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Abstract 
This essay examines the disability movement in Värmland from 1956 to 1962, through a case 
study of the association RBU Värmland. Focusing on the starting point of the association, it 
explores whether their initial purpose and ambitions were fulfilled. RBU Värmland's main 
purpose was to promote the improved care and treatment of children with Cerebral Palsy, as 
well as to provide information and support to their parents. The association meant to work 
with these particular issues because of the disadvantages that these children and their families 
faced in the society of this time. For example, the healthcare in Sweden did not have the 
resources to provide satisfactory treatment for the children, and parents had to struggle to take 
care of them. During the association’s first ten years, it succeeded in improving both these 
aspects of the lives of children with Cerebral Palsy and their families. They carried out 
treatment periods where these children received much needed care, while their parents 
acquired knowledge and support through courses, amongst other things. In the essay, the 
interpretation of these actions draws on both Michel Foucault's perspective on power, as well 
as feminist theory. In light of Foucault’s ideas, the association is interpreted as a tool of 
power, where everyone involved were exercising power on various occasions. Sometimes the 
motif was to help the children in different ways, and sometimes the purpose was a different 
one, but either way power was exercised and redistributed. 
 
Sammanfattning  
Denna uppsats undersöker handikapprörelsen i Värmland från 1952 till 1962, genom en 
fallstudie av föreningen RBU Värmland. I fokus ligger föreningens startpunkt, och om deras 
initiala syfte och ambitioner blev uppfyllda. RBU Värmland hade som sitt huvudsakliga syfte 
att verka för CP-skadade barns förbättrade vård och behandling, samt att stötta och ge 
upplysning till deras föräldrar. Föreningen menade att arbeta för just dessa frågor eftersom de 
var eftersatta i den tidens samhälle, då vården saknade resurser för att bereda en 
tillfredsställande vård för barnen, samtidigt som föräldrarna fick slita mycket hårt för sina 
barns omsorg. Föreningen lyckades under sina första tio år att förbättra båda dessa aspekter av 
de CP-skadade barnens samt deras anhörigas liv, då de bland annat genomförde 
behandlingsperioder där barnen fick välbehövlig vård, samtidigt som föräldrarna fick hjälp 
genom kurser, ekonomiskt stöd och dylikt. Dessa gärningar tolkas i uppsatsen både utifrån 
Michel Foucaults maktperspektiv, samt feministiska teoribildningar. I ljus av Foucaults idéer 
tolkas föreningen som ett maktredskap, där samtliga aktörer vid olika tillfällen utövade makt. 
Ibland var motivet att på olika sätt hjälpa de CP-skadade barnen, och ibland var motivet något 
annat, men oavsett utövades och omfördelades makt.  
 
Nyckelord: funktionshinder, förening, handikapprörelsen, handikapphistoria, Cerebral Pares, 
barn, föräldrar, makt, Foucault. 
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Det spastiska barnet - i lika stort behov av kärlek och ömhet som andra barn- tycker i regel 
inte om att bli utsatt för demonstrativa uttryck för ömhet och tillgivenhet. Det önskar en 
kärlek, som ger det en känsla av trygghet, säkerhet och skydd.  1

1 Inledning 

Funktionshindrade har i alla tider varit en marginaliserad grupp, vilken utsatts för olika 

former av kränkande behandling och ofta blivit bortglömd i historieskrivningen.  Under 2

1900-talet tvingades funktionshindrade över hela världen till sterilisering medan andra 

gömdes på institutioner.  Dessutom sågs de ofta som en ekonomisk börda och ett hot mot den 3

genetiska hälsan.  Under förintelsen mördades hundratusentals funktionshindrade, utan att det 4

fått någon större plats i historieskrivningen.  I Sverige krävdes det en polioepidemi, som 5

under 1905-1965 drabbade 51 000 personer, för att intresset för handikappfrågor skulle stiga.  6

Detta ökade intresse gjorde att 1950- och 1960-talen, som är fokus i denna uppsats, kom att 

bli en tid av förändring för funktionshindrade i Sverige. 1960-talet har faktiskt kallats 

genombrottets årtionde när det kommer till dessa frågor, då det var en period där de så kallade 

vanföreanstalterna avvecklades, samtidigt som funktionshindrade fick bättre villkor i 

samhället i form av bland annat större ekonomisk trygghet och ökad tillgång till anpassade 

byggnader, färdtjänst och hjälpmedel.  Skolplikten, som kom att omfatta personer med fysiska 7

funktionshindrade från 1962, är inte heller att förglömma.  Dessa social skyddsnät kom alltså 8

1 Korrespondens 1956-1986 E1:1. Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) i Värmland. Ref: 
SE/FAS/FA_671-1, Föreningsarkivet Värmland, “CMR-nytt: tidskrift för Sveriges föräldraföreningar för 
cmr-(spastiska)- barn, Nr 1, 1956”, 12-13. 
2 Paulsson, Karin. “Dom säger att jag ser mer normal ut med benproteser”: Om samhällskrav kontra barns behov. 
I Utanförskapets historia: om funktionsnedsättning och funktionshinder, Engwall, Kristina och Larsson, Stig 
(red.), 127-146. Lund: Studentlitteratur, 2012, 138.  
Baynton, Douglas C. Disability History: No Longer Hidden. Reviews in American History. Vol. 32, nr. 2, 2004: 
282-292, 283.  
3 Förhammar, Staffan. Anstaltens utveckling och innebörd. I Funktionshinder i ett historiskt perspektiv, 
Förhammar, Staffan och Nelson, Marie C. (red.), 67-86. Lund: Studentlitteratur, 2004, 61. 
Olsson, Claes G. Omsorg och kontroll: En handikapphistorisk studie 1750–1930. Umeå: Umeå universitet, 2010, 
281.  
4 Baynton. Disability History: No Longer Hidden, 283.  
5 Ibid., 283.  
6 Axelsson, Per. Polioepidemier och postpolio. I Utanförskapets historia: om funktionsnedsättning och 
funktionshinder, Engwall, Kristina och Larsson, Stig (red.), 73-82. Lund: Studentlitteratur, 2012, 75.  
Holme, Lotta. Konsten att göra barn raka: ortopedi och vanförevård i Sverige till 1920. Diss., Linköpings 
universitet, 1996, 213.  
7 Handikapprörelsen. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/handikapprörelsen 
(hämtad 2019-11-05) 
Engwall, Kristina och Larsson, Stig. Historia. Om vilka och för vem?. I Utanförskapets historia: om 
funktionsnedsättning och funktionshinder, Engwall, Kristina och Larsson, Stig (red.), 15-31. Lund: 
Studentlitteratur, 2012, 21.  
8 Nordiska museet. Kort historik om funktionsnedsättning.  
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att förbättras markant under denna period, samtidigt som sterilisering och annat som 

inskränkte deras handlingsutrymme, också blev vanligare.  Tvångssterilisering förbjöds inte 9

förrän 1975 i Sverige.  Mycket har dock förbättrats sen dess. Exempelvis fick många 10

funktionshindrade rätt till personlig assistans år 1994, vilket gav dessa individer en ökad makt 

över det egna livet, och 1999 kom de att omfattas av diskrimineringslagen.  Denna 11

utveckling, och hur en i sammanhanget liten förening kom att påverka människors liv och 

deras maktposition, är vad som står i fokus i denna uppsats.  

 
1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att belysa vad som gjorde att människor i Värmland under 1952 till 

1962 kände att de behövde organisera sig för rörelsehindrade barn, samt om deras 

organisation kom att tjäna det syfte som det var menat från början, och om det i sin tur 

påverkade eller förändrade maktrelationerna mellan olika aktörer eller individer. 

Undersökningen utgörs av en fallstudie av det som kom att utvecklas till Föreningen för 

Rörelsehindrade barn och ungdomar Värmland, härefter kallad RBU Värmland. Detta 

undersöks med hjälp av följande frågeställning:  

- Lyckades RBU Värmland att fylla sitt initiala syfte under sin första verksamma tid och 

påverkade föreningen sina omgivande maktrelationer?  

För att besvara frågan delas den in i tre delar, vilka kontinuerligt kopplas till Foucaults 

maktbegrepp. Först utforskas föreningens syfte och ambitioner vid dess bildande. Därefter 

granskas huruvida föreningen fyllde detta syfte och levde upp till sina ambitioner i fråga om 

vård- och behandling, respektive i fråga om stöd och upplysning till föräldrar. Tillsammans 

skapar dessa delar en helhetsbild som besvarar uppsatsens frågeställning. Genom inkludering 

av litteratur och statliga utredningar görs även en ansats att utforska resultatets 

generaliserbarhet och representativitet.  

 

https://www.nordiskamuseet.se/artiklar/kort-historik-om-funktionsnedsattning (Hämtad 2019-11-04) 
9 Förhammar, Staffan. Svensk handikappolitik: Från separation till integration?. I Funktionshinder i ett historiskt 
perspektiv, Förhammar, Staffan och Nelson, Marie C. (red.), 45-66. Lund: Studentlitteratur, 2004, 61. 
10 Ibid.  
Nordiska museet. Kort historik om funktionsnedsättning.  
11 Ibid.  
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1.2 Tidigare forskning  

Den tidigare forskningen som rör funktionshinder i historien innefattar bland annat antologin 

Utanförskapets historia- om funktionsnedsättning och funktionshinder, som sammanställts av 

Kristina Engwall, docent i historia, och Stig Larsson, professor i sociologi.  I denna antologi 12

berör personer som är verksamma som forskare inom bland annat historia, specialpedagogik, 

sociologi och etnologi hur förutsättningarna för funktionshindrade i Sverige har förändrats 

genom historien. Den är främst relevant för att den, precis som uppsatsen, behandlar bland 

annat föreningars del i handikapprörelsen och andra för ämnet relevanta samhällsförändringar. 

Antologin tar upp aspekter som vanföreanstalter, filantropins intresse för handikappfrågor, 

och hur olika föreningar bildades och utvecklades, vilket inkluderas i uppsatsens bakgrund, 

men även hur synen på exempelvis hjälpmedel och avvikelse varit i samtiden, vilket istället 

bidrar till analysen.  

 

En av de medverkande i antologin är Lotta Holme, som är filosofie doktor i tema teknik och 

social förändring.  Även hon behandlar föreningar och handikapprörelsen, samt förändringar 13

i dessa över tid. Holme har dessutom författat en för uppsatsen relevant avhandling, kallad 

Konsten att göra barn raka.  Där beskriver hon förändringar inom vården, främst inom 14

ortopedin, men även hur vård av funktionshindrade gått från att baseras på filantropi till att bli 

en angelägenhet för staten. Detta berör uppsatsen då RBU Värmland har vissa likheter med 

filantropi, vilka redogörs för senare, men samtidigt försöker få staten att ta ansvar för barnens 

vård. Dessutom inkluderar Holme kvinnornas position inom filantropin, vilket är ett tema av 

intresse då det kan kontrasteras mot kvinnornas roll i RBU Värmland. Avhandlingen berör 

dock främst tiden före den uppsatsen ska skildra, vilket gör att vissa förutsättningar och annat 

inte stämmer överens med 50- och 60-talen. Trots detta kan avhandlingen nyttjas i uppsatsens 

bakgrundsdel, och för att upptäcka skillnader mellan tidigare år och uppsatsens tidsperiod.  

 

12 Engwall, Kristina och Larsson, Stig. Utanförskapets historia: om funktionsnedsättning och funktionshinder. 
Lund: Studentlitteratur, 2012. 
13 Holme, Lotta. Handikapphistoria som identitetsskapande och akademiskt projekt. I Utanförskapets historia: 
om funktionsnedsättning och funktionshinder,  Engwall, Kristina och Larsson, Stig (red.), 147-158. Lund: 
Studentlitteratur, 2012. 
14  Holme. Konsten att göra barn raka: ortopedi och vanförevård i Sverige till 1920. 
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I bakgrundsdelen av uppsatsen är dessutom Magdalena Bengtsson Levins och Marie C. 

Nelsons forskning av vikt.  Bengtsson Levin är historiker, medan Nelson är professor i 15

socialhistoria, och det som är av relevans för denna uppsats är deras framställning av 

funktionshinders och diagnosers förändring över tid. Detta på grund av att organisationen 

kring olika diagnoser påverkas av dess förekomst. Exempelvis kommer föreningar som rör 

poliodrabbade troligtvis inte att leva kvar om det inte längre finns kvar människor i livet som 

drabbats av det. För diagnoser som Cerebral Pares, som blir vanligare, innebär det istället att 

det sannolikt kommer finnas fler anhöriga och andra med relationer till CP-skadade personer, 

som kanske därför kommer engagera sig, inom föreningar eller på andra sätt.   16

 

För att få en inblick i situationen för funktionshindrade i Sverige under den specifika 

undersökningsperioden används Statens offentliga utredningar som är samtida med 

uppsatsens källmaterial. Dessa belyser bland annat vårdsituationen för funktionshindrade i 

hela Sverige, vilket gör att RBU Värmlands källmaterial kan jämföras med detta för att se om 

föreningens förutsättningar speglade hela landet eller inte. Dessutom berör de hur olika 

begrepp och benämningar har ändrat betydelse, vilket är relevant för hur dessa ska tolkas i 

uppsatsen. De utredningar som används är SOU 1948:41 betänkande med utredning och 

förslag rörande ortoped- och vanförevårdens organisation och SOU 1954:28 

Vanföreanstalterna och Eugeniahemmet : riktlinjer för organisationen m. m. av ortoped- och 

spastikervården samt viss arbetsvård för partiellt arbetsföra.   17

 

I statens utredningar tillsätter regeringen oftast en utredningsman eller kommitté, som ska 

undersöka en fråga innan regeringen lägger fram ett lagförslag.  I den första utredningen 18

tillsattes en professor, två läkare, en sjukkassedirektör, en byrådirektör, samt ordföranden och 

15 Bengtsson Levin, Magdalena och Nelson, Marie C. Orsaker till funktionshinder och deras förändring över tid. 
I Funktionshinder i ett historiskt perspektiv, Förhammar, Staffan och Nelson, Marie C. (red.), 105-124. Lund: 
Studentlitteratur, 2004. 
16 Neuro. Förekomst och orsaker av cerebral pares (cp).  
https://neuro.se/diagnoser/cerebral-pares-cp/foerekomst-och-orsaker-av-cerebral-pares-cp/ (Hämtad 
2019-12-16). 
17 SOU 1948:41. Ortoped- och vanförevårdssakkunniga. Betänkande med utredning och förslag rörande 
ortoped- och vanförevårdens organisation. 
 SOU 1954:28. 1951 års vanförevårdsutredning. Vanföreanstalterna och Eugeniahemmet : riktlinjer för 
organisationen m. m. av ortoped- och spastikervården samt viss arbetsvård för partiellt arbetsföra. 
18 Regeringskansliet. Statens offentliga utredningar. 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/ (Hämtad 2019-12-14). 
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byråföreståndaren vid Svenska vanföreanstalternas centralkommittés byrå.  För utredningen 19

som publicerades 1954 blev Skaraborgs läns landstingsdirektör, Norrbottens läns 

direktörsassistent och kamreraren vid Stockholms vanföreanstalt utvalda och ansvarade 

därmed för utredningen.  Av detta går det att påstå att den första utredningen hade fler 20

personer som kan förmodas ha erfarenhet och kunskap om funktionshinder, vilket gör den 

mer tillförlitlig. Utredningarna beskriver sin samtid, vilket gör att de är trovärdiga när det 

kommer till närhet i tid. Tyvärr är det svårt att avgöra om alla i kommittéerna var nära 

anstalterna rumsligt, även om det kan konstateras att minst två personer i den första 

utredningen och minst en i den andra utredningen arbetade direkt med de anstalter de skulle 

utreda.  Detta skulle dock kunna göra att utredningarna blev tendensiösa, men då de tar upp 21

både positiva och negativa företeelser inom vården, stärks dess trovärdighet i fråga om 

tendens.  

 

Den teoretiska ingången i denna uppsats består av maktperspektiv samt feministiska 

teoribildningar, vilket gör att forskning som berör dessa infallsvinklar på handikapphistoria är 

relevanta. Inom det feministiska perspektivet är Holmes tidigare nämnda utforskning av 

kvinnans särställning inom filantropin ett sådant exempel.  När det kommer till makt handlar 22

det istället om forskning som berör exempelvis funktionshindrade i relation till avvikelse och 

normalisering, vilket bland andra filosofie doktor och psykologen Karin Paulsson behandlar i 

sitt kapitel i Utanförskapets historia- om funktionsnedsättning och funktionshinder.  Claes G. 23

Olsson, som är filosofie doktor i etnologi, inkluderar även information om hur 

handikappföreningarna kom att bli maktfaktorer, vilket också det är av vikt för denna uppsats 

och dess maktperspektiv.  24

  

19 SOU 1948:41. Ortoped- och vanförevårdssakkunniga. Betänkande med utredning och förslag rörande 
ortoped- och vanförevårdens organisation, 3. 
20 SOU 1954:28. 1951 års vanförevårdsutredning. Vanföreanstalterna och Eugeniahemmet : riktlinjer för 
organisationen m. m. av ortoped- och spastikervården samt viss arbetsvård för partiellt arbetsföra, 1. 
21 Ibid. 
SOU 1948:41. Ortoped- och vanförevårdssakkunniga. Betänkande med utredning och förslag rörande ortoped- 
och vanförevårdens organisation, 3. 
22 Holme. Konsten att göra barn raka: ortopedi och vanförevård i Sverige till 1920. 
23 Paulsson. “Dom säger att jag ser mer normal ut med benproteser”: Om samhällskrav kontra barns behov. 
24 Olsson. Omsorg och kontroll: En handikapphistorisk studie 1750–1930, 19-20. 
Olsson, Claes G. Föreställningar om blinda, blindhet och synnedsättningar genom tre sekel. I Utanförskapets 
historia: om funktionsnedsättning och funktionshinder, Engwall, Kristina och Larsson, Stig (red.), 59-72. Lund: 
Studentlitteratur, 2012.  
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I fråga om makt inom de funktionshindrades historia, är det svårt, eller kanske till och med 

respektlöst, att ignorera gruppens utsatthet. Mycket av den tidigare nämnda forskningen 

belyser också orättvisor och hur diskriminering drabbat funktionshindrade i alla tider. Ett 

exempel på en sådan sak som funktionshindrade varit utsatta för är sterilisering. Detta berör 

både Staffan Förhammar, som är docent i historia, och Olsson i deras forskning.  25

Historieprofessorn Douglas C. Baynton berör i sin tur denna utsatthet ur ett internationellt 

perspektiv, där förintelsen och rashygieniska idéer satt sina spår.  Trots att den svenska 26

utvecklingen inte nödvändigtvis speglar den internationella, öppnar inkluderingen av detta 

perspektiv för att jämföra Sverige med resten av världen, vilket i sin tur ökar uppsatsens 

generaliserbarhet.  

 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats fokuserar på föreningen RBU Värmland främst under åren 1952-1962. 

Anledningen till att just denna tidsperiod valts är att det var föreningens första tio år, vilket är 

den mest relevanta tidsperioden eftersom uppsatsen ämnar att undersöka just föreningens 

startpunkt. Det var också en tid då mycket förändrades för funktionshindrade i Sverige, bland 

annat gjorde staten flera utredningar som förändrade handikappolitiken, och dessutom kom 

funktionshindrade under denna period att omfattas av skolplikten.  Samtidigt växte 27

handikapprörelsens betydelse under denna tid och blev, enligt Förhammar, en “maktfaktor att 

räkna med”.  Även tiden innan 1952 inkluderas då det är relevant för att beskriva exempelvis 28

samtida förhållanden som påverkat föreningen. Dessutom är undersökningen satt innan 

70-talets handikapprörelse, som enligt Holme strävade efter att göra samhället mer tillgängligt 

för funktionshindrade, vilket väcker frågan om vad de eftersträvade innan dess.   29

25  Förhammar. Svensk handikappolitik: Från separation till integration?. 
Förhammar. Anstaltens utveckling och innebörd. 
Förhammar, Staffan. Organiserad filantropi i Sverige under 1800-talets senare del. Scandia: Tidskrift för 
historisk forskning. Vol. 61, nr. 2, 1995: 159-196. 
Olsson. Omsorg och kontroll: En handikapphistorisk studie 1750–1930, 19-20. 
Olsson. Föreställningar om blinda, blindhet och synnedsättningar genom tre sekel.  
26  Baynton. Disability History: No Longer Hidden.  
27 SOU 1948:41. Ortoped- och vanförevårdssakkunniga. Betänkande med utredning och förslag rörande 
ortoped- och vanförevårdens organisation.  
SOU 1954:28. 1951 års vanförevårdsutredning. Vanföreanstalterna och Eugeniahemmet : riktlinjer för 
organisationen m. m. av ortoped- och spastikervården samt viss arbetsvård för partiellt arbetsföra. 
Nordiska museet. Kort historik om funktionsnedsättning.  
28 Förhammar. Svensk handikappolitik: Från separation till integration?, 63. 
29 Holme. Handikapphistoria som identitetsskapande och akademiskt projekt, 154.  
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Fokus ligger på den värmländska delen av RBU då den bildades tidigt för att vara en förening 

av detta slag. Den startades tre år innan riksorganisationen, och ett år innan 

göteborgsföreningen, som var initiativtagare till att sammanföra föreningarna under en 

riksorganisation.  Detta innebär att man i Värmland såg ett behov av en sådan här förening 30

innan frågan väckts på andra ställen, något som ger upphov till funderingar kring varför det 

var så.  

 

Uppsatsen fokuserar på organisationen gällande barn med CP-skador. RBU Värmland var 

under undersökningsperioden den enda föreningen i dess närområde vars huvudfråga var 

dessa barn, även om aktörer som Röda Korset och Värmlands landsting också visade visst 

engagemang. Uppsatsen ämnar inte att undersöka organisationen kring andra typer av 

funktionshinder såsom psykiska funktionshinder eller syn- och hörselskador, då dessa grupper 

haft andra förutsättningar och behov, varför de organiserat sig i andra föreningar av delvis 

andra anledningar. I bakgrundsdelen ägnas dessa dock utrymme för att belysa likheter och 

skillnader i dess utveckling.  

 

1.4 Teori och metod  

Undersökningen av föreningen RBU Värmland har skett genom att källmaterial analyserats i 

en kvalitativ textstudie, då det är lämpligast för att undersöka föreningar och individers motiv 

och gärningar. Analysen har utgått från Michel Foucaults maktperspektiv och feministisk 

teori.  

 

Foucaults idéer om makt har, enligt Olsson, återkommande varit relevant för de som 

intresserat sig för funktionshindrades historia, och så även i denna uppsats.  Genom verk som 31

Vansinnets historia, Övervakning och straff och Sexualitetens historia har Foucault blivit en 

av de mest inflytelserika moderna samhällsteoretikerna. Han menar att makt finns överallt och 

att den aldrig går att komma undan från, men till skillnad från hur gemene man kanske talar 

om makt som något som vissa personer, stater eller organisationer “äger”, menar Foucault att 

30 Föreningen för Rörelsehindrade barn och ungdomar Värmland. Vår historia. 
https://varmland.rbu.se/var-historia/ (Hämtad 2019-11-06) 
31 Olsson. Omsorg och kontroll: En handikapphistorisk studie 1750–1930, 16.  
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makt “utövas från oräkneliga håll och i ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer”.  32

Makt kommer alltså i denna uppsats att förstås som en mångfald av föränderliga 

styrkeförhållanden, istället för något som är förutbestämt och beständigt. I första bandet av 

Sexualitetens historia skriver Foucault även att “där makt finns, finns motstånd”.  Detta 33

motstånd menar han kan te sig på många olika sätt: det kan exempelvis vara osannolikt, 

nödvändigt eller spontant.  I uppsatsens kontext betyder detta att både staten, landstinget, 34

föreningar och läkare, men även föräldrar och barn utövar både makt och motstånd. Trots att 

det kan finnas olika styrkeförhållanden och strukturer i spel som gör utövandet av dessa 

krafter ojämlikt, är ingen enligt detta synsätt ett passivt offer, utan alla kan vid olika tillfällen 

producera såväl makt som motstånd. Det som analyseras är därför hur dessa styrkeförhållande 

förändras vid olika tillfällen och vilka som utövat makt eller motstånd under olika händelser 

och tider.  

 

Foucault anser att normalisering har varit ett av de viktigaste maktredskapen i modern tid.  35

Roddy Nilsson, docent i historia, definierar i sin bok Foucault - en introduktion, 

normalisering som “en process där individer genom ständigt upprepade fingraderade 

korrigeringar, bedömningar och olika mätningsåtgärder anpassas till ett på samma gång 

homogeniserande och individualiserande beteende”.  Avvikelser från denna norm förstås 36

alltså som något som ska motarbetas på olika sätt. Idéer kring normalisering och avvikelse är 

relevant i denna uppsats där fokus ligger på en synligt avvikande grupp, nämligen de 

rörelsehindrade. Nilssons tolkningar av Foucault kompletterar hans egenskrivna verk där det 

funnits nödvändigt. Det ska dock tas i akt att detta är tolkningar av Foucault, som dessutom 

översatts, från franska till engelska och sedan till svenska, vilket gör att detta verk inte är lika 

nära Foucaults egna idéer som hans egenskrivna verk som översatts direkt från franska till 

svenska.  

 
I analysen används dessutom feministisk teori som komplement till maktperspektivet, då det 

erbjuder en förklaring till de skilda rollerna som kvinnor och män hade inom RBU Värmland. 

32 Foucault, Michel. Sexualitetens historia 1: viljan att veta. Göteborg:  Bokförlaget Daidalos, 2002, 95 och 
103-104.  
33 Ibid., 105. 
34 Ibid., 10. 
35 Foucault. Sexualitetens historia 1: viljan att veta, 102.  
 Foucault, Michel. Övervakning och straff: fängelsets födelse, 4., översedda uppl. Lund: Arkiv, 2003, 185.  
36 Nilsson, Roddy. Foucault - en introduktion. Malmö: Égalité, 2008, 90.  
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Inslaget av feministisk teori går inte emot Foucaults tankar, då hans idéer om makt inte 

motsätter sig tankar om könsstrukturer, utan snarare poängterar att maktens förhållande kan 

påverkas och inskränkas av dessa.  Därför inkluderas bland annat Michelle Veenstras 37

förklaring av könsstereotyper och hur olika egenskaper som ofta anses vara underordnade, 

som att vara känslosam, undergiven, svag och familjeorienterad, tolkas som kvinnliga.  38

Judith Roof bidrar även hon med tankar om hur könsroller på olika sätt underordnar kvinnor, 

men också med insikter om bland annat hur kvinnor antas ha inneboende modersinstinkter.  39

Både Veenstra och Roof är professorer i engelska som specialiserat sig på feministisk teori. 

Deras idéer stärks dessutom av Peter Glick och Judith Butler, som är professorer i 

samhällsvetenskap respektive retorik och litteratur. Glick fokuserar förutom på stereotyper 

också på könsstrukturer- och hierarkier, medan Butler sammanlänkar dessa tankar om kön, 

med tankar om makt, genom sitt perspektiv på normer. För att balansera upp de nämnda 

idéerna om kvinnors stereotypiskt antagna svaghet, inkluderas även avhandlingen Bad mot 

Lort och Sjukdom : Den privathygieniska utvecklingen i Sverige 1880–1949, där Karolina 

Wiell, filosofie doktor i ekonomisk historia, istället beskriver vikten av kvinnors roll och 

styrka som vårdare och samhällsuppfostrare kring sekelskiftet 1900.   40

 

Dessa perspektiv på makt och kön har inkluderats i uppsatsen för att de kan bidra med 

förklaringar till RBU Värmlands gärning och ambition under dess startperiod. Både 

föreningens syfte, planer och faktiska handlingar kan på olika sätt göras begripliga eller 

analyseras med hjälp av Foucaults maktperspektiv. Dessutom kan kvinnornas respektive 

männens ställning i föreningen analyseras och förklaras utifrån feministisk teori. Föreningens 

organisation och gärningarnas utformning kan alltså förklaras genom inkludering av dessa 

teoribildningar, varför just dessa perspektiv har valts. 

 

37 Foucault, Michel. The essential works of Foucault, 1954-1984 Vol. 3 Power. London: Penguin, 2002, 340. 
38 Veenstra, Michelle. Gender Stereotype. I Encyclopedia of Sex and Gender, Malti-Douglas, Fedwa (red.), 
622-624. Macmillan Reference USA, Vol. 2, 2007. link.galegroup.com.bibproxy.kau.se:2048/ 
apps/doc/CX2896200262/GVRL?u=karlstad&sid=GVRL&xid=cacd444a (Hämtad 2019-12-01), 622. 
39 Roof, Judith. Gender Roles. I Encyclopedia of Sex and Gender, Malti-Douglas, Fedwa (red.), 616-622. 
Macmillan Reference USA, Vol. 2, 2007.  
 link.galegroup.com.bibproxy.kau.se:2048/apps/doc/CX2896200261/GVRL?u=karlst 
ad&sid=GVRL&xid=0ae9f7a6 (Hämtad 2019-12-01), 617 och 620.  
40 Wiell, Karolina. Bad mot Lort och Sjukdom : Den privathygieniska utvecklingen i Sverige 1880–1949. Diss., 
Uppsala universitet, 2018, 171-172. 
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I uppsatsen appliceras följaktligen Foucaults maktperspektiv och feministisk teori på RBU 

Värmlands arkivmaterial från år 1952 till 1962. Detta material bestod av fem volymer, som 

var för sig bearbetades i kronologisk ordning. Allt arkiverat material genomarbetades, men 

fokus låg främst på den del av materialet som berörde föreningens syfte och gärningar. Dessa 

aspekter av föreningen framkom i handlingarna genom till exempel citat och andra uttryck i 

mötesprotokoll och årsberättelser, samt genom korrespondens med olika aktörer. 

Handlingarna är nästan uteslutande skrivna av RBU Värmlands sittande sekreterare eller 

ordförande. För att kunna analysera RBU Värmlands syfte och gärning krävs en förståelse för 

det samhälle föreningen var verksamt i. Ord, uttryck och kontext bör därför inte tolkas utifrån 

dagens betydelser och samhälle, utan utgår från sin samtid. För att minimera risken för 

misstolkningar av dessa aspekter har både Svenska Akademiens ordlista över svenska språket 

och Svenska Akademiens ordbok använts för att förklara nutida respektive samtida begrepp, 

vilka samlats i en begreppslista. Dessutom har Statens offentliga utredningar och resten av 

forskningsläget bidragit till en förståelse av undersökningens samtid. Denna inblick i 

samtiden öppnar också upp för möjligheten att utforska generaliserbara element, alltså om 

utvecklingen i Värmland var representativ för hela Sverige, vilket görs kontinuerligt i både 

resultat- och diskussionsdelen.  

 
1.5 Källor och källkritik 

Uppsatsen utgår främst från arkivmaterial från RBU Värmland under åren 1952-1962, och har 

hämtats från Värmlands föreningsarkiv.  

 

Allt arkivmaterial från RBU Värmland under tiden 1952-1962 har undersökts. Materialet 

består av protokoll och protokollsbilagor, korrespondens, samt andra handlingar som ordnats 

efter ämne. Protokoll som studerats är från föreningens styrelsemöten, årsmöten och 

föräldramöten. Korrespondensen innehöll främst brev, tidningar och rapporter från RBU:s 

riksförbund, och bland de övriga handlingarna var endast föreningens initiala stadgar 

relevanta för uppsatsens tidsperiod. Dessa olika källor används för att utvinna information 

kring vad föreningen ansåg att deras syfte skulle vara, men även för att granska föreningens 

verksamhet. Handlingarnas omfattning varierade från möte till möte och år till år, vilket inte 

nödvändigtvis speglar vidden på föreningens engagemang eller gärning, utan även kan bero 

på vem som nedtecknat eller arkiverat materialet. Det finns dock protokoll från både årsmöten 
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och andra möten sparade från samtliga studerade år, vilket innebär att underlaget var 

tillfredsställande för undersökningen.  

 

Inget tyder på att källmaterialets äkthet behöver ifrågasättas i någon större utsträckning. 

Föreningens sekreterare och ordförande, som nedtecknat majoriteten av materialet, har inget 

synbart motiv till att förfalska materialet. Dock har materialet både nedtecknats och arkiverats 

av föreningen själva, vilket gör att det skulle kunna vara tendensiöst, i den mening att de 

skulle kunna ha framhävt sin egen insats på ett överdrivet sätt eller på andra sätt vinklat 

innehållet. Dock framhålls positiva insatser som andra organisationer samt privatpersoner 

gjort i protokollen, samtidigt som de stundtals nedtecknar negativt klingande uttalanden om 

deras egen förening, som att de “inte gjort så stort väsen av sig under sitt första 

verksamhetsår”, vilket antyder att de inte framhävt sig själva på ett oberättigat sätt.   41

 

Protokollen är nedskrivna i samband med de möten som de handlar om, alltså är det nära 

händelserna i hänseende av tid och rum. Detta minskar risken för glömska och förvridna 

minnen. I årsberättelserna ökar avstånd i tid och rum någon, eftersom de nedtecknades efter 

det avslutade kalenderåret, vilket minskar dess tillförlitlighet något. Det kan dessutom antas 

att källmaterialet inte inkluderar alla föreningens motiv, händelser och gärningar, och därför 

inte ger en heltäckande bild, men det är en rimlig slutsats att författarna har innefattat 

händelser och annat som varit av större vikt.  

 

Materialet som studerats kan inte heller garanteras vara representativt för hela 

handikapprörelsen på denna tid, eller ens för alla föreningar inom RBU, utan menar snarare 

att bidra med en inblick i hur organisationerna kunde skapas och operera. Denna inblick kan 

dock, med hjälp av tidigare forskning, användas till att undersöka mer generella mönster och 

tendenser.  

 

41 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1. Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) 
i Värmland. Ref: SE/FAS/FA_671-1, Föreningsarkivet Värmland, “Brev till Medlemmarna av Värmlands läns 
förening för utvecklingsstörda barn”. 
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1.6 Begrepp 

Begreppslistan menar förklara viktiga begrepp, enligt hur Svenska Akademiens ordlista över 

svenska språket och Svenska Akademiens ordbok definierat dem, med tillägg från andra källor 

vid behov.  

 

Nutida begrepp från Svenska Akademiens ordlista över svenska språket:  

- Cerebral Pares (CP) - “en sjukdom som orsakats av en tidig hjärnskada och som 

yttrar sig i muskelförlamningar och andra motoriska störningar”.  42

- Funktionshindrad - “fysiskt eller psykiskt handikappad”.  43

- Handikapp - “fysiskt eller psykiskt funktionshinder”.   44

- Rörelsehindrad - person “som har starkt nedsatt rörelseförmåga och vanligen sitter i 

rullstol”.  45

Begreppen funktionshinder och handikapp tolkas ha samma betydelse i uppsatsen, medan 

rörelsehindrad endast inkluderar fysiska handikapp, varav Cerebral Pares är en typ. 

 

Samtida begrepp som enligt Svenska Akademiens Ordbok med flera använts under 

undersökningsperioden:  

- CMR - Under en tid kallades Cerebral Pares för centralmotoriska rubbningar i Sverige, 

vilket förkortades CMR.   46

- Spastiker - “person som visar spasticitet i vissa muskelgrupper”.  Spasticitet hos barn 47

framkommer främst vid Cerebral Pares.   48

- Utvecklingshämmad - person “som har hämmats i sin utveckling”.  I uppsatsens 49

kontext beskriver ordet främst CP-skadade och andra rörelsehindrade.  

42 Svenska akademiens ordlista över svenska språket. CP. Fjortonde upplagan. Stockholm: Svenska akademien, 
2015. https://svenska.se/ (Hämtad 2019-11-05) 
43 Ibid., Funktionshindrad. 
44 Svenska akademiens ordlista över svenska språket, Handikapp. 
45 Ibid., Rörelsehinder. 
46 Korrespondens 1956-1986 E1:1, “CMR-nytt: tidskrift för Sveriges föräldraföreningar för cmr-(spastiska)- 
barn, Nr 1, 1956”, 12-13. 
47 Svenska akademiens ordlista över svenska språket. Spastiker.  
48 Tedroff, Kristina. Behandling av spasticitet kan ge bättre vardagsliv. Läkartidningen. 2013-04-09. 
http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=19473 (Hämtad 2019-11-07) 
49 Svenska akademiens ordbok. Ut-. Stockholm: Svenska akademien, 2013. https://saob.se (Hämtad 2019-11-05) 
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- Utvecklingsstörd - person med försenad eller störd utveckling, eller 

förståndshandikappad.  I uppsatsens kontext benämner de dock barn som idag endast 50

skulle ses som rörelsehindrade, som utvecklingsstörda.  

- Vanför - rörelsehindrad, fysiskt handikappad.   51

Begreppen CMR, spastiker, utvecklingshämmad och utvecklingsstörd tolkas alla vara olika 

benämningar för Cerebral Pares i uppsatsen, dock används även ordet utvecklingsstörd i 

betydelse förståndshandikappad i bakgrundsdelen. Vanför tolkas ha samma betydelse som 

rörelsehindrad. Alla dessa olika benämningar med samma betydelse speglar situationen i 50- 

och 60-talens Sverige, där engagemanget för CP-skadade personer endast pågått under en 

kortare tid och benämningar inte ännu var bestämda och liktydiga i hela landet. Både Claes G. 

Olsson och statens utredning om ortoped- och vanförevårdens organisation beskriver hur 

benämningarna har spelat stor roll för hur funktionshindrade betraktats och bemötts, men även 

hur de flesta av dessa ord med tiden kom att få en negativ och nedvärderande betydelse, vilket 

också varit en anledningen till varför de bytts ut.  I statens utredning står det dessutom att 52

utredarna inte tror att ordens status kommer förbättras förrän “begreppens realinnehåll 

förändras genom medicinska och sociala åtgärder”.  Begreppen ansågs alltså spegla den 53

nedvärderade position som funktionshindrade hade i samhället.  

  

50 Svenska akademiens ordbok. Ut-. Stockholm: Svenska akademien. 
51 Ibid., Van-.  
52 Olsson. Omsorg och kontroll: En handikapphistorisk studie 1750–1930, 19-20. 
SOU 1948:41. Ortoped- och vanförevårdssakkunniga. Betänkande med utredning och förslag rörande ortoped- 
och vanförevårdens organisation, 5-6. 
53 SOU 1948:41. Ortoped- och vanförevårdssakkunniga. Betänkande med utredning och förslag rörande 
ortoped- och vanförevårdens organisation, 5-6. 
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2 Bakgrund 
2.1 Handikapprörelsens föreningar  

Under 1800-talet och första hälften av 1900-talet var ett liv på institution det enda alternativet 

för de flesta personerna med olika fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.  Individer 54

med olika rörelsehinder, som på denna tid kallades vanföra, var inget undantag, utan många 

av dessa personer hamnade på så kallade vanföreanstalter. På dessa anstalter bedrevs 

skolgång, sjukgymnastik och ortopedi, med målet att de vanföra skulle kunna bli 

självförsörjande.  Det fanns redan på denna tid idéer om att individer med 55

funktionsnedsättningar skulle stöttas av samhället, men det ansågs att detta gjordes bäst 

genom att sätta dessa personer i arbete, varför de flesta anstalter och skolor för 

funktionshindrade syftade till just det. Det är med bakgrund i denna institutionspolitik som 

handikapprörelsen utvecklades. Holme menar att rörelsen var ett försök att bli delaktig i 

sådant som man tidigare uteslutits från, alltså att få bestämma och forma sitt eget liv.  56

  

De första föreningarna inom handikapprörelsen etablerades redan på 1800-talet, då De 

dövstummas förening och De blindas förening inledde sin verksamhet.  Dessa var så kallade 57

patientföreningar, som främst bestod av funktionshindrade.  De etablerades i anknytning till 58

de specialskolor som också inrättades för detta klientel under 1800-talet, varav Institutet för 

Blinda och Dövstumma, senare Manillaskolan, var den första som inrättades, år 1809.  Dessa 59

föreningar lyckades “ta plats i det offentliga rummet” och kunde på så sätt försöka påverka 

politiken så att funktionshindrade kunde få utökade möjligheter till delaktighet, egen 

försörjning och frihet.  De döva respektive blinda barnen var också de första grupperna av 60

funktionshindrade att få skolplikt, vilket lagstadgades 1889 för döva barn och 1896 för blinda 

barn.  61

 

54 Holme. Handikapphistoria som identitetsskapande och akademiskt projekt, 155.  
55 Ibid., 147.  
56 Ibid., 155.  
57  Bengtsson, Staffan. Arbete för individen och samhället. I Utanförskapets historia: om funktionsnedsättning 
och funktionshinder, Engwall, Kristina och Larsson, Stig (red.), 45-58. Lund: Studentlitteratur, 2012, 53.  
58 Handikapprörelsen. Nationalencyklopedin. 
59 Olsson. Föreställningar om blinda, blindhet och synnedsättningar genom tre sekel, 62.  
60 Bengtsson. Arbete för individen och samhället, 53.  
61 Nordiska museet. Kort historik om funktionsnedsättning.  
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Föreningar som berörde personer med psykiska funktionsnedsättningar uppstod också under 

1800-talet, då exempelvis Föreningen för sinnesslöa barns vård bildades 1869.  Även denna 62

förening verkade i närhet till anstalter och sinnesslöskolor.  För personer med 63

utvecklingsstörning, som är en psykisk funktionsnedsättning, var 50- och 60-talen, liksom för 

de rörelsehindrade, en tid av förändring. Föreningen för barn, unga och vuxna med 

utvecklingsstörning, efterföljare till den sistnämnda föreningen, bildades nämligen på 50-talet, 

medan det under 60-talet kom ett flertal nya lagar som tillförde bättre villkor för denna grupp, 

bland annat fick alla utvecklingsstörda barn skolplikt.  Föreningen För barn, unga och vuxna 64

med utvecklingsstörning är verksam än idag.    65

 

För de rörelsehindrade individernas sak fanns också ett antal föreningar. 1882 grundades det 

filantropiska Sällskapet Eugeniahemmet som tidigt utvecklades till en institution för 

ortopedisk behandling och utbildning.  Miljöerna på specialskolor och hem som 66

Eugeniahemmet präglades av hård disciplin och har beskrivits som kärlekslösa, vilket ofta 

lyfts som en av flera anledningar till att föräldrar ville behålla sina barn i hemmet, något som i 

förlängningen bidrog till bildandet av föräldraföreningar.  Föreningen för Bistånd åt Vanföra 67

och Lytta tillkom även den i slutet av 1800-talet och var också av filantropisk karaktär. Vid 

vanföreanstalterna uppstod senare patientföreningar som främst bestod av rörelsehindrade.  68

Kamratföreningen De Vanföras Väl, som bildades 1923, är ett exempel på en sådan 

patientförening, vilken fortfarande är aktiv under namnet DHR.  69

 

Föreningarna som var föregångare till uppsatsens intresseområde var alltså antingen av 

filantropisk karaktär eller patientföreningar. Filantropin menade främst att hjälpa utsatta 

grupper genom att exempelvis bereda dem vård, utbildning eller ekonomiskt stöd, och 

62 Barow, Thomas. Inkludering och exkludering i sinnesslövården 1878-1954. I Utanförskapets historia: om 
funktionsnedsättning och funktionshinder, Engwall, Kristina och Larsson, Stig (red.), 83-98. Lund: 
Studentlitteratur, 2012, 85.  
63 Ibid., 86.  
64 Lind, Judith. Föräldrainflytande och barnets bästa. I Utanförskapets historia: om funktionsnedsättning och 
funktionshinder, Engwall, Kristina och Larsson, Stig (red.), 99-112. Lund: Studentlitteratur, 2012, 106.  
Nordiska museet. Kort historik om funktionsnedsättning.  
65 Lind. Föräldrainflytande och barnets bästa, 108.  
66 Förhammar. Organiserad filantropi i Sverige under 1800-talets senare del, 168. 
67 Nordiska museet. Kort historik om funktionsnedsättning.  
68 Handikapprörelsen. Nationalencyklopedin. 
69 Ibid.  
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definierades av det enskilda initiativet och frivilliga bidrag.  I dessa föreningar hade kvinnor 70

ofta en särställning, då de inom filantropin kunde “delta i samhällsarbetet på socialt 

accepterade villkor”, vilket de på denna tid inte kunde göra inom exempelvis politiken.  71

Patientföreningarna arbetade istället med intressepolitik, och försökte, som tidigare nämnt, 

skapa förbättrade möjligheter till delaktighet, egen försörjning och frihet.  72

 

1952 bildades föreningen som denna uppsats kretsar kring, nämligen det som kom att bli RBU 

Värmland.  1955 blev föreningen en del av riksförbundet, som kom igång samma år på 73

initiativ av en föräldraförening i Göteborg. Riksförbundet kallades då Centralstyrelsen för 

Sveriges föräldraföreningar för CMR-barn . I sin egen historik nämner RBU:s riksförbund 74

att föräldrarna länge var ensamma i kampen för sina barn, samt att de blev rådda att lämna 

bort sina rörelsehindrade barn och låta dem växa upp på vanföreanstalter.  Det var under 75

dessa förutsättningar som behovet av att organisera sig i föreningar växte fram hos 

föräldrarna.  Under 1950-talet skedde denna utveckling samtidigt som läkare och 76

sjukgymnaster “börjat intressera sig för CP-skadade barns situation, och så småningom även 

för barn med andra diagnoser”. Riksförbundet menade att föreningarna inom organisationen 

främst skulle stötta föräldrarna i deras situation och fungera som en länk mellan föräldrar och 

sjukvårdspersonal.  Dessutom var det tänkt att föreningen skulle föra de “uppväxande 77

spastikernas talan, att arbeta på en social lösning av deras behov i fråga om utbildning och den 

framtida inpassningen i samhället och det sociala livet”.  Det sammantagna målet 78

sammanfattades följande:  

- Inte ett enda spastiskt barn utan behandling, 
- Inte ett enda spastiskt skolbarn utan förstklassig skolundervisning, 
- Inte en enda spastiker utan möjligheter att utbilda sig i något yrke, hur lätt det än må 

vara,  

70 Holme. Konsten att göra barn raka: ortopedi och vanförevård i Sverige till 1920, 164. 
71 Ibid., 103.  
72 Bengtsson. Arbete för individen och samhället, 53.  
73 Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Värmland. Vår historia.  
74 Föreningen för Rörelsehindrade barn och ungdomar Göteborg. RBU:s historia. 
https://goteborg.rbu.se/om-rbu-goteborg/rbus-historia/ (Hämtad 2019-12-01) 
75 Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Historia. https://rbu.se/oganisation/historia/ (Hämtad 
2019-11-08) 
76 Ibid.  
77 Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Historia.  
78 Korrespondens 1956-1986 E1:1, “CMR-nytt: tidskrift för Sveriges föräldraföreningar för cmr-(spastiska)- 
barn, Nr 1, 1956”, 3. 
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- Inte en enda spastiker utan utsikt till en socialt tryggad framtid!   79

 

Den som var mest drivande i arbetet med att starta föreningen RBU Värmland var överläkaren 

för psykiatrisk barnavård, Thorsten Thysell, som under en längre tid varit intresserad av de 

spastiska barnens vård.  Tidigt fick han med sig flera landstingsantällda och några föräldrar.  80 81

I arbetsstadiet kallades föreningen Värmlands läns förening för främjande av 

utvecklingshämmade barns vård, men namnet byttes innan föreningens officiella startpunkt ut 

till Värmlands läns förening för utvecklingsstörda barn.  Trots att barnen i föreningens namn 82

kallades utvecklingsstörda användes den benämningen sällan i föreningens protokoll, och det 

är tydligt att föreningen inte skapades för de som kallas utvecklingsstörda idag, utan för barn 

med den diagnos som idag kallas Cerebral Pares.  1959 bytte föreningen namn till Värmlands 83

läns föräldraförening för CP-barn, för att stämma överens med riksorganisationens nya namn 

Riksorganisationen Sveriges föräldraföreningar för CP-barn. Under en kort period kallades 

föreningen i Värmland även för Föreningen för CP-skadade i Värmlands län, för att sedan 

1973 byta till det namn som används idag, nämligen Föreningen för Rörelsehindrade Barn 

och Ungdomar Värmland.   84

 

Trots de många olika namnen som föreningen haft under åren är det tydligt att föreningen från 

sin start främst fokuserat på barn med CP-skador, vilket var fallet fram till 70-talet då man i 

samband med det sista namnbytet även bjöd in familjer till barn med andra rörelsehinder.  85

Att 50- och 60-talen var en föränderlig tid för handikapprörelsen speglas bland annat i det 

faktum att benämningen på diagnoserna och föreningen förändrades flertalet gånger under 

denna förhållandevis korta tid. Idag har RBU cirka 10 000 medlemmar och består av 37 

region- och lokalföreningar, varav RBU Värmland är en av dem.  86

 

79 Korrespondens 1956-1986 E1:1, “CMR-nytt: tidskrift för Sveriges föräldraföreningar för cmr-(spastiska)- 
barn, Nr 1, 1956”, 3. 
80 Ibid., 12-13. 
81 Föreningen för Rörelsehindrade barn och ungdomar Värmland. Vår historia.  
82 Handlingar ordnade efter ämne 1952-2011 F1:2. Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) i 
Värmland. Ref: SE/FAS/FA_671-1, Föreningsarkivet Värmland, “Utkast till stadgar för Värmlands läns förening 
för främjande av utvecklingshämmade barns vård”. 
 Föreningen för Rörelsehindrade barn och ungdomar Värmland. Vår historia.  
83 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1.  
84 Föreningen för Rörelsehindrade barn och ungdomar Värmland. Vår historia.  
85 Ibid.  
86 Föreningen för Rörelsehindrade barn och ungdomar. Historia.  
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Alla dessa organisationer som på olika sätt berörde funktionshindrade skapades självfallet 

med ett syfte. Dessa syften kan ha varierat från förening till förening, men oavsett kan dessa 

organisationer, enligt Foucaults tankar, klassas som maktredskap.  De funktionshindrade, 87

deras anhöriga, filantroper och andra valde att organisera sig istället för att 

handlingsförlamade sitta och vänta på förändring. Trots att motiven bakom olika handlingar 

kan ha skiftat, var dessa individer på olika sätt delaktiga i en utveckling som betydde att 

funktionshindrade personer och deras familjer fick utökad kontroll och makt över sina liv. 

Föreningarna kan alltså klassas som maktredskap, vilket också är hur de kommer att tolkas i 

nästföljande avsnitt.  

 

2.2 Diagnosernas historia 

Funktionshinders och olika diagnosers förekomst har varierat och förändrats över tid.  Från 88

och med slutet av 1800-talet kom fler och fler barn med funktionshinder att överleva sina 

barndomsår.  Detta berodde bland annat på att en större tillgång till mat gjorde att fler 89

människor klarade sig från svält och därmed fick en större motståndskraft mot olika 

infektioner.  Även sjukvårdens förbättrade kunskaper inom exempelvis pediatrik och 90

mödravård gjorde att konsekvenserna av medfödda skador kunde minskas, och ibland kunde 

skadorna förebyggas helt.  Dessutom fick man under 1900-talets senare del kunskap om hur 91

mödrars alkohol- och drogvanor kunde påverka foster, vilket också har kunnat förebygga 

vissa funktionshinder.  Fosterdiagnostik och ökad tillgång till abort har även det gjort att 92

vissa diagnoser har minskat, däribland Downs syndrom vars förekomst hos nyfödda barn i 

Sverige sedan 70-talet har halverats.  93

 

Vårdens utveckling har alltså förändrat funktionshinders förekomst och konsekvenser. I denna 

uppsats ligger fokus främst på diagnosen Cerebral Pares, förkortad CP. CP är en hjärnskada 

som kan uppstå i fosterstadiet om inte hjärnvävnaden växer som den ska, men den kan även 

bero på komplikationer eller syrebrist vid förlossningen, och ibland uppstår skadan även till 

87 Foucault. Sexualitetens historia 1: viljan att veta, 103. 
88 Bengtsson Levin och Nelson. Orsaker till funktionshinder och deras förändring över tid, 105. 
89 Ibid., 120. 
90 Ibid. 
91 Ibid., 120-121. 
92 Ibid., 122.  
93 Ibid., 123.  
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följd av olyckor eller infektioner under barnens två första år.  En CP-skada påverkar 94

rörelseförmågan på olika sätt, ofta har personer med diagnosen muskelspänningar, alltså 

spasticitet, men det kan även påverka andra delar av kroppen och hjärnan.  Vissa personer 95

med CP har även ett intellektuellt funktionshinder, men majoriteten har det inte, tvärtemot vad 

många trodde när diagnosen började uppmärksammas.  Medan vissa diagnoser minskar är 96

detta ett funktionshinder som istället blir vanligare. Idag kan vården nämligen få barn att 

överleva från vecka 25, vilket dock har komplikationen att vissa av dessa för tidigt födda barn 

får funktionshinder.  Just på grund av att för tidigt födda barn kan räddas tidigare och 97

tidigare, ökar antalet CP-skadade barn sedan 70-talet i Sverige.   98

 

  

94 Vårdguiden. Cerebral Pares- CP. 
https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/nerver/cerebral-pares--cp/ (Hämtad 
2019-12-16). 
95 Ibid. 
96 Ibid.  
 Korrespondens 1956-1986 E1:1, “CMR-nytt: tidskrift för Sveriges föräldraföreningar för cmr-(spastiska)- barn, 
Nr 1, 1956”, 12-13. 
97 Bengtsson Levin och Nelson. Orsaker till funktionshinder och deras förändring över tid, 123. 
98 Neuro. Förekomst och orsaker av cerebral pares (cp).  
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3 Resultat 
Resultatdelen syftar till att besvara uppsatsens huvudfråga: lyckades RBU Värmland att fylla 

sitt initiala syfte under sin första verksamma tid? I första avsnittet undersöks därför 

föreningens initiala syfte och ambition. Därefter undersöks föreningens verkan för vård och 

behandling, samt deras verkan för stöd och upplysning, vilket möjliggör att besvara 

huvudfrågan.  

 

3.1 Föreningens initiala syfte och ambition  

Den 24 oktober 1952 träffades omkring 30 personer på sjuksköteskeskolan vid 

centrallasarettet i Karlstad för att diskutera bildandet av en förening “med uppgift att främja 

vård och behandling av hjärnskadade barn”.  Detta kom att bli början av RBU Värmlands 99

historia. Överläkaren Thorsten Thysell hade länge visat ett stort intresse för vården av dessa 

barn, och det var även han som var en av de framträdande initiativtagarna vid föreningens 

bildande.  Förutom Thysell var även landstingsanställda, sjukhuspersonal samt föräldrar till 100

CP-skadade barn delaktiga i bildandet av RBU Värmland.  Föreningens styrelse bestod 101

främst av män under de första åren, vilket speglade samhället i stort, där män oftare innehaft 

olika maktpositioner som ordförandeposter, chefsjobb och dylikt.  Eftersom endast titel och 102

namn finns med i föreningens protokoll, är det dock omöjligt att urskilja hur stor andel av 

medlemmarna som var anhöriga till barn med rörelsehinder och hur många som snarare hade 

ett filantropiskt eller yrkesmässigt intresse för gruppen. Tydligt är det dock att personerna 

fann, oavsett sin koppling till barnen, att det fanns ett behov av att organisera sig, och då det 

inte fanns någon förening av detta slag i närområdet, bildades det som kom att bli RBU 

Värmland.  

 
1952 skrevs ett utkast till stadgar för föreningen. Utkastet belyser flera anledningar till varför 

föreningen startades och vilket syfte den tänktes fylla;  

§1. Föreningens uppgift är att befodra de utvecklingshämmade barnens intressen samt verka 
för att de hjälpas att så långt som möjligt övervinna sina hämningar. 

99 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Protokoll 24/10 1952”.  
100 Korrespondens 1956-1986 E1:1, “CMR-nytt: tidskrift för Sveriges föräldraföreningar för cmr-(spastiska)- 
barn, Nr 1, 1956”, 3. 
101 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Protokoll 24/10 1952”.  
102 Glick, Peter. Sexism, Role Of Power In. I Encyclopedia of Power, Dowding, Keith (red.), 599-600. Thousand 
Oaks: Sage Publications, Inc., 2011. doi: 10.4135/9781412994088.n331 (Hämtad 2019-12-01), 2. 
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§2. Sin uppgift vill föreningen fylla genom: 
- att sprida kunskap om utvecklingshämmningarnas natur och orsaker, om vikten av att 

utvecklinghämmade barn få sakkunnig vård och de hjälpsmöjligheter, vilka stå de 
utvecklinghämmade barnen till buds; 

- att verka för förbättrade vård- och behandlingsmöjligheter av de utvecklingshämmade 
barnen; 

- att lämna föräldrar till utvecklinghämmade barn upplysningar och råd; samt 
- att på andra lämpliga sätt verka för föreningens syfte. 

§3. Föreningen är en sammanslutning av föräldrar till utvecklingshämmade barn och övriga 
för dess syfte intresserade personer.  103

Det är tydligt att föreningen hade konkreta mål med sin verksamhet, som kan sammanfattas 

med att de ville verka för att förbättra barnens vård och behandling, samt öka kunskapen om 

de så kallade utvecklingshämmningarna, främst hos barnens föräldrar. Under ett annat möte 

sammanfattar de också föreningens syfte och ambitioner med att föreningen skulle vara “ett 

stöd för föräldrarna till utvecklingshämmade barn och ett forum för diskussion av aktuella 

frågor rörande de utvecklingshämmade barnens vård och behandling”.  De två aspekterna av 104

föreningen är även här tydligt, den ska å ena sidan arbeta för vård och behandling av barnen, 

men även vara till nytta för föräldrarna på olika sätt.  

 

Föreningens syfte kan tolkas som ett redskap för att barnen och deras föräldrar ska få större 

makt över sina egna liv. Det kan tolkas på detta sätt eftersom barnen genom behandling bland 

annat fick mer kontroll över sina kroppar, och då kroppen enligt Foucault är ett 

maktmaskineri kan det tolkas som att de förbättrar sin maktposition.  I föräldrarnas fall 105

handlar det snarare om att de genom att få kunskap kunde få utökad makt, eftersom dessa två i 

Foucaults ögon är starkt förbundna.   106

 

3.1.1 Ambitioner för vården  

Föreningen i Värmland menade som sagt att verka för en förbättrat vård och behandling av 

utvecklingshämmade eller CP-skadade barn, och hur och varför de planerade att göra det 

beskrivs nedan. Redan vid bildandet av föreningen uttryckte överläkare Thysell att föreningen 

borde “söka intressera landstinget att anställa en sjukgymnast med uppgift att behandla 

103 Handlingar ordnade efter ämne 1952-2011 F1:2, “Utkast till stadgar för Värmlands läns förening för 
främjande av utvecklingshämmade barns vård”.  
104 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Protokoll 4/11 1952”. 
105 Foucault. Övervakning och straff: fängelsets födelse, 138-140. 
106 Nilsson. Foucault - en introduktion, 84.  
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barnen”.  Vid nästa möte uttalade Thysell samma åsikt, men lade denna gång till att 107

föreningen dessutom borde sträva efter att få landstinget att anställa en terapeut och 

talpedagog för barnens räkning.  Av dessa yrkeskunniga personer som skulle kunna vara av 108

nytta för föreningens barn, framhålls särskilt behovet av en talpedagog.  Dessa uttalanden 109

visar att det, åtminstone i Thysells ögon, fanns brister inom vården av dessa barn då det 

saknades yrkeskunniga personer inom flera områden som var av vikt för dem. Dessutom visar 

det att han, och kanske andra med honom, var av åsikten att denna vård borde bekostas med 

allmänna medel. 

 

Under den berörda tidsperioden fanns det i Sverige inga konkreta uppgifter om hur många 

funktionshindrade som fanns i landet, vilket gjorde att det var svårt att bedöma och utreda om 

den befintliga vården var tillräcklig eller inte.  Detta var också fallet i Värmland, då en 110

inventering 1954 chockade både RBU Värmland och landstinget.  Samtidigt som det 111

uppdagades att vårdbehovet var större än man trott, kom det fram att sjukvården i Värmland 

inte längre hade kapaciteten att ta emot ett enda spastiskt barn.  Överläkare Thysell 112

meddelade nämligen på årsmötet att avdelningen för psykiatrisk barnavård var överbelastad 

och inte kunde fullgöra sina uppgifter.  Inte ens den knappa vård som tidigare erbjudits 113

kunde fortlöpa. Detta gjorde att föreningen ansåg att de var tvungna att ta saken i egna händer, 

varför tankarna om att skapa ett eget behandlingshem tidigt väcktes i föreningen.  114

 

Vården och behandlingen av de CP-skadade barnen var alltså bristfällig, då de varken hade 

tillräckligt med personal eller resurser. Även bildandet av föreningen i sig tyder på detta, då 

det rimligtvis inte skulle behövas en förening som skulle verka för förbättrad vård av barnen 

om det inte ansågs finnas brister inom den befintliga vården. Dessa brister verkar inte enbart 

märkas i Värmland, då även statens utredning redovisade att “landet intill de allra senaste åren 

knappast haft några särskilda resurser för vård av spastiska barn”.  Detta, sammantaget med 115

107 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Protokoll 24/10 1952”.  
108 Ibid., “Protokoll 4/11 1952”. 
109 Ibid., “Protokoll 27/4 1953”.  
110 Holme. Konsten att göra barn raka: ortopedi och vanförevård i Sverige till 1920, 274. 
111 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Protokoll årsmöte 28/5 1954”.  
112 Ibid.  
113 Ibid.  
114 Ibid.  
115 SOU 1954:28. 1951 års vanförevårdsutredning. Vanföreanstalterna och Eugeniahemmet : riktlinjer för 
organisationen m. m. av ortoped- och spastikervården samt viss arbetsvård för partiellt arbetsföra, 285. 
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de faktum att CP-skador blev allt vanligare och skulle komma att bli det fram till idag, på 

grund av bland annat utveckling inom vården, påverkade självklart också organisationen kring 

dessa barn.  I takt med att barnantalet ökade, skulle också de anhöriga och därmed 116

potentiella föreningsmedlemmarna bli fler, samtidigt som de befintliga resurserna skulle räcka 

för ännu fler barn, vilket gjorde att organisering blev allt viktigare för att kunna påverka 

politiken och hjälpa barnen.  

Föreningens tankar om att försöka påverka landstinget till att anställa olika personer, och även 

skapa egna behandlingshem, kan tolkas som en ansats att omfördela de styrkeförhållanden, 

som Foucault menar att makt utgör i olika sammanhang.  Försöket kan även ses som ett 117

motstånd till landstingets eller statens makt, och en ansats till att förbättra sin egen, alternativt 

de CP-skadade barnens, maktposition.  Dock var flera i föreningens styrelse anställda av 118

landstinget, vilket kan tolkas motsäga tesen om motstånd. Dessa personers engagemang kan i 

sådana fall ses som försök att förbättra sin maktposition i yrkeslivet, då föreningen i uppsatsen 

anses vara ett maktredskap. 

3.1.2 Ambitioner rörande föräldrarna 

Föreningens stadgar och ovanstående protokoll tyder på att det fanns ett behov i det samtida 

Värmland av att förbättra vården av dessa barn, men även att det fanns ett behov av stöd och 

upplysning för föräldrarna. I denna del utforskas varför de ansågs behöva stöttning, men 

också hur man planerade att genomföra det i föreningens initiala skede. Eftersom många av de 

som vid denna tiden var aktiva i föreningens styrelse inte var föräldrar, är det dock svårt att 

säga om föräldrarna själva ansåg att de behövde stöd och upplysning, eller om det snarare var 

sjukvårdspersonal eller landstingsanställda som tyckte det. Thysell uttryckte under ett möte i 

oktober 1952 att “föreningen borde samla föräldrarna till föredrag och diskussioner angående 

olika problem rörande vården och fostran av barnen”, vilket tyder på att åtminstone han tyckte 

att föräldrarna behövde hjälp med att vårda och fostra sina barn.  Under samma möte 119

vittnade även gymnastikdirektören om föräldrarnas behov av en förening av denna sort, då 

hon menade att “barnens föräldrar behövde ett forum för sina gemensamma  

116 Bengtsson Levin och Nelson. Orsaker till funktionshinder och deras förändring över tid, 123. 
Neuro. Förekomst och orsaker av cerebral pares (cp).  
117 Foucault. Sexualitetens historia 1: viljan att veta, 104.  
118 Eivergård, Mikael. Frihetens milda disciplin: normalisering och social styrning i svensk sinnessjukvård 
1850-1970. Diss., Umeå universitet, 2003, 16. 
119 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Protokoll 24/10 1952”.  
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angelägenheter”.  Tankar om att stötta och upplysa föräldrarna framkom sedan under flera 120

möten.  Anledningen till att de ansågs vara i behov av stöd var att det fanns “stora 121

svårigheter, som vore förknippade med skötseln av dessa barn och som i många fall medfört, 

att föräldrarna blivit totalt utslitna”.  Dessutom kan behovet av stöd tolkas vara en reaktion 122

på det som RBU kallar olämpliga föräldraatittyder, vilket överdriven hänsyn och dess motsats 

ansågs vara.  I det första numret av riksorganisationens tidning CMR-nytt framhålls 123

nämligen att spastiska barn har ett “lika stort behov av kärlek och ömhet som andra barn” och 

att “barnet skall känna, att det accepteras som en del av familjen”.  Detta tyder på att dessa 124

saker inte var självklarhet, och behovet av stöd och utbildning kan tolkas härstamma från 

detta också, då föreningen kontinuerligt framhöll den stora vikten av föräldrarnas inställning 

för barnens välgång.   125

 

Tankarna om att erbjuda stöttning och upplysning till föräldrarna kan utifrån ett 

maktperspektiv tolkas på flera sätt. När det kommer till upplysning är å ena sidan är kunskap 

och makt enligt Foucaults tankar tätt sammanbundna, vilket gör att föräldrarnas utökade 

kunskap också kunde betyda utökad makt.  I det fallet bidrar Thysell och andra till deras 126

förbättrade maktposition genom att de delar med sig av sin kunskap. Å andra sidan kan det 

tolkas som att de som ger föräldrarna stöd och utbildning utökar sin kontroll över dem, då de 

bestämmer vad och hur de ska lära sig, vilket snarare skulle innebära att de förbättrade sin 

egen maktposition enligt Foucaults synsätt.  Föräldrarnas organisering i stort kan även den 127

tolkas på olika sätt utifrån ett maktperspektiv. För samtidigt som föräldrarna genom sin 

organisering kom att utgöra en maktfaktor, organiserade de sig inom en förening som främst 

styrdes av landstingsanställda och sjukvårdspersonal. Även om föräldrarna fick utökad makt 

var det alltså under dessa personers kontroll.  På grund av rådande samhällshierarkier var 128

maktrelationen mellan landstings- och sjukvårdanställda och barnens föräldrar troligtvis inte 

120 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Protokoll 24/10 1952”.  
121 Ibid., “Protokoll 4/11 1952”. 
122 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Brev till Medlemmarna av Värmlands läns förening för 
utvecklingsstörda barn”.  
123 Korrespondens 1956-1986 E1:1, “CMR-nytt: tidskrift för Sveriges föräldraföreningar för cmr-(spastiska)- 
barn, Nr 1, 1956”, 12-13. 
124 Ibid.  
125 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Protokoll 6/12 1952”.  
126 Nilsson. Foucault - en introduktion, 84.  
127 Foucault. Övervakning och straff: fängelsets födelse, 138-140. 
128 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Protokoll 24/10 1952”.  
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heller jämlik, utan det är troligt att den senare missgynnades. Kvinnor har enligt Butler varit 

systematiskt underordnade i många samhällen och situationer, vilket lett till att könen ofta 

tolkats som motsatspar där exempelvis mäns styrka eller intelligens måste åtföljas av kvinnors 

svaghet eller brist på intelligens.  Detta gör att det går att anta att mödrar och andra kvinnor 129

var strukturellt missgynnade på grund av deras kön, medan läkare enligt Foucault hade hög 

status och på så sätt också ofta var överlägsen i maktrelationer.   130

 
3.1.3 Sammanfattning 

Föreningen, som senare kom att kallas RBU Värmland, startades 1952 av en grupp 

sjukvårdspersonal, landstingsanställda och föräldrar. Föreningen bildades för att verka för 

förbättrade vård- och behandlingsmöjligheter av i synnerhet CP-skadade barn.  Dessutom 131

skulle föreningen ge stöttning, upplysningar och råd till barnens föräldrar.  Anledningen till 132

att föreningen skulle arbeta med just dessa frågor var att det fanns brister i det samtida 

Värmland och Sverige när det kom till dessa punkter. Barnens behandling var bristfällig då 

det varken fanns tillräckligt med personal eller lokaler för att vårda dem, varför föreningen 

bland annat planerade att starta egna behandlingshem. Vidare ansågs föräldrarna ha 

bristfälliga kunskaper och otillräckligt stöd utifrån för att kunna hantera svårigheterna som 

förekom i vården av deras barn, vilket man ville få rätt på genom att erbjuda kurser och annat 

som kunde vara av hjälp. Föreningen ämnade att förbättra förutsättningarna för barnen och 

deras föräldrar, vilket var varför föreningen grundades. Genom föreningens grundande 

förändrades maktrelationerna, och det kan tolkas som att alla parter på något sätt förbättrade 

sin maktposition. Samtidigt kan det tolkas som att barnen och föräldrarna kontrollerades av 

andra individer inom föreningen, vilket potentiellt kan ha försämrat deras status och makt. Det 

kan också tolkas som att föräldrarnas potentiellt förbättrade maktposition kan ha påverkat 

landstingets eller sjukvårdens maktposition på ett negativt sätt jämfört med tidigare. 

Relationerna är alltså mångfacetterade och kan tolkas på flera olika sätt.  

129 Butler, Judith. Genus ogjort: kropp, begär och möjlig existens. Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 
2006, 69.  
Roof. Gender Roles, 617.  
130 Foucault. The essential works of Foucault, 1954-1984 Vol. 3 Power, 330. 
131 Handlingar ordnade efter ämne 1952-2011 F1:2, “Utkast till stadgar för Värmlands läns förening för 
främjande av utvecklingshämmade barns vård”.  
132 Ibid.  
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3.2 Föreningens verkan för vård och behandling  

RBU Värmland hade från början ett tydligt syfte och många planer på hur detta skulle 

uppfyllas. Föreningen menade, som nämnt tidigare, att stötta och upplysa barnens föräldrar, 

men också att verka för förbättrad vård och behandling av barnen, varav det senare behandlas 

i detta avsnitt. 

 

Ganska tidigt blev det tydligt att behandling av olika slag kunde göra stora avtryck i barnens 

liv. Redan 1953 meddelade föreningen att “så gott som alla patienter har fått ökade 

rörelsemöjligheter och ökade färdigheter” efter att de genomgått behandling. Förutom dessa 

fysiska framsteg menade man också att vården gjorde gott för barnens psykiska hälsa. Som 

exempel på detta belyser de utvecklingen hos en 17-årig pojke som gått från att bara ha legat 

hemma och varit deprimerad, till att gå “i gångstol, blivit kvitt sin depression och så smått 

börjat planera för sin framtida försörjning genom något arbete”.  Behandlingen kunde alltså 133

ha en stor inverkan på barnens liv. Denna inverkan kan tolkas utifrån ett maktperspektiv. 

Behandling som ökade barnens förmågor gjorde att de blev mindre avvikande, vilket gjorde 

att deras möjlighet att bli accepterade i samhället ökade.  Detta kan tolkas som att deras 134

maktposition förbättrades. Dock hade läkare enligt Foucault okontrollerad makt över sina 

patienters hälsa, kroppar och liv och död, vilket, trots barnens potentiellt uppgraderade 

maktposition, gjorde det till en synnerligen ojämlik maktfördelning som inte förbättrades av 

att patienterna i dessa fall var barn.  Trots dess ojämlikhet betyder det inte att barnen var 135

passiva offer eller att maktrelationerna var statiska, utan deras maktposition var föränderlig 

och förändringen påskyndades sannolikt genom att de fick den vård de behövde.  136

Behandlingen hade alltså potential att förändra barnens, men även läkarnas maktposition.  

 

Behandlingen av de CP-skadade barnen skedde vid föreningens start på avdelningen för 

psykisk barnavård vid centrallasarettet i Karlstad.  De spastiska barnens vård förlades på 137

133 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Brev till Medlemmarna av Värmlands läns förening för 
utvecklingsstörda barn”.  
134 Paulsson. “Dom säger att jag ser mer normal ut med benproteser”: Om samhällskrav kontra barns behov, 
137-138. 
135 Foucault. The essential works of Foucault, 1954-1984 Vol. 3 Power, 330. 
136 Foucault. Sexualitetens historia 1: viljan att veta, 106.  
137 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Protokoll årsmöte 28/5 1954”.  
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denna tid till viss del som poliklinisk och till viss del som sluten vård.  Alltså både genom 138

dagsbesök på mottagningar och genom heldygnsvård på sjukhus eller behandlingshem.  139

Vårdsituationen var som tidigare påtalats undermålig, då avdelningen inte kunde fullgöra sina 

arbetsuppgifter och inte klarade av att ta emot spastiska fall.  Vid 1954 kämpade föreningen 140

både för att få en läkare som kunde ta sig an de CP-skadade barnen, och att få en lämplig 

lokal för vården.  Vid 1955 hade dock lokalfrågan löst sig genom att “ett utrymme i 141

källarvåningen till den fastighet där psykisk barnavård har sina lokaler kunnat ställas till 

förfogande” för barnens behandling.  Tanken var dock inte att spastikervården skulle ske i 142

källaren för alltid. Därför fortsatte föreningen att leta lämpliga platser till att ha en 

spastikeravdelning för barnens vård. Till exempel försökte de få en egen paviljong till barnen 

när landstinget skulle bygga om Ulleberg, som var en anstalt för sinnesslöa.  Dock 143

underströk två medlemmar vikten av att inte placera de spastiska barnen ihop med kroniskt 

sjuka barn, då de inte passade “att blandas ihop med andra barn” enligt den ena, och den andra 

hade dåliga erfarenheter från när hans son vistats på kronikerhemmet i Arvika där han inte 

hade trivts, och inte fått den behandling som utlovats, utan varit sämre vid hemkomsten än vid 

avresan.  Detta försök till att förbättra barnens vård gick dock inte som tänkt, utan 144

spastikeravdelningen blev kvar i källaren.  

 

Föreningen ville inte bara att barnen skulle få en egen avdelning med egna läkare, utan de var 

också intresserade av att försöka lösa frågan om ett inackorderingshem för spastiker.  De såg 145

därför till att bevaka möjligheterna som potentiellt kunde uppstå när skolhem skulle byggas 

för efterblivna respektive kroniskt sjuka barn.  Även fast föreningen hade höga ambitioner 146

var detta inget som blev av under de studerade åren, och man kan därför konstatera att inte 

138 Protokoll och protokollsbilagor 1954-2011 A1:2. Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) 
i Värmland. Ref: SE/FAS/FA_671-1, Föreningsarkivet Värmland, “Årsberättelse för år 1961”.  
139 Sluten vård. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sluten-vård (hämtad 
2019-11-18) 
140 Ibid.  
141 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Protokoll årsmöte 28/5 1954”.  
142 Ibid., “Protokoll 26/1 1955”.  
143 Hugosson, Rebecca. Samlar minnen från Ulleberg. SVT. 
2018-02-27.https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/samlar-minnen-fran-ulleberg (Hämtad 2019-11-20) 
 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Protokoll 4/9 1956”.  
144 Ibid.  
Ibid., “Protokoll årsmöte 11/5 1957”.  
145 Ibid., “Protokoll årsmöte 27/5 1955”.  
146 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Protokoll årsmöte 27/5 1955”. 
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heller denna satsning gick som tänkt för föreningen. Trots dessa bakslag fanns det också 

framgångar, som att spastikeravdelningen ändå fick sina egna lokaler i källaren, samt att 

föreningen lyckades öppna flera behandlingshem, vilket kommer redogöras för i nästa avsnitt.  

 
Föreningen ville, som tidigare nämnt, förbättra vård- och behandling av de spastiska barnen. 

Ett sätt som de försökte göra detta på var att erbjuda behandlingshem där barnen kunde vistas 

under en kortare tid för att få olika typer av behandling. Den första gången som denna typ av 

behandlingshem nämns är 1954, då barnen “under en period av 3 veckor skola kunna få 

daglig behandling” vid Arbetarkvinnornas semesterhem i Björkefors.  Redan senare samma 147

år lyckades föreningen, tillsammans med Röda Korsets hjälp och bidrag från landstinget, 

anordna “fem veckor upplåten för vård och behandling av CMR-fall” vid Lundsholms 

barnkoloni.  Lundsholms barnkoloni fortsatte sedan under tre år att fungera som ett 148

behandlingshem under delar av året, och föreningen bidrog, genom att till exempel anordna 

lotteri, med kostnader för reparationer av hemmet med mera.  Behandlingsperioderna visade 149

“sig vara en ovärderlig tillgång för såväl barn som mödrar” enligt föreningen.  I detta 150

avseende tycks alltså föreningen ha lyckats med att förbättra barnens vård- och behandling.  

 

När de tre åren då man förlagt de flesta behandligsperioderna på Lundsholms barnkoloni 

passerat, förflyttades detta initiativ till Edsgatans semesterhem.  Även detta var ett 151

samarbete med Röda Korset och landstinget. Där skulle barnen kunna få behandling under en 

månads tid ihop med andra barn med samma handikapp i samma ålder.  Detta fortsatte in i 152

det tidiga 60-talet, då man både hade dessa behandlingsperioder vid Edsgatan, vid Bräcke 

Östergård, på Treklöverhemmet och på Tranåsbaden.  Dessutom diskuterade föreningen 153

under 1962 att ta över ett hem kallat Dungen i Säffle för att “komplettera de anläggningar som 

tidigare står CP-barnen till buds i länet”, vilket senare öppnades och drevs som 

behandlingshem under några år.  Som nämnt verkar föreningen i detta avseende alltså ha 154

fyllt sin funktion.  

147 Ibid., “Brev till Medlemmarna av Värmlands läns förening för utvecklingsstörda barn”.  
148 Ibid., “Protokoll 26/1 1955”.  
149 Ibid. 
150 Ibid., “Protokoll 4/11 1956”.  
151 Ibid., “Protokoll 27/9 1957”.  
152 Ibid. 
153 Protokoll och protokollsbilagor 1954-2011 A1:2, “Årsberättelse för år 1961”.  
154 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Protokoll föräldramöte 14/10 1962”.  

28 



 

Förutom Dungen var inga av dessa hem drivna direkt av föreningen, vilket gör att man 

självklart kan ifrågasätta vilken inverkan föreningen haft på dessa initiativ. Flera hem var 

exempelvis drivna av Röda Korset, men det framgår tydligt att det är i samarbete med RBU 

Värmland då de under möten diskuterade vilken av föreningarna som ska stå för driften och 

olika utgifter.  Dessutom är det tydligt att föreningen påverkat landstinget, då 155

landstingsanställda uttryckt att de inte vetat om “att det fanns sådana problem” kring de 

spastiska barnen förrän föreningen uppmärksammade det, och att de sedan förstod att de var 

tvungna att engagera sig för dessa barn då och då.  RBU Värmland var alltså inte ensamma 156

om att bidra till vården av dessa barn, men de var en betydande del av engagemanget i 

Värmland och lyckades tillsammans med andra att anordna behandlingsperioder. På så sätt 

kan man säga att föreningen lyckades med sitt initiala mål att verka för förbättrade vård- och 

behandlingsmöjligheter för dessa barn.   157

 

Föreningens påtryckningar om ökat stöd från landstinget kan tolkas som ett motstånd till deras 

makt. Foucault understryker att motstånd alltid existerar där makt finns, och att det bör ses 

som en kreativ process snarare än som något negativt.  Detta innebär inte att föreningen 158

nödvändigtvis, eller ens troligtvis, ville göra någon slags revolution mot landstingets makt, 

utan betyder endast att det fanns en maktrelation mellan dessa två aktörer, där landstinget som 

utgångspunkt hade överhanden. Som tidigare nämnt var många i föreningen 

landstingsanställda, vilket gör att deras position i dessa maktförhållande kan tolkas vara 

mångfacetterade, i den bemärkelse att dessa individer kunde gynnas respektive missgynnas 

oberoende av vilken av dessa parter som utövade makt eller motstånd.  

  
Som nämnt tidigare ansågs det vara viktigt att barnen fick hjälp av en talpedagog. Frågan 

diskuteras många gånger under föreningens olika möten, bland annat funderade de på om de 

155  Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Protokoll 26/1 1955”.  
156 Ibid. 
 Ibid., “Protokoll 24/10 1952”.  
157 Handlingar ordnade efter ämne 1952-2011 F1:2, “Utkast till stadgar för Värmlands läns förening för 
främjande av utvecklingshämmade barns vård”.  
158 Foucault. Sexualitetens historia 1: viljan att veta, 105.  
Nilsson, Roddy. Foucault fűr alle?: en diskussion om Foucault, radikalitet och historievetenskapen. I  Att rätt 
förfoga över tingen : historiska studier av styrning och maktutövning, Fredriksson, Johannes och Larsson, 
Esbjörn (red.), 11-32. Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet, 2007, 30 
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skulle kunna anställa en talpedagog tillsammans med Hörselfrämjandet, men det verkar som 

att de planerna aldrig gick i lås.  1956 öppnade Röda Korset en barnträdgård  i Karlstad för 159 160

spastiska barn, varpå landstinget lovade att en talpedagog skulle finnas tillgänglig i 

barnträdgården.  Trots att detta bör ha setts som en seger av föreningen, fortsatte de att 161

kämpa för att även barnen utanför barnträdgården skulle få tillgång till denna behandling. Till 

exempel hade de en behandlingsperiod i Lundsholm, där de endast tog emot barn med 

talsvårigheter, för att de skulle få chansen att få hjälp av talpedagogen Inga Tågmark. 

Behandlingsperioden visade sig vara synnerligen värdefull, och efteråt kunde enstaka barn 

“hanka sig med i skolan i sin hembygd”, vilket de inte klarat av tidigare.  Detta tyder 162

verkligen på att vikten av en talpedagog inte var överdrivet, utan något som kunde göra stor 

skillnad för barnen. Eftersom föreningen lyckades ge vissa barn tillgång till denna talpedagog 

kan man inte säga att de misslyckats med sitt mål. Däremot är det tydligt att det fanns ett ännu 

större behov av denna behandling än vad som kunde tillgodoses, vilket också uppenbaras i 

föreningens protokoll 1960, där de återigen diskuterade “behovet av talpedagog för 

CP-barnen”.  163

 
Förutom de satsningar för vård- och behandling som nämnt tidigare, anordnades dessutom en 

kurs i sysselsättningsterapi för barnen, vilken uppskattades mycket enligt föreningen.  164

Föreningen hjälpte också barnen att få tillgång till hjälpmedel. 1961 lämnade de till exempel 

“bidrag till CP-patienternas inköp av gångstolar, skor, bandage och dyl”.  Föreningen 165

verkade alltså både på gruppnivå och individnivå för att hjälpa barnen på olika sätt. Att ge 

dessa barn tillgång till hjälpmedel kan enligt Karin Paulsson dock ha varit kontroversiellt i 

samtiden.  Hjälpmedel sågs nämligen under 60- och 70-talen som tecken på misslyckande, 166

och dessutom ansågs till exempel rullstolar göra att barnen blev omotiverade att försöka lära 

159 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Protokoll 23/9 1955”.  
160 Barnträdgård var en “verksamhet för förskolebarn”, översättning av ordet Kindergarten.  
Barnträdgård. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/barnträdgård (hämtad 
2019-11-18) 
161 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1.“Protokoll 4/11 1956”.  
162 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Protokoll 4/9 1956”.  
163 Ibid., “Protokoll 13/11 1960". 
164 Protokoll och protokollsbilagor 1954-2011 A1:2, “Berättelse över verksamheten år 1954”.  
165 Ibid., “Årsberättelse för år 1961”.  
166 Paulsson. “Dom säger att jag ser mer normal ut med benproteser”: Om samhällskrav kontra barns behov, 
138-139. 
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sig gå.  Detta synsätt levde kvar till 80-talet, då dessa antaganden visade sig vara felaktiga 167

och potentiellt skadligt för barnens psykosociala utveckling.  Enligt Statens offentliga 168

utredningar 1948 var detta dock inte alls fallet, utan dessa framhåller att man redan under 

vanförevårdens början förstått betydelsen av hjälpmedel, men att de ekonomiska resurserna 

hade saknats.  En förklaring till de skilda synsätten som presenteras angående hjälpmedel 169

kan vara att det representerar läkarnas respektive statens syn på företeelsen. 

  

Då dessa barn fick tillgång till behandling såsom sjukgymnastik, talträning och ortopedi, kan 

det tolkas som att den makt de hade över sina egna liv utökades, men det kan också ses som 

en process av normalisering. Rörelsehindrade barn avviker från samhällets normer, just på 

grund av deras funktionshinder, och avvikelse anses ofta vara negativt.  Avvikelser bemöts 170

ofta med en vilja att normalisera, alltså korrigera avvikelsen, och denna normalisering är 

enligt Foucault ett av de främsta maktredskapen.  Staten och sjukvården utövade makt över 171

de CP-skadade barnen genom sina normaliserande behandlingar. Till exempel var syftet med 

sjukgymnastik är att göra barnen mer rörliga, medan syftet med talträningen var att förbättra 

deras tal, alltså att normalisera det som annars är avvikande med deras beteeende.  Detta kan 172

också förklara samtidens motvilja till hjälpmedel, eftersom det, enligt Paulsson, blev 

symboler för avvikelse.  När barnen fick denna normaliserande behandling kan det antas att 173

deras styrka i olika maktrelationer ökade, eftersom de troligtvis blev mer accepterade i 

samhället. Samtidigt var de under normaliseringsprocessen helt utlämnade till läkarna och 

samhällets syn på vad som behövde korrigeras med deras kropp eller beteende.  Det var inte 174

förrän på 70-talet som tanken att funktionshindrade skulle normaliseras utmanades på riktigt, 

då en miljörelativ syn på handikapp utvecklades, där det ansågs att det var samhällets 

utformning som var “problemet” snarare än individen.   175

167 Paulsson. “Dom säger att jag ser mer normal ut med benproteser”: Om samhällskrav kontra barns behov, 
138-139. 
168 Ibid., 139. 
169 Produktionen av olika hjälpmedel hade dock ökat under första halvan av 1900-talet, men trots detta var det 
inte tillräckligt för att täcka de behov som fanns. SOU 1948:41. Ortoped- och vanförevårdssakkunniga. 
Betänkande med utredning och förslag rörande ortoped- och vanförevårdens organisation, 15. 
170 Paulsson. “Dom säger att jag ser mer normal ut med benproteser”: Om samhällskrav kontra barns behov, 137. 
171 Foucault. Övervakning och straff: fängelsets födelse, 185. 
172 Paulsson. “Dom säger att jag ser mer normal ut med benproteser”: Om samhällskrav kontra barns behov, 
137-138. 
173 Ibid., 138. 
174 Foucault. The essential works of Foucault, 1954-1984 Vol. 3 Power, 330. 
175 Holme. Handikapphistoria som identitetsskapande och akademiskt projekt, 157. 
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3.2.1 Sammanfattning 

Föreningen RBU Värmland hade som ett av sina mål att verka för förbättrad vård och 

behandling av spastiska barn. Under föreningens första tio år förbättrades flera vårdaspekter, 

varför man kan konstatera att RBU Värmland lyckades med detta mål. Till exempel fick de 

CP-skadade barnen en egen lokal vid lasarettet, de anordnades otaliga behandlingsperioder på 

olika ställen, många fick hjälp av talpedagog och annan personal, och vissa fick hjälpmedel 

som köptes in av föreningen. Trots vissa bakslag, som att barnen inte fick ett eget 

inackorderingshem och att man inte lyckades anställa en egen talpedagog, var föreningen till 

nytta för dessa barn och deras familjer. Föreningen uttalade själva vid 1958 att:  

När cp-barnens svåra belägenhet för några år sedan uppmärksammades, fanns knappt några 
vårdmöjligheter. Under de gångna åren ha vårdmöjligheterna undan för undan byggts ut och 
kunna snart betraktas som tillfredsställande. Föräldraföreningen hälsar denna utveckling med 
största glädje och tillfredsställelse.   176

Det är i detta uttalade tydligt att föreningen är nöjda med sin insats, och eftersom de var 

delaktiga i den förbättrade vården, går det att konstatera att RBU Värmland lyckades göra vad 

de ansett för barnens vård- och behandling.  

 
3.3 Föreningens verkan för stöd och upplysning 

 
Det fanns flera anledningar till varför föräldrarna till CP-skadade barn behövde stöd och 

upplysning i 50- och 60-talens Värmland. Till exempel menade föreningen, som tidigare 

nämnt, att det var slitigt för föräldrarna att ta hand om sina barn.  Detta gjorde också att 177

föreningen kom att jobba med att ge just stöd och upplysning till föräldrarna på olika sätt.  

 

Ett av de sätt som föreningen arbetade på för att ge föräldrarna upplysning var att de höll 

föredrag och filmvisningar om olika relevanta ämnen, oftast i samband med föreningens 

årsmöten.  Läkare och andra kunniga talade bland annat om olika behandlingsmöjligheter 178

och behandlingshem, och filmer om till exempel nervsystemets funktion visades.  Förutom 179

176 Protokoll och protokollsbilagor 1954-2011 A1:2, “Årsberättelse för år 1958”.  
177 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Brev till Medlemmarna av Värmlands läns förening för 
utvecklingsstörda barn”.  
178 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1. Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) 
i Värmland. Ref: SE/FAS/FA_671-1, Föreningsarkivet Värmland.  
179 Ibid., “Protokoll 6/12 1952”.  
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detta kan diskussionerna om de många aspekterna av de CP-skadade barnen och deras diagnos 

som förekom under mötena också anses vara utbildande. Då kunskap och makt enligt 

Foucault är oupplösligt förbundna, är definitivt dessa föredrag med mera en fråga om 

maktrelationer.  De flesta som höll i föredrag var manliga läkare, vilka sågs som mäktiga på 180

grund av sitt yrke, en makt som också förstärktes av deras kön.  När de delade med sig av 181

sin kunskap kan det därför tolkas som att de förstärkte sin roll i maktrelationen som fanns 

mellan dem och föreningens föräldrar, samtidigt som det också kan tolkas som att de stärkte 

föräldrarna då de fick tillgång till kunskap, som kan vara en förutsättning för makt.  Det är 182

dock inte särskilt troligt att alla aktörers maktposition gynnades av detta kunskapsutbyte. 

Landstinget, till exempel, försämrade troligtvis sin maktposition, om det jämförs med den 

makt de kunnat utöva över föräldrarna innan de fått utökad kunskap.  

 
Föräldrarna fick inte bara föredrag och filmvisningar av föreningen, utan de fick även 

ekonomisk stöttning. Till exempel fick fru Skogman bidrag från föreningen då hennes son 

opererats och det “i samband därmed hade uppkommit en hel del kostnader, som icke ersattes 

av sjukkassan”.  Ett liknande fall uppkom, då pappan till en CP-skadad pojke blev svårt 183

sjuk. Familjen hade under sjukdomsperioden “ådragit sig kostnader som den icke har 

möjlighet att klara” och föreningen beslutade därför att hjälpa familjen med trehundra  

kronor.  Detta var alltså en annan typ av stöttning som föreningen kunde ge till föräldrarna. 184

Även detta kan tolkas både som något som förstärkte föräldrarnas maktposition, och något 

som förminskade den. När föräldrarna tog emot pengar från föreningen ökade deras kontroll 

och makt över sin egen situation, samtidigt som de visat sig svaga genom att ta emot yttre 

hjälp.  

 

Det är tydligt att mödrarna hade en speciell roll i denna förening, då de omnämns ofta i 

protokollen i olika sammanhang, medan fäderna endast nämns ett par gånger under hela 

undersökningsperioden.  Det är svårt att veta hur många mödrar respektive fäder som var 185

med i föreningen under denna tid, då en stor del av föreningens medlemmar var 

180 Nilsson. Foucault - en introduktion, 84. 
181 Foucault. The essential works of Foucault, 1954-1984 Vol. 3 Power, 330. 
 Glick, Peter. Sexism, Role Of Power In, 2. 
182 Nilsson. Foucault - en introduktion, 84. 
183 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Protokoll 21/10 1959”.  
184 Ibid., “Protokoll 12/9 1962”.  
185 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1. 
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landstingsanställda och sjukvårdspersonal som på olika sätt arbetade med rörelsehindrade, och 

det inte specificeras i arkiven vilka som var föräldrar och vilka som hade en mer yrkesmässig 

koppling till barnen. Trots detta är det tydligt att mödrarna i många fall har en särställning i 

föreningen, vilken kommer beröras nedan.  

 
Stöttningen som föreningen menade att de skulle ge föräldrarna, verkar till exempel främst 

rikta sig till kvinnorna. Det talades bland annat om de “trötta och svårt prövade mödrarna” 

som behövde stöttning av läkare på grund av svårigheterna som fanns med att ta hand om 

deras CP-skadade barn.  När behandling av barnen på någon form av boende eller 186

semesterhem diskuterades, nämndes även där ofta mödrarna och att det kunde ses som en 

möjlighet för kvinnorna att vila upp sig eller utbildas, såsom i detta exempel; 

Våren 1954 skall man försöka tillfälligt hjälpa mödrarna genom att ställa Arbetarkvinnornas 
semesterhem i Björkefors till CMR-barnens förfogande för att de under en period av 3 veckor 
skola kunna få daglig behandling samtidigt som en del mödrar kunna vila upp sig och andra få 
undervisning om hur de bäst kunna förfara med sina barn.   187

Detta är bara ett exempel av många. Genom åren återkommer skrivningar om hur 

behandlingsperioder varit en möjlighet till vila och en “ovärderlig tillgång för såväl barn som 

mödrar”.  Kvinnorna verkade utifrån dessa redogörelser vara de som var ansvariga för barn 188

och hem, vilket speglar stereotypiska könsmönster, men dessutom förklarar varför just 

mödrarna skulle vara i större behov av vila och stöttning.   189

 

Enligt dessa könsstereotyper ansågs kvinnor, enligt Veenstra och Butler, ofta vara svaga och 

undergivna, vilket även det kan ha bidragit till att föreningen ansåg att de behövde komma till 

mödrarnas undsättning.  Det kan dock finnas andra förklaringar till att föreningen tyckte att 190

de behövde stöttning. Kvinnor ansågs ofta, som nämnt, vara de som skulle vara främst 

ansvariga för hem och barn, vilket gjorde att de även behövde mer stöttning i den rollen.  191

186 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Brev till Medlemmarna av Värmlands läns förening för 
utvecklingsstörda barn”.  
187 Ibid.  
188 Ibid.  
Ibid.,“Protokoll 4/11 1956”.  
189 Veenstra. Gender Stereotype, 622. 
190 Ibid. 
Butler. Genus ogjort: kropp, begär och möjlig existens, 197.  
191 Veenstra. Gender Stereotype, 622. 
Roof. Gender Roles, 620.  
Förhammar. Organiserad filantropi i Sverige under 1800-talets senare del,159. 
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Wiell menar att detta ansvar gjorde att kvinnor hade en viktig roll, och kanske till och med en 

viktigare roll än män i vissa sammanhang, som uppfostran och liknande.  Föreningens 192

tankar om stöttning behöver alltså inte ha sprungit ur idéer om kvinnors svaghet och 

undergivenhet, utan kan också ha varit ett uttryck för hur betydelsefulla de ansågs vara som 

mödrar och uppfostrare.  

 

Utbildning av mödrarna är också det en fråga som tas upp flertalet gånger. Redan i 

föreningens början talas det bland annat om att lära ut viss sjukgymnastik just till mödrarna.  193

Dessutom nämns under flera år olika kurser som riktar sig till mödrar. Till exempel 

meddelades det 1958 att man kunde anmäla sig till en kurs för mödrar till barn med cerebral 

pares där de bland annat skulle få instruktioner om hur de kunde vårda och behandla sina 

CP-skadade barn.  Att utbildningar om barnens behov endast riktar sig till kvinnorna kan 194

även det reflektera nämnda könsstereotyper, om att kvinnor ska vara familjeorienterade och 

därmed vårda barnen, men även handla om att kvinnor som sagt ansågs vara viktigare som 

samhällsuppfostrare.  Dessa utbildningar kan också ses som maktutövning, då de som höll i 195

utbildningarna kunde påverka hur kvinnorna skulle agera i framtiden. Samtidigt kan det tolkas 

som att kvinnorna genom dessa studier kunde förbättra sin maktposition på grund av 

kunskapen de fick tillgång till.   196

 

Så kallade mödramöten diskuteras också flera gånger i föreningen. Kvinnorna skulle där få 

diskutera sina problem inbördes, och knyta kontakter till andra mödrar, då det ansågs 

värdefullt.  Det var också ett försök att bryta den isolering, som föreningen menade kunde 197

hota mödrar med CP-skadade barn.  Önskemål om att ha sådana mödramöten oftare än vad 198

föreningen redan hade framfördes också, av exempelvis gymnastikdirektör Elsa Jepson, vilket 

tyder just på vilket värde dessa sammankomster ansågs ha.  Även detta kan tolkas som en 199

typ av maktutövning, då dessa möten skedde under föreningens kontroll, där de kunde 

192 Wiell. Bad mot Lort och Sjukdom : Den privathygieniska utvecklingen i Sverige 1880–1949, 171-172 
193 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Protokoll 24/10 1952”.  
194 Ibid.,“Protokoll 18/9 1958”.  
195 Veenstra. Gender Stereotype, 622.  
Wiell.  Bad mot Lort och Sjukdom : Den privathygieniska utvecklingen i Sverige 1880–1949, 172.  
196 Nilsson. Foucault - en introduktion, 84.  
197 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Protokoll 21/10 1959”.  
Ibid., “Protokoll 17/1 1960”. 
198 Ibid. 
199 Ibid.  
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bestämma var, när och hur kvinnorna skulle mötas.  Att föreningen ingriper för att förhindra 200

isolering, kan också det vara ett uttryck för stereotypiska idéer om kvinnor som svaga, men 

det kan också vara kvinnornas egna önskemål och vilja.  En annan tolkning skulle kunna 201

vara att dessa satsningar sprang ur en rädsla av att mödrarna inte skulle orka ta hand om sina 

barn och att totalkostnaden för vård av barnen och eventuellt även mödrarna skulle bli högre 

än kostnaden för olika förebyggande insatser för mödrarnas hälsa.  

 

3.3.1 Sammanfattning 

Föreningen menade att upplysa och stötta föräldrar till barn med CP-skador. De lyckades 

också ge föräldrarna upplysning genom till exempel föredrag och filmvisning, men även 

genom att de arrangerade kurser till barnens mödrar. Stöttning gav föreningen bland annat 

genom att ge ekonomiska bidrag till familjer som av olika skäl behövde det, men de gav 

dessutom emotionellt stöd till mödrarna. Till exempel fick kvinnorna stöttning av läkare, samt 

vila och utbildning under barnens behandlingsperioder. Förutom det fick de även delta i 

mödramöten, som också det kunde fungera som stöttning för kvinnorna. Trots att flera av 

dessa gärningar kan ses som uttryck av makt och en stereotypisk kvinnosyn, kan det ändå 

konstateras att föräldrarna fick stöttning och upplysning som föreningen hade ämnat. Detta 

riktade sig dock främst till mödrarna.  

 

3.4 Slutsatser resultat 

RBU Värmlands initiala syfte var som sagt att verka för förbättrad vård och behandling av 

CP-skadade barn, samt att ge deras föräldrar stöd och upplysning. För att förbättra den vård 

och behandling som stod till buds var det föreningens ambition att själva eller med hjälp av 

landstinget anställa olika yrkespersoner som en talpedagog eller sjukgymnast. De ville 

dessutom göra så att barnen skulle få tillgång till bättre sjukhuslokaler och bättre vård, vilket 

de ansåg kunde försäkras genom att erbjuda behandlingsperioder på olika hem. Detta syfte 

lyckades föreningen fylla, då de CP-skadade barnen åtminstone fick sporadisk tillgång till en 

talpedagog, och en egen avdelning utvecklades på sjukhuset. Dessutom kom föreningen att, i 

samverkan med andra aktörer, erbjuda många behandlingsperioder för barnen. Utöver det fick 

200 Foucault. Övervakning och straff: fängelsets födelse, 185. 
201 Veenstra. Gender Stereotype, 622. 

36 



flera barn tillgång till hjälpmedel som bekostades av föreningen. Därför går det att konstatera 

att föreningen i denna aspekt av sitt syfte lyckades väl.  

 

Ambitionen var också att ge stöd och upplysning till föräldrarna. De menade därför att samla 

föräldrar till föredrag och liknande, men också att ge dem en plats att diskutera gemensamma 

angelägenheter. Även detta syfte lyckades föreningen att fylla. Föräldrarna fick tillgång till 

upplysning både genom föredrag, filmer och kurser, och stöd både genom dessa kurser, 

ekonomiska bidrag och genom mödramöten. Föreningen lyckades alltså fylla även detta mål 

på ett tillfredställande sätt. Svaret på frågan om RBU Värmland lyckades fylla sitt initiala 

syfte blir därför ett rungande ja.  
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4 Diskussion  
Uppsatsen menar, som konstaterat, att belysa organiseringen för rörelsehindrade barn under 

1952-1962 i Värmland, inom föreningen RBU. Utifrån frågeställningen lyckades RBU 

Värmland att fylla sitt initiala syfte under sin första verksamma tid? studeras organisationens 

syfte, ambition och gärning, utifrån Foucaults maktperspektiv.   

Föreningens syfte vid bildandet var att verka för förbättrad vård och behandling av 

CP-skadade barn, samt att ge stöd och upplysning till deras föräldrar. Det är konstaterat att 

föreningen lyckades uppfylla detta initiala mål, även om inte varje specifik plan de hade gick i 

uppfyllelse. Trots att föreningen, med hjälp av andra aktörer, tycks ha gjort en skillnad i de 

CP-skadade barnen och deras anhörigas liv, är det omöjligt att säga hur utvecklingen sett ut 

utan föreningen. Kanske hade andra aktörer som Röda Korset eller landstinget tagit ett större 

ansvar och utgången blivit densamma, och kanske utvecklingen skett långt senare, men det 

går bara att spekulera kring.  

 

4.1 RBU Värmland som del av handikapprörelsen 

RBU Värmland skilde sig till viss del från tidigare föreningar. Det hade under en längre tid 

funnits både föreningar av filantropisk karaktär och patientföreningar som verkade för de 

funktionshindrade i Sverige. Holme menade att filantropin, som nämnt, var tänkt att hjälpa 

utsatta grupper genom att erbjuda vård, utbildning eller ekonomiskt stöd, och drevs utifrån 

enskilda initiativ och frivilliga bidrag.  Patientföreningarna, som främst bestod av 202

funktionshindrade, arbetade enligt Bengtsson istället med intressepolitik, och försökte skapa 

förbättrade möjligheter till delaktighet, egen försörjning och frihet.  RBU Värmland hade 203

inslag av båda dessa typer av föreningar, men skilde sig också från dem till viss del. 

Föreningen liknade sina filantropiska föregångare i den mening att de också syftade till att 

förbättra möjligheterna till vård, stöd och utbildning. De anordnade också lotteri för att samla 

in pengar från olika privatpersoner och företag, vilket även det är en likhet med filantropin 

som baserades på frivilliga bidrag. Dessutom hade kvinnorna en särskild ställning, och var 

mycket betydelsefulla, inom både RBU Värmland och de filantropiska föreningarna.  Dock 204

202 Holme. Konsten att göra barn raka: ortopedi och vanförevård i Sverige till 1920, 164. 
203 Bengtsson. Arbete för individen och samhället, 53.  
204 Holme. Konsten att göra barn raka: ortopedi och vanförevård i Sverige till 1920, 103.  

38 



fanns det likheter mellan patientföreningarna och RBU Värmland också. Båda arbetade 

intressepolitiskt och ville bland annat försöka utöka det ekonomiska stödet för 

handikappfrågor från stat och landsting. Till exempel försökte RBU Värmland få landstinget 

att bekosta en sjukgymnast. Genom att ge barnen tillgång till talpedagog och annat verkade 

även föreningen för ökad delaktighet och möjlighet till försörjning, precis som 

patientföreningarna. Trots dessa likheter kan RBU Värmland varken klassas som en 

filantropisk förening eller en patientförening. Deras syfte kan tolkas vara en kombination av 

de tankar som dessa föregångare haft. Föreningen bestod inte, som patientföreningarna, 

främst av funktionshindrade, men inte heller av helt utomstående personer på det sätt som 

filantropiska föreningar ofta gjorde. I RBU var istället kombinationen mellan de som hade en 

föräldrarelation och en professionell relation till barnen det vitala, åtminstone under 

föreningens början.  205

 

Inom RBU Värmland, som i resten av handikapprörelsen och samhället, var bristen på 

resurser för handikappfrågor ett vanligt förekommande fenomen. I Värmland framkom genom 

föreningens protokoll en brist på hjälpmedel, men även en brist på talpedagoger, 

sjukgymnaster och annan sjukvårdspersonal som skulle kunna vara av nytta för de 

funktionshindrade. Även lokaler för vård av de CP-skadade barnen var bristfälliga och 

saknades helt under en period.  I resten av landet fastslogs det av staten i två offentliga 206

utredningar att också de saknade resurser både för hjälpmedel och vård av spastiska barn, 

vilket tyder på att bristen inte var en lokal företeelse utan förekom i hela landet.  Detta 207

speglas även i RBUs riksorganisations syfte, som bland annat innebar att föreningen skulle 

verka för att alla CP-skadade barn skulle få behandling, skolgång och arbete med mera, vilket 

tyder på samtida brister i de frågorna.  Enligt Baynton saknades resurser även utanför 208

Sverige.  I USA sågs till exempel funktionshindrade ofta som ekonomiska bördor och 209

många fick, efter landets desintitutionalisering, leva sina liv som hemlösa.  210

205 Föreningen för Rörelsehindrade barn och ungdomar Göteborg. RBU:s historia.  
206 Protokoll och protokollsbilagor 1952-1986 A1:1, “Protokoll årsmöte 28/5 1954”.  
207 SOU 1954:28. 1951 års vanförevårdsutredning. Vanföreanstalterna och Eugeniahemmet : riktlinjer för 
organisationen m. m. av ortoped- och spastikervården samt viss arbetsvård för partiellt arbetsföra, 285. 
SOU 1948:41. Ortoped- och vanförevårdssakkunniga. Betänkande med utredning och förslag rörande ortoped- 
och vanförevårdens organisation, 15. 
208 Korrespondens 1956-1986 E1:1, “CMR-nytt: tidskrift för Sveriges föräldraföreningar för cmr-(spastiska)- 
barn, Nr 1, 1956”, 3. 
209 Baynton. Disability History: No Longer Hidden, 283-284.  
210 Ibid. 
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4.2 Makt 

I uppsatsen har analyser av makt kontinuerligt inkluderats. Både läkare, landstingsanställda, 

föräldrar och barn har tolkats utöva makt på olika sätt under undersökningsperioden. Bland 

annat har kunskap ansetts förändra maktrelationerna, och beroende på tolkning kan det 

argumenteras för att den som “fick” kunskap potentiellt utökade sin makt, men även att den 

som “gav” kunskap förbättrade sin maktposition. I samband med detta kan dock exempelvis 

landstinget eller andra aktörer försämrat sin maktposition, då den nya bildningen kan ha 

skapat ett motstånd eller en vilja att göra andra val än vad som gjorts tidigare. Kunskapens 

mångfacetterade karaktär är, i Foucaults ögon, inget motsägelsefullt, utan demonstrerar bara 

att makt kan “utövas från oräknerliga håll”, som han uttrycker det.   211

 

Det var inte endast inom föreningen som makt utövas, utan även utanför. Detta berörs i fråga 

om relationen mellan landstinget och RBU Värmland. Eftersom flera personer var verksamma 

i både landstinget och föreningen är det svårt att tolka detta som en uppenbar relation mellan 

makt och motstånd, utan även detta tolkas som ett växelspel där makt utövas från flera håll. 

Dessa olika tolkningar av makt och dess obestämbara kvalitet beror på att Foucaults 

maktbegrepp inte är statiskt, vilket som tidigare nämnt gör att inte heller analyserna kan vara 

entydiga och statiska.  

 

Som ovan nämnt är makt enligt Foucault inte beständigt, vilket också gör att de 

maktförhållanden som förändrades i Värmland på 50- och 60-talen kan ha förändrats 

åtskilliga gånger efter detta. Dock var denna tid början av handikapprörelsens makt i Sverige, 

vilket gjorde att tillgången till kunskap, behandling och annat som höjde de funktionshindrade 

och anhörigas maktposition då utökades, vilket kan anses vara en struktur som inte stagnerat 

efter denna tid.  Trots att makt i Foucaults ögon snarare är något man utövar än innehar, kan 212

strukturer som påverkar makten förändras på ett mer beständigt sätt, vilket de möjligtvis gjort 

i detta fall.   213

 

211 Foucault. Sexualitetens historia 1: viljan att veta, 104.  
212 Förhammar. Svensk handikappolitik: Från separation till integration?, 63. 
213 Foucault. Sexualitetens historia 1: viljan att veta, 104.  
Foucault. The essential works of Foucault, 1954-1984 Vol. 3 Power, 340. 
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De människor som på denna tid utövade normalisering och makt över människor som redan 

utsattes för kränkningar och nedvärdering, hade enligt Olsson troligtvis ingen vilja att  

skada.  Detta stämmer även överens med den uppfattning som jag själv skaffat mig när jag 214

läst olika protokoll och forskning. Det verkar alltså inte som att de talpedagoger, läkare och 

andra som behandlade barnen och därmed utövade normalisering hade en ond baktanke med 

det hela, utan det uppfattas snarare som omsorg. Detsamma gäller Thysells initiativtagande 

till föreningen. Det kan tolkas som maktutövning, men det verkar enligt mig som att motivet 

bakom mest handlade om en faktisk vilja att förbättra CP-skadade barns liv. Detta är dock 

min egen tolkning och ingen absolut sanning.  

 

Maktperspektivet är som märkt det dominanta i uppsatsen. Det kan tänkas att exempelvis 

stämplingteorier istället hade kunnat användas, då det perspektivet, förenklat, handlar om att 

hur det som stämplas som avvikande blir avvikande, och sedan på grund av sin avvikelse blir 

marginaliserad, vilket i hög grad är relevant inom handikapphistoria.  Avvikelse är ett tema 215

som tas upp i uppsatsen, som en del av maktperspektivet, men trots dess relevans, bedöms 

stämplingsteorier vara mindre relavanta än de valda teorierna. Detta på grund av att 

huvudfrågan i uppsatsen handlar om hur och varför RBU Värmland organiserades, och 

individernas avvikelse analyseras endast i förhållande till det. Dessutom väcktes tankarna om 

om hur samhällets stämpling skapade avvikelsen inte förrän efter uppsatsen tidsperiod, vilket 

gör att dessa tankebanors inflytande över handikapprörelsen inte ännu startat.  

 

4.3 Mödrar 

Uppsatsen har på många sätt bekräftat den tidigare forskningen, men den har även bidragit 

med nya insikter. Mödrarna i RBU Värmland har nämligen visat sig ha en unik position i 

föreningen. Förutom i de tidiga filantropiska föreningarna, där kvinnor på socialt accepterade 

villkor kunde delta i samhällsarbetet, nämner den tidigare forskningen inte att kvinnor haft 

någon särställning i handikapprörelsen, vilket därför skiljer sig från denna uppsats, där 

särställningen tydligt påvisas i föreningens idéer om stöd och utbildning.  216

  

214 Olsson. Omsorg och kontroll: En handikapphistorisk studie 1750–1930, 281.  
215 Haage, Helena och Vikström, Lotta. Ett kortare liv än andra? Dödsrisker, funktionsnedsättningar och attityder 
i 1800-talets samhälle. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift. Vol. 24, nr. 1, 2015: 31-41, 37.  
216 Holme. Konsten att göra barn raka: ortopedi och vanförevård i Sverige till 1920, 103.  
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Kvinnornas behov av stöd kan, som tidigare nämnt, tolkas på flera sätt. Eftersom det 

framkommer i protokollen att de ansågs vara i större behov av stöd och undervisning än 

fäderna, är det passande att diskutera vad det kan ha berott på. I uppsatsen tolkas det som att 

mödrarna ansågs behöva denna hjälp på grund av deras kön och den roll som det förde med 

sig. Kanske berodde detta på att deras kön hade en förmodad inneboende svaghet, men det 

kan även tolkas som att deras behov av stöd grundades i att de var mer betydelsefulla för 

barnen och samhället i just sin roll som mödrar.  Exakt hur de som var verksamma i 217

föreningen tänkte angående detta framkommer dock tyvärr inte i arkivmaterialet.  

  

4.4 Möjlig fortsättning  

Denna undersökning skulle kunna utvidgas eller fortsättas på många olika sätt. Till exempel 

skulle undersökningen av Värmland i denna tid kunna fördjupas genom att inkludera 

handlingar från Röda Korset och landstinget. Det skulle kunna bidra med en större insikt i vad 

andra aktörer haft för roll i de CP-skadade barnens och deras anhörigas liv i 50- och 60-talens 

Värmland. Det skulle även gå att jämföra undersökningens tidsperiod med exempelvis 

70-talets RBU Värmland eller med anstalterna i början av 1900-talets, för att tydligare se hur 

förutsättningarna och aktionerna förändrades över tid inom denna rörelse.  

 

Det skulle självklart även vara möjligt att undersöka flera föreningar inom RBU under samma 

tidsperiod. Detta skulle göra att lokala förutsättningar skulle kunna urskiljas och jämföras. En 

annan idé om hur denna uppsats skulle kunna följas upp är att gå in mer på individnivå. Om 

material som anteckningsböcker, brev eller dagböcker skulle vara möjligt att få tag på hade 

personer inom föreningen kunnat studeras. Ambitioner och liknande som tolkats i denna 

uppsats skulle på så sätt kunna utforskas i högre grad, och det skulle även vara möjligt att 

jämföra personer inom föreningen, förutsatt att tillräckligt material fanns tillgängligt. Om 

liknande material från de CP-skadade barnen skulle vara möjligt att få tag på hade det även 

gått att inkludera deras perspektiv på föreningen och dess arbete för att hjälpa dem.  

  

217 Veenstra. Gender Stereotype, 622. 
Butler. Genus ogjort: kropp, begär och möjlig existens, 197.  
Wiell. Bad mot Lort och Sjukdom : Den privathygieniska utvecklingen i Sverige 1880–1949, 171-172 
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4.5 Avslutande diskussion 

Denna uppsats kan ses som ett bidrag till att lyfta en fråga som genom historien ofta hamnat i 

skymundan.  1900-talet var för de funktionshindrade en period där de blev diskriminerade 218

och förtryckta, där rashygieniska tankar ledde till både sterilisering och till att de föll offer för 

förintelsen.  Olika föreningar, som RBU Värmland, lyckades trots detta att spela en roll och 219

förändra funktionshindrades liv till det bättre, antingen på individnivå eller samhällsnivå. 

Trots att diskriminering av funktionshindrade fortfarande förekommer i Sverige,  är 220

situationen 2019 knappt jämförbar med 50-talets början. Lagar som ska skydda 

funktionshindrade har sedan dess tillkommit, sociala skyddsnät har utvidgats, och frågor som 

rätt till hjälpmedel är numera snarare en självklarhet än en debattfråga. De rörelser, föreningar 

och individer som hjälpt till att förbättra förutsättningarna för funktionshindrade, om så på 

riksnivå, i ett län, en stad eller endast för en individ, förtjänar att uppmärksammas, vilket 

denna uppsats, med sitt syfte, i slutändan gjort. 

 

 

 

 

218 Paulsson. “Dom säger att jag ser mer normal ut med benproteser”: Om samhällskrav kontra barns behov, 138.  
219 Förhammar. Anstaltens utveckling och innebörd, 61. 
Olsson. Omsorg och kontroll: En handikapphistorisk studie 1750–1930, 281.  
Baynton. Disability History: No Longer Hidden, 283.  
220 740 fall av diskriminering på grund av funktionsnedsättning anmäldes 2018 enligt:  
Diskrimineringsombudsmannen. Funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund. 
https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/funktionsnedsattning-som-diskriminerin
gsgrund/ (Hämtad 2019-12-14).  
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