga hur man språkligt analyserar gränsdragningar, normbäran-
det eller trovärdighet i yttranden. Mats Börjesson, Eva Palmblad och Thomas 
Wahl intresserar däremot bland annat sig för hur neutralitet och ”naturlighet” i 
kategorier byggs upp retoriskt. För dem handlar det om att visa hur kategorise-
ring blir möjligt och visa var gränserna går. De fokuserar därmed diskurserna 
och (re)produktionen av kategoriseringsarbetet. Ett exempel de tar upp är sam-
verkan kring barn med dubbla diagnoser. Ett yttrande från Socialstyrelsen som 
talar om att de båda diagnoserna är invävda i varandra möter således inget 
språkligt eller rationellt hinder för tanken att organisationer ska vara invävda i 
varandra. Det finns en språklig symmetri som underlättar konstruktionen.1241 
Christina Hellblom-Thibblin visar i sin avhandling hur olika kategoriseringar av 
barns problem i skolan är tidsbundna och i relation till bland annat vilka exper-

                               
1241 Till exempel Börjesson, Palmblad, et al., 2005, s 135ff. 
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ter som fanns tillgängliga inom varje tidsperiod.1242 De studier som exemplifie-
rats ovan är synnerligen intressanta och viktiga för att kunna förstå hur till ex-
empel doxornas ”sanningar” konstrueras. 

Skugga blev lyskraft 
I avhandlingen har trosföreställningarna och den symboliska maktutövningen 
stått i fokus, vilket innebär att jag koncentrerat mig på strider inom rummet 
som utmanar både den dominerande makten och själva doxan. Jag har också 
haft ett intresse av att studera hur mobilisering av grupper går till, det vill säga 
� hur får man andra att inordna sig och handla i enlighet med en doxa? Hur 
opererar den symboliska makten? 

Bourdieus fältteori bygger bland annat på element från Max Webers arbeten, 
till exempel om auktoritet och då på en av de tre auktoritetstyperna � den ka-
rismatiska auktoriteten. Den bygger på vördnad inför ledarens helighet eller andra 
högt värderade egenskaper samt inför den skapade ordningen.1243 Man kan sä-
gas att Medicinarkollegiet fick en ”helgad plats” av staten. Deras uppgift var att 
övervaka hälsan hos folket och andra vårdyrkeskategoriers verksamhet. De 
förvaltade maktdelegeringen väl genom att vara lojal mot givaren och byggde 
med liknande gåvelogik allianser med kirurger och ortopeder med anknytningen 
till teori som inträdesbiljett. Själva kärnan i ämbetsmannaetiken ligger i att arbe-
ta för det publika, allmänna intresset som motiv för sina handlingar. Den priva-
ta personen tar på sig det allmännas intresse i frågan och tonar ned det privata 
intresset. Det allmänna intresset var allmänheten, folket, nationen, staten. Lä-
karnas särställning bygger på symbolisk makt, ju mer självklar och förgivettagen 
deras ställning är i samhället desto mer symboliskt effektiv är deras makt. Högs-
ta effektivitet når detta i en situation när banden mellan den konsekrerade och 
den som konsekrerar är materiellt osynliga, det vill säga symboliska.1244 Med det 
menas att läkarkåren inte öppet erkänner sin privilegierade ställning utan de 
måste visa sitt oberoende genom att odla myten inom doxan. Man kan säga att 
medicinen odlat en prestigefull självbild som humanvetenskapens förebild.1245 
Yrkets symboliska aura och höga moral har även odlats på andra sätt. Eva 
Palmblad har i sin bok om Sanningens gränser visat hur medicinens kamp mot 
kvacksalveriet från 1890 format den medicinska vetenskapen som moralisk 
vetenskap och fram till vår tideräkning blivit en ”tvingande kunskap”.1246 Motzi 
Eklöf har i sin studie studerat läkarnas identiteter, intressen och ideal som de-
batterats av läkarnas själva med också av andra. Hon menar att läkarna genom 
att hävda läkarens etik bygger på den hippokratiska eden odlar myten om att 
                               
1242 Hellblom-Thibblin, 2004. 
1243 Weber, 1983, s 146, 166ff. 
1244 Bourdieu, 1996b, s 384�385. 
1245 Callewaert, 2003, s 45. 
1246 Palmblad, 1997, s 213ff. 
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läkaryrket är en uråldrig konst med anor. Detta bidrar med en stor ideologisk 
kraft i hävdandet av en ackumulerad kunskapsbas och verksamhet som bygger 
på etik och altruism. Detta ger en bild av läkarens ethos som något som går ut-
över den formella utbildningen och som präglas av heder. Detta innebär möj-
ligheter att hävda yrkets överlägsenhet och legitimitet och det är detta som hål-
ler samman en heterogen läkarkår.1247 Bourdieu skriver om medicinen på föl-
jande sätt: 

 
... denna vetenskapligt garanterade konstart. Medicinen har nämligen till uppgift 
att göra teori till praktik och även att genomdriva en ordning, läkarnas skråord-
ning � det vill säga en moral, ett sätt att leva och en modell för livet (vilket vi 
har sett i abortfrågan) � i namn av en auktoritet som inte enbart är vetenska-
pens, utan även hör samman med ”kapaciteterna”, ”celebriteterna”, vilka redan 
på förhand genom sin ställning och sin inställning är lämpade att definiera vad 
som är gott och väl …).1248 

 
I 1900-talets början hyllades läkare från förra generationen som hjältar och kun-
de omnämnas som ”tip top av personer och kultur” med ett ”kolossalt anseen-
de”.1249 Läkarna värnade om det goda anseendet, förtroendet och den höga 
moralen. Med medicinens framgångar och utvidgning och ethos följde en vär-
defull symbolisk aura, vars lyskraft medicinen delade med sig av och beredde 
platser för bland annat sjukgymnaster, arbetsterapeuter, vilka uppfyllde defini-
tionerna och platserna. Att följa tabut mot det klart uttalande och att blint tro på 
myten och inte se till förklaringar som grundas på vad Bourdieu kallar objektiva 
strukturer omnämns som ett kollektivt misskännande.1250 Det är en form av social 
magi som förkläder den symboliska maktutövningen, där till exempel skugga kan 
bli lyskraft. Det har sin grund i en idé om hur makt kan utövas genom karis-
ma.1251 I habiliteringsrummet medgav denna lyskraft ”frivillig” inordning och 
underordning under läkarna och experterna i en hierarkisk symbolisk ordning.  

Konsekrationen som skedde bland annat genom de parlamentariska utred-
ningarna eller via gåvorna av helgade platser från läkarna till de paramedicinska 
yrkeskategorierna innebar ett upphöjande från en modest tillvaro till en annan 
av högre dignitet. Därefter började den sociala magin verka i att uppfylla defini-
tionen och att ingå i doxans tysta överenskommelser, det vill säga att återgälda 
gåvan genom tacksamhet och lojalitet som motgåva. Ett av de tydliga exemplen 
i avhandlingen var socionomernas agerande när socialhögskolorna förstatliga-
des och hur man ville ”renodla” de riktiga socionomerna och få bort Skön-
dalsinstitutets ”socionomer”. Om definitionen innebär ett upphöjande startas 
en symbolisk reproduktion, i annat fall kan ett kätterskt angrepp mot defini-
tionsmakten igångsättas. Ett annat belysande exempel är arbetsterapeuterna 

                               
1247 Eklöf, 2000, s 240�243. 
1248 Bourdieu, 1996a, s 84. 
1249 Eklöf, 2000, s 265. 
1250 Bourdieu, 1977, s 22, 191. 
1251 Weber, 1983, s 146, 166ff. 
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som genom sin omdefiniering från en verksamhet med pedagogiska rötter och 
motiv inordnade sig i det medicinska fältet.  

Detta kan också formuleras som isomorfiska effekter av de parlamentariska 
utredningarna som Lars Evertsson tar upp i sin studie om tre kvinnoyrkens 
professionaliseringsprojekt i en välfärdstatlig kontext. Det fanns en positiv till-
tro och inställning till det statliga kommittéväsendet hos samtliga yrkesgrupper 
och detta bildade en organisatorisk arena för organiserade aktörer. En av slut-
satserna var att arbetsterapeuterna kunde genom anknytningen till den medi-
cinska rehabiliteringen utveckla sin jurisdiktion utan att göra intrång på andra 
näraliggande gruppers arbetsuppgifter.1252 Om man ser det utifrån vad arbetste-
rapeuterna gjorde för vuxna inom rehabiliteringen stämmer Evertssons slutsats bra, 
men om man ser till vad arbetsterapeuterna hade för relation till andra yrkes-
grupper inom verksamheter för barn, till exempel för de utvecklingsstörda och 
inom den pediatriska habiliteringen stämmer det inte. Helt enkelt för att där 
också fanns pedagoger. Arbetsterapeuternas kan sägas hittat en nisch inom det 
medicinska fältet där arbetsuppgifterna avgränsades väl. I min avhandling skildras 
istället ett möte i habiliteringsrummet med ett yrke från ett annat socialt rum � 
det pedagogiska rummet och då uppstod istället en konkurrenssituation.  

Vidare forskning omkring gränsområdena för olika fält kan därför vara vikti-
ga och intressanta. Att studera de sociala fältens kärna där doxa och praktik 
gnisselfritt utövas, eller betrakta professionerna som enhetliga och eniga grup-
per blir därför rätt slätstruket eller inadekvat, i synnerhet om man tänker sig 
nutida studier av det komplexa samhälle vi har idag.  

Föräldraföreningarna och den symboliska makten 
Längst ned i den symboliska hierarkin inom habiliteringsrummet återfanns 
målgrupperna och föräldraföreningarna, som förutom att uppfylla diagnos- och 
patientkategorin också fick en plats i rummet som gåva. De blev en del i det 
större ”vi:et” – de som arbetade för Saken, som habiliteringsorganisationerna 
och dess företrädare mobiliserades omkring. De kunde utifrån sina resurser 
anordna konferenser, kurser och ibland också bjuda någon sjukgymnast på 
studieresa. Dessa investeringar bidrog till en ökad lojalitet mellan yrkeskategori-
er och målgrupper i arbetet för Saken. Om man som sjukgymnast hade blivit 
”satsad på” kunde man inte svika. De symboliska banden mellan yrkeskategori-
erna och föräldraföreningarna i arbetet för Saken � ”vi:et” visar tidskrifternas 
artiklar avseende tonen och röstläget. I början av 1960-talet uttryckte man till 
exempel inom RBU tacksamhet och glädje för utbyggnaden av cp-vården. FUB 
använde tidskriften Steg för Steg som organ. Först i mitten på 1960-talet starta-
de man ett eget forum FUB-kontakt och där entusiasmen inför den nya om-

                               
1252 Evertsson, 2002, s 214ff, 228. 
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sorgslagen syntes vara stor. 1253 I slutet av 1960-talet skärptes tonen och välgö-
renhet blev närmast ett skällsord. Handikapprörelsen hade också möjligheter 
genom sin mobilisering och framförallt när Socialpolitiska kommitténs betän-
kande 1964 då handikappbegreppet på allvar kom in i socialpolitiken, därefter 
blev begreppet handikapp själva tecknet på en eftersatt medborgargrupp. 1254 I 
kraft av detta tecken kunde krav ställas på de rättmätiga medborgerliga rättighe-
terna och mobiliseringen skjuta fart. Och genom att använda det språkbruk 
som användes i parlamentariska utredningar och statsverkspropositioner kunde 
termen ”handikappade” utgöra ett politiskt verktyg i mobiliseringsprocessen. 
Det nya handikappbegreppet hade fördel av att vara miljörelaterat samt ett 
vidare och mer dynamiskt begrepp än de traditionella som fanns till exempel de 
vanföra, eller de psykiskt efterblivna. Dessutom innebar handikappbegreppet 
att handikappet uppstod i mötet med samhället och dess krav. De fick med det 
nya handikappbegreppet också en plats i ett socialpolitiskt rum och kunde där-
med agera politiskt genom att kollektivt underkänna vården och servicen, att 
visa sitt missnöje och att väcka den allmänna opinionen. Förutom rösten och 
platsen i det socialpolitiska rummet fick de därmed en gryende makt över yr-
keskategorierna och vårdens legitimitet. Makten hos dem innebar framförallt 
makten att underkänna vården och undanhålla heliggörandet av symbolerna i 
habiliteringsrummet. Man kan säga att yrkesgrupperna och föräldraföreningarna 
blev ömsesidigt beroende av varandra och frågan om vem som blev mest bero-
ende kan man fundera på.  

Att arbeta tillsammans för Saken innebar en ny ”samarbetsordning”, som 
speglas i framförallt föräldraföreningarnas tidskrifter under 1970-talet. DHR 
framstår i mitt material mest som agenter i det politiska rummet, de var mest 
inriktade på vuxna, bemötande, basrättigheter i socialpolitiken och hjälpmedels-
frågor. Deras vinnande insatser kan just hittas inom dessa områden och inte 
specifikt inom habiliteringsrummet där barn fokuserades. 

Jag har i avhandlingen visat hur representationens magi kan fungera där en 
grupp som definierats av det statens byråkratiska fält utifrån statistik logik, 
”väcks” till en social grupp som börjar agera kollektivt, med en ”röst” och där 
symboler för ledarskapet och gruppen skapats. Genom kvalificera sig eller in-
ordna sig i en handikappkategori har det funnits möjligheter skapa en social 
grupp som agerar kollektivt samt att politiskt arbeta för att få vara med att 
(om)definiera gruppen och dess syften. För handikapprörelsen har det handlat 
om att lära sig om hur den dominerande samhällsdoxan fungerat, lära sig om 
vilka symboliska och materiella resurser de behövde för att kunna agera för att 
få en helgad plats, att fältet tillåter dem att tala.  

Man kan därför säga att de handikapporganisationer som ingår i studien ska-
pades i gränslandet mellan det medicinska fältet som definierat dem som klien-

                               
1253 FUB var medredaktör i Steg för steg som gavs ut av Svenska föreningen för undervisning 

och vård av psykiskt efterblivna. 1966 startades FUB-kontakt. 
1254 SOU 1964:43 Social omvårdnad av de handikappade. Socialpolitiska kommittén. 
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tel, men att de gradvis orienterat sig mot det socialpolitiska rummet, där alterna-
tiva sociala kategoriseringar fanns att uppfylla, till exempel utifrån handikapp-
begreppet men också medborgarbegreppet. Så i striden om vilka som skulle 
tillhöra kategorierna handikappade och medborgare och därmed vilka som har 
rättigheter eller agerade handikapprörelsen främst som ett politiskt subjekt i ett 
socialpolitiskt rum. Men i frågan om vilken vård och undervisning som var bäst 
var spelplanen förlagd inom habiliteringsrummet där barnen, föräldrarna och 
föräldraföreningarna från början var konstruerade som medicinska objekt. Genom 
politiskt arbete har de kunnat påverka definitionen av 1960-talets symboliska 
fältprodukt, nämligen patienten som objekt till att också omfatta medborgaren/barnet 
som subjekt in på 1970-talet. Men den snabba tillväxten av handikapp-, intresse 
och patientorganisationer gjorde att man riskerade att uppvisa oenighet gent-
emot staten. Man var därför tvungen att ena gruppen och intressena. Denna 
gång med representation av representanterna (HCK och Statens handikappråd), 
som krävde sitt symboliska erkännande både från staten och från handikapprö-
relsen. 

Ett symboliskt rum byggs upp � ett fält i vardande? 
När det gällde utvecklingen av habiliteringsformerna och yrkespraktikerna ser 
jag det som en tvinnad mobiliseringsprocess mellan olika grupper inom habiliterings-
rummet inklusive handikapprörelsen. Den tvinnade mobiliseringsprocessen, 
som bestod till stor del av klassificeringsstrider, byggde gradvis upp ömsesidiga 
erkännanden av vissa värden och förkastande av andra i symboliska cirkulära 
reproduktioner, vilka bidrog till skapandet av ett symboliskt rum � habiliterings-
rummet. Konsolideringen av habiliteringspraktikerna som ett större ”vi” har som 
jag ser det att göra med själva investeringen som de professionella gjorde i det 
uppdrag de fick, de uppfyllde den definition som givits genom organiseringen, 
de samarbetsformer i teamen över yrkesgränser och de fysiska rum där prakti-
kerna utövades i arbetet med det specifika klientelet. Det var på många sätt en 
praktik som var inriktad på ”här och nu”, med en kontinuerligt ackumulerad 
erfarenhet som återinvesterades i praktiken. Habiliteringspraktiken medförde en 
hemvist till förutom yrkestillhörigheten � ytterligare ett ”vi”, genom det arbete 
man gjorde tillsammans över yrkesgränserna. I avhandlingen visas också hur 
olika yrkesgrupper fick olika tyngd i olika habiliteringspraktiker, till exempel 
pediatrikerna och sjukgymnasterna som mest återfanns i cp-vården, arbetstera-
peuterna som från början fanns i vården av psykiskt efterblivna barn och inte i 
cp-vården. Psykologerna fanns från början i omsorgerna om de utvecklings-
störda. I Ingemar Olows kompendium från 1969 om rörelsehindrade barn och 
ungdomar, nämndes inte psykologi som område i de fyra hörnstenarna i 
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teamarbetet.1255 Kuratorer och förskollärare tycks ha varit vanligt förekomman-
de i de båda formerna. Först en bit in på 1970-talet började yrkeskategorierna 
snegla på den andra habiliteringsformen och formulera ett behov av deras kun-
nande och uttrycka sin vilja för att även verka inom området. 

När det handlade om kunskapsutvecklingen inom habiliteringspraktikerna 
kom en annan sida av samma process fram, där de ackumulerade erfarenheter-
na systematiserades och materialiserades i efterhand till böcker, artiklar och 
häften, vilka bars vidare av de professionella via talesmän, bland annat de som 
varit aktiva skribenter i de tidskrifter jag analyserat. Därigenom var grunden 
lagd för bildandet av korporationer av expertis, som budbärare för att sprida kunska-
pen vidare inom habiliteringsrummet. Det fanns i materialet en del exempel på 
”gåvor” till varandra - föräldraföreningar anordnar kurser och bjuder in yrkes-
grupper eller då en föräldraförening finansierade en sjukgymnasts studieresa. 
De ökade kunskaperna kommer både sjukgymnasten och barnen tillgodo, men 
”investeringen” innebar för den professionella också ett ”committment” till 
området, som innebär att man kan inte svika. Investeringen och återinvester-
ingen innebär också en symbolisk reproduktion, som tjänar till att bestämma 
symboliska resursers värde inom rummet. Närhet och legitimitet från föräldra-
grupperna var därför symboliskt viktiga, föräldragrupperna upphöjde i sin tur 
de professionella, vilka visade tacksamhet genom sin hängivenhet till området 
och i sin tur betonade föräldrars medverkan. Med andra ord tilldelades de en 
plats i rummet, som en del i en motgåva och som i sig också kan ses som en 
konsekrationshandling. Man kan här se en symbolisk cirkulär reproduktion. 

För habiliteringens yrkeskategorier innebar mobiliseringen av handikapprö-
relsen (främst föräldraföreningarna FUB och RBU under 1960-talet) en möjlig-
het till att stärka sina positioner inom det nymornade habiliteringsrummet. 
Kunskapsutvecklingen rörande barn med funktionshinder fick en skjuts framåt 
främst genom den praktik som utvecklades inom den pediatriska habiliteringen 
och inom omsorgerna för utvecklingsstörda, men även genom de gemensamma 
konferenser och utbildningar man anordnade, som i sin tur lade grunden för 
nya slags symboliska allianser mellan målgrupp och professioner. Konferenser-
na som anordnades under den här perioden kan också ses som uttryck för olika 
offentliga ”vi:n” och manifestationer där representationens magi också utövas. Ge-
nom definitioner som varit tillgängliga och som använts i politiska diskussioner, 
har man samlats under paroller och visioner. Genom samlingen som auktorise-
ring kunde resurser frigöras, genom olika konstellationer, med olika röst och 
tilltal vinna legitimitet för den som skulle lyssna till kraven och behoven. På 
samma sätt som trovärdighet och legitimitet vanns i handkapprörelsen och 
facklig enighet inom yrkesgrupperna var de symboliska värdena; ett stort antal 
deltagare, internationell anknytning, viktiga personer intresserade sig i frågan, 
det drivande ”konsumentintresset”, att målgrupperna själva drev konferenser, 

                               
1255 Olow, 1969 man nämnde att ”Varje handikappgrupp måste få sitt alldeles speciella omhän-

dertagande: medicinskt, pedagogiskt, yrkesmässigt och socialt.”, ibid., s 5. 
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kurserna eller att representanter för målgruppen deltog och så vidare – allt detta 
visar att detta var ett angeläget ämne och att man arbetade trovärdigt för Saken. 
Talesmännen för habiliteringspraktikerna blev alltmer till den nya inkarnerade 
”kroppen” för grupperna. Ledaren fick den ärofulla uppgiften att visa på hur 
visionen såg ut, visionen av indelning blev viktig att förmedla, vilka var vi:et? 
Eftersom talesmännen var tillsatt utifrån det praktiska uppdraget blev organisa-
tionsgränserna, vård och omsorgsformer eller yrkestillhörighet därför de naturliga 
gränserna för vi:et.  

I läsningen av artiklarna från tidskrifterna inom handikapprörelsen och fram-
förallt föräldraföreningarna FUB och RBU tycks ”överlevnadskamplustan” avta 
efter det man vunnit de stora segrarna: erkännande, en utbyggd cp-vård eller 
omsorgslagen, för att under 1970-talet arbeta mer för innehållsfrågorna. Driv-
krafterna i rummet illusio var skapandet av win-win situations, där alla vann något. 
Habiliteringspraktikerna vann legitimitet och autonomi från det medicinska 
fältet, ledarfigurer vann status och höga positioner inom habiliteringsrummet, 
yrkesgrupperna vann en rangordnad existens i förhållande till den dominerande 
doxan och föräldraorganisationerna vann yrkesgruppernas lojalitet till området. 
De kunde också genom den förändrade politiska diskursen utöva medborgarens 
nyupptäckta konsumentmakt. Så fick även föräldrarna till barn med funktions-
hinder en röst. Agenter inom habiliteringsrummet skapade en plats för dem, 
liksom det medicinska fältet hade gjort för habiliteringsrummet och dess yrkes-
grupper. De givna positionerna i rummet gav krav på förtäckta motgåvor i form 
av lojalitet och konsekration av de dominerande, nämligen en inordning i en 
symbolisk maktekonomi. Konsolideringen och utvecklingen kläddes i fram-
gångstermer och belystes längs vägen av medicinens lyskraft men det fanns 
också en skuggsida som maktens band doldes i � de allt snävare symboliska 
banden mellan grupperna, vilket innebar ett insnärjande i doxans tysta ramverk 
och tabun.  

För yrkesgruppernas mobilisering handlade det om att kunna läsa av vad 
som hände i samhället stort och kunna synkronisera de fackliga strategierna 
med utredningsväsendet, kontroll av utbildning samt balansera tillgång och 
efterfrågan. Detta var den fackliga uppgiften. De yrkesgrupper som stått under 
läkarnas vingar (sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna) hade medicinarna 
som vakade över utbildningsfrågorna och som drev fram längre utbildningar 
efter motiveringar med bränsle från medicinens lyskraft. För dessa grupper blev 
frågor om ökad autonomi och särart viktiga på 1970-talet. Psykologerna hade en 
stark facklig organisation i ryggen, de såg till att bevaka utbildningsfrågan noga, 
de hade bland annat historisk och stark anknytning till vetenskapen och eget 
företag Skandinaviska Testförlaget. De fick en stark ingångsposition då de kli-
niska psykologerna gjorde sitt inträde i det medicinska fältet i början av 1960-
talet, även om de motarbetades till en början. För de andra två yrkesgrupperna, 
socionomerna och förskollärarna, var läget ett annat. Socionomerna var splitt-
rade genom utbildningens förvaltningslinjer och sociala linjer, där ena halvan av 
kåren såg sig som fria akademiker i första hand och den andra som kommunal-
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tjänstemän. Denna splittring kom också att visa sig fackligt. Den stora ökningen 
inom de sistnämnda yrkena i början på 1970-talet och ökningen av antalet fack-
föreningsmedlemmar som skulle öka tyngden för representationen, blev istället 
en klar nackdel för socionomerna1256 liksom för förskollärarna. Otakten mellan 
tillgång och efterfrågan bidrog till många obehöriga på deras tjänster. Det stora 
antalet socionomer och förskollärare gjorde också att det var svårt att inom 
förbundet få gehör för sin specifika grupp, det var andra slags frågor som majo-
riteten ville att facket skulle arbeta för. Man var organiserad fackligt i ett för-
bund och var medlem i sin specifika yrkesförening, där de innehållsliga frågorna 
dryftades. Behörighetsdiskussioner och namnskydd av yrken var därför inte 
prioriterade under den tidiga perioden utan kom i slutet på 1970-talet. Socio-
nomerna och förskollärarna hade inte heller stöd av något ”medicinarkollegi-
um” eller liknande som kunde hjälpa till att bevaka krav på utbildning och be-
hörigheter. En viktig skiljelinje mellan de sistnämnda och de övriga tycks också 
vara synen på ett tydligt formulerat och avgränsat yrkesinnehåll och det mer 
diffust formulerade. Det förelåg en konkurrens mellan vi-känslan med organisatio-
nen man arbetar inom och med yrkets ”vi”. Det försiggick flera mobiliseringspro-
cesser samtidigt dels inåt den egna yrkesgruppen och habiliteringspraktiken där 
också handikapporganisationerna senare ingick i ”vi:et” samt mot det övriga 
medicinska fältet. Mobiliseringen fungerade också utåt mot vinnande av legiti-
mitet från andra yrkesgrupper, landstingsadministratörer, andra fält och staten. 
I denna tvinnade mobiliseringsprocess ingår också konsekrationsprocesserna som i 
min tolkning fungerar både uppåt och nedåt. Konsekrationen handlar dels om 
att helgade platser i fältet skapas som en slags delegering av makt som går nedåt i 
hierarkin. Men jag menar att det handlar lika mycket om att den helgade erkän-
ner representationen uppåt i hierarkin, det vill säga att helga ledaren och hans 
symboler. 

Det tycktes således som om organisationerna som formats efter målgrupperna 
varit de huvudsakliga verktygen i uppbyggnaden av en symbolisk ekonomi 
inom habiliteringsrummet. Det vill säga cp-vården som senare blev pediatriska 
habiliteringen och sinnesslövården som senare blev omsorgerna för utveck-
lingsstörda. De har så att säga varit huvudsymbolerna � Saken. Men yrkesgrup-
pernas formering i rummet har skett genom klassificeringsstrider i en dialektisk 
process mellan yrkesgrupp, organisation och målgrupp. Den dialektiska proces-
sen innebar ytterst också relationerna till den politiska verksamheten genom 
lagstiftning, utredningar och de definitioner detta förde med sig. Genom agen-
ternas investeringar i  och strider om defintionsrätten till ett visionärt område 
”habilitering” överskreds således de organisatoriska gränserna och yrkesgrup-
pernas ”hemmaplaner”. Detta visionära område � Saken fick senare ett organi-
satoriskt säte och konsoliderade de två tidigare habiliteringsformerna till en � 
den samordande habiliteringen. 

 
                               
1256 Wingfors, 2004, s 116�117. 



331 

Evertsson hävdar i sin avhandling att ”statens välfärdspolitik påverkade yrkes-
gruppernas marknadssituation � möjlighet att själva välja inriktning på den 
egna jurisdiktionen � medan utbildningspolitiken påverkade utformningen av 
yrkesgruppernas kunskapskärna”.1257 Jag skulle vilja föreslå en alternativ förklar-
ing, att välfärdspolitiken och utbildningspolitiken ytterst bestämmer marknaden 
där värdet av yrkesgrupperna och deras kunskaps- och praktikobjekt skall be-
dömas. Jag intar därmed en mer pessimistisk inställning till yrkesgruppernas 
möjlighet att själv välja inriktning på sin jurisdiktion. Jag menar att för de yrkes-
grupper vi talar om � de välfärdsprofessionella innebär det att det statliga by-
råkratiska fältet (staten) bereder plats för en yrkesgrupp i rummet genom att 
ideologiskt omstöpa en befintlig yrkesgrupp, uppfinna en ny eller dirigera om 
någon annan samt ett välfärdspolitiskt definierat projekt att arbeta med (till 
exempel handikappade, barn i behov av särskilt stöd eller socialt utsatta barn). 
Yrkesgruppen kan sedan formulera ideologin och bygga upp en teori och ”kun-
skapskärna”, men i förhållande till den dominerande doxan som råder inom rummet.  

Avhandlingsstudierna har bidragit till insikter om att fysisk organisation och 
praktik kommer först och att teori kommer sedan. Ideologin däremot kan operera 
hand i hand med handlandet men bara som motiv men inte som orsak för praktiskt 
handlande.1258 Att följa yrkeskategoriernas tidskrifter har också gett mig insikter 
om yrkenas praktiska natur. Utvecklingen och självförståelsen av yrket och de 
specifika arbetsuppgifterna inom habiliteringen bygger på ackumulerade erfa-
renheter över tid � ett praktiskt förnuft.1259 Yrkena i den här studien har olika 
förhållningssätt till detta och har sin grund i vilken doxa de är skolade i. Vissa 
yrken tydligare än andra utvecklar ”modeller”, sätter olika namn på de metoder 
man använder och marknadsför sig i medicinsk specialiseringsanda samt an-
vänder fackföreningens möjligheter till sektionsbildning för det. Andra är sko-
lade i andra doxor där specialisering inte finns, i varje fall inte som en profes-
sionaliseringsstrategi. Man kan således se exempel på omvandlingen av de prak-
tiska yrkena till tillämpade teoriyrken. Ett exempel på import till det medicinska 
fältet jag visat var lekterapin under ledning av förskollärare kallades för en av 
pediatrikens större landvinningar på 1970-talet. Det var tydligt att det var medi-
cinsk teori som räknades som inträdesbiljett till en legitim tillvaro inom det 
medicinska fältet och habiliteringsrummet. Den medicinska dominansen under 
den här tidsperioden talar för att habiliteringens rum inte var ett fält med en 
relativ autonomi, men de aktiviteter jag beskrivit och analyserat i avhandlingen 
ändå visar på att något specifikt ”habiliteringsmässigt” håller på att konstituera 
sig. Rörelsen i rummet från 1960�1970-tal mot en större autonomi har observe-
rats. Det skulle vara mycket intressant att studera 1980-, 90- och 2000-talens 
habiliteringsrum och se rörelser av rummet angående dess relativa autonomi 
och vad som i så fall medfört dessa. 

                               
1257 Evertsson, 2002, s 222�223. 
1258 Callewaert, 2003. 
1259 Petersen, 1997. 
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Strukturella glapp 
Ett resultat av mina studier som jag särskilt vill lyfta fram är hur frånvaro av 
samklang mellan doxa och praktik eller annorlunda uttryckt mellan habitus och 
fält bidrar till ett strukturellt glapp, som innebär att man ”spelar på bortaplan för 
jämnan”. Detta har bland annat synliggjorts med förskollärarna som skolats i en 
annan doxa med barnet som odelbart objekt. Medicinens objekt inom habilite-
ringsrummet var ett diametralt olikt objekt � det delbara barnet. Förskollärarna 
har genom det strukturella glappet fått en särskilt symboliskt svag ingångsposi-
tion i det symboliska rummet. Det har också att göra med deras fackliga och 
professionella strategier. Även socionomerna som skolats i en annan doxa har 
symboliskt sett en svagare position än de medicinska yrkeskategorierna, men 
socialt sett (avseende utbildningslängd och lön) under den här tiden stärktes 
deras position. Men även här var den fackliga splittringen påtaglig. De kliniska 
psykologerna hade som jag nämnt tidigare en stark ingångsposition med hög 
andel kulturellt kapital, med i stort en enad facklig och professionell strategi. 
Det är också de som stått för den största symboliska förflyttningen i rummet 
under den aktuella tidsperioden. 

Att verka inom ett annat fält än det egna, innebär att man har utbildats inom 
ett annat symboliskt rum och är verksam i organisationer som domineras av en 
annan doxa. I avhandlingen har detta belysts som ovan med förskollärarna och 
socionomerna, som var utbildade inom andra rum, men som var verksamma 
inom habiliteringspraktiker inom landstingen. Men det fanns även andra yrkes-
grupper som prövade på att byta symboliskt rum. Ett exempel var sjukgymnas-
ten som kallade sig skolergonom och hennes försök verka i skolans värld i bör-
jan av 1970-talet. Hon mötte motstånd inte bara från den pedagogiska doxan, 
som inte värderade hennes utbildning var rätt sorts grundutbildning för att söka 
till speciallärarutbildningen, men som hennes arbetsterapeutkollegor kunde 
göra. Hon mötte också motstånd från sina sjukgymnastkollegor, som menade 
att hon skulle ”bliva vid sin läst”. Sådana reaktioner från yrkeskollegor mötte 
också förskollärare som arbetade med handikappade barn på 1960-talet. Detta 
tycktes skapa en parialiknande situation där ”avfällingen” som valde att lämna sitt symbo-
liska rum, fick skylla sig själv. Det fanns med andra ord inget kollektivt stöd för 
kollegor som verkade inom andra rum än det egna. Motståndet från båda rum-
men visar att det inte lönade sig att kombinera symboliskt kapital från olika 
rum. Detta visade också sig lönemässigt. I flera artiklar diskuterades också vil-
ken grundutbildning som skulle gälla och hur man skulle sätta lön på dem som 
hade påbyggnadsutbildningar.  

För psykologerna som ville verka inom skolan som skolpsykologer innebar 
det pedagogiska rummets krav på pedagogisk grundutbildning ett icke erkän-
nande av psykologutbildningen som tillräcklig. Detta kan möjligtvis ha att göra 
med att de första skolpsykologerna var just lärare som hade en påbyggnadsut-
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bildning som testledare i syfte att göra skolmognadstest.1260 Psykologerna som 
med en filosofie licentiatexamen trädde in i det kliniska sammanhanget i början 
på 1960-talet möttes ju av läkarnas motstånd. Detta visades tydligt också med 
Eva Palmblads och Bengt Erik Erikssons undersökningar om förarbetet till 
psykologutredningen.1261 I mitt material kunde detta belysas med diskussioner 
om hur man egentligen skulle värdera en psykolog, speciellt i förhållande till en 
nyutbildad underläkare, vilken var en het fråga.1262 

För arbetsterapeuternas del, vilka från början berättade gemensam yrkeshi-
storia med barnträdgårdslärarinnor och slöjdlärare och som sedan i samband 
med omdefinieringen mot rehabiliteringsområdet också valde att omdefiniera 
sin historia genom att ta bort de pedagogiska pionjärerna och barnverksamheter 
ur historien.1263 Den pedagogiska doxan visade också motstånd. FSA, som var 
arbetsterapeuternas yrkesförening ville gå med i Svenska facklärarförbundet 
1956 men fick till svar att de hade för kort utbildning.1264 Men arbetsterapeuter-
nas orientering mot vuxnas rehabilitering tycktes få andra konsekvenser även i 
de medicinska sammanhangen, till exempel i cp-vårdens uppbyggnad. Då var 
det förskollärarna som arbetade med de sociala och pedagogiska delarna för 
barnen, inga tjänster fanns således för arbetsterapeuterna, vilka reagerade på 
detta. När det gäller socionomerna verkar kuratorernas verksamhet inom det 
medicinska fältet och habiliteringsrummet inte ha utgjort några problem, i alla 
fall har det inte skrivits om det i deras tidskrifter under den här perioden. Där-
emot blev det ju strider mellan läkare, psykologer och kuratorer i och med psy-
koterapins intåg på 1970-talet. Då var det frågan om det symboliska kapitalet 
om den mest värdefulla grundutbildningen för att bedriva psykoterapi och vad 
klienterna skulle betala. 

Fältteorin bygger bland annat på principen om fältet är tillräckligt autonomt 
kan man finna den styrande principen i rummet av sociala positioner. Den te-
sen stämmer inte här. Det har flera förklaringar, dels att habiliteringsrummet 
inte kan betraktas som ett eget fält utan domineras av det medicinska fältets 
doxa under den här tidsperioden, dels att det finns tre yrkeskategorier vars ut-
bildningar ligger utanför läkarnas kontroll (psykologer, socionomer och förskol-
lärare) och att det kulturella kapitalet ”slår igenom” det vill säga det var mer värt 
än det symboliska. Rangordningen mellan symboliskt kapital och kulturellt kapi-
tal är identiska inom det medicinska fältet, när det gäller de yrkeskategorier som 
läkarna har kontroll över. Men för de tre andra spelar det kulturella kapitalet 
(utbildningslängd, status och löner) större roll än det symboliska. Detta beror 

                               
1260 Guvå, 2001, s 17. 
1261 Palmblad, 1997, s 181ff samt Eriksson, 1997. 
1262 Se avsnittet om ”Heterodoxa och ortodoxa positioneringar hos psykologerna” i kapitlet 

”Formering i habiliteringens rum”. 
1263 Se avsnittet om ”Ortodoxa positioneringar hos arbetsterapeuterna” i kapitlet ”Formering i 

habiliteringens rum”. Evertsson visar också i sin avhandling hur deras jurisdiktion stängdes 
mot arbetsterapi som sysselsättningsterapi inom mentalvården. Evertsson, 2002, s 199. 

1264 Lindström, 1990, s 10. 
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på att de har starka relationer till andra fält eller symboliska rum med andra 
slags symboliska ekonomier.  

I avhandlingen kan det kanske låta som om medicinen genom tiderna varit 
suveräna och en klart avgränsad grupp. Så har det naturligtvis inte varit. Fram-
förallt Motzi Eklöfs avhandling om läkarkårens identiteter, intressen och ideal 
under 1890�1960 konstruerar en bild av en läkarkår som bryter mot den ideal-
typ av enighet, styrka och dominans vi mest känner till. Den visar istället hur 
läkarkåren och andra försöker att formulera vad som utgör eller borde utgöra 
läkarens ethos.1265  

Jag har i avhandlingen försökt att fånga sociala krafter verksamma i ett socialt 
rum och har därför som ett första steg behövt behandla yrkesgrupperna som 
grova grupper. Fortsatta fördjupande studier kan bidra till ytterligare förståelse 
av differentieringen inom yrkesgrupperna och deras orientering mot andra soci-
ala fält. För att komma vidare kan ett sätt vara att just bryta upp yrkesgrupper i 
mindre fraktioner och undersöka vilka värden och andra yrkesgrupper de söker 
sig mot. Detta blir alltmer aktuellt i vår nutid då man nu kan se en allt ökande 
andel av samverkansgrupper, centrumbildningar och nätverk som går på tvärs 
genom organisationer och yrkesgrupper.  

Myterna och symbolerna  
Skuggan av medicinen har haft ett stort område att falla på inom habiliterings-
rummet, även om den avtar ju längre ut från trädets krona man kommer. Det är 
skuggan � den symboliska makten och som via doxan gav bränsle till strider om 
värden och viktiga positioner i rummet. Dessa klassificeringsstrider, som tog sig 
uttryck i upprättandet av ortodoxa och heterodoxa positioner inom rummet bidrar 
bland annat till att kontinuerligt omdefiniera symbolerna, grupperna, ledarna 
deras syfte och värde i en symbolisk reproduktionsprocess. 

På samma sätt som ideologier har en stor betydelse för politiska system har 
mytbildning som sker inom doxan betydelse för symbolisk maktutövning. För 
medicinens del handlade mytbildningen bland annat om den altruistiske läkaren 
som alltid sätter patienten först, om kliniken där läkaren överblickar behandlingen 
och om den naturvetenskapliga framgången som primär motor i hälso- och sjukvårdens 
utveckling och dess yrken. Motbilden är att man kan se mytbildningen som en 
del av olika strategier av läkarkåren för att bevara en privilegierad ställning och 
utvidga och kontrollera sitt område. Den primära motorn i hälso- och sjukvår-
dens utveckling kan förstås utifrån samhällets behov av praktiska organisering-
ar. Dessa organisationer var i sig förutsättningar för att studier av patienter och 
klienter differentierade efter diagnoser och tillstånd kunde blir möjlig. Först 
därefter kunde det ge grund för forskning, då ”forskningsmaterialet” eller klien-
telet var samlat.  
                               
1265 Eklöf, 2000. 
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I habiliteringsrummets dominerande doxa var föremålet för striderna Saken, 
vilken var den viktigaste symbolen för att hålla ihop rummet. Alla blev i detta 
sammanhang delaktiga i att tjäna Saken – att tjäna habiliteringen under visionen om 
förbättrat omhändertagande av handikappade barn. Arbetet och investeringarna 
byggde på lojalitet och helgande av gemensamma symboler. I en av artiklarna 
som refererade en gemensam konferens för föräldrar och experter från 1960 
formulerade förbundsordföranden i en föräldraförening det så här: ”Den djupa 
känsla av intimitet, som skapar konferensens verkliga och betydelsefulla inne-
håll, kan endast växa inifrån.” Han skrev också på ett annat ställe i artikeln: 
”Föräldrarna har en stark känsla av att vara medagerande i ett stort och inspire-
rande kärleksverk.”1266 Ledarna både symboliserade och representerade grup-
perna som symboler i arbetet. Saken fungerade som en symbol för många 
”vi:n”, den egna yrkeskategorin, handikappkategorin och organisationen. Det 
var också Saken som var föremål för alla strider inom rummet – hur skulle man 
bäst tjäna patienten, klienten eller barnet och vem/vilka gör det bäst? Vilka var 
experterna? 

Karin Zetterqvist Nelson använder begreppet ”flytande signifikanter” i sin 
studie om DAMP och den politiska kampen om folkhälsan på 1990-talets senare 
hälft, där begrepp som samverkan och helhet fungerade som enande principer, som 
gjorde det möjligt att inordna en diskurs under en dominerande diskurs.1267 
Zetterqvist Nelson har med bland andra Johanna Shiratzki och Gunilla Halldén 
medverkat i en antologi om ”Barnets bästa”, ett uttryck vilket de menar funge-
rar just så som en enande princip men som kan innebära många saker. Det 
finns en del flytande signifikanter även inom habiliteringsrummet under den här 
tiden. Handikappbegreppet och habiliteringsbegreppet är två exempel på be-
greppsparaplyn som inordnat andra diskurser. Men en fältanalys syftar till att 
förutom diskurserna (positioneringarna) också se till de sociala positioner som 
kan relateras till diskurserna.  

Den symboliska ekonomin som byggdes upp omkring ”Saken � förbättrat 
omhändertagande av handikappade barn”, fick sin näring ur de sociala och 
kulturella förhållanden agenterna inkorporerat. Det handlar då således inte bara 
om diskursiva begrepp som enar rummet utan om enigheten kring de trosföreställ-
ningar som de olika doxorna rymmer och deras koppling till den sociala ord-
ningen, som avgör vilken kraft man har bakom orden. Det är just det som 
Bourdieu menar förklarar fältens strukturer. Det är de objektiva relationerna, 
hur agenterna är förbundna till varandra i sociala relationsnätverk som står för 
enigheten och reproduktion. Genom att tala om sociala kategorier, ekonomi, 
rangordningar och dominansförhållanden framträder en motbild till den sym-
boliska Saken, som är uppbyggd på tro på samförstånd och konsensus men framförallt att 
arbeta för Saken som i ett kall (illusio). Fokuseringen på ”Sakens bästa”, gör det möjligt att 

                               
1266 Se avsnittet om Habiliteringspraktikernas mobilisering. 
1267 Zetterqvist Nelson, 2003, s 101ff. 
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arbeta i namn av oegennyttan, det vill säga utan eget vinstintresse och utgör den sociala magi 
som får det hela att fungera. 

Motbilden, som stödjer sig på de objektiva relationerna, visar en annan 
mindre skön sida av arbetet för Saken i form av privilegier, anställningar, hie-
rarkier, strider och utbyten av ”ekonomisk” karaktär. Detta kan uppfattas av 
fältets agenter som en förolämpning eller ett orättfärdigt angrepp och förfulan-
de av deras verksamhet och som utifrån sin sociala bas därmed utmanar karis-
mans symboliska makt. Bourdieu skriver om detta när det gäller konstens fält: 

 
Sociologi och konst trivs inte bra ihop. Det beror på att konsten och konstnä-
rerna inte tål att den föreställning de har om sig själva kränks. Konstens värld är 
en trons värld: man tror på begåvning, på den unike skaparen som ingen har 
skapat och när sociologen, som vill förstå, förklara och begripliggöra, kommer 
instörtande är skandalen ett faktum. Han bryter förtrollningen, utövar reduktio-
nism, han är kort sagt oanständig eller, vilket är samma sak, kättersk.1268 

 
Varför ska man då riskera att arbetet uppfattas som förolämpande, varför gräva 
fram en motbild som kanske ingen vill ha, kan man fråga sig. Jag lutar mig då 
på Bourdieu som menar att om man ska ta vetenskapens huvuduppgift på allvar 
måste man tala i klartext, utan eufemismer.1269  

Jag har haft ambitionen att försöka förstå habilitering som sociologiskt fe-
nomen och hoppas att läsaren finner nytta i det arbete jag gjort. I avhandlingen 
har jag visat hur symbolisk maktutövning kunde ske inom habiliteringsrummet 
och vilka värden som stått på spel. Den visar också hur ett socialt rum skapas 
genom gruppers formeringar omkring habiliteringspraktiker, genom uppbyg-
ganden av en symbolisk ekonomi genom ömsesidiga erkännanden av symbolis-
ka värden. Från de specifika habiliteringspraktikerna � de till storleken mindre 
symboliska rummen kan vi följa klassificeringsstrider och mobiliseringsproces-
ser som är tvinnade om varandra och som i slutet på 1970-talet bland annat 
resulterar i förslaget om den samordnade habiliteringen, som inte kan ses på ett 
annat sätt än just en ytterligare klassificerings- och mobiliseringshandling i en 
fortsatt utvidgning av habiliteringsrummet. Denna utvidgning är en process 
som mycket väl kan antas också brett ut sig mot andra angränsande symboliska 
rum än de jag studerat här, till exempel mot ett tekniskt rum med anledning av 
hjälpmedelsutveckling och även inom andra rum av medicinska fältet genom 
andra yrkeskategorier som till exempel dietister, sjuksköterskor, audiologer och 
logopeder.  

I avhandlingen finns en lucka avseende kraftfältet mellan positioner inom 
det medicinska fältets avseende barnpsykiatrin, det socialbyråkratiska rummet 
avseende socialt arbete och dess relationer till agenter inom daghem, förskola 
och skola likväl som hela särskole- och specialskoleväsendet inom det pedago-
giska rummet. Mitt bidrag belyser de huvudsakliga krafterna som verkat i habiliterings-

                               
1268 Bourdieu, 1992, s 57. 
1269 Bourdieu, 2000, s 470. 
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rummet under åren 1960�1980. Den bild som framträder är grov liksom de grup-
per som fått representera agenterna och deras positioneringar i detta rum. 
Grovheten har varit nödvändig i att kunna ”greppa” ett större kraftfält som 
inrymt nio olika yrkes- och intressegruppers mobiliseringsprocesser, legitime-
ringsprocesser och positioneringar mot varandra och mot det statliga byråkra-
tiska fältet. Vissa doktorerar på en yrkesgrupps professionaliseringssträvanden 
vilket möjliggör en djupdykning av det slag som inte varit möjlig i mitt projekt. 
Måste avhandlingsprojektet då rymma så många grupper kan man fråga och på 
det svarar jag ja. Att studera ett område som kraftfält och där syftet är att få fatt 
på trosföreställningar och symboliskt maktutövning innebär att det finns förut-
sättningar för olikheter och dynamik. Och då mitt resultat också visar på att 
trosföreställningar hänger samman i större doxor som varar över lång tid inne-
bär min angreppssätt inget felgrepp. Om man däremot söker ytterligare för-
djupning och nyansering måste nya studier initieras och genomföras.  

 
 

� � 
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English summary 

The glow and shadows of the Medicine. Doxa and symbolic power in the area of services to 
young children with disabilities 1960�1980. 
 
The aim in the dissertation is to analyze beliefs and symbolic power in habilita-
tion (the area of services to young children with disabilities) � a field of sym-
bolic forces, which were created by formation of specific groups, their interests 
and positions related to children with disabilities and their education and care in 
Sweden developed during the period 1960�1980. 
 
In chapter II the analytical frame is presented. In this section I have also posi-
tioned the dissertation in relation to studies of child- and youth habilitation in 
Sweden, other studies of relevant professions, organizations and social spaces 
related to boundaries between health care, social care and education. Pierre 
Bourdieu’s sociological theory of social space works as the theoretical frame-
work and is presented in this section. Central concepts are social space/field, 
agents, positions, position-takings, different forms of capital, symbolic econo-
mies, doxa and symbolic power. In this chapter the methodological considera-
tions are also presented with information about the material and how the re-
construction of the “habilitation sphere” was conducted through agents and 
their positions. The occupational groups were paediatric doctors/child psychia-
trists, physiotherapists, occupational therapists, social workers (counsellors), 
psychologists and pre-school teachers. The other positions were related to the 
county council union (Landstingsförbundet), four disability organizations 
(DHR, FUB, RBU and HCK), two of which were parent organizations and in 
addition, the research field of social medicine. 

These positions were reconstructed through journals of ten professional or-
ganizations covering six occupations and four disability organizations. One 
journal represents the position as researchers of social medicine (Socialmedi-
cinsk tidskrift). The materials from journals were mainly articles, notes and 
announcements and book reviews. Other material used in the thesis are: an 
interview with a government official that were engaged in supervision of “The 
mental retardation care” (Sinnesslövården) at the time, reports of Government-
appointed committees or commissions of inquiry (statens offentliga utrednin-
gar) concerning the occupational groups and the specific areas and organiza-
tions where children with disabilities were attended to, (e.g. “The cerebral palsy 
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care” and “The mental retardation care”)1270 or areas related to specific issues in 
social policy (e.g. disabilities). In order to explore the social foundations of the 
occupations, material from archives about the wages of the occupational groups 
has been used. Complementary statistics about wages and numbers of the oc-
cupations at different times come from official statistics.  
 
Chapter III is an historical overview of the development of the Swedish health 
care system, the discipline of medicine and its increased strong position within 
the welfare state from medieval times into the 20th century. The historical over-
view also comprises organizations of “special” children. This chapter has a 
descriptive character and is based on secondary sources such as dissertations 
and other research by historians and sociologists. A conclusive discussion and 
reinterpretation by means of Bourdieu’s conceptual framework ends this chap-
ter, which also outlines a background for the main analysis in chapter VI. 
 
Chapter IV focuses on reports of commissions of inquiry (Statens offentliga 
utredningar) concerning the occupational groups and the specific areas and 
organizations where children with disabilities were attended to at the time (e.g. 
“The cerebral palsy care” and “The mental retardation care”) or areas related to 
specific issues in social policy such as disability. These commission reports, the 
definitions that were used and produced, combined with their reception of political 
groups or occupational groups contribute to the shaping of an economy of symbolic val-
ues relevant to the specific “habilitation sphere”. In the context of Bourdieu’s termi-
nology, the commission reports are interpreted as consecration authorities, who 
sanctify certain agents and their actions based on recognition of their specific 
symbolic capital. Examples of symbolic goods produced within this classifica-
tion process were social problems and categories, which the authorities should 
attend to. Consequently, the commissions of inquiry worked as an important 
assembling and determinative “qualifier” for citizens seeking welfare services as 
well as patients suitable for “habilitation services”. This is very important to 
recognize if one is to understand both the specificity of habilitation practices 
and the welfare organizations as well. The symbiotic relationships that charac-
terize occupations, organizations and clients within the welfare system depend 
on the fact that they are all defined within the same system. Ultimately, all 
agents within the welfare system, including agents within ”the habilitation 
sphere”, have to orientate themselves and their actions in order position them-
selves in relation to the State – “The bureaucratic field”. 
 
In chapter V the social foundations of the occupational groups are explored by 
use of the concepts of cultural and educational capital. Material from three 
different county archives about the wages of the occupational groups has been 
used. Complementary statistics about the wages of, as well as the numbers em-
                               
1270 Cp-vården och Sinnesslövården. 
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ployed in the occupations at different times stems from official statistics. A 
ranking order of economic capital between the occupational groups was con-
structed based on the archive material. The stable top ranking position over the 
twenty year period 1960�1980 was held by the doctors, they had the highest 
wages of all the groups. The psychologists held the second place, the social 
workers held the third position, the physiotherapists held the fourth ranking 
and the pre-school teachers and the occupational therapists took turns in the 
fifth and sixth ranking position during these years. This ranking order was sta-
ble and identical to the ranking of educational capital. A ranking order of social 
recruitment to the different educations was established, which revealed that 
students from high status families went preferably to medical and psychology 
studies. The students in physiotherapist education were predominantly women 
from high status families at least in the early years of the time period being 
researched. Students from middle and low status families went to social work 
studies, pre-school teacher studies and occupational therapist studies. Agents 
other than the occupational groups could not be compared by their amounts of 
educational and economic capital, because their positions in ”the habilitation 
sphere” depended on their parenthood or disability or being clients/patients.  
 
Chapter VI is the presentation of the main analysis in the dissertation. It fo-
cuses on the social mobilization of both the occupational groups and the dis-
ability organizations, as a key to understanding the symbolic reproduction of 
the groups (and their leaders). These mobilization processes also contribute to 
shaping the symbolic economy, which rules the recognition of specific symbolic 
capital. “The habilitation sphere” was dominated by the medical doxa. All the 
agents were involved in defining and redefining “the Cause” � in this particular 
case how to deal with children with disabilities and who should do it and how 
to do it in the best way. The processes of definition and redefinition took place 
in relation towards the dominant medical agents, i.e. the doctors and subse-
quently also to the bureaucratic field � the State. The defining and redefining 
practices are interpreted as classification struggles in order to enhance the symbolic power, 
which promotes monopolizing of ways to systemize knowledge and to dominate the social space. 
The analysis of the classification struggles is structured by the groups’ orthodox 
and heterodox position-takings. This analysis reveals the underlying doxic vi-
sions and the distance that existed from “the holy sphere” in the medical doxa 
(and in the medical field) and the other agents. It thereby exposes their amount 
of their specific symbolic capital.  
 
Chapter VII synthesizes the conclusions about the dominating doxa and the 
other doxas, from the previous chapters. The early constitution of a ”habilita-
tion sphere” was related to “the profane sphere” in the medical field and which 
was a boundary area between the dominant medical doxa, a dominated social 
bureaucratic doxa and a dominated pedagogical doxa. The cultural dimension 
(the sphere of position-takings) and the social dimension (the sphere of social 
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positions) were amplified by the symbolic dimension (the rules of vision) within 
”the habilitation sphere”. This specific structure is illustrated by three figures in 
chapter VII. For the same reasons as discussed earlier, the disability agents 
could not be fully compared with the others in these illustrations. However in 
relation to the dominant doxa, they were the furthest away from the medical 
positions. 
 
Chapter VIII is the conclusion of the dissertation.  

One finding was quite surprising and it is probably the most important con-
clusion. It was the strength and power of the social space and its opportunities 
to be a “shield” for its agents. If someone left that field to work in another, he 
or she was “out in the cold”. This “structural gap” means for example that if a 
pre-school teacher, who was raised within a pedagogic doxa with its specific 
visions about her responsibility to ensure the best interests of children, should 
enter the medical field, she would thereby be accorded a low symbolic position 
in that receiving field. This would be due to her radically different way of acting 
and talking compared to the occupational groups within the medical field. Her 
strategies would not be recognized as valuable, because she had the wrong or 
less symbolic capital. Subsequently, a physiotherapist who entered a pedagogic 
sphere (the school) would meet a similar structural gap, as well as the psycholo-
gist who entered the school as a school psychologist and so forth. Conse-
quently, the receiving field would not recognize their capital as valuable. This 
could be seen as a “shield function” for external influences. But the shield func-
tion worked even more strongly at the internal level when their former col-
leagues in the field they left, they swould not show no compassion for those 
who had gone. Therefore, the pioneers in “new areas” in other fields were 
treated by their former colleagues as renegades or as pariahs, who had them-
selves to blame if they experienced difficulties. But it is interesting to consider 
whether the same applied to medical doctors entering other fields than that 
field of medicine? Or is it a matter of the relation between “the holy sphere” 
and “the profane sphere”? Does leaving the “home-field” always mean losing a 
particular esteem from the eyes of the dominant positions in one’s own field, 
because one is viewed as a deserter? This is a challenging and an interesting 
phenomenon which could be further explored. 

As a metaphoric conclusion, one could say that in the “glow” of Medicine 
there is a charismatic promise and tribute to successful development. Medicine 
has to conquer new areas, new riddles � if something has been explored and 
explained, the interest fades. This powerful “glow” has been strengthed and 
fuelled with ideologies and myths for a long time. The messages have been that 
medicine is the most important human practice and doctors’ privileges and 
dominant visions are parts of a natural order. The silent medical doxa embraces 
all this. If it is questioned � it will defend itself through discourse. 

At the same time, within the shadows of medicine symbolic power rules, 
dominating the vision of “the Cause”, of those who belong and who do not, of 
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what is important and what is not. This dissertation has demonstrated the fol-
lowing: the constitution of a ”the habilitation sphere”; its agents who invested 
in the new “cause”; and their dependence on the medical doxa. That domina-
tion has its roots in the homologies of the symbolic and social order in Swedish 
welfare society. The dissertation has also presented an alternative view of habili-
tation practices during a certain period of time and a perhaps more pessimistic 
view of the resistance which could meet collaboration between different occu-
pational and interest groups � in the shape of doxas. 
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Källor – empiriskt material 

Tryckta källor 
Tidskrifter 
1. Svensk vanföretidskrift 1960�1965, fortsättes av Svensk handikapptidskrift 

1966�1980 
2. Arbetsterapeuten 1959�1980 
3. HCK-information 1965�1977 
4. Sveriges landstings tidskrift 1960�1965, fortsättes av Landstingens tidskrift 

1966�1980 
5. Sjukgymnasten, 1960�1980 
6. CP-nytt 1958�1972, fortsättes av Rörelse 1972�1980 
7. FUB-kontakt 1966�1980   
8. Svenska läkartidningen 1960�1964, fortsättes av Läkartidningen 1965�1974 
9. Barnträdgården 1961–1968 fortsättes av Förskolan 1969-1980 
10. Att undervisa 1969�1980 
11. Psykolognytt 1961�1980 
12. Socionomförbundets tidskrift 1961�1980 
13. Socionomen 1961�1980 
14. Steg för steg 1959�1961, 1965�1967 
15. Socialmedicinsk tidskrift 1960�1977 

Arkiv 
Landstingsarkivet i Stockholms län 
Landstingstryck – Stockholms läns landstings handlingar 1960.  

342 Lönefrågor m.m. till landstingets befattningshavare, s 629�637 
Landstingstryck – Stockholms läns landstings handlingar 1961.  

345 Lönefrågor m.m. till landstingets befattningshavare, s 721�727 
Landstingstryck – Stockholms läns landstings handlingar 1965.  

530 Lönefrågor m.m. till landstingets befattningshavare, s 531�540 
 

Stockholms läns landsting. Personalnämndens cirkulär 1970�1971. Seriesignum 
och volym: B2: 1. 
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Cirkulär nr 21/1971 
Bilaga A: 1 till LABT 70 och LABK 70. Löneplan KA, KB samt  

Cirkulär nr 33/1971 
Bilaga A Förteckning över anställningar för vilka skall tillämpas ändring-

ar i fråga om lönegradsplaceringen och specialbestämmelser from 
den 1 juli 1971 

Bilaga B. Specialbestämmelser 
Nr 5. Specialbestämmelser för sjukgymnaster 
Nr 6. Specialbestämmelser för kuratorer, socialassistenter m.m. 
Nr 11. Specialbestämmelser för arbetsterapeuter 
Nr 30. Specialbestämmelser för förskollärare 
Bilaga C. Anvisningar m.m. för tillämpning av ändrade lönegradsplacer-
ingar och specialbestämmelser. 

 
Stockholms läns landsting. Personalnämndens cirkulär 1972. Seriesignum och vo-
lym: B2: 2. 

Cirkulär nr 15/1972. Arvodesavtal för läkare 
Bilaga 1, 2, 8 
 

Stockholms läns landsting. Personalnämndens cirkulär 1975. Seriesignum och vo-
lym: B2: 5. 

Cirkulär nr 10/1975, Specialbestämmelser 
Nr 4, 4a. Specialbestämmelser för läkare 
Nr 5. Specialbestämmelser för leg. sjukgymnast 
Nr 6. Specialbestämmelser för kuratorer, socialassistenter m.m. 
Nr 11. Specialbestämmelser för arbetsterapeut 
Nr 30. Specialbestämmelser för förskollärare 

Cirkulär nr 16/1975. Förteckning över högsta och lägsta lönebelopp för vissa befattning-
ar att användas under 2.a halvåret 1975 vid kungörelse och eller annonsering 

 
Stockholms läns landsting. Personalnämndens cirkulär 1980. Seriesignum och vo-
lym: B2: 10. 

Cirkulär nr 1/1980 
Cirkulär nr 20/1980 
Cirkulär nr 22/1980. Specialbestämmelser, bilaga 2b 

Nr 4. Specialbestämmelser för läkare 
Nr 30. Specialbestämmelser för förskollärare, fritidspedagog 
Nr 102. Specialbestämmelser för leg. sjukgymnast 
Nr 106. Specialbestämmelser för kuratorer m.m. 
Nr 111a och b. Specialbestämmelser för arbetsterapeut 
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Landstingsarkivet i Västmanlands län 
Västmanlands läns landstings handlingar 1960.  

Lönestat för centrallasarettet i Västerås år 1961. 
Lönestat för Sala länslasarett 1961. 
Lönestat för länslasarettet i Köping år 1961. 
Lönestat för länslasarettet i Fagersta år 1961. 
 

Västmanlands läns landstings handlingar 1966. 
Förslag till lönestat för landstingets sjukvårdsinrättningar i Västerås år 1967, 
samt Läkarnas och sjukvårdspersonalens fördelning vid centrallasarettet i 
Västerås år 1967, s 19�29. 
Lönestat för länslasarettet i Fagersta år 1967. 
Lönestat för länslasarettet i Sala år 1967. 
Lönestat för länslasarettet samt provisoriskt sjukhem i Köping år 1967. 
 

Västmanlands läns landstings handlingar 1971 
Förslag till lönestat för centrallasarettet i Västerås år 1972. 
Förslag till lönestat för Sala lasarett 1972. 
Förslag till lönestat för Köpings lasarett år 1972. 
Förslag till lönestat för Fagersta lasarett år 1972. 
 

Västmanlands läns landstings handlingar 1975 
Förslag till lönestat för centrallasarettet i Västerås år 1976. 
Förslag till lönestat för Sala lasarett 1976. 
Förslag till lönestat för Köpings lasarett i år 1976. 
Förslag till lönestat för Fagersta lasarett år 1976. 
 

Västmanlands läns landstings handlingar 1979 
Grundlönestat för centrallasarettet i Västerås år 1980. 
Grundlönestat för Västra sjukhuset år 1980. 
Grundlönestat för Sala lasarett 1980. 
Grundlönestat för Köpings lasarett i år 1980. 
Grundlönestat för Fagersta lasarett år 1980. 

Landstingsarkivet i Uppsala län 
Information om anställda inom Centralstyrelserna (fram till juni 1968) och Om-
sorgsstyrelserna (1968�1980), Uppsala läns landsting. 
Volymer med personalmatriklar för anställda födda 1887�1944, 1945�1953, 
1925�1929, 1929�1933, 1933�1936, 1936�1939, 1939�1941, 1941�1943, 
1943�1945, 1945�1946, 1946�1947, 1947�1949, 1949�1950, 1951�1952, 
1952�1953, 1953�1954, 1954�1955. 
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Offentligt tryck 
SOU 1955:11. Psykologisk utbildning och forskning. Betänkande av Psykolog-

utredningen. 
SOU 1958:38.  Mentalsjukvården. 
SOU 1959:45.  Universitet och högskolor i 1960-talets samhälle. 
SOU 1960:14.  Cp-vården. På socialmedicinska studier grundade riktlinjer för  

 vård och undervisning av barn och ungdom med cerebral pares.   
 1958 års cp-utredning. 

SOU 1960:33.  Förskollärarutbildningens organisation. Betänkande avgivet av  
 1958 års förskollärarutredning. 
SOU 1962:43. Socionomutbildningen. Betänkande av Socionomutbildnings-

kommittén. 
SOU 1962:50.  Utbildning av arbetsterapeuter. Betänkande avgivet av 1960 års  
 arbetsterapeututredning. 
SOU 1964:43.  Social omvårdnad av de handikappade. Socialpolitiska kommit-

tén. 
SOU 1964:50.  Centrala rehabiliteringsberedningen. 
SOU 1965:49. Hälso- och socialvårdens centrala administration. Betänkande  
 avgivet av Socialstyrelseutredningen och MCA-utredningen. 
SOU 1965:55.  Barn på anstalt. Barnanstaltsutredningens betänkande I. 
SOU 1965:55.  Barn på anstalt. Barnanstaltsutredningens betänkande II. 
SOU 1965:57.  Samordnad rehabilitering del 3, Rehabiliterande insatser i när-

ingslivet. 
SOU 1966:9.  Omsorger om psykiskt utvecklingshämmade. Betänkande avgi-

vet av särskilt tillkallad utredningsman. 
SOU 1966:45.  Aktiv åldringsvård och handikappvård. Socialpolitiska kommit-

téns slutliga ståndpunkt. 
SOU 1967:51.  Läkares grundutbildning och vidare utbildning. Betänkande av 

sakkunniga tillkallade av Medicinalstyrelsen och universitets-
kanslerämbetet. 

SOU 1971:61. Val av utbildning och yrke. Rapporter från undersökningar  
 genomförda av 1968 års utbildningsutredning U 68. 
SOU 1971:68.  Läkartjänster. Konstruktion, behörighet, tillsättning m.m.  
 Betänkande av Läkartjänstutredningen. 
SOU 1972:26.  Barnstugeutredningens betänkande Förskolan del 1. 
SOU 1972:27.  Barnstugeutredningens betänkande förskolan del 2. 

Muntliga källor 
Grunewald, Karl. Personlig intervju 1 juni 2006. 
Jan Svensson, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivar- och politiska 

avdelningen. Telefonsamtal 2007-05-04 
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Övriga källor  
Statens offentliga statistik. Statistisk årsbok 1962, 1965, 1970, 1975, 1978, 1980, 

2006, Statistiska centralbyrån SCB. 
 
Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. Nionde upplagan, 1950. 

Stockholm: Svenska Akademien. Läromedelsförlagen/Språkförlaget. 
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Bilaga 1. Den egna positionen � en distanserad närhet 
Distanserad närhet � detta uttryck är lånat av Francine Muel-Dreyfus, en av 
Bourdieus första doktorander och senare medarbetare. I sina historiesociologis-
ka studier av bland andra folkskollärare och socialarbetare i Frankrike har hon 
undersökt förhållandet mellan habitus och fält.1271 Hon använder till exempel 
detta uttryck dels för att beskriva förhållandet mellan folkskollärarens moraliska 
och kulturella skolning och relationen till det fält han skulle verka inom, det vill 
säga i undervisningen av barnen till folket. Folkskolläraren skulle kunna tillräck-
ligt om litteratur och konst för att förmedla vördnad inför dess värden, men 
inte tillräckligt för att skapa själv. Han skulle också kunna tillräckligt mycket om 
naturen och lantlivet men inte heller där verka själv. Dessa folkskollärare hade 
ofta växt upp på landsbygden, men genom sin seminarieutbildning och den 
förvärvade kunskapsmoraliska skolningen skapades en distans till det ”verkliga” 
bondelivet, en distanserad närhet � både hemlikt och främmande på samma 
gång.1272 I ett annat exempel, i intervjusituationerna med socialarbetarna, talar 
hon om sin egen distans eller närhet i sitt forskningsarbete. Att kunna utföra en 
balansakt mellan identifiering med sitt objekt eller ett magiskt utanförskap be-
höver forskaren upparbeta en distanserad närhet, vilket hon menar innebär en 
självreflexion över sin egen sociala och yrkesmässiga historia, för att kunna 
förstå ”ömma punkter” eller ”blinda fläckar”. 

Jag ska nu, i likhet med andra inom Bourdieutraditionen inklusive Pierre 
Bourdieu själv, försöka mig på att vända forskningsverktygen mot mig själv i en 
auto-analys.1273 Att arbeta med reflexiv sociologi innebär enligt Bourdieu att för-
utom att tillämpa det på sitt forskningsobjekt också analysera den egna positio-
nen i det sociala rummet, positionen i fältet och positionen i det skolastiska 
universumet.1274 Det som styrt min orientering i det sociala livet är mitt habitus 
� ett centralt begrepp i Bourdieus sociologi. Det kan förstås som icke-
diskursiv, fysisk, kroppslig eller inkorporerad historia. Denna ackumulerade 
erfarenhet skapar dispositioner för framtida handling. Den är således både en 
produkt av individens sociala historia och fungerar samtidigt som en orienterings-
princip, som hjälper agenten att känna igen sammanhang och se möjligheter till 
lämpliga handlingar. Utifrån de specifika levnadsbetingelserna byggs ett slags 
praktiskt förnuft upp, som leder praktisk handling och bedömningar vad som är 
möjligt eller troligt att inträffa och inte.1275 Auto-analysen handlar om hur mitt 
habitus formats av mina specifika livsbetingelser och hur det inverkat på vilka 
                               
1271 Muel-Dreyfus, 1983 samt Muel-Dreyfus, 1987.  
1272 Se också Petersen, 2006 och Hultqvist, 2006. 
1273 Se till exempel Bourdieu, 2004d, s 94�114; Bourdieu, 2004a, Broady, 1990, Callewaert, 2006, 

Petersen, 1997. 
1274 Se till exempel Bourdieu, 2004d, s 94ff. 
1275 Bourdieu, 1990, s 54, Bourdieu, 1977, s 72. 
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positioner jag intagit i sociala sammanhang och som därmed också skapat ett 
visst intresse för specifika frågor och perspektiv. Det handlar således om att 
säga något om den plats jag intagit och hur denna plats format ett perspektiv 
som betonar vissa aspekter framför andra.  

Auto-analys 
Genom denna subjektiva berättelse om mina personliga erfarenheter och livs-
betingelser vill jag lyfta fram frågan om vilka dispositioner jag fått med mig. 
Vilket slags habitus har formats genom livet hittills? Sammantaget tycks uppbrott 
vara ett nyckelord som gäller för min släkt. Båda mina föräldrar kommer från 
norra Sverige, min far kom till Västerås från gränstrakterna mellan Ångerman-
land och Medelpad som tjugoåring. Min mor kom med sin familj som fyraåring 
till Västerås från Västerbotten omkring 1950. De var egentligen på väg till Indi-
en för att bli missionärer och min morfar hade sålt sin andel av farsarvet till sina 
syskon inför resan. Stängningen av Indiens gränser i slutet på 1940-talet gjorde 
dock att de inte kom iväg. De hade till och med hunnit gå till fotografen och ta 
den obligatoriska missionärsfamiljebilden med texten: ”Bed för oss och Indi-
en.” När min mor sedan vid fjorton års ålder valde att gå ur pingstkyrkan, kun-
de man tänka sig att mina morföräldrar blev bestörta.  

Man kan säga att min fars nyetablering i stadslivet i samband med flytten 
från Norrland, och min mors avsteg från sitt sociala sammanhang i pingströrel-
sen ställde dem utanför sociala sammanhang. Deras egna men också släktens 
tidigare uppbrott ryckte undan stabiliteten deras sociala situationer. Att ställas 
utanför ett socialt sammanhang eller skapa sig ett nytt liv på annan plats innebär 
både hinder och möjligheter i det sociala livet och det tycks som om uppbrot-
ten skapat ett frö för en social distansering. 

Min egen uppväxt skedde på ett nybyggt medelklassområde, utslängt på åk-
rarna cirka nio kilometer från stadskärnan i Västerås. I området fanns inga hy-
resrätter utan bara nya bostadsrätter, radhus och villor. Trots de relativt hom-
gena boendeformerna skapades ändå specifika grupperingar bland barnen. 
Grupperingarna levdes som olika vi:n, med olika rättigheter att vistas på lek-
platserna och dungarna. Budskapet som gavs var att vi från höghusen inte var 
välkomna bland villornas lekplatser och att våra lekplatser inte var lika attraktiva 
för dem. När man gick bland villorna i bostadsområdet kunde de ropa: Gå hem 
till höghusgettot med er! När jag berättade det hemma fnös mina föräldrar och 
menade att vi var precis lika mycket värda som villaungarna. De sade att många 
av dem hade säkert inte råd att åka på semester, ha sommarstuga eller äta vettig 
mat, allt bara för att bo i villa. Vi hade ju valt bort villa för sommarstuga, sade 
mina föräldrar. Även fast jag lät mig tröstas av deras ord närdes en känsla av 
orättfärdighet och avsmak för översitteri, som i sin tur väckte ilska och revanschlusta. 
Men ”fröet” för distansering fick sedan näring utifrån bemötandet från de 
andra barnen tillsammans med föräldrarnas skilsmässa under mina tonår och 
ensamheten som följde med den. Det spädde på en känsla av att vara en outsi-
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der samtidigt som föräldrarnas klarsynthet i förhållandena också skapade en 
känsla av integritet och visshet om mitt eget värde. Utifrån dessa erfarenheter 
kan man väl säga att ”viljan att veta” också förde med sig en vilja till att erövra 
makt som drivkrafter. En inte alltför ovanlig kombination.1276 Intresset för vad 
som skapar gränserna för ”vi” och ”dom” tycks också ha följt mig och gör att 
jag hela tiden återfinner mig vid dessa frågeställningar eller själv ordnar så att 
det blir möjligt att undersöka dessa.  

Åter till tonåren. Jakten på tröst och lösningar skedde bland annat via böck-
ernas värld. Vi hade en välfylld bokhylla, både med facklitteratur om natur och 
med mängder av romaner. Bokhyllan kunde man alltid gå till, det fanns alltid 
nya böcker att läsa och när den inte räckte till fanns biblioteket. Jag fann en 
tröst också i det egna skrivandet framförallt i tonåren. I tonåren sökte jag lik-
som många andra tonåringar utmaningar genom att balansera på gränser mot 
det otillåtna och det farliga. I de sena tonåren och in i tjugoårsåldern blev det 
istället täta skiften av kurser och utbildningar, ständiga uppbrott med många 
fysiska flyttningar. Så småningom fann jag vägen till intellektuella utmaningar 
istället för fysiska. Men vägen dit hade skapat ett rastlöst habitus som trivdes bäst 
i utkanter och gränser, som blev mina hemvister. Min yrkesbana blev krokig. 
Jag gjorde det som föll mig in, inklusive att välja en teknisk gymnasieutbildning 
som föräldrarna inte ville att jag skulle gå � inte ens jag själv. Men det var an-
norlunda och att tänja gränser hade blivit en sport. Jag fick fast arbete tidigt på 
ASEA, men vantrivdes med allt utom lönen. Jag sökte mig mot KOMVUX och 
läste upp mina betyg, hamnade hos en sjukgymnast som patient och slutade 
som anställd. Arbetade med sjukgymnastik, motion och fick nya mål � sjuk-
gymnast skulle det bli. Gymnasiebetygen räckte tyvärr inte till den populära 
utbildningen, rastlösheten grep tag igen, det skulle dröja tre år innan jag skulle 
kunna åberopa 25:4 regeln.1277 Det fick bli förskollärarutbildning istället, som 
mamma. Men efter utbildningen, barnafödsel, ett års korttidsvikarierande och 
rätt så desillusionerad, sökte jag mig tillbaka till högskolan. Nu hade jag prövat 
på barnområdet, nu blev nästa projekt arbetslivets pedagogik med studier i 
psykosocial arbetsmiljö, ledarskap, organisationsteori och organisationskultur. 
Kursutbudet var som en stor smörgåsbord, spännande och utmanande. Mål-
medvetenheten tog sig dock uttryck i att läsa på bredden och inte på djupet. 
Först efter samtal med studievägledare förstod jag den akademiska studiegång-
en med en magisteruppsats som slutpunkt. Då var det 1990-talets mitt, med 
bland annat Magnus Söderströms ”lärande organisationer”, Mats Alvessons 
studier av Enators företagskultur och Gunnar Aronsson som stressforskning-
ens guru. Under tiden som vikarierande förskollärare hade jag undrat om vad 
som händer med människor som arbetar utan att kunna nå sina mål, att inte få 

                               
1276 Se också Petersen, 1997, s 75ff. 
1277 25:4 regeln var en särskild kvoteringmöjlighet i antagning till högskola och universitet, den 

regeln gav allmän behörighet till högskolestudier om man var 25 år fyllda och hade minst 4 
års arbetslivserfarenhet. 
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kunna utvecklas genom sitt nya yrke utan bara arbeta som handräckning som 
vikarie, att vara någon som inte räknas, vilket jag själv upplevt. Därför blev 
ämnet för min C-uppsats just det � psykosocial arbetsmiljö hos förskollärar-
vikarier inom en vikariepool. Ämnet var också aktuellt i en tid då uttrycket ”just 
in time-anställningar” och riskerna med detta började diskuteras. Jag låter lev-
nadsberättelsen stanna upp här, som i mina år räknat var mitt tjugonionde år. 
Hur blev det då sedan vid inträdet i habiliteringsrummet? Vilka horisonter såg 
jag, vilka möjligheter erbjöd detta sociala rum? Vad var möjligt och inte? 

Tillträdet till habiliteringsrummet – rummet av möjligheter 
Efter C-uppsatsen fick jag erbjudande om att börja arbeta som lärarassistent på 
Mälardalens högskola, ett tag senare som forskningsassistent, där jag medverka-
de i ett antal utvärderings- och forskningsprojekt. På D-nivån hade jag planerat 
att göra en studie av ett konsultföretag avseende deras företagskultur men av 
praktiska skäl valde jag istället att förena mina arbetsuppgifter i ett forsknings-
projekt med uppsatsarbetet. Det var ett stort steg, från organisationsteori, orga-
nisationskultur till föräldraupplevelser av habiliteringens stöd och service. 1998 
lade jag så fram min D-uppsats och som blev mitt första steg till inträde i habili-
teringsrummet. Den teoretiska ramen var utvecklingsekologi och systemteori 
och genomfördes med fenomenografisk metod. Den handlade om hur föräldrar 
till små barn med funktionshinder upplevde stöd från habiliteringen och 
genomfördes med intervjuer med föräldrarna. 1999 kom jag oväntat in på fors-
karutbildningen både i Stockholm och i Göteborg. Efter samråd med projektle-
daren Eva Björck-Åkesson blev det Göteborg. Jag skulle fortsätta att arbeta 
med material från habiliteringsprojektet, som handlade om processer och effek-
ter av habilitering. Det specifika materialet var enkätdata och jag arbetade med 
strukturell ekvationsmodellering och arbetade fram en modell över processdi-
mensioner i föräldrasamverkan. Bytet av tema, från föräldrars upplevelser av 
stöd från habiliteringen till processdimensioner av föräldrasamverkan, innebar 
också ett byte av metoder och paradigm. Nu blev det lite svårare att på samma 
sätt som tidigare engagera sig, nu var det en organisation � habiliteringen och 
dess yrkesgrupper det gällde. Ur vetenskaplig synvinkel hade jag gått från en 
interpretativ ansats till en positivistisk ansats. Mina ambitioner var att förhålla 
mig kritisk till habiliteringspraktiken och undersöka maktaspekter. Men min 
vardagsspråkliga formulering och vardagsförståelse av detta var vid samma 
tidpunkt att jag ville ha ett ”utifrånperspektiv”. I efterhand och nu i denna auto-
analys kan jag se att den normativa teorigrunden jag använde omöjliggjorde 
detta. Mina ambitioner och verktygen jag hade till hands gick inte ihop. Jag 
behövde teori som hjälpe mig att hålla distansen och objektivera, samtidigt som 
jag observerade och försökte närma mig vad som pågick inom habiliterings-
praktiken. 

Ur en social aspekt av forskningen, blev min legitimitet ifrågasatt bland an-
nat av praktiker eller forskare som tidigare varit praktiker. Jag saknade praktisk 
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erfarenhet från habiliteringen, vilket jag också blev påmind om vid ett flertal 
tillfällen. Jag fick kommentarer som: ”Hur kan du studera något du inte har 
erfarenhet av, det vore skillnad om man som jag arbetat i tjugo år, jag vet hur 
det egentligen går till” och så vidare. Samtidigt bar jag på en svårdefinierbar 
känsla av att man från praktikerhåll såg misstänksamt på det jag gjorde. I fältte-
oritermer kan man säga att jag helt enkelt saknade det symboliska kapitalet för 
att legitimt bedriva en viss typ av studier. Jag hade inte ”rätten att tala” om 
deras praktik, i varje fall inte ur ett ”inifrånperspektiv”. Det handlade således 
om en legitimitetsbrist. I Bourdieus terminologi var det fråga om mina uttalan-
dens förhållande till den marknad som tog emot dem. Uttalandets tyngd har 
dels med att göra hur det sägs och vem som säger det, om social auktoritet, 
social kompetens, institutionella attribut och andra sociala markeringar. Trovär-
digheten hänger på hur väl detta konvergerar med marknadens erkännande.1278  

Mot bakgrund av den upplevda legitimitetsbristen var jag helt enkelt tvungen 
att ”hålla mig utanför” habiliteringspraktiken, i varje fall inte tala med deras 
egen terminologi. Jag hade nämligen tagit över en vokabulär med ideologibe-
mängda begrepp och med en normativ forskningsgrund. Här visade sig också 
rummet av möjligheter på ett tydligt sätt för mitt habitus. Vissa positioner var helt 
enkelt omöjliga att inta på grund av mina dispositioner och ambitioner samt att 
andra var omöjliga att inta därför att de helt enkelt var upptagna. Det innebar 
att jag ”tvingades” söka efter andra ingångar. I habiliteringsrummet fanns vid 
tiden omkring 2000 till exempel forskningspositioner som bland annat byggde 
på familje- och föräldraperspektivet, habiliteringsprocessen som enskild utveck-
lings- och lärandeprocess, habiliteringen som organisation, om teamarbetet, om 
funktionshinder och handikapp, om individuella planer, familjeorienterat ar-
betssätt och early childhood intervention. Positionerna intogs bland andra av 
föräldrar till barn med funktionshinder,1279 angloamerikanska forskare,1280 tidiga-
re verksamma habiliteringspsykologer,1281 pedagogiska och sociologiska forskare 
samt forskare från socialt arbete.1282 Några forskare som arbetade renodlat kri-
tiskt med habiliteringsområdet fanns inte vid den tidpunkten. 

Den lediga positionen fann jag så småningom på ett rejält ”avstånd” och 
med hjälp av fältteorin, det vill säga studier av habilitering som ett rum eller fält. 
Mina dispositioner för att trivas ”på distans” och i utkanterna, genom mitt trä-
nande seende att se olikheter och diskontinuiteter, att vara i opposition och 
utmana det rådande konsensus fann habitus och symboliskt rum samklang. 
Detta innebar praktiskt att jag bytte lärosäte för forskarutbildning, från Göte-

                               
1278 Bourdieu, 1991b, s 70. 
1279 Till exempel Anne-Marie Stenshammar och Karin Ulfhjelm. 
1280 Till exempel Rune J Simeonsson och Donald Bailey, Michel Guralnick, Carl Dunst, Peter 

Rosenbaum. 
1281 Till exempel Eva Björck Åkesson, Mats Granlund, Britta Högberg, Magnus Larsson, Anders 

Möller, Erling Nyman, Karin Sonnander. 
1282 Till exempel Mårten Söder, Magnus Tideman, Ove Mallander, Ulf Janson, Anders Gustavs-

son. Även de tidigare nämnda namnen i fotnoten ovan passar också i den här indelningen. 
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borg till Uppsala, bytte huvudhandledare från Jan-Eric Gustafsson till Donald 
Broady. Min biträdande handledare Eva Björck-Åkesson fanns kvar och jag fick 
två biträdande handledare till Staf Callewaert och Karin Anna Petersen. Min 
fasta bas har jag haft på Mälardalens högskola, vid Institutionen för Samhälls- 
och Beteendevetenskap i Västerås och som doktorand på andra lärosäten har 
det för det mesta inneburit en ständig gästtillvaro, i utkanterna av de sociala 
sammanhangen. Detta är inget unikt för mig utan många ”externa doktorander” 
delar säkerligen samma upplevelse.  

Genom de tio år som förflutit som jag på nära distans funderat och arbetat 
med frågor om habilitering har jag grundat min position i habiliteringsrummet 
med att jag har ett slags intresse av att vara ointresserad. Genom att inte ge mig in på 
ideologiska diskussioner med praktikens egna begrepp och därmed beträda 
minerad mark har jag hållit mig på behörigt avstånd, upparbetat ett perspektiv 
som jag har socialt sett ”rätt till”. Men vetenskapligt sett fångar perspektivet in 
både det praktikerna säger, men inte som sanning utan som en del av sanning-
en. Det fångar också in sammanhanget som skapas i nätverk av relationer av 
både det som sägs och från vilken plats det uttalas. Därmed fyller det en funk-
tion av att bättre kunna förklara inte bara vad som sägs utan också varför.  

Så varför just Bourdieu? 
Förmodligen var ”löftet” om att avslöja maktens dolda sidor eller strukturer 
som lockade mig till Bourdieus begreppsapparat. Det var också utmanande att 
de begrepp som Bourdieu erbjuder verkar främmande. Att tala om sociala fält, 
symbolisk makt, magi och kapital hör inte hemma i vardagsvokabulären och 
erbjuder mer motstånd. Under min första period i Uppsala (efter bytet från 
Göteborg) ändrade jag avhandlingsfokus flera gånger. Från början var det av 
pragmatiska skäl tänkt att jag skulle skriva sammanläggningsavhandling efter-
som jag redan hade två artiklar publicerade. Men i takt med att jag erövrade 
fältteorin insåg jag att det skulle bli besvärligt att förhålla sig till artiklarna som 
var genomförda med ett diametralt annorlunda angreppssätt, med en annan 
ontologi. Vägen fram till detta avhandlingsprojekt handlade om att tänka om, 
tänka nytt och kalibrera seendet för det jag ville undersöka. Det tog sin tid, men 
när jag var klar över vad det var jag ville undersöka och hur, gick det snabbt. 

Jag hoppas att avsnitten som föregått detta visar och argumenterar till vad 
för slags objekt Bourdieus begreppsapparat och dess metodologiska implikatio-
ner kan göra möjligt i förhållande till andra. Jag har också genom min auto-
analys kanske övertygat läsaren om att alla möjligheter för val av forskningsinriktning 
verkligen inte står till buds. Valet utifrån ämnesmässiga grunder är en idealistisk 
föreställning och är inte så fritt som man kan tro. Fördelen med att arbeta med 
den ansats jag valt är att man analyserar rummet av ställningstaganden för sig 
och rummet av sociala positioner för sig. Homologier mellan dessa rum kan 
sedan analyseras och ge förslag på vilka ställningstaganden/diskurser som bärs 
upp av olika sociala positioner. Att klargöra vilken position jag själv intar i det 
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sociala rummet och hur det förhåller sig till andra bidrar också med kunskap 
om under vilka villkor forskningsprodukten skapats. Därmed skulle denna in-
fallsvinkel vara synnerligen motiverad som en naturlig del i det sociologiska 
analysarbetet. 

Avhandlingens tyngdpunkt ligger på den symboliska dimensionen av det so-
ciala rummet och mindre på den sociala underbyggnaden, på de sociala positio-
nerna. Auto-analysen har möjligen bidragit till synliggörandet av möjliga för-
klaringar till varför det blev så. Mitt bidrag till dagens habiliteringsrum handlar 
om att än en gång ge mig in i klassificeringsstriden om vad habilitering ”är”. Att 
ta ställning om vad den bör ”göra” lämnar jag dock till andra. 
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Bilaga 2. Översikt av SOU  
 
 
 
Detta urval av betänkanden har haft 
relevans för habiliteringsrummets 
framväxt och aktiviteter i andra an-
gränsande rum. Jag vill med denna 
sammanställning visa på hur kom-
mittéväsendet över tid arbetat med 
olika frågor som finns i habilite-
ringspraktikernas närhet, samt visa 
mångfalden, intensiteten och paral-
lelliteten i utredningsväsendet. Detta 
innebär att varje utredningskommitté 
varit tvungna (i varje fall under den 
senare delen av 1900-talet), att för-
hålla sig till ett stort antal utredning-
ar som genomförs parallellt eller kort 
tid tillbaka i tiden samtidigt som de 
ska se nya möjligheter.1283  

 
1920 - Betänkande ang. riktlinjerna för 

vanförevårdens vidare utveck-
ling. Sthlm 1920, VII, 166  

1921 Sinnesslösakkunnigas betänkande. 
1. Betänkande rör upprättandet 
av uppfostringsanstalter för van-
artade sinnesslöa. Sthlm 1921. 
Riksdagens protokoll. Bihang. 
Saml 2. avd. 2 Bd 6:2 

1921 Betänkande ang. vården av kro-
niskt sjuka. Sthlm 1921. (1927) 
[1824] 

1943:29 Betänkande rör. Sinnesslövår-
dens organisation med hänsyn 
till erforderliga åtgärder för be-

 
1283 Urvalet är hämtat ur Lindberger, 1953, 

"Statens offentliga utredningar 1960-
1975," 1976, samt "Statens offentliga ut-
redningar 1975-1980," 1981. 

redande av skolundervisning år 
bildbara sinnesslöa barn  

1943:33 Betänkande rör. Reglering av 
löner och tjänsteförhållanden 
m.m. för lärarpersonal vid 
statsunderstödda sinnesslösko-
lor.  

1949:11 Betänkande rörande sinnes-
slövården 

1951:15 Daghem och förskolor: betän-
kande om barnstugor och 
barntillsyn avgivet av 1946 års 
kommitté för den halvöppna 
barnavården  

1951:48 Betänkande angående skol- 
och yrkeshem för barn med 
komplicerad utvecklingshäm-
ning. 

1952:29 Vidgat tillträde till högre stu-
dier.  

1953:7 Läkarutbildningen  
1953:32 Vårdorganisation för förva-

rande och internerade.  
1954:14 Betänkande med utredning 

och förslag rörande hörselvår-
den. 

1954:28 Vanföreanstalterna och Euge-
niahemmet. Vanföreanstalterna 
och Eugeniahemmet; riktlinjer 
för organisationen m.m. av or-
toped och spastikervården 
samt viss arbetsvård för parti-
ellt arbetsföra 

1955:11 Psykologisk utbildning och 
forskning 

1955:12 Rationalisering av sjukhusdrif-
ten 

1955:20 Det döva barnets språk- och 
talutveckling 

1955:29 Samhället och barnfamiljerna 
1955:52 Epileptikervården 
1956:1 Åldringsvård  
1956:27 Betänkande med förslag till 

sjukhuslag m. m.. 
1957:6 Statens instituts för folkhälsans 

arbetsuppgifter och organisa-
tion.  

1957:31 Bostäder för åldringar och 
invalider 
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1957:40 Psykisk barna och ungdomsvård  
1957:51 Akademikerräkningen 1955 
1958:8 Gemensam nordisk hälsovårds-

utbildning  
1958:15 Hälsovård och öppen sjukvård i 

landstingsområdena  
1958:20 Behandlingshem och mental-

sjukhem för barn och ungdomar 
1958:26 Regionsjukvården  
1958:32 Forskningens villor och behov 
1958:38 Mentalsjukvården. Planering 

och organisation  
1958:39 Tabellbilaga till mentalsjuk-

vårdsdelegationens betänkande 3 
1959:45 Universitet och högskolor i 

1960-talets samhälle 
1960:9 De ekonomiska villkoren för en 

huvudmannaskapsreform inom 
mentalsjukvården 

1960:14 Cp-vården  
1960:33 Förskollärarutbildningen orga-

nisation 
1960:35 Socialförsäkringens organisation  
1961:8 Om läkarbehov och läkartillgång  
1961:17 Hjälpmedel i skolarbetet  
1961:29 Förtidspensionering och sjuk-

penningförsäkring m.m. 
1961:30 Grundskolan 
1961:31 Läroplaner för grundskola och 

fackskolor 
1961:39 Lag om allmän försäkring m.m. 
1961:57 Sociallagstiftningen och de s.k. 

beroende uppdragstagarna 
1961:4 Arbetsuppgifter och utbildning 

för viss sjukvårdspersonal  
1962:10 Svensk ekonomi 1960-1965 
1962:11 Svensk ekonomi, 1960-1965, 

Bilagor 1-5 
1962:43 Socionomutbildningen  
1962:50 Utbildning av arbetsterapeuter 
1962:57 Förbättrad utbildning för vård-

personal vid barnanstalter 
1963: 21 Sjukhus och öppen vård 
1963:24 Mentalsjukhusens personalor-

ganisation. Del 1 Intervju- och 
frekvensundersökningar m.m.  

1963:30 Den statliga konsulentverksam-
heten på socialvårdens område 

1963:35 Lärare på grundskolans mellan-
stadium 

1963:46 Yrkesmedicinska sjukhusenhe-
ter – behov och organisation  

1963:64 Landstingens organisation och 
arbetsformer m.m.  

1964:36 Ökat stöd till barnfamiljer 
1964:40 Mentalsjukvårdslag  
1964:43 Social omvårdnad av handi-

kappade 
1964: 50 Samordnad rehabilitering I 
1964:51 Samordnad rehabilitering II.  
1964:61 Grundskola för blinda och 

döva.  
1964:62 Läroplan för grundskola för 

döva och hörsel skadade  
1965: 25 Studieplaner för lärarutbild-

ning 
1965:29 Lärarutbildningen IV:1 
1965:30 Lärarutbildningen IV:2  
1965:31 Specialundersökningar om 

lärarutbildning V 
1965:49 Hälso- och sjukvårdens cen-

trala administration  
1965:50 Mentalsjukhusens personalor-

ganisation 
1965:55 Barn på anstalt  
1965:57 Samordnad rehabilitering del 

3, Rehabiliterande insatser i 
näringslivet.  

1966:8 Tillgången på arbetskraft 1960-
1980, bilaga 2  

1966:9 Omsorger om psykiskt utveck-
lingshämmade  

1966:13 Utvecklingstendenser inom 
undervisning, hälso- och sjuk-
vård samt socialvård 1966-
1970. Bilaga 6  

1966:37 De statliga undervisningssjuk-
husens organisation 

1966:45 Aktiv åldringsvård och handi-
kappvård.  

1967:8 Barnstugor. Barnavårdsman-
naskap. Barnolycksfall.  

1967:39 Samhällets barntillsyn, 
barnstugor och familjedaghem.  

1967:51 Läkares grundutbildning och 
vidareutbildning  

1967:52 Barnbidrag och familjetillägg  
1967:53 Kommunerna och den sociala 

omvårdnaden  
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1967:60 Bättre hjälpmedel för handi-
kappade 

1967:63 Förmåner och avgifter in sluten 
sjukvård m. m.  

1968:35 Storlandstingets författning 
1968:38 Boendeservice 1  
1968:63 Huvudmannaskapet för gymna-

siala skolformerna  
1969:35 Bättre utbildning för handikap-

pade 
1970:4 Reformerad lärarutbildning  
1970:21 Vägar till högre utbildning I  
1970:22 Pedagogisk utbildning och 

forskning 
1970:55 Vägar till högre utbildning del 2. 

organisation och information 
1970:74 Bättre socialtjänst för handi-

kappade (Färdtjänst och sam-
ordning)  

1970:68 Boendeservice 2  
1971:13 Utvecklingstendenser inom 

offentlig sektor, bilaga 6  
1971:25 Boendeservice 3 Kommunstu-

dien 
1971:26 Boendeservice 4, projektstudien 

boendeservice 5  
1971:28 Boendeservice 6, strukturstudier 
1971:53 Lärarnas arbete – lärarnas ar-

betsförhållanden  
1971:54 Lärarnas arbete, bilagor 1 statis-

tisk arbetsstudie rör. avveck-
lingsskolorna och grundskolan  

1971:55 Lärarnas arbete, bilagor 2 tabel-
ler  

1971:60 Universitetsstudier utan exa-
men, Sammandrag och kom-
mentarer, 1968 års Utbildnings-
utredning, rapport 1  

1971:61 Val av utbildning och yrke. 
Grundskola och gymnasieskola, 
universitet och högskolor. Rap-
port 2 U 68 

1971:62 Högre utbildning och arbets-
marknad, universitetsstudier 
Rapport 3  

1971:68 Läkartjänster 
1972:26 Förskolan. Del 1 1968 års 

barnstugeutredning  
1972:27 Förskolan Del 2 

1972:34 Familjestöd familjepolitiska 
kommittén  

1972:65 Barnavårdsmannafrågan  
1972:92 Fortsatt reformering av lärar-

utbildningen LUK del 1 
1972:93 Förslag till studieplaner LUK 

del 2 
1973:3 Högskolan U68  
1973:3 Högskolan U 68 sammanfatt-

ning av förslag  
1973:24 Boendeservice 7 Verksamhe-

ter  
1973:42 Utbildning av lärarutbildare 

LUK slutbetänkande  
1974:7 Barn och ungdomsvård, Fos-

terbarnsutredningen  
1974:19 Högskoleutbildning. Läkarut-

bildning för sjuksköterskor U 
68. 

1974: 36 Skolan, staten och kommu-
nerna 

1974:42 Barns fritid  
1974:53 Skolans arbetsmiljö SIA  
1974:58 Skolans arbetsmiljö Bilagor  
1974:71 Om behörighet och antagning 

till högskolan. Kompetens-
kommittén  

1974:84 Stat och kommun i samverkan 
länsberedningen,  

1975:6 Huvudmannaskapet för special-
skolan och särskolan. Utred-
ningen om skolan, staten och 
kommunerna (SSK) 

1975:9 Individen och skolan. Ramtim-
planer och förstärkningsanord-
ningar. Utredningen om sko-
lan, staten och kommunerna 
(SSK) 

1975:30 Barnens livsmiljö, del 1  
1975:31 Samhället och barns utveck-

ling  
1975:32 Barns hälsa  
1975:33 Barns uppfostran och utveck-

ling,  
1975:34 Förskolan, skolan och fritiden 
1975:35 Barnfamiljernas ekonomi  
1975:36 Barnen och den fysiska miljön  
1975:37 Barn och föräldrars arbete 
1975:38 Barnkultur 
1975:87 Samverkan i barnomsorgen  
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1975:67 Utbildning i samspel. 1968 års 
barnstugeutredning 

1975:68 Handikappanpassad kollektiv-
trafik II 

1975:72 Distansundervisning. Lägesbe-
skrivning samt organisatoriska 
alternativ för högskolan. 

1975:75 Medborgerliga fri- och rättighe-
ter 

1975:76 Handikappanpassad kollektiv-
trafik III 

1975:94 Barns sommar  
S 1976: 7 Samverkan i barnomsorgen. 

Handikappade barns förskolevis-
telse. 

S 1976:9 Legitimation av psykolog 
1976:10 Skolans ekonomi 
1976:20 Kultur åt alla 
1976:38 Yrkesinriktad rehabilitering 
1976:40 Kommunal utveckling 
1976:46 Skolhälsovården 
1977:9 Betygen i skolan 
1977:23 Psykiskt avvikande lagöverträ-

dare 
1977:37 Underhåll till barn och frånskil-

da 
1977:40 Socialtjänst och socialförsäk-

ringstillägg 
1977:41 Socialtjänst och socialförsäk-

ringstillägg, sammanfattning 
1977:44 Skyddad verkstad � halvskyd-

dad verksamhet 
1977:63 Fortsatt högskoleutbildning. 

Forskarutbildningsutredningen 
1977:66 Patienten i sjukvården � kon-

takt och information 
1977:90 Anställning av arbetshandikap-

pade i stat och kommun  
1978:4 Skolplanering och skolstorlek, 

Skolans inre arbete SIA III 
S 1978:4 Rapport om handikappråd I 
U 1978:4 Arbetsfältsbeskrivning. Bilaga 

till betänkandet 1978:50 (VÅRD 
77). 

S 1978:5 Rapport om handikappråd II 
S 1978:9 Rapport om omsorger för 

psykiskt utvecklingsstörda. Om-
sorgskommittén  

1978:10 Barnets rätt 
1978:14 Arbete åt handikappade 

 
1978:15 Praktikfrågor � åtgärder i ett 

kort perspektiv. Utredningen 
om vissa vårdutbildningar 
inom högskolan (VÅRD 77) 

1978:26 Hälso- och sjukvårdspersona-
len 

1978:50 Ny vårdutbildning. Utredning-
en om vissa vårdutbildningar 
inom högskolan (VÅRD 77) 

1978:52 Lägg besluten närmare männi-
skorna 

1978:65 Skolan En ändrad ansvarsför-
delning. Slutbetänkande. Ut-
redningen om skolan, staten 
och kommunerna (SSK). 

1978:70 Regionsjukvården 
1978:71 Regionsjukvården. Huvudbila-

ga 1. Medicin och onkologi 
1978:72 Regionsjukvården. Huvudbila-

ga 2. Kirurgi 
1978:74 Husläkare  
1978:81 Anställning av arbetshandi-

kappade i stat och kommun. 
Sysselsättningsutredningen 

1978:82 Läkaren och den svårt sjuke 
patienten 

1978:86 Lärare (LUT 74) 
S 1979:10 Undervisning av psykiskt 

utvecklingsstörda. Omsorgs-
kommittén 

S 1979:12 Förslag om samordnad 
habilitering. Omsorgskommit-
tén 

1979:20 Anhöriga. Utredningen röran-
de vissa frågor beträffande 
sjukvård i livets slutskede (SLS) 

1979:21 Plötslig och oväntad död � 
anhörigas sjuklighet och psy-
kiska reaktioner. Utredningen 
rörande vissa frågor beträffan-
de sjukvård i livets slutskede 
(SLS) 

1979:22 Barn och döden. Utredningen 
rörande vissa frågor beträffan-
de sjukvård i levts slutskede 
(SLS) 

1979:24 Sysselsättningspolitik för arbe-
te åt alla. 

1979:26 Sjukvårdens inre organisation 
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1979:28 Barnolycksfall 
1979:31 Bättre kontakter mellan enskilda 

och myndigheter 
1979:41 Barnen i framtiden. slutbetän-

kande Barnmiljöutredningen. 
1979:50 Huvudmannaskapet om special-

skolan. Integrationsutredningen 
1979:57 Barnomsorg Huvudbetänkande 
1979:58 Barnomsorg, redovisningar av 

särskilda undersökningar 
1979:63 Barnets rätt 
1979:78 Mål och medel för hälso- och 

sjukvården. Förslag till ny hälso- 
och sjukvårdslag. Hälso- och 
sjukvårdsutredningen (HSU) 

1979:82 Personlig assistans för handi-
kappade. Integrationsutredning-
en 

S 1980:6 Barnåret i Sverige 
1980:2 Skolforskning och skolutveckling 
1980:3 Lärare i högskolan 
1980:5 Förenklad skoladministration 
1980:10 Ökad kommunal självstyrelse 
1980:15 Läromedlen i skolan 
1980:16 Vissa frågor rörande flerhandi-

kappade. Omsorgskommittén 
1980:21 Hem och skola 
1980:27 Barn och vuxna 
1980:30 Den sociala selektionen till 

gymnasiestadiet 
1980:34 Handikappad, integrerad, nor-

maliserad, utvärderad. Integra-
tionsutredningen. 

1980:46 Högskolan i FoU-samverkan 
1980:50 Personal. Elevvårdskommittén 
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Bilaga 3. Grafisk översikt av SOU och lagförändringar 
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Bilaga 4. Tabeller till kapitel V.  
 

Om social rekrytering till högre utbildning 
Tabellen nedan visar utbildningsnivån i början av 1970-talet bland examinerade 
studenter redovisad efter socialgrupp. Grovt sett har 84 % av männen från soci-
algrupp I gått till akademisk utbildning i jämförelse med män från socialgrupp 
III, där andelen var 60 %. Bland kvinnorna gick 62 % till akademisk utbildning i 
jämförelse med kvinnor från socialgrupp III, där andelen var 43 %. När det 
gäller seminarieutbildning hade inga män från socialgrupp I börjat sådan utbild-
ning däremot 7 % av kvinnorna.1284 

Tabell A. Utbildningsnivå ”två år efter studentexamen” angiven socialgruppsvis och mellan män och 
kvinnor i procent 

Utb.nivå  Kvinnor  Män  

 III II I III II I 
Prestigeutb.  5 5 8 17 20 25 
Fria fak 36         43 38       52 49       62 37       60 48      70 55      84 
Övr ak utb 2 9 5 6 2 4 
Seminarium  22 18 7 10 5 - 
Icke ak utb 6 8 16 12 7 3 
Arbete direkt 28 19 13 6 10 3 
Övrigt  1 3 2 12 8 10 

Summa 100 100 100 100 100 100 
Antal 104 410 137 116 430 150 

 
 
I tabellen nedan visas andelen nyinskrivna studenter vid vissa utbildningar med 
lägre betyg än 3.5 i medelbetyg. Fackhögskolorna och universitetens medicinska 
fakulteter har varit spärrade, har dessa institutioner visat minst expansion och 
rekryterar studenter med höga betygsnivåer, som tabellen nedan visar.1285 

 

                               
1284 SOU 1971:61. Val av utbildning och yrke. Rapporter från undersökningar genomförda av 

1968 års utbildningsutredning U 68,  s 214. 
1285 Ibid., s 137. 
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Tabell B. Andelen nyinskrivna studenter med medelbetyg under 3.5 vid allmänt gymnasium åren 
1962/63 samt 1965/66 (i procent). 

 1962/63 1965/66 

Läkarutbildning 2.4 0 
Sjukgymnastutbildning 4.8 1.1 
Socionomutbildning 58.0 23.8 
Lärarhögskola, småskollärare* 70.0 58.4 
*Småskollärarna får här representera det pedagogiska utbildningsområdet, då förskollärarutbild-
ningen inte fanns med i jämförelserna. 

 
För de yrken avhandlingen intresserar sig för var andelen nyinskrivna kvinnor 
på följande utbildningar: 1286 

Tabell C. Andelen nyinskrivna kvinnor uppdelat på typ av utbildning 

 1962/63 1965/66 1968/69 

Läkarutbildning 19.1 26.2 33.1 
Sjukgymnastutbildning 96.8 98.9 95.1 
Socionomutbildning 54.3 53.5 60.3 
Lärarhögskola, småskollärare* 97.2 99.6 99.4 
*Småskollärarna får här representera det pedagogiska utbildningsområdet, då förskollärarutbild-
ningen inte fanns med i jämförelserna. 

Arbetsinkomster fördelade efter yrkesutbildning 

Tabell D. Arbetsinkomster 1975 för 1957 års studenter fördelade efter yrkesutbildning 1975. 
Yrkesutbildning 
1975 

Arbetsinkomst 1975 (i 1000-tal kronor) 

 Män Kvinnor 
 Nedre kvartil Median Övre kvartil Nedre kvartil Median Övre kvartil 
Läkare 136 158 180 115 136 152 
Sjukgymnaster - - - (46)1 (48)1 (63)1 
Socionomer (61)1 (79)1 (86)1 51 56 64 
Lågstadielärare2  - - - 47 50 53 
Filosofisk fak.3 66 75 88 51 60 69 
Samtliga 67 81 103 46 56 68 
1) Inkomstuppgiften baserad på färre än 25 personer inom parentes. 2) Då förskollärare ej fanns 
med i statistiken har jag tagit med lågstadielärare, som antas befinna sig strax över förskollärares 
lönenivåer. 3) I denna grupp bedöms psykologerna finnas med sina examina: fil kand och fil lic. i 
psykologi 

 

                               
1286 SOU 1971:61. Val av utbildning och yrke. Rapporter från undersökningar genomförda av 

1968 års utbildningsutredning U 68, s 139.  
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Uppgifter från arkiv � Lönegradsinplaceringar 

Tabellerna E�I visar yrkesgruppernas inplacering i lönegrader vid Centrallasa-
rettet i Västerås 1960�1979 i förslag till lönestater för 1961, 1967, 1972, 1976 och 
1979. När det gäller arkivmaterialet från Stockholms läns landsting, vilket består 
av olika slags cirkulär om lönefrågor, har tidsperioderna sammanslagits efter-
som det inte funnits information på samma detaljnivå som i de lönestater som 
användes för de tidigare tabellerna. Resultatet visas i tabellerna 21�25. Från 
landstingsarkivet i Uppsala län har jag hämtat information om anställda inom 
Centralstyrelserna (fram till juni 1968) och Omsorgsstyrelserna (1968�1980). 
Materialet bestod av volymer med personalmatriklar med uppgifter om bland annat. 
typ av tjänst, utbildning och lönegrader.1287 En sammanställning visade att även inom 
detta landsting fanns den lönestruktur som tidigare påvisats i texten. I tabell 26 
visas rangordningen som bygger på uppgifter från Uppsala läns landstingsarkiv. 

Tabell E. Yrkesgruppers inplacering i lönegrader, lönestat för Centrallasarettet i Västerås 1961 

Yrkeskategori  Inplacering i lönegrad 

 
I chefsbefattning 
/arbetsledare 

Normaltjänstgöring 
/underställd gr I 

Normaltjänstgöring 
/underställd gr II 

Rangordning

Läkare 271 232 203 1 
Psykologer  - - 164 2 
Kuratorer (sociono-
mer) - 14 12 3 

Sjukgymnaster 13 - 12 3 
Förskollärare - 13 8 5 
Arbetsterapeuter  - - 9 4 
1) Överläkare, Barnpsykiater, 2) Biträdande överläkare, 3) Underläkare förste, 4) Psykologassi-
stent (dvs. ej fil lic eller fil kand) 

Rangordningen i tabell 16 visar att läkaren var inplacerad i den högsta lönegra-
den, därefter psykologer. Kuratorer och sjukgymnaster delade den tredje rang-
en, arbetsterapeuter kom på fjärdeplats och förskollärarna var inplacerande i 
den lägsta lönegraden. I tabell 17 är rangordningen i stort sett densamma förut-
om att förskollärarna och arbetsterapeuterna bytt plats. 

 

                               
1287 Volymer med personalmatriklar för anställda födda 1887�1944, 1945�1953, 1925�1929, 

1929�1933, 1933�1936, 1936�1939, 1939�1941, 1941�1943, 1943�1945, 1945�1946, 
1946�1947, 1947�1949, 1949�1950, 1951�1952, 1952�1953, 1953�1954, 1954�1955. 
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Tabell F. Yrkesgruppers inplacering i lönegrader, lönestat för Centrallasarettet i Västerås 1967 

Yrkeskategori  Inplacering i lönegrad 

 
I chefsbefattning 
/arbetsledare 

Normaltjänstgöring 
/underställd gr I 

Normaltjänstgöring 
/underställd gr II 

Rangordning

Läkare B11 252 223 1 
Psykologer  - 27 21 2 
Kuratorer (sociono-
mer) - 17 15 3 

Sjukgymnaster 17 16 15 3 
Förskollärare - 13 12 4 
Arbetsterapeuter  12 - 10 5 
1) Överläkare, Barnpsykiater, 2) Biträdande överläkare, 3) Underläkare 

 

I tabell G blir rangordningen differentierad då det blev en tydligare skillnad 
mellan kuratorerna och sjukgymnasterna på arbetsledarnivå.  

 

Tabell G. Yrkesgruppers inplacering i lönegrader, lönestat för Centrallasarettet i Västerås 1972 
 

Yrkeskategori  Inplacering i lönegrad 

 
I chefsbefattning 
/arbetsledare 

Normaltjänstgöring 
/underställd gr I 

Normaltjänstgöring 
/underställd gr II 

Rangordning

Läkare KB 31 302 253 1 
Psykologer  28 28 23 2 
Kuratorer (sociono-
mer) 22 19 18 3 

Sjukgymnaster 204 19 18 4 
Förskollärare - 16 14 5 
Arbetsterapeuter  15 13 12 6 
1) Överläkare, Barnpsykiater, 2) Biträdande överläkare, 3) Underläkare, 4) Chefsgymnaster vid 
Sala lasarett var inplacerade i lönegrad 19 

Men rangordningen sig består, som tabell H också visar. 
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Tabell H. Yrkesgruppers inplacering i lönegrader, lönestat för Centrallasarettet i Västerås 1976 
 

Yrkeskategori  Inplacering i lönegrad 

 
I chefsbefattning 
/arbetsledare 

Normaltjänstgöring 
/underställd gr I 

Normaltjänstgöring 
/underställd gr II 

Rangordning

Läkare KB 31 KB 12 253 1 
Psykologer  KB 1 28 23 2 
Kuratorer (sociono-
mer) 23 21 20 3 

Sjukgymnaster 234 20 19 4 
Förskollärare - 18 16 5 
Arbetsterapeuter  18 17 16 6 
1) Överläkare, Barnpsykiater, 2) Biträdande överläkare, 3) Underläkare (Underläkare på Sala 
lasarett var inplacerade i lönegrad 27), 4) Chefsgymnaster på Sala och Köpings lasarett var inpla-
cerade i lönegrad 21 
 

År 1980 har förskollärarna och arbetsterapeuterna bytt plats igen, (tabell I). Den 
här gången inplacerades arbetsterapeuterna i en högre lönegrad. Man kan också 
notera att tjänsterna som betecknats som ”Normaltjänstgöring /underställd gr 
I” har försvunnit för förskollärarna. Nu var de ensamma om att inte ha någon 
högre tjänst. 

Tabell I. Yrkesgruppers inplacering i lönegrader, lönestat för Centrallasarettet i Västerås 1980 
 

Yrkeskategori  Inplacering i lönegrad 

 
I chefsbefattning 
/arbetsledare 

Normaltjänstgöring 
/underställd gr I 

Normaltjänstgöring 
/underställd gr II 

Rangordning

Läkare  501  482  463 1 
Psykologer   424  335  246 2 
Kuratorer (sociono-
mer)  26 22 20 3 

Sjukgymnaster 297 208 18 4 
Förskollärare - - 14 6 
Arbetsterapeuter  21 17 16 5 
1) Överläkare gr A, 2) Överläkare gr B, 3) Biträdande överläkare, 4) Chefspsykolog, 5) Psykolog 
grupp A, 6) Psykolog grupp B, 7) Chefsgymnaster på Köpings lasarett var inplacerade i lönegrad 
23 och på Fagersta lasarett i lönegrad 25, 8) Sjukgymnaster i grupp I på Sala lasarett var inplace-
rad i lönegrad 19 
 

Lönejämförelser mellan yrkesgrupperna utifrån källorna ovan1288 visar en rang-
ordning som är stort sett intakt under den här tjugoårsperioden. Skillnaderna 
som finns är att förskollärare och arbetsterapeuter byter plats med varandra då 

                               
1288 Landstingsarkivet i Västmanlands län. Västmanlands läns landstings handlingar 1960, 1966, 

1971, 1975, 1979, Förslag till lönestat för landstingets sjukvårdsinrättningar i Västerås år 
1961, 1967, 1976, 1980. 
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och då, men det är de två lägst betalda yrkesgrupperna inom landstinget i 
Västmanland. 

När det gäller arkivmaterialet från Stockholms läns landsting, vilket består av 
olika slags cirkulär om lönefrågor, har tidsperioderna sammanslagits eftersom 
det inte funnits information på samma detaljnivå som i de lönestater som an-
vändes för de tidigare tabellerna. Resultatet visas i tabellerna J�25. I tabellen 
nedan ses en jämförelse mellan yrkeskategorier och deras inplacering i lönegra-
der vid olika tidsperioder. 

Tabell J. Yrkeskategoriernas inplacering i lönegrader vid olika tidsperioder, Stockholms läns Lands-
ting 1960�1965.  

Yrkeskategori  Inplacering i lönegrad 

 
I chefsbefattning 
/arbetsledare 

Normaltjänstgöring 
/underställd gr I 

Normaltjänstgöring 
/underställd gr II 

Rangordning

Läkare  27�B 11  252  233 1 
Psykologer   -  24-27  - 2 
Kuratorer (sociono-
mer)  - 15 14 3 

Sjukgymnaster 15�17 15 13�14 3 
Förskollärare - 13 12 4 
Arbetsterapeuter  - - - - 
1) Överläkare, 2) Biträdande överläkare och motsvarande, 3) Underläkare  

I jämförelse med materialet från Västerås Centrallasarett drar jag slutsatsen att 
de högre positionerna i rangordningen stämmer överens med Stockholmsmate-
rialet i tabell J. Rangordningen i tabell K stämmer också överens med Väs-
teråsmaterialet vid samma tidpunkt. 

Tabell K.  Yrkeskategoriernas inplacering i lönegrader vid olika tidsperioder, Stockholms läns 
Landsting 1971�1972. 

Yrkeskategori  Inplacering i lönegrad 

     

 
Normaltjänstgöring 

/underställd gr I 
Normaltjänstgöring 
/underställd gr II Rangordning 

 1971 1972 1971 1972 1971 1972 

Läkare * * * * 1 1 
Psykologer  28  23  2 2 
Kuratorer (sociono-
mer) 19 20 18 19 3 3 

Sjukgymnaster 18 19 16 17 4 4 
Förskollärare 14 16 12 14 5 5 
Arbetsterapeuter  13 16 12 14 6 6 
* Uppgifter för läkarna saknas i det material jag förfogar över under denna tidsperiod, men jag 
antar att läkarna ändå tjänar mest av dessa yrkeskategorier. De har gjort det tidigare och gör det i 
de sammanställningar jag annars studerat. Därför sätter jag dem främst i rangordningen även här. 
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När det gäller tabell L, M och N stämmer jämförelserna med Västeråsmaterialet 
i stort. Det som avviker är de två lägsta rangpositionerna som ”turas om” med 
att vara inplacerade i de lägsta lönegraderna bland dessa yrken. Vid tiden 
1979�1980 är dock rangordningarna likadana från båda materialen. 

 

Tabell L. Yrkeskategoriernas inplacering i lönegrader vid olika tidsperioder, Stockholms läns Lands-
ting 1975. 

Yrkeskategori  Inplacering i lönegrad 

 
I chefsbefattning 
/arbetsledare 

Normaltjänstgöring 
/underställd gr I 

Normaltjänstgöring 
/underställd gr II 

Rangordning

Läkare 50 48 46 1 
Psykologer  33 27 23 2 
Kuratorer (sociono-
mer) - 19 17 3 

Sjukgymnaster - 18 16 4 
Förskollärare - - 12 6 
Arbetsterapeuter  - - 13 5 
 

 

Tabell M. Yrkeskategoriernas inplacering i lönegrader, Stockholms läns Landsting 1979 

Yrkeskategori  Inplacering i lönegrad 

 
I chefsbefattning 
/arbetsledare 

Normaltjänstgöring 
/underställd gr I 

Normaltjänstgöring 
/underställd gr II 

Rangordning

Läkare * * * 1 
Psykologer  - 33 - 2 
Kuratorer (sociono-
mer) - 20 18 3 

Sjukgymnaster - - 18 4 
Förskollärare 20 17�18 14 6 
Arbetsterapeuter  - - 16 5 
* Uppgifter för läkarna saknas i det material jag förfogar över under denna tidsperiod, men jag 
antar att läkarna ändå tjänar mest av dessa yrkeskategorier. De har gjort det tidigare och gör det i 
de sammanställningar jag annars studerat. Därför sätter jag dem främst i rangordningen även här. 
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Tabell N. Yrkeskategoriernas inplacering i lönegrader, Stockholms läns Landsting 1980 

Yrkeskategori  Inplacering i lönegrad 

 
I chefsbefattning 
/arbetsledare 

Normaltjänstgöring 
/underställd gr I 

Normaltjänstgöring 
/underställd gr II 

Rangordning

Läkare 53 50 46 1 
Psykologer  - 33 - 2 
Kuratorer (sociono-
mer) 26�32 23�25 22 3 

Sjukgymnaster 23�31 22�24 20 4 
Förskollärare 21 18�19 14 6 
Arbetsterapeuter  23�31 20�22 18�20 5 

Information från arkivmaterialet från Stockholms läns landsting visar på samma 
typ av rangordning mellan löner som materialet från Västmanlands läns lands-
ting, det vill säga de fyra högst betalda av de sex yrkesgrupperna ligger kvar 
medan förskollärarna och arbetsterapeuterna byter plats med varandra ibland. 

Från landstingsarkivet i Uppsala län har jag hämtat information om anställda 
inom Centralstyrelserna (fram till juni 1968) och Omsorgsstyrelserna 
(1968�1980). Tabell O visar underlaget för rangordningen. Läkartjänsterna var i 
stor utsträckning arvoderade tjänster fram till slutet av 1970-talet och avseende 
psykologtjänsterna var de arvoderade fram till i mitten på 1970-talet.  
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Tabell O. Sammanställning av lönegradsinplaceringar och yrkesgrupp, anställda inom Centralstyrel-
serna och Omsorgsstyrelserna, 1960�1980, Uppsala läns landsting. 

 1960�61 1962�64 1967�68 1972�73 1976�77 1979�80 Rangordning 
Läkare 
 

Arvode  Arvode Arvode Arvode Arvode K53:53 
K50:50 
K27:29 
K28 

1 

Psykologer  
 

- - Arvode  - K33:33 K33:27�37 2 

Kuratorer  
 

11:11 Ae 15:15 
A 15:15 

13:11 
17:17 
19:19�20 
KA 19:19 

KA 20:18 
KA 21:21 

K 19:23 
K 20:26 

K 22:24 
K 23:30 

3 

Sjukgymnaster 
 

Ae 12:12 
CT 12.12 

12:12 15:13 KA 13:08 
KA 19:19 

K 16:12 
K 18:18�20

K 20:24�25 
K 22:22�28

4 

Förskollärare 
 

Ag 10:10 
Ae 8:8 
Ag 8 
Ag 9:9 

Ag 8:8 
11:11  
Ag 12:12�13

Ue 5:5�8 
Ug 3:3�4 
Ue 6:8 
CT 2 

Ue 05:05 Le 03:05 K 14:18�21 
K 19�24 
K 20:25 
L 01 

5 

Arbetsterapeu-
ter  
 

Ae 8:8 
 

Ae 8:8�9 
Ae 9:9�11 
Ao 10:10 

9:6 
10:10�12 
12:12�14 
 

KA 9:12 
KA 

K 07:06 
K 08:07 
K 10:9�14 
K 13:11�18 
K 17:17 

K 9:12 
K13:11 
K 16:14�23 
K 18:18�25 
K 21�23 

6 

Även här kan samma typ av rangordning konstrueras. Jämförelser med de tidi-
gare arkivmaterialen visar att rangordningen avseende löneskillnader består. 
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