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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att få en inblick i statens föreställning om psykiskt 

funktionshinder i historien genom att undersöka två statliga utredningar från 1940- och 2000-

talet. De två utredningar heter Betänkande om sinnesslövården (1949:11) och Ambition och 

ansvar (2006:100). Med hjälp av Foucaults maktteorier om disciplin och normaliserig ska jag 

analysera utredningarna för att ta reda på statens föreställningar.  För att specificera 

föreställningarna har jag analyserat temavis. De teman jag har valt är begreppsanvändning, 

vården och utbildning. Genom en textanalys av utredningarna har min undersökning visat på 

att föreställningen om psykiskt funktionshinder har förändrats enormt genom historisk tid. På 

1940-talet ansågs funktionshinder som ett hot för samhället och därför avskiljdes från 

allmänheten. I nutid har man åstadkommit vetenskaplig kunskap om funktionshinder vilket 

påverkat hanteringen av de funktionshindrade. Nu ges stöd till funktionshindrade för att deras 

vardagsliv ska underlättas och känna sig inkluderade i samhället.  

 

Nyckelord: Funktionshinder, sinnesslö, anstalt, makt, disciplin. 
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1. Inledning  
 

I samhällena genom historien har det alltid funnits grupperingar och kategoriseringar, där 

människor som anses vara avvikande är de som fått leva efter sämre förutsättningar i 

samhället. Funktionshindrade har genom historien alltid ansetts som en avvikande grupp 

eftersom de inte har uppfyllt de allmänna normerna. I och med detta har deras 

levnadsförhållanden påverkats till det sämre. På 1800-talet trodde man att det avvikande 

beteendet grundade sig i att de hade fått bestraffning till följd av deras tidigare syndiga 

handlingar. Senare benämnde läkare och psykologer beteendet för sinnesslöhet, att det var en 

hjärnskada som behövde botas med uppfostring.1 Det man då kallade för sinnesslöhet kallas 

nu för psykiskt funktionshinder. I nutid har man förståelse för att alla föds med olika 

förutsättningar och att vissa personer kan ha ett fysiskt funktionshinder så som ett kognitivt 

funktionshinder. Dock är de funktionshindrade även i modern tid inte fullständigt integrerade 

i samhället. Det som jag tycker är intressant är hur uppfattningarna faktiskt har förändrats 

genom historien. Jag ska undersöka hur synen på funktionshinder såg ut på 1940-talet och på 

2000-talet. Hur har synen förändrats och vilka skillnader och likheter förekommer mellan 

dessa årtionden?  

     

Jag ska undersöka material ur statens offentliga utredningar inom respektive årtionde för att ta 

reda på hur föreställningarna framkommit i förhoppning om att bidra med vidare forskning.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ökvist, Lennart, (2010) En sinnessjuk värld – mentalsjukhusens epok i Sverige 1910-1960 speglad genom S:ta 

Gertruds sjukhus Västervik, s. 36 – 38. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Mitt valda område är psykiskt funktionshinder, eller mer specifikt om statens föreställning om 

psykiskt funktionshinder. Idag har vi inte samma föreställning om funktionshinder som man 

hade bara för 60-70 år sedan. Jag anser att staten har en viktig roll och ett ansvar när det gäller 

människosynen. Bland annat för att staten har en inverkan på folkets uppfattningar på så sätt 

att utifrån statens makt över lagar och regler påverkar människors liv och levnadssätt, vilket i 

sin tur formar våra uppfattningar. Därför är angeläget att undersöka just statens föreställning 

om funktionshinder. Från 1940-talet fram till i modern tid har förutsättningarna förändrats helt 

för de funktionshindrade. Jag ställer mig frågan vilka syn staten har haft på intellektuella 

funktionshinder då och i nutid, och vad det är som har medfört till förändringarna över tid.  

 

Syftet med min uppsats är att jag vill klargöra statens föreställning om psykiskt 

funktionshinder i ett historiskt perspektiv med förhoppning om att det ska bidra till framtida 

forskningar. Genom min studie hoppas jag på resultat som ökad kunskap kring 

funktionshinder. Synen på funktionshinder har förändrats genom historien. Min 

huvudfrågeställning lyder; Vilken föreställning hade den svenska staten om människor med 

psykiskt funktionshinder på 1940-talet och hur ser det ut i nutida perspektiv?   

 

Jag tänker undersöka statens föreställningar och för att underlätta det har jag delat upp 

föreställningsområdena i fyra delar som blir mina delfrågor som är följande; 

 

 

•   Hur definierades begreppet ”funktionshinder” på 1940-talet respektive på 2000-talet? 

•   Hur såg man på skolväsendet för de psykiskt funktionshindrade? 

•   Hur såg vårdsväsendet ut för de psykiskt funktionshindrade? 

•   Vilka behandlingsmetoder använde vårdare sig utav på de funktionshindrade? 

 

1.2 Källmaterial och avgränsning 

 

För att kunna besvara mina frågeställningar finner jag rapporter ur statens offentliga 

utredningar som mest relevant som källmaterial.  
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De rapporter från statens offentliga utredningar som jag ska använda mig utav är;  

 

• SOU 2006:100, Ambition och ansvar – nationell strategi för utveckling av samhällets 

insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder. Den här utredningen är 

skriven av nationell psykiatrisamordningen ”med uppgift att se över frågor som rör 

arbetsformer, samverkan, samordning, resurser, personal, och kompetens inom vård, social 

omsorg och rehabilitering av psykiskt sjuka och psykiskt funktionshindrade”2 

 

• SOU 1949:11, Betänkande om sinnesslövården. Utredningen innefattar betänkande om 

vårdsystemet, anstaltsutformning och till en viss del om utbildningsformer. Utredningen är 

gjord på uppdrag av 1946 års sinnesslövårdsutredning.    

 

De statliga rapporterna är myndigheternas underlag vid lagstiftning och ska spegla statens 

föreställningar om psykiskt funktionshinder. Jag ska i min studie som tidigare nämnts 

undersöka statens föreställningar. Statens makt utgår ifrån landets medborgare som genom 

demokratiska processer väljer representanter till riksdagen som ska styra landet. Så kort sagt 

är staten Vi, eller Sveriges befolkning som representeras av olika institutioner och 

myndigheter. De statliga institutionerna ska regera folket genom att upprätta nationens regler 

och lagar som befolkningen ska efterfölja som. De demokratiska valen sker vart fjärde år och 

utser 349 riksdagsledarmöter som blir representanter. Representanterna ska se till att folkets 

vilja går igenom.3 

    

Tanken är att jag ska undersöka förändring över tid och därför krävs källmaterial som berättar 

om det förflutna men även material från mer nutida perspektiv. För att ringa in den mer nutida 

föreställning på psykiskt funktionshinder så har jag studerat den senaste utredningen inom 

ämnet som är från år 2006. Denna rapport handlar övergripande om statens roll till att ge de 

funktionshindrade och de psykiskt sjuka inflytande i samhället, där statens mål är att ta ansvar 

för problem som förekommer för dessa grupper i syfte att försöka förbättra deras 

livssituationer. Utredningen tar upp områden som berör allt från vård, stöd och service till 

forskning och utveckling inom funktionshinder.  

                                                 
2 Ambition och ansvar: nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer mer psykiska 

sjukdomar och funktionshinder: slutbetänkande av nationell psykiatrisamordningen, SOU 2006:100. (2006) s. 3. 
3 http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____275.aspx, 11-12-15. 
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1.3 Källkritik 
 

Torsten Thuren menar att man ska bottna källkritiken hos materialet i fyra huvudkriterier som 

krav för källmaterialet; äkthet, tidsamband, oberoende och tendensfri. 4  Statens offentliga 

utredningars är utredningar som är gjorda på begäran av regeringen. utredningar från staten, 

eller rättare sagt skrivit och utretts utav politiker som styr staten. Utredningarna genomförs av 

väl utvalda specialister utifrån styrda direktiv på regeringens uppdrag och kan därför anses 

som en tillförlitlig men tendensiös källa.  

 

I utredningarna framkommer namn på vilka som ingått i samrådsgruppen men vilka dessa 

personer var och vad hade de för profession eller kopplingar till området framkommer inte.  

I utredningen från 1949 framkommer att det fanns en subkommitté som bestod av utredare 

med titlar som; överdirektör, överläkare, ledamot, lasarettsläkare, och tillkallad expert. 5 

Utredningen från år 2006 är genomförd av en av nationell samordningen. Bakgrunderna som 

utredarna har är stadsråd, läkare, psykiatriker, socionom och statsvetare. 6 Man kan självklart 

fråga sig om utredningen hade sett annorlunda ut beroende på om det hade varit andra 

utredare eller om antalet inom expertområdet hade bestått av ett annat antal.  

     

Det finns problematik som framförallt blir tydligt i Betänkande om sinnesslöhet (1949), där 

informationen är snäv och begränsad till vårdens beredning. Utredarnas tankegångar är inte 

helt uppenbara. Här beskrivs istället de åtgärder och förändringar som borde upprättas vilket 

blir en tolkningsfråga för mig att ge en bild av vilken föreställning om funktionshinder som 

sprids i utredningen. Ambition och ansvar (2006) innefattar bredare information där 

exempelvis en förklaring om anseendet om funktionshinder framförs, betänkande om boende, 

vård och utbildning osv.  

 

1.4 Metod 
 

För att ta reda på hur den mer exakta skillnaden om synen på psykiskt funktionshinder 

förefaller, och vad som grundar synsätten, kommer jag att använda mig av en kvalitativ metod. 

                                                 
4 Thuren, Torsten, (2007) Källkritik. s. 13. 
5 Betänkande om sinnesslövården SOU 1949:11 (1949). s. 6. 
6 Ambition och ansvar (2006) s. 3. 
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Källmaterialet kan betraktas som en berättande källa och genom en textanalys av materialet 

kommer jag att redogöra utredningarnas föreställningar om funktionshinder. 7   Jag ska 

undersöka hur de funktionshindrade beskrivs i SOU rapporterna samt vilken roll och ansvar 

staten säger sig ha gentemot denna grupp. Jag ska tolka och analysera källmaterialet för att ta 

reda på uppfattningen om psyksikt funktionshindrade.  

     

Jag finner det underlättande att analysera källmaterialet tematiskt eftersom det ger en struktur 

i undersökningen. De temaområdena jag har valt är begreppsdefinition där jag kommer 

diskutera kring vad man sa kring benämningarna på personerna i fråga.  Vårdssystemet, och 

utbildning är de andra temana jag kommer att presentera i avhandlingen.  

1.4 Disposition  
 
Inledningsvis görs en historisk återblick som beskriver de funktionshindrades bakgrund från 

1700-talet fram till början av 1900-talet. Avhandlingens första del kommer handla om 

begreppsdefinitionerna, där jag ska diskutera utredningarnas olika definitioner av 

funktionshinder och vilken innebörd det har haft för att få en förståelse över föreställningen 

om funktionshinder på 1940-talet och i mer nutid.  Vidare i avhandlingsdelen kommer jag att 

redogöra hur vården har sett ut och vilka behandlingsmetoder vårdare har använt sig utav. Hur 

man tar hand om de funktionshindrade ger en bild av uppfattningen om dessa människor.  

Avslutningsvis ska jag generellt beskriva hur utbildningssystemet har sett ut för de 

funktionshindrade. 

2. Teoretiska perspektiv 

I följande avsnitt ska jag presentera mina teoretiska utgångspunkter som ska vara till hjälp i 

min studie för att komma fram till resultatet kring föreställningar om funktionshinder. 

2.1 Foucaults maktperspektiv – ett analysverktyg 

Staten har den naturliga rollen att ha makt över nationen och folket. Jag ska utgå från Michel 

Foucaults maktperspektiv som ett verktyg genom min studie för att komma fram till mina 

resultat. Foucault talar om att makt uppstår genom diskurser, det vill säga genom sätt att tala, 

uttrycka, skåda, och tänka kring olika företeelser. En diskurs är således enligt Foucault en 

maktordning. Makt är inte något objektivt som man kan ta på eller kan äga, makt är ett något 

                                                 
7 Dahlgren, Stellan & Florén, Anders. (1996) Fråga det förflutna, s. 190. 
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som utövas. Han menar att individer formas efter maktens utformning. Foucault menar att 

människor görs till subjekt av maktövandet men att det förändras genom historien i takt med 

att diskursen förändras. Makhållningen kan eventuellt vara både uppmuntrande eller 

förtryckande. Så som makten kan vara repressiv, så kan den vara produktiv.8 

 

Makt handlar om interaktioner eller gemenskap där alla i ett samhälle ingår i interaktionen på 

ett eller annat sätt men beroende på hur aktiv man är. Makt existerar således inte utan sampel 

med människor emellan. Makt sker på olika sätt och på olika nivåer men fungerar dock som 

bäst när aktiviteten fokuseras på interaktionen så som subjektet, identitet, begär och inte 

genom kontroll av exempelvis polis och militärer. Subjekten, eller medborgarna har olika 

maktpositioner och olika möjligheter att påverka diskursen, men alla påverkar mer eller 

mindre. Vilka som kan påverka makten handlar stor del utifrån resurser så som kunskap, 

befogenheter, status och kapital men ingen är helt maktlös eller helt maktfullständig. 

Samtidigt som människor kan påverka diskursen kan maktens konstruktion i diskursen i sin 

tur påverkar subjektet. Subjektet existerar inte utanför maktens ramar. Subjektet är dock fullt 

medvetande, kloka individer som kan ge motstånd mot makten. Motstånd inträffar när 

relationen inom makten växlar.9 Foucault har framförallt intresserat sig för statsväsendet och 

dess mekanistiska styrningar. Han använder sig av teoretiska begreppet governmentalitet. 

Med detta menas att den statliga makten och auktoriteten utövas i ett samhälle och påverkar 

människors tankar och handlingar i en viss riktning. Exempel på företeelser den statliga 

makten styr är; befolkningens sexualitet, hygien, hälsonivå och livslängd.  

 

Människor styrs således av staten eller välfärdssamhället på olika sätt, som också kallas 

biopolitik. Syftet med detta är att öka nationens välmående. Den biopolitiska innebörden är att 

hjälpa befolkningen att upprätta statens mål om välmående genom bland annat utbildning 

sjukvård, och omsorg. Biopolitiken ger inte bara möjligheter utan styr även begränsningar så 

som fängelsevård och psykanstalter, vilket för vissa kan upplevas diskriminerande. Utifrån 

biopolitiken sker disciplinerande och normalisande processer. Dessa processer menar 

Foucault är metoder som staten använder sig av för att uppnå de biopolitiska målen. Staten 

bestämmer vad som är rätt och fel och genom disciplinering och genom bestraffning och 

belöning styr staten därigenom människorna till att följa lagarna. Genom normalisering är 

                                                 
8 Nilsson, Roddy, Foucault – en introduktion (2008) s. 56. 
9 Nilsson, Roddy (2008) s. 84. 
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utgångspunkten vad som anses ”det normala” och därefter regleras människor av staten till att 

upprätthålla normaliteten.10 Foucaults perspektiv blir således ett lämpligt instrument för att 

analysera utredningarna eftersom jag då kan undersöka maktstrukturen och redogöra för hur 

statens makt fungerar i förhållande till de psykiskt funktionshindrade och för att förklara hur 

statens föreställningar ter sig.  

3.  Tidigare forskning 
 

Sara Hansson har skrivit en avhandling om sinnesslöhet som heter I den goda vårdens namn - 

Sinnesslövård i 1950-talets Sverige (2007). Avhandlingen ger perspektiv på inventeringen av 

sinnesslövården i Sverige under 1950-talet. Inventeringen genomfördes för att dels kontrollera 

patienterna och anstalterna så att de fungerade under de statliga reglerna. Utifrån detta 

beskriver och förklarar Hansson sinnesslövårdens funktion och utveckling i Sverige under 

första delen av 1900-talet. Hansson har inget teoretiska perspektiv i sin studie, utan redogör 

sinnesslövården genom historien och dess förändring i det svenska samhället genom 

källmaterial hon tagit del utav.11  

     

Lennart Ökvist har skrivit En sinnessjuk värld – Mentalsjukhusens epok i Sverige 1910-1960 

speglad genom S:ta Gertruds sjukhus i Västervik (2010). Den handlar huvudsakligen om 

Västerviks mentalsjukhus historia. Mentalsjukhus var ett folkhemsbygge där sinnesslöa och 

utvecklingsstörda vårdades. Ökvist redogör övergripande om vården kring sinnesslöa och 

handikappade, och även om hur socialpolitiken bedrevs åren mellan 1910-1960 i Sverige. Han 

berättar bland annat om behandlingsformer på patienterna, hur vården förändrades under 

efterkrigstiden, och vilka patienterna var. Av den omfattande informationen som berör 

nationens psykiatri som helhet kan jag använda mig utav denna litteratur i min studie.12 

     

Funktionshinder och medborgarskap – tillkomst och innebörd av de två rättighetslagarna, 

omsorgslagen och LSS som komplement till socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 

(1998) är en avhandling av Barbro Lewin. Hon tar upp ett perspektiv om de svårt 

funktionshindrades medborgarskap och har lagstiftningen anpassades för att stärka de 

funktionshindrades medborgarskap och integration i svenska samhället på 1990-talet. 

                                                 
10 Jonsson Malm, Carolina (2011) Att plantera ett barn – perspektiv och utgångspunkter, s 24-26 
11 Hansson, Sara (2007) I den goda vårdens namn – sinnesslövården i 1950-talets Sverige. s. 18-20. 
12 Ökvist, Lennart (2010) s. 15-16, 145. 
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Lagarnas och myndigheternas målsättning är att levnadsförhållandena för människor med 

funktionshinder ska vara goda, men hon visar att trots lagarna har i realiteten enbart ett fåtal 

fått det stöd som yttrades i lagstiftningen, vilket i sin tur inte har lett till stärkt medborgarskap 

åt de funktionshindrade.13  

     

Mikael Eivergård har skrivit en avhandling som heter Frihetens milda disciplin. 

Avhandlingens syfte är att undersökningen ska beskriva sinnessjukvården i anstalterna under 

1850-1870 talet. Avhandlingen specificerar sig på i de behandlingsmetoder vårdarna använde 

sig av där sociala och kulturella relationer visar sig gå jämsides. Att de samhälleliga normerna 

genomsyrade vården. Undersökningen visar att behandlingarna skedde med 

disciplineringsmetoder men även genom frihet skulle forma patienterna i eftersträvansvände 

rikting. Källmaterialet består av patientjournaler och andra programmatiska texter.14 

4. Historisk bakgrund 
 

Syftet med den här delen är att ge en tillbakablick över föreställningen om funktionshinder 

över tid och att ge en bakgrund på de funktionshindrades historia från 1700-talet fram till 

1900-talet.  

4.1 Kristendomens och industrialiseringens inverkan på 1700- talet 

och 1800-talet 
 

De funktionshindrade har alltid haft ett begränsat levnadssätt. Den allmänna synen på 

människor med funktionshinder som rådde i början på 1700-talet uppfattades att de hade blivit 

bestraffade av synder eller att de hade blivit besatta av djävulen. Kyrkan uppfattade det som 

sin uppgift att föra bort djävulen hos de ”sjuka” eller blev hårt bestraffade av tidigare synder. 

Senare på 1700-talet bestämde man att socken skulle omhänderta de fattiga men även de 

funktionshindrade. Detta kallades fattigrotar och var till för de som inte kunde försörja sig 

själva blev därigenom försörjda av sockeninvånare. I bondesamhället blev de avvikande inte 

utstötta av samhällets medborgare men de som ansågs störande och spärrades därför in av 

                                                 
13 Lewin, Barbro (1998) Funktionshinder och medborgarskap, s 9, 52. 
14 Eivergård, Mikael (2003) Frihetens milda disciplin, s. 13-14,21. 
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samhällsinstitutioner.15  Eftersom man ansåg att psykiskt funktionshindrade var farliga för 

allmänheten instiftade staten år 1757 att förbjuda funktionshindrade att ingå äktenskap.16 

 

Industrialiseringen slog igenom i Sverige under mitten av 1800-talet och människor fick jobb 

som aldrig förr. Tidigare betraktades de funktionshindrade som personer i det ”lägre” 

samhällskiktet. Vid denna tidsperiod började människor nu istället se funktionshindrade som 

en grupp i sig och inte som en del av en annan samhällsgrupp.17 Industrialiseringens framväxt 

i Sverige innebar att samhället och levnadsvillkoren förändrades. Arbetsmöjligheter ökade 

och medförde till minskad fattigdom. Samtidigt som denna utveckling, blev det mer otryggt 

och utanförskapet ökade eftersom jordbrukarsamhällets gemenskap och stora hushåll 

luckrades upp. Människor började flytta in till städerna där jobben fanns och de avvikande 

ansågs allt mer vara ett problem och man ville få bort dem från gatorna. De fattiga och 

funktionshindrade sändes ut på landet eller isolerades. Statens sätt att hantera detta var att 

avskilja och internera dem genom att föra bort de som ansågs vara abnorma från allmänheten, 

eller ”normaliteten”. De fattiga och funktionshindrade fick bidrag delvis från kyrkan.  

 

Vid början av 1800-talet förändrades uppfattningar om människosynen och uppfostran ansågs 

viktig för människan. Uppfostrandets struktur bygger på en part som är underordnad och en 

överordnad vilket blev vårdens struktur under denna tid.18 Under samma århundrade förekom 

vissa teorier om att sinneslöhet orsakades av hjärnskador som påverkats av jordmånen, 

landskapsformer och klimat på födelseorten.19 Under 1800-talet var målet med behandling av 

de funktionshindrade att forma dem till den allmänna normaliteten. Behandlingen gick ut på 

att sysselsätta dem med arbete. Denna metod skulle även gynna vårdarna genom att det lättare 

gick att hålla reda på patienterna och dessutom kunde arbetet vara inkomstbringande för 

sjukhuset.20  

                                                 
15 Ökvist, Lennart, (2010) s.24. 
16 Förhammar, Staffan (2004) Funktionshinder i ett historiskt perspektiv, s. 88. 
17 Olsson, Kurt, Britt-Inger, Olsson, (2010). Människor i behov av stöd, s.60-62. 
18 Ökvist, Lennart, (2010) s.24-25. 
19 Ökvist, Lennart, (2010) s.46. 
20 Andersson, Eva  (1990) ”Behandlingsformer” i: Sinnessjuk i folkhemmet, Andersson, Eva (red.)  s. 122. 
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4.2 1900-talets politiska förändring  
 
Vid början av 1900 talet ansågs sinnesslöhet var något man föddes till eller som utvecklades 

under barndomsåren. Staten instiftade fattigvårdslagen som innebar att kommunerna skulle 

omhänderta fattiga och funktionshindrade. Den allt mer liberala politiska framväxten och 

genomsyrningen i Sverige som framförallt handlade om att förändra individen och inte 

samhället. Man fick en syn där målet med funktionshindrade var att de skulle uppfostras till 

goda samhällsmedborgare. Syftet var att skapa ett system för att vårda de avvikande genom 

uppfostring med förhoppning till att de skulle formas till ”vanliga” medborgare. För att 

genomföra behandlingarna avskiljde myndigheterna dem från övriga allmänheten. De blev 

placerade på anstalter så som fattigstugor och fattiggårdar.21 Genom att isolera dem ifrån 

tidigare miljöer och avskiljas från övriga samhället för att behandlas och uppfostras på ett 

särskilt sätt.22 

 

När Sveriges ekonomi försvagades i början av 1900-talet ledde lågkonjunkturen till 

arbetslöshet och ökade fattigdomen i landet. De funktionshindrade ansågs vara en belastning 

och gjordes till ett slags syndabock. Målet vara att hålla dem borta från övriga befolkningen. 

Teorier om rashygien fick fäste i Sverige och samtidigt började de nazistiska och fascistiska 

ideologierna växa fram från den rasbiologiska tankegrunden även här. Forskare inom 

psykiatrin och rasbiologin ansåg att sinnesslöa var ett stort hot mot samhället då de riskerade 

förgöra samhällsnormens moral och etik.23  Rashygienen gick ut på att det finns en skillnad på 

människor där vissa ansågs bättre än andra och steriliseringen blev ett sätt att utrota det som 

ansågs fördärva arvsfaktorn.  

 

Efter andra världskrigets slut på 1940-talet blev den svenska ekonomin starkare igen och på 

50-och 60-talet fick ekonomin en rejäl tillväxt vilket även då påverkade de funktionshindrade, 

men denna gång på ett positivt sätt. Nu blev målet att börja integrera de psykiskt sjuka in i 

samhället och att de skulle få leva ett normalt liv som alla andra. Åtgärder som staten tog vid 

sig var att bland annat minska anstalter och vårdinstitutioner. De fick även börja bo och växa 

                                                 
21 Lindqvist, Rafael, (2007) Funktionshindrade i välfärdssamhället. s. 9.  
22 Ökvist, Lennart, (2010) s. 46-48. 
23 Runcis, Maija (1998) ”Sinnesslöhet som samhällsproblem”, i: Historisk tidskrift 1998:4 s. 553. 
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upp med sina familjer och barnen fick gå i samma skola som alla andra men i särskilda klasser. 

Statliga utredningar började även se över synsättet och behandlingsformerna kring de 

funktionshindrade.24 

 

Under 1970-talet kom åter en ekonomisk nedgång. Myndigheterna höll visserligen fortfarande 

fast vid att de funktionshindrade skulle integreras i samhället och att de ska ha ett så 

fullständigt liv som möjligt, men däremot blev det ekonomiskt sett svårt att få vårdssystemet 

att gå ihop. Till exempel blev färre anställda inom vården som i sin tur gav till följd att till 

funktionshindrade inte fick det genomslag med integreringen som man planerat.25 

 

På 1970-talet utsattes institutionernas organisation av stor kritik som ledde till att 

organisationen Riksförbundet för social och mental hälsa, grundades. Organisationen 

kämpade för fri vilja och mindra tvång i vården. Genom detta minskades vårdplatserna som i 

sin tur gav till följd att vårdhemmen avvecklades. Under 80-talet ersattes vårdhemmen med 

eget boende som kommer med idén om individens fria vilja. Med detta avskaffades således de 

tvångsbaserade institutionerna. Ideologin om den liberala individualiseringen fortsatte att 

utvecklas vidare under hela 90-talet, och 2000-talet som innebär att den enskilde individen 

står i centrum.26   

 

5. Avvikelse och normalitet 
 

Grupperingar har alltid funnits i våra samhällen. Människans behov av grupptillhörighet och 

behov av att verkliggöra grupper och kategorisera människor är stor. Vi har benämningar på 

allt från avvikande till normaliserade grupper så som invandrare, svenskar, ungdomar, HBT - 

personer m.fl. Jag anser att grupperingar handlar om att behovet av att ha kunskap om vilken 

grupp vi tillhör och vilka grupper ”de andra” tillhör är för att veta var vi själva står och vem vi 

är. Genom att identifiera andra så vet vi även vad som väntar oss i våra möten och hur vi ska 

bemöta dem. Jag tror dessutom att det kan ha att göra med att genom medvetandet kring vilka 

                                                 
24 Olsson, Kurt, Britt-Inger, Olsson, (2010) s.62. 
25 Olsson, Kurt, Olsson, Britt-Inger, (2010) s.60-62. 
26 Bengtsson, Staffan (2004) ”Anstaltens utveckling och innebörd” i: Funktionshinder i ett historiskt perspektiv. 

red: Förhammar, Staffan & Nelson, Marie C. s. 75-76. 
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grupper som finns så vet vi hur vi ska upprätthålla vårt samhälle på så sätt att man inför olika 

lagar och regler anpassade efter hur medborgarna är för att samhället ska kunna fungera som 

helhet. Att kategorisera kanske är ett sätt att försöka förstå människor.  

 

I det här avsnittet kommer jag ge en redogörelse över undersökningen. Jag ska redovisa och 

analysera det empiriska materialet utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Jag ska presentera 

och disponera upplägget genom att beskriva utredningarna inom de olika temana för sig, och 

sedan göra en jämförande analys mellan dem. 

 

5.1 Normalisering och kategorisering 

 
Michael Foucault har teorier om normalisering. Så som Foucault har även Erving Goffman 

teorier om normalisering. Foucault beskriver som tidigare nämnt att saten reglerar människor 

till att passa i den allmänna normen som staten bestämmer. Goffman beskriver vidare om 

normaliteten och diskuterar i sin bok Stigma (1963) om avvikande kontra normala människor 

i ett samhälle. Han använder begreppet stigma som ett sätt att förklara kategorisering och 

normalisering av människor. Begreppet normalisering har innebörden att sträva efter 

det ”normala” som. Det betyder att man måste identifiera vad som är ”det normala”.27 Han 

påpekar att det dock är ett naturligt förekommande att det i varje samhälle finns grupperingar i 

form av ”vi och dem”. Goffman talar om de avvikande och de normala i ett samhälle. Han 

använder begreppet stigma som benämning på ett karaktärsdrag som är avvikande från 

samhället.28 Magnus Tideman beskriver begreppet normalitet i tre olika synsätt på vad som är 

normalt; statistisk normalitet som menas med att man anser normalitet som det normala 

tillståndet, det generella. Normalitet bedöms utifrån genomsnittet för 

normalfördelningsantagandet. Normativ normalitet är värderingarna för vad som betraktas 

normalt i ett samhälle vid en viss tidperiod. Med individuell eller medicinsk normalitet anser 

man normalitet som en person som är hälsosam och frisk dvs. som inte är sjuk och om någon 

skulle vara ”onormal” så skulle behandling krävas för att bli ”normal”.29  

 

                                                 
27 Goffman, E, (2001) Stigma – Den avvikandes roll och identitet. s. 15. 
28 Goffman, E, (2001) s. 13. 
29 Tideman, Magnus (2000) Normalisering och kategorisering – Om handikappideologi och välfärdspolitik i 

teori och praktik för personer med utvecklingsstörning, s. 53. 
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Kategorisering av människor kommer vi aldrig komma ifrån i ett samhälle anser Goffman. I 

ett samhälle finns den normala massan och de avvikande grupperna. De avvikande personerna 

har egenskaper eller karaktärsdrag som inte tillhör samhällets normalitetsmönster. 

Förväntningarna kring att bete sig ”normalt” och att vara ”normal” är oskrivna krav i 

samhället som är viktiga i samspelet med andra. När personer avviker från förväntningarna 

anses dessa vara annorlunda eller felaktiga. De så kallade normala människorna uppfattar 

olikheten hos de avvikande och försöker identifiera problemet. Genom att gruppera de 

avvikande eller diagnostisera dem för att skapa en förklaring på bekymret.30 Det faktum att 

staten tillsätter en utredningskommitté för att utreda en specifik grupp människor signalerar 

för att denna grupp individer inte ansågs vara som andra människor. 

 

6 Begreppet sinnesslöhet i Betänkande om sinnesslövården 

 

Här börjar undersökningsdelen där jag ska redovisa vad jag har kommit fram till genom 

källmaterialet. Jag ska under denna del redogöra för vad staten ansåg om psykiskt 

funktionshindrade personer där jag specificerat mig inom områdena begreppsanvändning av 

beskrivningen av personerna i fråga, vården och utbildning. Jag ska börja med att redogöra för 

hur sinnesslöhet som begrepp användes och definierades i 1949 års utredning. 

 

Sinnesslöhet är begreppet utredarna använder sig av i utredningen Betänkande om 

sinnesslöhet (1949) för att beskriva dessa personer. Vid början av 1800-talet kallade man 

psykiskt disfunktionella personer för idioter, där begreppet kommer från grekiska idios som 

betyder okunnig och underlig. Edouard Séguin myntade begreppet och definierade idioter 

som personer med brist av förståelse och upplevelser. Vid slutet av århundradet ändrade man 

benämningen till sinnesslöa.  Den här gruppen delades sedan in i bildbara och obildbara. De 

bildbara betraktades genom vård kunna bidra samhällsnytta mer eller mindre. Medan de 

obildbara ansågs vara påfrestning för samhället. Gruppindelningen av sinneslöa visade sig 

vara betydande för utveckling inom grupperna. Sinneslöa ansågs av övriga befolkningen som 

störande och blev en växande fråga för de ekonomiska och socialpolitiska förhållandena.31 På 

1940-talet hade man även andra samlingsbegreppet på det vi i nutid benämner 

                                                 
30 Goffman. s. 12-15. 
31 Ökvist, Lennart, (2010) s. 45. 
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funktionshinder.  Man beskriver dessa personer för bland annat; idiot, sinnessjuka, 

dövstumma, asocial, psykopat, sexuellt hållningslösa, blinda, fallandesjuka (epileptiker).32   

 
Titeln; Betänkande om sinnesslövården redogör egentligen för hur man talade om 

funktionshinder på 40-talet. Benämningen på de funktionshindrade som sinnesslö säger 

mycket om vad man hade för föreställning om dem. Att de skulle vara inkompetenta eller 

dumma. De sinnesslöa ansågs ha en intellektuell förmåga som inte var normal. I utredningen 

finns gott om antydningar på den här uppfattningen, bland annat när utredarna beskriver hur 

de skulle behandlas och samhälle skulle handskas med den här gruppen människor. Psykiskt 

funktionshindrade omtalades som om de inte vore individer. De framställs som inkompetenta 

att klara sig på egen hand, och de beskrevs bland annat ”svårskötta”, ”idioter”, och ”mindre 

begåvande” människor.33 

 

I 1949 års utredning särskiljde läkare och psykologer de sinnesslöa i två olika kategorier; de 

obildade och de bildade sinneslöa. I utredningen beskrivs inte definitionen av begreppen. Det 

kan bero på att kategoriseringen på sinnesslöhet gjordes redan under tidigt 1900-tal, vilket 

innebar att beskrivning inte krävdes i utredningen. Runcis (1998) har i sin studie beskrivit om 

definitionen av dessa, där de obildbara ansågs vara obegåvade och ointelligenta som inte hade 

förmåga att ta hand om sig själv och klara sig på egen hand. De bildbara hade även de brister 

men som kunde upprättas genom vård och uppfostran redan från tidig ålder.34 Bildbara kunde 

bli dugliga för samhället genom utbildning medan obildbara skulle spärras in på olika sorters 

anstalter.35 Sättet att tänka om psykiskt funktionshinder på 1940-talet kan tyckas fruktansvärt 

men om man sätter sig in i dåtidens förhållanden så kan man få en förståelse över varför de 

tänkte som de gjorde. De hade bland annat inte samma sorts forskningsteknik som vi har idag 

och dessutom präglas uppfattningar dels av maktsystem, tro och mentalitet. På 1940-talet var 

Sverige exempelvis mer religiöst vilket påverkar tänkesätt och människosyn. 

Uppfostringssynen som fanns då var att barnen skulle uppfostras till att bli lydiga, artiga och 

respektfulla. Barn som inte uppförde sig i enlighet med dessa principer ansågs som 

ouppfostrade och dumma. Synsätt förändras ju ständigt genom tiden. Den syn vi har idag om 

                                                 
32 Förhammar, Staffan (2004) s. 61. 
33 Betänkande om sinnesslövården 1949:11, s. 71-72. 
34 Runcis, Maija (1998) s. 548. 
35 Runcis, Maija (1998) s. 550. 
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funktionshinder kommer antagligen förändras i framtiden. Staten använde sig av vilket 

disciplineringsprocesser för att forma människorna.36 

 

6.1 Från sinnesslö till funktionshindrad 
 
I följande del ska jag redogöra för hur funktionshinder som begrepp diskuterades och 

definierades i 2006 års utredning.  

 

I 2006:s SOU-rapport har man till skillnad från 1949 års utredning en uttalande definition om 

vad funktionshinder är. Man definierar begreppet psykiskt funktionshinder i hänvisning från 

psykiatrisamordningen på detta vis;  

 

En person har ett psykiskt funktionshinder om hon/han, har väsentliga svårigheter med 

att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, och att dessa begränsningar har funnits, 

eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en 

konsekvens av psykisk störning.37  

 

Ett funktionshinder anses i utredningen vara när vardagliga aktiviteter förhindras eller får 

negativa konsekvenser utifrån individens psykiska störningar. 38  Det finns ingen tydlig 

begreppsförklaring och definition på ”sinnesslöhet” i den äldre rapporten som det däremot gör 

i ambition och ansvar.  

 

Funktionshinder är det begrepp som vi idag använder när vi talar om personer med 

dysfunktion. I Sverige har vi genom historien haft många olika begrepp på just 

funktionshinder, så som handikapp, utvecklingsstörning, personer i behov av stöd, personer 

med behov av stöd, sinnessjuk, mentalsjuk med fler. Användning av begreppet avspeglar hur 

vi uppfattar olika människor. Den mest aktuella definitionen på personer med någon form av 

disfunktion är funktionshinder.39  

     

                                                 
36 Jonsson Malm, Carolina (2011) s. 26. 
37 Ambition och ansvar (2006) s. 33. 
38
 Ambition och ansvar (2006) s. 33. 

39 Lindqvist, Rafael, (2007) s. 37. 
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Utvecklingsstörning är ett annat begrepp som förklarar en person med psykisk dysfunktion 

och används på personer som inte har samma förutsättningar som alla andra på grund av 

nedsättningar i den personliga utvecklingsprocessen. Det är en kognitiv störning som gör att 

individen har svårigheter att lära, förstå och uttrycka sig. Det är just utvecklingen genom 

inlärning som är problematisk för dem. Utvecklingsstörning är ett begrepp som inte används 

på samma sätt idag som tidigare, istället används psykiskt funktionshinder. 40  Begreppet 

handikapp har samma betydelse som funktionshinder, och signalerar att en person har fysiska 

eller psykiska nedsättningar för att klara av vardagslivet på egen hand. Termen handikapp 

började användas på 1970-talet och förbrukades som mest fram till 1990-talet. På 2000-talet 

fick man ett annat förhållningssätt till begreppet.41 Synen på användningen av begreppet har 

förändrats och socialstyrelsen avråder att använda ordet med anledning till att det kan 

upplevas sårbart; ”termen handikapp kan upplevas som stigmatiserande och bör undvikas” 

och därför ersätter man således benämningen för funktionshinder.42 Funktionshinder är enligt 

socialstyrelsens terminologi bank en ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en 

person i relation till omgivningen” funktionsnedsättning: nedsättning av fysik eller 

intellektuell funktionsförmåga.43 

 

Sedan 1960-talet har situationen för de funktionshindrade förändrats till det positiva men ändå 

mår personer med funktionshinder generellt sett sämre än den allmänna befolkningen. Det 

beror delvis på att de har svårare att skaffa sig arbetssysselsättning och tillhör 

befolkningsgruppen med låg inkomst. Många är helt uteslutna från arbetsmarknaden. De har 

inte samma fritidsmöjligheter och har inte samma sociala nätverk, samma utbildningsnivå och 

så vidare som den allmänna befolkningen. Levnadsvillkoren är sämre hos funktionshindrade. 

Trots en förbättring över tid så tillhör de en utsatt samhällsgrupp.44 Som tidigare nämnt fanns 

uppfattning om att funktionshinder berodde på tidigare synder. Idag förklaras psykisk 

dysfunktion kan bero på livets negativa erfarenheter vilket påverkar individens psykiska hälsa. 

Psykiskt funktionshinder kan också ha med biologiskt arv att göra.  

                                                 
40 Lindqvist, Rafael (2007) s. 38-39. 
41 Calais von Stokkom, Sonja och Kebbon, Lars (2000) Handikappbegreppet i: Tideman, Magnus (red.), 

Perspektiv på funktionshinder & handikapp. s. 34. 
42 app.socialstyrelsen.se/termbank/ViewTerm.aspx?TermID=4182 (9-12-11). 
43 app.socialstyrelsen.se/termbank/QuickSearchBrowse.aspx (9-12-11). 
44 Tideman, Magnus (red.), (2000) ”Levnadsvillkor för funktionshindrade” i:  Perspektiv på funktionshinder och 

handikapp. (1963) s. 47-48. 
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Enligt utredningen Ambition och ansvar har även sociala och ekonomiska omständigheter en 

inverkan på om en person får ett psykiskt funktionshinder. I utredningen finns en aspekt av 

psykiskt funktionshinder som inte uppkommer i den äldre utredningen, nämligen psykisk 

ohälsa.
45 Det här tyder på att staten i nutid har fler definitioner och innebörder av psykiskt 

funktionshinder än tidigare. I modern tid har fler typer av psykiskt funktionshinder 

uppkommit. På 40-talet fanns huvudsakligen två olika sorters sinnesslöhet som delades upp i 

obildbar och bildbar. Det fanns även exempelvis sinnessjuka och idioti men dessa hade 

ungefärligen samma innebörd av sinnesslöhet. I nutid finns däremot fler grenar och sorter av 

psykiskt funktionshinder. Läkare har benat upp diagnoser av funktionshinder i ett mer 

detaljerat vis så som ADHD, aspergers, schizofreni och här ingår även psykisk ohälsa som är 

en ganska ny diagnos. Psykisk ohälsa tas upp i en stor del i Ambition och ansvar vilket 

innebär att psykisk ohälsa har en stor betydelse i samhälls och statliga diskussioner.   

 

Anledningen till att det talas om psykisk ohälsa jämfört med tidigare kan bero på att samhället 

ser ut på att sätt idag än tidigare. Det är ett mycket mer stressfullare och krävande levnadssätt 

för individen än vad det var på 40-talet. Ambition och ansvars förklarar att faktorerna av 

psykisk ohälsa är multifaktoriella. Det vill säga att det finns många förklaringar på psykisk 

ohälsa så som upplevelser av tragiska händelser, ärftliga drag, orättvisor, och förtryck. 

Utredningen förklarar vidare att personer med ekonomiska och sociala svårigheter har lättare 

att drabbas av sjukdomen och menar att med ett rättvist och jämfördelat samhälle undviks 

psykisk ohälsa. De senaste 10-20 åren har dessa besvär främst bland ungdomar, kvinnor, 

blivit allt vanligare. 46  Att staten har makt över att påverka människors uppfattningar av 

psykiskt funktionshinder, men påverkar också människors hälsa och hälsa.47  

 

6.1.1 Sinnesslöhet kontra psykiskt funktionshinder 

 

Här ska jag diskutera och jämföra skillnader och likheter med begreppsdefinitionerna mellan 

1949 års utredning och 2006 års utredning. 

 

                                                 
45 Ambition och ansvar (2006) s. 82. 
46 Ambition och ansvar (2006) s. 82-83. 
47 Jonsson Malm, Carolina (2011) s 24. 
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Hur man än har valt att benämna och definiera de funktionshindrade människorna både i dåtid 

och i mer modern tid så handlar det i slutändan om att identifiera dessa personer som avviker 

till samhällets normer genom att placera dem i en grupp eller kategori. Vad både 

tidsperioderna har gemensamt är att man talar om funktionshindrade som en avvikande grupp 

i samhället genom att man i huvudtaget benämner dessa personer som ”funktionshindrade” 

eller ”sinnesslö” vilket visar på att staten kategoriserar. I den äldre rapporten talas om en 

normalitetsgrupp och en avvikande grupp när man i utredningarna visar på att de 

funktionshindrade ska specialanpassar till allmänheten – det normala; 

 

Bildbar sinnesslö skall intagas i skolhem eller inskrivas för undervisning i externatskola 

det år vederbörande fyller sju år. Obildbar sinnesslö, som fyllt sju år och befinnes vara i 

oundgängligt behov av anstaltsvård, skall kunna intagas på upptagningshem eller 

vårdhem.48 

 

Det här visar på att utredningarna normaliserar och kategoriserar medborgare, där de 

funktionshindrade anses vara en avvikande grupp. Den stora allmänheten som grupp är det 

normala. Genom olika metoder vill staten förändra de avvikande och göra dem så normala 

som möjligt. Detta kan också anses som en normaliseringsprocess där staten vill normalisera 

de avvikande i allmänheten.49  

 

Visserligen hade man inte benämningen på termen normalitet på 1940-talet men man kan se i 

utredningen att det skedde en uppdelning av människor utifrån vad som ansågs normalt och 

onormalt, i detta fall avveks funktionshinder ifrån allmänheten. I 1940 talets utredning 

föreslogs olika möjligheter att separera dem till olika anstalter ifrån de övriga i samhället. 

Därmed tydliggörs att utredarna ansåg att deras olikheter krävde segregering till att 

formas ”till det normala” så att de återigen kan återgå till samhället;  

 

Skyldighet för landsting att draga försorg om vård och undervisning samt anordna 

anstalter enligt 2 § föreligger ej i fråga om a) bildbara sinnesslöa, som äro blinda, 

dövstumma, höggradigt vanföra eller epileptiska eller som grund av asocialitet, 

indisciplinärt uppträdande eller dylikt svårligen kunna undervisas eller vårdas 

                                                 
48 Betänkande om sinnesslövården (1949) s. 178. 
49 Jonsson Malm, Carolina (2011) s. 26. 
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tillsammans med andra sinnesslöa; samt b) obildbar sinnesslöa, som äro svårskötta eller 

lida av komplicerat lyte eller av tuberkulos i smittsamt stadium.50   

 

Dessa citat är utdrag på exempel som visar på hur man segregerade de funktionsnedsättande 

från övriga samhället. Bestämmelserna tyder på hur man talade om personerna i fråga och 

efter vilka regler de skulle intas och inskrivas på anstalter och i olika skolor till uppfostring 

och vård för anpassning till det övriga samhället, det normala. Citatet visar på hur vården 

kategoriserade genom att man talade om vem som skulle inskrivas på vilken institution, på 

grund av hur de var och vem de var, samt hur de skiljde på bildbara och obildbara sinnesslöa. 

Jag tolkar kategoriseringen som ett sätt att utöva bestämmelser på vilka anstalter de 

funktionshindrade ska inskrivas på, för att råda kontroll över befolkningen vilket medför en 

medveten segregering i samhället. Meningen med de avskiljda anstalterna var att de skulle 

läras bli normala men inte bland allmänheten. Detta anser jag vara ett tecken på en 

disciplineringsprocess. 

 

I avbidan på beslut om intagande av sinnesslö å anstalt må den sinnesslöe efter 

prövning av anstaltsläkaren eller vårdföreståndaren provisoriskt omhändertagas där och 

skall för sådant fall vad i 14 § tredje stycket stadgas äga motsvarande tillämpning. Kan 

plats ej omedelbart beredas sinnesslö å den anstalt, som avses med beslut om intagning, 

må centralstyrelsen eller styrelsens läkare föranstalta om hans provisoriska intagande å 

annan lämplig anstalt eller ställa honom under väntetidsvård.51 

 

Det här visar att segregering skulle användas som en åtgärd för att formas de avvikande i 

enighet med samhällets normer – allmänheten. Målet med åtgärderna var att alla skulle leva 

upp till samhällets normer. På 1940-talet sågs målet att förändra individens beteende till det 

normala medan man under 2000-talet har synen att förändra levnadsförhållandet för dem.  

 

Utredningen beskriver hur de talade om sinnesslöa som efterblivna som visar på vilken makt 

staten har på människor beroende på vilka lagar och vilken syn man har. Utredningen visar 

även på att staten ansåg psykiskt funktionshindrade som ett problem där åtgärder så som 

exempelvis placering av de avvikande på anstalter skulle vara en lösning för att bota och 

anpassa de till normen. Genom att förflytta dem till anstalter kunna ”rätta till” och forma dem 

                                                 
50 Betänkande om sinnesslövården (1949) s. 181. 
51 Betänkande om sinnesslövården (1949) s. 186. 
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till övriga samhällets normer eftersom man såg de som något ont och genom bot och 

behandling göra dem friska och normala åter igen, vilket ligger i linje med 

normalitetsprincipen.  

     

I båda utredningarna försöker utredarna lösa problemet med de funktionshindrade som en 

avvikande grupp. Man vill dock lösa det på två helt olika sätt. På 40-talet är lösningen att göra 

dem till ”normala” människor genom att vårda dem på anstalter, medan utredarna i den nyare 

rapporten vill genom stöd integrera dem i samhället genom ”åtgärder för delaktighet och 

tillgänglighet”.52 Den här åsiktsskillnaden beror givetvis på att man hade olika kunskaper om 

funktionshinder och hade olika människosyner.  

 

Utredningen från 2000-talet förklarar funktionshindrade som individer med vissa svårigheter 

att verka och röra sig. Samhällets uppgift framställs vara att underlätta dessa individers 

svårigheter, jämförelsevis med 1940-talets ställning då man ansåg dessa personer som 

galningar.  Jag kan tydligt se i utredningen från 2006 hur staten byggt på kunskap om 

funktionshinder och människors olikheter på ett mer upplyst sätt vilket synliggör ett annat 

förhållningssätt till människors skillnader än det som fanns i den tidigare utredningen. Det 

finns en annan förståelse för funktionshindrade där målsättningen är att skapa förutsättningar 

till ett så normalt liv som möjligt. Skillnaden på utredningarna är att man i 1949 års utredning 

försöker identifiera vilka de är och faktiskt segregerar dem medan man i 2006 års utredning 

har som mål att inkludera dem i samhället. Ett exempel på ett mål som framförs i 2006 års 

utredning är nationella mål som planerades uppfyllas senast 2010; 

 

• En samhällsgemenskap med mångfald som grund 

• Samhället ska utformas så att människor i alla åldrar med 

funktionshinder blir fullt delaktiga i samhället. 

• Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män 

med funktionshinder.53  

 

Till skillnad från föreställningarna från år 1949, då man ansåg en viktig åtgärd var att föra de 

psykiskt funktionshindrade till anstalter, så anser man i nutid att de funktionshindrade ska bo 

och leva på samma sätt som andra. Detta är ett tecken på en normaliseringsåtgärd. 

                                                 
52 Ambition och ansvar (2006) s. 323. 
53 Ambition och ansvar (2006) s. 323. 
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Benämningen på funktionshinder har som tidigare nämnt förändrats genom tid. Dels hade 

samhället tidigare mindre kunskap om funktionshinder. Men min studie pekar på att begreppet 

sinnesslö signalerade något negativ och avvikande som skulle avtjäna samhället. I nutid 

används begreppen som skällsord som exempelvis idiot, medan man på 1940-talet var ett 

användande begrepp som man trodde att människor var dvs. dumma. Eller som enligt 

Foucault är governmentalitetsmaktövning, där staten använder sig av disciplin och 

normalisering för att kontrollera samhällsmedborgarna och påverka deras uppfattningar.54 

Detta visade även på att det inkluderar ett maktsystem där läkare och centralstyrelse är de som 

uttalar och bestämmer om vem som ska placeras vart på grund av vem de är. Där kontrollen i 

sin tur påverkar över individernas liv. Enligt Foucault handlar det om att samhället består av 

en suveränitetsmakt, att makt ägs av en elit som styr resten av samhället.55  Makt är en 

rationell handling som kräver metoder för att makt ska kunna utövas, vilket är en anledning 

till att suveräniteten genomför praktiska åtgärder för att utöva makten.56 

 

6.2 Vårdens utövning 
 
På början av 1900-talet ansåg man att sinnesslöhet var något man föddes till eller utvecklade 

under barndomsåren. I Sverige ansåg man detta som ett problem för barnets uppfostran men 

även för sinnessjukvården. Man hade olika uppfattningar om vem som skulle ta hand om 

dessa personer där många menade att det var statens ansvar att uppfostra dessa personer.  Vid 

början av 1900-talet var 800 personer intagna på anstalter som bestod av skolhem, arbetshem 

och vårdhem.57 

 

Under 1900-talets början uppkom andra behandlingsformer där vårdarna började använda 

sängliggning som metod på patienterna. Så mycket som 33 procent av patienterna lade man i 

sängen. Men på slutet av 20-talet fick psykologer en annan syn på sängliggning och började 

istället sätta patienterna i arbete igen som en terapiform. Arbetssysselsättningarna kunde vara 

                                                 
54 Jonsson Malm, Carolina (2011) s. 26. 
55 Nilsson, Roddy (2008) s.83. 
56 Nilsson, Roddy (2008) s. 87. 
57 Hansson, Sara (2007) s. 12. 
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allt från att hantverksarbeta till drevplockning. Utöver arbetsterapi och familjevård användes 

medicinska behandlingar så som långbad, feberbehandling och elektrochockbehandling.58 

 

På 1940-talet var långbad en av metoderna för att behandla sinnesjuka. Det innebar 

bekymrade patienter lades i bad i flera timmar upp mot en halv dag kunde patienterna ligga i 

badkaret. Syftet med badet var att patienterna skulle bli avslappnade och lugnare. De som inte 

ville bada tvingades att bada genom att spännas fast i badkaret med ett hål för huvudet. 

Patienten fick mat i badet och utförde sina behov i vattnet.59 Lobotomi var en operationsform 

för de man diagnostiserade för kroniskt sjuka. Operationen genomfördes på så sätt att man 

borrade två hål på sidorna på pannan och skar av nervbanor mellan frontalloben och 

lillhjärnan i tron om att patienterna skulle förbli mindre oroliga, aggressiva och ångerfulla. 

Detta försiggick primärt i södra Sveriges lasarett.60  

 

6.2.1 Anstalt - en vårdmetod 

 
Begreppet anstalt är ett vanligt förekommande ord i framförallt 1949 års källmaterial. 

Vårdinstitutioner som växte fram under 1800-talet och 1900-talet var ett resultat av en 

kategoriseringsideologi som gick ut på att man delade in människor i olika grupper där de 

som inte anpassat sig efter allmänhetens normer insattes på anstalter. I början av 1800-talet 

tillkom ett fåtal anstalter men mot slutet av 1800-talet uppstod ett stort antal nya 

inrättningar.61 På 1900-talet var det kommunerna som skulle ha ansvaret för fattigvården. 

Problemet under denna tid var att antalet fattiga äldre och funktionshindrade ökade och staten 

var tvungen att gå in med insatser. Samtidigt pågick en förändring inom politiska principer 

där bland annat socialdemokratiska principer börja träda kraft vilket exempelvis innebar att 

staten skulle ta ansvar för uppfostring av samhällsmedborgare vilket resulterade i att man 

byggde anstalter. Anstalterna hade ett uppfostringssyfte och fungerade som skolor för att de 

avvikande skulle bildas till normaliteten.62 Detta är ett tecken på en form av maktutövningen 

genom normaliseringsprocessen. 63  Att genomföra intelligenstester var ett sätt att mäta 

                                                 
58 Andersson, Eva (1990) s. 119. 
59 Ökvist, Lennart (2010) s.149. 
60 Ökvist, Lennart, (2010) s. 201. 
61 Förhammar, Staffan (2004) s.84. 
62 Eivergård, Mikael (2003) s. 77. 
63 Jonsson Malm, Carolina (2011) s. 26. 
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förstånd på människor för kunna diagnostisera om personer var sinnesslöa. 64  Denna metod 

förekom enda fram till 1950-talet.65  

 

Läkarna hade tidigare inte tillräckligt med vetenskaplig kunskap om personer som ansågs vara 

avvikande och därför förklarades de som farliga personer. Eftersom de betraktades som 

avvikande bedömdes de vara ett samhällsproblem och skickades därför till anstalter. Maija 

Runcis (1998) beskriver att personer med diagnoser ansågs hade ”begått brott mot samhällets 

moralnormer eller så ansågs de ligga samhället till last på ett eller annat sätt.”66  

 

År 1944 lagstiftade man om att centralanstalter skulle ha översyn av medicinalstyrelsen. Detta 

innebar bland annat att anstalterna skulle styras av pedagogik och domineras av en skol- och 

uppfostringsform. Huvudsakligen skulle de uppfostra de funktionshindrade till vanliga 

medborgare.67 Läkarna skiljde på placeringen av de bildbara och obildbara sinnesslöa. Man 

ansåg att de obildbara personerna med sinnesslöhet inte kunde uppfostras till att bli ”friska” 

och behövde därför inte samma sorts uppmärksamhet och stöd.68 Runcis (1998) studie tar upp 

att på 1940-talet växte en frivillighet allt mer fram inom vården där bildbara barn fick vara 

kvar och vårdas av sina föräldrar men obildbara barn skulle däremot tvångsomhändertas av 

staten. Man ansåg att de som var bildbara så småningom kunde vara till nytta för samhället 

medan de obildbara över huvudtaget inte kunde bidra till nytta för samhället.69 Anstalter var 

till för att hålla de avvikande från övriga samhället för att de ansågs som en fara för samhället. 

Foucault menade att inspärrningar i anstalter var ett sätt att kontrollera de avvikande från 

samhället. I anstalterna råder en auktoritet över patienterna.70 I utredningen från år 1949 kan 

jag tyda på en segregerande hantering av de psykiskt funktionshindrade inom vården genom 

att man inrättade de avvikande, funktionshindrade i anstalter. Genom den okunskapen man 

hade om dessa individer ville man för att ta kontroll över ”samhällsproblemet” samla dem på 

en gemensam plats. Denna tolkning stödjer jag genom Foucaults maktperspektiv. Han menar 

att inrättningar av människor var en form av en ”social praktik” som staten hade genomfört 

                                                 
64 Ökvist, Lennart (2010) s.188. 
65 Runcis, Maija (1998) s.549. 
66 Runcis, Maija (1998) s. 554. 
67 Betänkande om sinnesslövården (1949) s. 111. 
68 Betänkande om sinnesslövården (1949) s. 37. 
69 Runcis, Maija (1998) s. 556. 
70 Nilsson, Roddy (2008) s. 27. 
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för att genom kontroll och synhåll göra dessa medborgare anpassningsbara.71 Han menar att 

genom inspärrningar av människor så tydliggörs de avvikande från de normala och klyftan för 

de funktionshindrade att anses ”normala” genom detta ökar. Istället ökar föreställningar om 

att de ses som galna och vansinniga.72  

 

Under senare 1990 tal var målet att börja integrera de psykiskt sjuka in i samhället och att de 

skulle få leva ett normalt liv som alla andra. Åtgärder som staten tog vid sig var att bland 

annat minska anstalter och vårdinstitutioner. De fick även börja bo och växa upp med sina 

familjer och barnen fick gå i samma skola som alla andra men i särskilda klasser. Statliga 

utredningar började även se över synsättet och behandlingsformerna kring de 

funktionshindrade. 73 

 

6.2.2 Vården och individen 

 
Utredningen Betänkande om sinnesslövården (1949) visar att vård av funktionshindrade var 

något som skulle vara påtvunget. Dels var vård viktigt för ”den sjuka” individens 

tillfrisknande och dels skulle det vara till samhällets tjänst eftersom de ansågs vara en 

samhällsfara. Vård ansågs vara något tillförlitligt gällandes att föra människor ”till rätta”. Om 

inte de funktionshindrade, eller sinnesslöa som de kallades för, inte omhändertogs till vård 

ansågs de utgöra en fara för samhället och var därför ett av argumenten till varför tvångsvård 

var viktigt. Det var den sinnesslöes skyldighet att ”underkasta sig tillsyn och vård.”74  

 

Bör en bildbar sinnesslö icke åtnjuta undervisning vid skolanstalt, äro olika lösningar av 

vårdbehovet tänkbara – det bortses härvid från det fall han bör definitivt utskrivas från 

anstalten. Är han i oundgängligt behov av fortsatt vård på anstalt bör han i allmänhet 

intagas på arbetshem. 75  

 

Vårdinstitutionerna hade makten över individernas hälsa och det fanns bestämmelse över när 

de skulle utskrivas och vem som kunde skrivas ut. Vårdaren bedömde vem som hade 

                                                 
71 Nilsson, Roddy (2008) Foucault – en introduktion. s. 27. 
72 Nilsson, Roddy (2008) s.28. 
73 Olsson, Kurt, Olsson, Britt-Inger, (2010) Människan i behov av stöd, s.62 
74 Betänkande om sinnesslövården (1949) s. 195-196. 
75 Betänkande om sinnesslövården (1949) s. 199. 
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möjlighet till att förbättras och vem som inte hade det, genom att diagnostisera vem som är 

bildbar eller obildbar.76 Sjukvården år 1949 hade kontrollen över individerna medan det är 

tvärtom år 2006. I ambition och ansvar (2006) utgår vården ifrån individens vilja och behov 

och utifrån detta ska vårdgivaren och vårdtagaren tillsammans komma överens om hur vården 

ska utformas; ”så gott som all vård, rehabilitering och omsorg sker i frivillig form och i 

enlighet med den enskildes samtycke.”77 Man överlägger makten att välja till individen, men 

fortfarande ligger makten hos staten som ska erbjuda olika vårdalternativ och vårdtjänster. 

Vården ska visa respekt för individen och individens förmåga att själv bestämma.78 Trots att 

vården beskrivs vara utformad efter individen så finns det förvisso vissa undantag för 

tvångsvård. Tvångsvård sker dock under absoluta undantag. Utredarna beskriver 

förekommandet av tvångsvård i väldigt ursäktande former att det i huvudtaget finns. Denna 

typ av vård beskrivs enbart finnas till för individens bästa så som i missbruksfall. Utredarna 

menar att det i vissa fall finns människor med psykisk ohälsa som inte är kapabel att göra rätta 

bedömningar själva.79 Tvångsvård var ett sätt för staten att kontrollera medborgare genom 

disciplin, vilket således kan ses som en disciplineringsprocess.   

 

I utredningen (2006) finns ett specifikt kapitel som handlar om vården för funktionshindrade 

och heter; ”Vård, stöd och service”.80 Bara titeln säger en del om hur man ser på hur vården 

ska vara utformad, det vill säga att vården inte enbart inkluderar vård utan om att ge individen 

stöd och service till att klara sig på egen hand i vardagen. Detta anser jag utifrån ett 

maktperspektiv vara en normaliseringsprocess. Landsting har ansvaret för att genom 

medicinska behandlingar förebygga, undersöka, och sköta personer med psykiska 

disfunktioner. De har även ansvaret för somatisk vård och tandvård för dessa personer. 

Kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvård. Utredningen pekar på att vård ska vara 

frivilligt. Individen ska själv vilja bli vårdad för att vård ska uträttas på personen.81 

 

Goffman menar att 40-talets tvångsvårdssystem i anstalterna begränsade individernas liv från 

att leva ett "normalt" liv eftersom individens fria vilja begränsade och istället var de tvungna 

                                                 
76 Betänkande om sinnesslövården (1949) s. 110. 
77 Ambition och ansvar (2006) s. 407. 
78 Ambition och ansvar (2006) s. 407. 
79 Ambition och ansvar (2006) s. 409. 
80 Ambition och ansvar (2006) s.155. 
81 Ambition och ansvar (2006) s. 407. 
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att leva efter anstaltens regler och disciplin.82 2006 års vårdsystem uppmuntrar däremot till 

individens utveckling medan man tidigare genom disciplin skulle få patienterna att 

uppfostras ”normala”.  Förr använde man sig av en disciplineringsåtgärd medan det idag 

används en normaliseringsåtgärd. Foucault menar att teorin om disciplinering bygger på ett 

hierarkiskt system som består av underordnade och överordnade. De underordnade hamnar i 

en tvångsposition av de överordnade. Personer som använder sig av denna typ av maktform 

använder sig av tvång, lydnad, straff och disciplin för att styra andra. Makten är ett sätt att 

hantera kontroll över patienterna och forma de efter begär.83  

 
Jämförelsevis mellan 1949- och 2006 års utredningar så ser man en stor skillnad på hur 

vården är utformad. I 1949 års rapport skulle personer som blev diagnostiserade, skickas iväg 

på anstalter för vård, oavsett vilken funktionshinder man hade, medan vården på 2000-talet är 

utformad till att stödja personen. På 40-talet skulle de avvikande anpassa sig efter vården då 

man hänsynslöst och ofrivilligt spärrade in dem på olika anstalter. På 2000-talet är det vården 

som anpassas efter person och funktionshinder och utifrån stöd efter behov; ”För att den 

enskilda individen ska få bra vård och stöd för sin egen eller närståendes psykiska ohälsa 

krävs att samhället vill möta dessa behov.” 84 Det anges även förslag till en utvecklingsstrategi 

inom vård, boende, sysselsättningar och delaktighet i samhället för svårt psykiskt sjuka och 

funktionshindrade. Syftet är att de ska inkluderas i samhället och att de ska få samma 

möjlighet till bostad, arbete, samhörighet och delaktighet i samhället som andra. 85  Att 

individen ska inkluderas i samhället ger signaler om att det är fråga om en 

normaliseringsprocess. 

 

Utifrån 2006 års utredning ser man psykiskt funktionshinder som något som 

kommer ”inifrån” hos individen. Att hjärnans funktion har en disförmåga eller att en persons 

dåliga omständigheter påverkar det inre psykiska välmående. Medan staten på 1940-talet 

ansåg psykiska sjukdomar som något ont hos individen, genom det som jag kallar ”det yttre” 

dvs. något som man själv kunnat påverka utifrån hur man blivit uppfostrad eller om man haft 

dåliga tankar som strävat emot samhällets moral och etik. Vårdens behandlingsmetoder för 

                                                 
82 Goffman, Erving (2001) s. 147. 
83 Nilsson, Roddy (2008) s.106,109. 
84 Ambition och ansvar (2006) s.155. 
85 Ambition och ansvar (2006) s.147. 
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sinnesslöa centraliserades kring vård för att förändra deras beteendemönster mer än de 

medicinska behandlingarna, utöver steriliseringen, för att göras till ”samhällsdugliga”86  

 

6.2.3 Behandlingsmetoder 

En metod att skydda sinnesslöhet mot samhället på 1940-talet var genom kirurgiska ingrepp 

på de funktionshindrade så som sterilisering. Bakgrunden till steriliseringen kommer redan 

från 1800 – talet av antropologen och vetenskapsmannen Anders Retzius. Han forskade på 

skallstorlekar och menade att genom att mäta hjärnans omkrets utanpå kunde man förutse en 

persons egenskaper. År 1922 invigdes det rasbiologiska institutet i Sverige. Med hans 

mätningar visade han på att det fanns skillnad på människor och människor, där vissa var 

bättre än andra. Med detta ansågs att bland annat de funktionshindrade var mindre värda 

människor. Herman Lundborg var rasbiologiska institutets första chef och han menade att den 

svensk-germanska rastypen kunde bevaras ren genom sterilisering av de, för rastypen, 

opassande människor.87 År 1922 lades en motion om sterilisering av bland annat sinnesslöa 

fram av Alfred Petrén, vilket även var det första lagförslaget om sterilisering. Motionen fick 

dock inte omedelbara förändringar. Först år 1934 gick lagen om tvångssterilisering igenom. 

Kraven i motionen hade vid det laget blivit ännu strängare då lagen innebar att trots 

obekräftade bevis på sinnesslöhet, skulle de ändå steriliseras. Argumentet för sterilisering var 

att de inte skulle vara lämpliga föräldrar eftersom de inte skulle klara att uppfostra barnet. 

Och eftersom de ansågs asociala och ovetandes så steriliserades de med tvång just för att de 

ansågs vara labila för att förstå det själva. Detta synsätt återfanns sedan också i Betänkande 

om sinnesslövården (1949):  

 
Den som lider av sinnesjukdom, sinneslöhet eller annan rubbning av självverksamheten 

och på den grund för framtiden är ur stånd att handhava vårdnaden av sina barn eller 

kommer att genom arvanslag på avkomlingar överföra sinnesjukdom eller sinnesslöhet, 

sterilisering får företagas utan hans samtycke, därest han på grund av sin rubbade 

själsverksamhet varaktigt saknar förmåga att lämna giltigt samtycke till åtgärden.88 

 

I utredningen från år 1933 framhölls exempelvis att om en person med sinnesslöhet skulle få 

barn skulle det innebära en ekonomisk belastning för familjen. Därför ansåg utredarna i 1933 
                                                 
86 Runcis, Maija (1998) s.556. 
87 Ökvist, Lennart, (2010). s. 171. 
88 Betänkande om sinnesslövården (1949) s 61-62 
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års utredning att sterilisering skulle vara en nödvändighet. För att psykiska sjukdomar inte 

skulle överföras vidare till en annan person genom sexuella handlingar.89 Därför använde man 

sterilisering som en medicinsk behandlingsmetod för funktionshindrade.  

 

I Betänkande om sinnesslövården (1949) framkommer det finnas betänkligheter om huruvida 

sinnesslöa personer skulle få skaffa barn; 

 

 

Den som med skäl kan antagas komma att genom arvsanlag på avkomlingar överföra 

sinnessjukdom eller sinnesslöhet eller ock svårartad sjukdom eller svårt lyte av annan 

slag, såvida han samtyckt därtill, som ock å den, vilken prövas på grund av 

sinnessjukdom eller sinnesslöhet eller annan rubbning av själsverksamheten eller ock 

på grund av asocialt levnadssätt vara för framtiden uppenbart olämpligt att handha 

vården90 

 

En lagförändring om sterilisering stiftades på 1940-talet. Man hade fortfarande en sträng 

uppfattning om att sinnesslöhet var något som var ärftligt. Den största skillnaden med den här 

lagen och 1934 års lag om sterilisering var att den nya nu krävde ett godkännande av 

medicinstyrelsen för sterilisering jämförelsevis med den första lagen då det räckte med två 

läkare närvarande. Även äktenskapslagen skärptes då det tidigare var förbjudet för 

funktionshindrade att ingå äktenskap, fick i och med steriliseringslagen, även de 

funktionshindrade ingå äktenskap i krav om att de var steriliserade.91  

 

Betänkande om sinnesslövården (1949) hänvisar till lagen stiftades år 1940. Lagen innebar att 

sterilisering skulle ske inom vissa omständigheter. Ingreppet skulle ske om personen ansågs 

vara socialt funktionshindrad eller ansågs ha olämpliga eller farliga egenskaper. Rapporten 

beskrev hur sinnesslöa personer var lämpliga för sterilisering för att inte ”sjukdomen”, som de 

menade att det var, skulle föras vidare till eventuella barn eller som man uttalade det; ”befaras 

komma att drabba hans avkomlingar”. 92  Utredarna hävdade även att psykiskt 

                                                 
89  Förslag till lag om sterilisering – av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller av annan rubbning av 

själsverksamheten lidande personer (1933)  s. 12. 
90 Betänkande om sinnesslövården (1949) s 63. 
91 Betänkande om sinnesslövården (1949) s. 63. 
92 Betänkande om sinnesslövården (1949) s. 130. 
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funktionshindrade var olämpliga föräldrar då de ansågs asocial och osjälvständiga, och därför 

inte skulle vara istånd till vårdnad och uppfostring av barn. Utredarna påstådde vidare om att 

det inte var aktuellt att ändra lagen. Däremot hade de önskemål om att relationen mellan de 

funktionshindrades anhöriga och läkare ska förbättras och att de anhöriga även skulle ha 

tillgång till ökad information om ingreppet och sterilisering eftersom det skulle underlätta 

vissa situationer.93  

 

Steriliseringen skedde under tvång av den statliga makten och det var således ett sätt att äga 

kontroll över folket. Sterilisering är en disciplineringsprocess som alltså innebär att genom 

disciplinerande behandlingar som i detta fall sterilisering genomförandes av läkare, (med 

order från staten) används som metod för att kontrollera medborgarna.94 Steriliseringarna 

pågick i Sverige enda in på 1970-talet då även steriliseringsfrågan lades ner helt. Sverige 

ligger på andra plats på mest utförda steriliseringar. Ungefär 63 000 svenska personer som 

hade opassande egenskaper däribland funktionshinder, steriliserades varav över nittio procent 

var kvinnor. 95  

 

Anstalterna hade funktionen att vårdas de psykiskt funktionshindrade till att bli ”friska”. En 

annan behandling av de funktionshindrade var genom uppfostring i anstalterna. Genom 

uppfostran skulle de göras till ”normala”. Uppfostring ansågs på 1940-talet ha en stor 

betydelse för barns uppväxt och läkarna ansåg att det kunde vara dålig uppfostran som utlöste 

sinnesslöhet. Problem i beteendet kunde emellertid återupprättas om de var av den bildbara 

kategorin. Det fanns alltså en föreställning om det var möjligt att man kunde bota och vårda 

bort funktionshinder. 96   Vilket kan ses som en normaliseringsprocess och även som en 

disciplineringsprocess eftersom de placerades avvikande från övriga samhället. 

 

Tidigare fanns det föreställningar om att sinnesslöa skulle vårdas och uppfostras till den 

allmänna normen medan man i nutiden anser funktionshindrade som personer med någon 

form av dysfunktion som med rätt hjälpmedel och medicin kan integrera sig i allmänheten.97 I 

2006 års utredning menar utredarna att behandlingsmetoderna ska bestå av evidensbaserade 

                                                 
93 Betänkande om sinnesslövården (1949) s. 131. 
94 Jonsson Malm, Carolina (2011) s. 26. 
95 Ökvist, Lennart, (2010) s. 172. 
96 Betänkande om sinnesslövården (1949) s. 71 
97 Ambition och ansvar (2006) s. 155 
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och kunskapsbaserade metoder. 98  Behandlingarna ska ske efter behov och önskemål. 

Behandlingar som erbjuds är bland annat ”läkemedelsbehandling ordinerad av läkare med 

goda farmakologiska kunskaper, (…) psykosocialt stöd och nätverksarbete, (…) 

färdighetsträning och funktionshöjande träningsprogram”. 99  Tidigare gjordes behandlingar 

med tvång där syftet med behandlingen var att personen skulle upprätta normaliteten. 

Disciplineringsprocessen var en del av uppfostringsmetoden. Tvång var ett sätt att uppfostra 

och genom att tvinga de diagnostiserade att genomföra olika handlingar var förhoppningen till 

att det skulle leda till ett inlärt beteende. Tvång och kontroll var ett maktverktyg för att 

åstadkomma ro och ordning inom vården som i sin tur påverkar samhällets ordning. Läkare 

menade att ett produktivt tvång var när den ”sjuke” omskolades till att bli teknisk, kvick och 

effektiv som skulle leda till nytta för samhället. Tvånget mot de funktionshindrade var ett sätt 

att skydda samhället mot fara eftersom genom tvångsbehandlingar av de avvikande skulle 

skydda den allmänna befolkningen.100 I den senare utredningen beskrivs att behandling ska 

ske med patientens godkännande och att behandlingarna ska främja individens integrering. 

Vårdarnas roll beskrivs i utredningen vara till för stöd för patienterna medan vårdarna tidigare 

skulle behandla de till att bli friska.101 Förr skulle individen anpassas till samhället, i nutiden 

ska samhället anpassas till individers olika förutsättningar. Förr användes både 

disciplinerings- och normaliseringsprocesser inom vård av psykiskt funktionshindrade, alltså 

att genom bland annat straff göra de till normala. I nutid används bara 

normaliseringsprocesser det vill säga att man vill få de funktionshindrade att passa in i 

samhället. 

 

6.3 Utbildning 
 
1 januari 1945 införde man en lag om att undervisning och vård av bildbara sinnesslöa skulle 

vara en obligatoriskt för varje landsting och kommun att erbjuda vård och utbildning. Man 

bestämde även att det skulle finnas en centralanstalt där två eller flera landsting eller kommun 

skulle förena sig i en anstalt. De sinnesslöa barnen fick inte gå i den allmänna skolan utan de 

skulle skolas på en särskild anstalt. Den så kallade centralanstalten omfattade; 

                                                 
98 Ambition och ansvar (2006) s. 180 
99 Ambition och ansvar (2006) s. 186 
100 Nilsson, Roddy (2008) s. 28. 
101 Ambition och ansvar (2006) s. 156 
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upptagningshem för sinnesslöa barn som inte börjat skolan. Syftet med upptagningshemmet 

var att det skulle fungera som ett skolhem där sinnesslöa barn i skolåldern skulle få utbildning. 

Anstalten skulle även innehålla arbetshem. På arbetshemmet skulle de som klarat 

skolundervisningen få en vidare utbildning i praktiska sysslor. Arbetshemmet var enbart till 

för bildbara sinnesslöa. Här skulle barnen stanna tills de blev redo för bland annat 

yrkesutbildning men detta menade man skulle ta en stor del av livet eller möjligtvis hela livet 

eftersom de ansågs vara mindre begåvade och därför krävdes en lång utbildningsprocess. 

Utredningen tryckte dock på att arbetshemmen enbart var till för barn och ungdomar som var 

så kallade bildbara och därmed var benägna till en personlig utveckling.102 Vårdhemmen var 

mer till för de obildbara barnen. Upptagningshem var ett hem till för barn under eller i tidiga 

skolåldrar. Målet med det här hemmet var att få barnen bildbara, som man beskriver det i 

rapporten.103 I utredningen beskrevs att funktionshindrade barn separerades ifrån de ”friska” 

barnen. Man skickade alltså iväg dem till särskilda anstalter för bildning. Barnen segregerades 

från övriga barnen och skola vilket i sin tur ledde till att den här hanteringen följde med in i 

barnens vuxenliv då segregering fortsatte.  

 

På 1990-talet ökade det individuella synsättet som innebar att alla barn skulle betraktas som 

egna individer. Alla barn har specifika behov och förutsättningar som ska tillfredställas. Detta 

synsätt påverkade skolreformerna och innebar att undervisningen ska individanpassas.104 I 

2006 års rapport kan man se att man inkluderar de funktionshindrade barnen i skolan och med 

andra barn. Utredningen uppger att ett av psykiatrireformens mål är ”personligt stöd”. Syftet 

med detta är att personer med psykiskt funktionshinder skall kunna leva ett normalt liv som 

alla andra i samhället, med samma rättigheter och skyldigheter. Man menar att istället för att 

de funktionshindrade skall vara beroende av organisationer eller huvudmän, så skall samhället 

anpassas till dem, genom vård, service och stöd för att möjliggöra ett så optimalt liv som 

möjligt för de.105  

 

Pedagogiken har en större betydelse här än tidigare. Hanteringen av psykiskt 

funktionshindrade barn har förändrats från då till nutid. Tidigare trodde man att tvång och 

disciplin skulle lära barn medan man i modern tid använder sig av pedagogiska metoder för 

                                                 
102 Betänkande om sinnesslövården (1949) s.71 
103 Betänkande om sinnesslövården (1949) s.80 
104 Lindqvist, Rafael (2007) s. 114 
105 Ambition och ansvar (2006) s. 338 
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att lära ut efter barnets behov och förutsättning. Förr placerades barnen på speciella anstalter 

för utbildning. I nutid går de funktionshindrade barnen i de allmänna skolorna med alla andra. 

Dock får de särskild stöd av så kallad speciallärare eller i en enskild grupp med andra barn 

med liknande svårigheter. De är ”barnen i behov av stöd”. Rafael Lindkvist menar att också i 

det nya inkluderade samhället har segregering i skolan varit en nödvändighet. Att barn 

placeras i specialklasser har ifrågasatts och diskuterats där vissa menar att det är en 

nödvändighet för att de ska ha chans till att utvecklas på samma sätt som de andra, medan 

andra menar att det är dåligt eftersom de funktionshindrade barnen upplever segregation.106  

 

Enligt Foucault är makten i samhället som avgör de funktionshindrades öde och 

levnadssätt.107 Hur utbildning, arbetsliv och levnadssätt blir för de funktionshindrade präglas 

således av den politik som styrs av staten. Mårten Söder har skrivit om att det inte är 

handikappspolitiken i sig som förändrat de funktionshindrades ställning till bättre i samhället, 

utan att det är helheten i samhällsutvecklingen som har bidragit till förändringen. Han 

beskriver att det är helheten i samband med människans ökade kunskap och humanitet som 

han gynnat de funktionshindrades ställning. Det är hela den samhällspolitiska processen som 

har lett till den förändrade syn och förhållningssätt till de funktionsnedsatta, där det 

individualistiska tänkandet som delvis präglat förändringen.108 I denna studie urskiljer en 

övergång från disciplinerande metoder och åtgärder till normaliserande åtgärder och metoder. 

Från att behandlingarna huvudsakligen har kretsat kring bestraffning och disciplinering till 

mer individanpassning och normalisering.  

 

Handikappspolitiken är en del utav samhällets politik som helhet, men spelar självklart den 

specificerade politiken en betydande roll i för de funktionshindrade. Även Barbro Lewin talar 

som om individualiseringspolitikens framväxt under modern tid. Denna sorts människosyn 

som har tagit en central roll i politiken speglas även i politiken kring funktionshinder. Staten 

talar om stöd för människor i särskilt behov, där individens behov alltid står i centrum. 

Politiken ska riktas till individen.109  

                                                 
106 Lindqvist, Rafael (2006) s. 113-114 
107 Nilsson, Roddy (2008) s. 86 
108 Söder, Mårten (1997) ”Handikappolitik i förändring” i: Hur lever funktionshindrade idag? s.17 
109 Lewin, Barbro (1998) s. 24 
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7. Sammanfattande diskussion  

 

Syftet med den här uppsatsen var att få en inblick i vilka föreställningar om psykiskt 

funktionshinder staten hade på 1940-talet respektive i nutid, vilket också är huvudfrågan i 

undersökningen. Det delfrågor jag har ställt är; hur definierades begreppet ”psykiskt 

funktionshinder” på 1940-talet respektive på 2000-talet? Hur såg man på skolväsendet för de 

funktionshindrade? Hur såg vårdsväsendet ut för de psykiskt funktionshindrade? och vilka 

behandlingsmetoder använde vårdare sig utav på de psykiskt funktionshindrade?  

 

De statliga utredningar jag använde mig av var 1949:11; Betänkande om sinnesslövården och 

2006:100; Ambition och ansvar. Båda utredningarna handlar främst om vårdens utformning 

för funktionshindrade. Ambition och ansvar innefattar dessutom om bland annat boende- och 

fritidsfrågor, personalförsörjning, forskning och utveckling, och forskning och utveckling.  

 

Uppsatsens ambition var att utifrån olika maktperspektiv klargöra föreställningarna som 

utredningarna beskriver om funktionshinder och vilka åtgärder som beslutats för de psykiskt 

funktionshindrade. Maktperspektiven jag har använt mig av kommer ursprungligen från 

Foucaults teorier om den statliga maktutövningen, eller govermentalitet som han uttrycker det. 

Med govermentalitet menas att den statliga makten och auktoriteten utövas i ett samhälle och 

påverkar människors tankar och handlingar i en viss riktning. Exempel på företeelser den 

statliga makten styr är; befolkningens sexualitet, hygien, hälsonivå och livslängd. Människor 

styrs således av staten eller välfärdssamhället på olika sätt, som också kallas biopolitik. Syftet 

med detta är att öka nationens välmående. Utifrån biopolitiken sker disciplinerande och 

normalisande processer där staten bestämmer vad som är lagligt eller ej och genom 

disciplinering styr staten därigenom människorna genom bestraffning och belöning till att 

följa lagarna. Genom normalisering är utgångspunkten vad som anses ”det normala” och 

därefter regleras människor av staten till att upprätthålla normaliteten.110   

     

Undersökningen har belyst hur begreppsbrukningen har sett olika ut då och i mer modern tid. 

I 1940-talets utredning (Betänkande om sinnesslövården) använde man begreppet sinnesslö 

för att beskriva dessa människor. Sinnesslö innebar att personer som var personer obegåvade, 

                                                 
110 Jonsson Malm, Carolina, Att plantera ett barn – perspektiv och utgångspunkter (2011) s 24-26 
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ointelligenta och asociala. Sinnesslöhet delades in i kategorin bildbara - och obildbara 

personer. De bildbara betraktades ha kunnande som kunde vara samhället mer eller mindre till 

nytta medan de obildbara ansågs vara en påfrestning för samhället. Kategorisering av 

sinneslöa visade sig vara betydande för utveckling inom grupperna. Sinneslöa ansågs av 

övriga befolkningen som störande och blev därför en växande fråga för de ekonomiska och 

socialpolitiska förhållandena.  

 

I den senare utredningen (från år 2006) beskrivs en psykiskt funktionshindrad vara en person 

som har svårigheter att uträtta vardagslivets aktiviteter under en lång period och andra 

livsviktiga behov. Svårigheterna anses vara en konsekvens av en psykisk störning. 

 

Begreppsanvändningen av ”psykiskt funktionshinder” har varierat under hela historien. Andra 

begrepp som funnits för att förklara dessa människor har varit bland annat lytta, idioter, 

handikappade. När andra forskningar har gjorts, har begreppet varierat beroende på vilken 

tidsperiod forskningen har gjorts. Begreppsanvändningens förändring över tid har delvis med 

att kunskap om funktionshinder förändras ständigt. Det tillkommer forskningsresultat som 

visar på nya kunskaper om funktionshinder. Även människosyn, kultur och politiska beslut 

påverkar föreställningen om psykiskt funktionshinder. På 1940-talet talade man om 

funktionshindrade som en totalt avvikande grupp som orsakar samhällsfara. Därför behövde 

de avskiljas från övriga samhället för att inte orsaka problem och även för att vårdas till 

den ”normala” allmänheten. De sinneslöa kategoriserades som sagt som bildbara eller 

obildbara vilket innebar att det fanns en föreställning om att vissa kunde bli ”normala” eller 

inte. De bildbara kunde uppfostras och vårdas till rätta medan de som diagnostiserades 

obildbara fick bli inspärrade för att inte kosta fara eftersom de ändå inte kunde förändras. Det 

här visar på att läkare normaliserade och kategoriserade medborgare, där de 

funktionshindrade ansågs vara en avvikande grupp, eller stigma, som Goffman förklarar det. 

Och den stora allmänheten som grupp är det normala. En stigmatiserad grupp i relation till det 

övriga allmänheten som betraktades som normala.111  

 

I den mer nutida utredningen ser man funktionshindrade som personer med samma rättigheter 

som alla andra människor men som behöver lite mer stöd och vård än andra för att utföra 

vardagssysslorna. Förr användes segregering som åtgärd för att de skulle formas till 

                                                 
111 Goffman, Erving (2001) s. 114 
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samhällets normer. På 1940-talet sågs målet vara att förändra individens beteende till det 

normala, medan man under 2000-talet istället betonar en förändring av levnadsförhållandet 

för dem. Förr avskiljde man de funktionshindrade på grund av kunskapsbrist om de vilket 

därför var ett lättare sätt att handskas med dem. Idag vill man istället inkludera dem i 

samhället. 

 

Vårdens utformning skiljdes också då jämfört med i nutid. På 1940-talet var spelade 

anstalterna en betydande roll förr vården. Anstalterna skulle vara till i uppfostringssyfte och 

fungera som skolor för att de avvikande skulle skolas in till normaliteten. Anstalterna låg 

geografiskt avskiljt från övriga samhället. Här placerade man de funktionshindrade som mål 

att de skulle formas och vårdas till att bli skötsamma som de andra i samhället.  

 
I Ambition och ansvar (2006) framhålls att målet med vården att inte enbart inkluderar vård 

utan om att ge individen stöd och service till att klara sig på egen hand i vardagen. 

Utredningen beskriver att vård ska vara frivilligt. Individen ska själv vilja bli vårdad för att få 

vård. I Betänkande om sinnesslövården framställer att vården av funktionshindrade var något 

som skulle vara påtvunget. Dels var vård viktigt för ”den sjuka” individens tillfrisknande och 

dels skulle det gynna samhället från de funktionshindrade eftersom man såg dem som ett hot. 

Sterilisering var en behandlingsmetod som användes på 1940-talet. Sterilisering ansågs vara 

nödvändigt för att man trodde att funktionshinder var något smittsamt som genom arv kunde 

föras vidare. Utredarna hävdade även att psykiskt funktionshindrade var olämpliga föräldrar 

då de ansågs asociala och osjälvständiga, och därför inte skulle vara istånd till vårdnad och 

uppfostring av barn. Sterilisering som behandling slutade användas år 1972. 

 

I Ambition och ansvar (2006) framhålls att behandlingar enbart ska ske med patientens 

medgivande och utifrån evidensbaserade metoder. Pedagogik används också som en 

betydande behandlingsform till skillnad från 40-talet. Då ivägsändes de till anstalter för 

obligatorisk vård medan vården på 2000-talet är utformad till att stödja personen med frivillig 

vilja. Sjukvården har riktpunkter att anpassa behandlingarna efter personens behov och 

funktionshinder. På 40-talet var det de sjuka som skulle anpassa sig efter vården då man 

hänsynslöst och under tvång inspärrade in dem på olika anstalter. Samma tankesätt hade man 

inom utbildning. De funktionshindrade barnen separerades ifrån de ”friska” barnen. Man 

skickade dem till särskilda anstalter för bildning. De sinnesslöa barnen fick inte gå i den 

allmänna skolan. Istället fick de gå på så kallade centralanstalter som omfattade; 
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upptagningshem för sinnesslöa barn som inte börjat skolan. Det skulle vara till som skolhem 

där sinnesslöa barn i skolåldern skulle få utbildning. Anstalten skulle även finnas som 

arbetshem för vidare utbildning men i praktisk form för de som avklarat skolundervisningen i 

skolhemmet. Arbetshemmet är till för bildbara sinnesslöa. Här skulle barnen stanna till dem 

blev redo för bland annat yrkesutbildning men detta menar man skulle ta en stor del av livet 

eller möjligtvis hela livet eftersom de ansågs vara mindre begåvade och därför krävdes en 

lång utbildningsprocess. Barnen blev alltså placerade avskiljt från alla andra barn för 

utbildning medan barnen i modern tid går i de allmänna skolarna men med särskilt stöd.  

 

Som helhetsperspektiv kom jag fram till att år 1949 fanns föreställningar om att de psykiskt 

funktionshindrade var en farlig samhällsgrupp som skulle avskiljas från de övriga för att inte 

sprida vidare ”sjukdomen”. Sinnesslöhet, som då var benämningen för psykiskt 

funktionshinder ansågs vara något medfött eller en bestraffning av tidigare synder. De 

sinnesslöa ansågs vara bland annat asociala, inkompetenta och ouppfostrade. Läkare delade 

upp sinnesslöa i bildbar och obildbar där de bildbara kunde vårdas till att bli friska vilket inte 

de obildbara personerna inte kunde. Utredningen från år 1949 visar att man ansåg psykiskt 

funktionshindrade som en samhällsfara där funktionshinder var något som kunde smittas 

genom sexuella relationer. Därför fanns lagen om tvångssterilisering från 30-talet även kvar 

under 40-talet. Institutioner hade även en betydande roll år 1949 då anstalterna var till för att 

genom disciplin och uppfostring skulle normalisera de psykiskt funktionshindrade till den 

allmänna normaliteten. Till skillnad från barn de ”vanliga” barnen som gick i skola, skulle de 

psykiskt funktionshindrade barnen utbildas i anstalterna. Anledningen till den här 

separeringen var att skydda de ”friska” barnen mot de psykiskt funktionshindrade eftersom de 

ansågs farliga och ouppfostrade. 

 

I Ambition och ansvar anses psykiskt funktionshindrade personer vara personer med vissa 

psykiska brister. I utredning beskrivs föreställningen om psykiskt funktionshindrade är när en 

person har svårigheter med att utföra vardagliga aktiviteter som i längden påverkar personens 

livsstil till det negativa. I nutiden har man kunskap om funktionshinder vilket påverkat 

föreställningen och hanteringen av de psykiskt funktionshindrade. Från att ha avskiljts till att 

nu inkluderats i samhället. Vården för dessa personer ska ske med överenskommelse mellan 

patient och vårdare om hur behandlingar och vården ska se ut och är alltså inget som ska vara 

påtvingat. Vården ska huvudsakligen handla om att stödja individen till att klara 

vardagsaktiviteter i samhället. Individen ska således få stöd till att inkluderas och kunna 
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genomföras som alla andra i samhället. Samma föreställning har utredarna om skolväsendet. 

Eleven ska ha stöd på olika sätt i skolan till att uppnå utbildningsmålen. Målet med detta är att 

barn med psykiskt funktionshinder inte ska stötas utanför samhället på grund av ett 

funktionshinder. Barnen går alltså i den allmänna skolan men dock i klasser eller grupper 

utanför de vanliga klasserna. Fortfarande kan man inom media se att funktionshindrade 

diskrimineras vilket visar på att de trots utvecklingen inte helt inkluderats i samhället. Men 

jämförelsevis med 1940-talet har de funktionshindrade ökad delaktighet i samhället. Eftersom 

historien visat på att uppfattningen och benämningen på funktionshinder har ständigt 

förändrats så kommer det även förändras ytterligare i framtida historia. Det är bara framtiden 

som kommer avgöra hur situationen kommer se ut då. 

 

För att koppla 1949 års föreställningar om funktionshinder med föreställningarna ur 2006 års 

utredning, till teorin om normalisering och disciplinering så kan jag bekräfta att det finns en 

skillnad mellan då och i nutid. I den äldre utredningen använde sig vården, som tidigare 

beskrivits, av metoder för att genom straff behandlas till att bli ”friska”. Exempel på sådana 

metoder är långbad, lobotomi och sterilisering, vilket kopplat till teorin är en disciplinerande 

process. Det vill säga genom straff och disciplinerande behandlingar ”bota” de psykiskt 

funktionshindrade. Som även tidigare nämnts beskrivs i 1949 års utredning att staten förde de 

psykiskt funktionshindrade till anstalter för bildning till att anpassas till samhällets normer. 

Detta är en normaliseringsprocess. Att genom bildning få de psykiskt funktionshindrade att 

bete sig och tänka som de övriga i samhället. Förr användes sammanfattningsvis både 

normaliserings- och disciplinerande maktutövningar. De funktionshindrande ansågs som en 

avvikelse från samhällets normer och behövde åtgärdande metoder för att göra de ”normala”.  

 

I den tidigare utredningen görs en kategorisering av bildbara och obildbara individer med 

psykiskt funktionshinder. Kategoriseringen är enligt mig en disciplinerande åtgärd därför att 

kategoriseringen är ett sätt att identifiera vem som möjligtvis kan anpassas till samhället och 

hur personerna ska behandlas. I den senare utredningen är de psykiskt funktionshindrade 

identifierade men de anses fortfarande som avvikande och därför särbehandlas till att anpassas 

till normen vilket också är en normaliserande maktutövning av dessa personer.  

 

Inom vården fördes de psykiskt funktionshindrade till anstalter så som skolhem, arbetshem, 

vårdhem där de behandlades genom disciplinerande åtgärder så som sängliggning, långbad, 

intelligenstester, arbetssysselsättningar så som utomhus arbete. Ingrepp som lobotomi och 
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sterilisering är också disciplinerande maktutövningar för att göra de 

funktionshindrade ”friska”. Tvångsvård var vanligt under 1940 talet, där vårdaren hade all 

makt över patienterna som är enligt mig en disciplinerande maktutövning.  

 

Människosynen har ändrats från förr till nu, och detta påverkar bland annat behandlingsformer. 

Självständighet anses idag som en viktig del för ett gott liv. I den mer moderna vården 

förknippas självständighet och egen vilja till en del av vårdformen. Individen anses veta vad 

som är bäst för sitt eget bästa. Behandlingsformerna har i jämförelse med 1940 talets 

behandlingsformer ändrats till att vara mer kommunikativa och assisterande vilket är en 

normaliserande åtgärd.  Vården är dock fortfarande utformad så att patienterna ska anpassas 

till normaliteten. Service åt patienten tas också upp i 2006 års utredning som ett sätt att 

anpassa de psykiskt funktionshindrade personerna till samhällets normer vilket jag anser är en 

normaliserande åtgärd. I utredningen läggs åtgärderna fram på ett sätt där man utgår ifrån att 

patienten vill anpassa sig till samhällets normer men vem har sagt att dessa individer vill 

anpassa sig efter den här typen? Det talas ständigt om behandlingar som ska få de 

funktionshindrade att anpassas till samhället, vilket förs fram att vara det optimala för 

individen. Aldrig talas det om behandlingsmetoder där samhället ska anpassa sig efter dessa 

individer. 

 

Utbildning och skola för de psykiskt funktionshindrade skedde förr med tvång i anstalter 

vilket var en normaliserande åtgärd. Det anser jag eftersom de genom utbildande åtgärder vill 

få dessa individer till att bli ”normala”. Även i nutid utbildas psykiskt funktionshindrade 

personer separerade från övriga klasserna. Jämfört med förr där de utbildades på särskilda 

anstalter så utbildas de psykiskt funktionshindrade, i nutid, i samma skola som de övriga 

eleverna men dock i särskilda klasser anpassat för psykiskt funktionshindrade. Även i nutid 

sker utbildning som en normaliserande åtgärd. 

 

Både då och i nutid finns det föreställningar om vad som är avvikande och vad som är normalt. 

Trots att synen på funktionshinder har förändrats från 1940 talet till nutiden, så finns 

fortfarande ett tankesätt om normalisering och kategorisering. Att de psykiskt 

funktionshindrade anses som en grupp för sig, utanför samhällets normer. Detta kan bero på 

att människor har ett behov av grupptillhörighet, att det ligger i vår natur att det finns ett ”vi 

och dem”.  
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I utredningen från 2006 talas de psykiskt funktionshindrade, liksom utredningen från år 1949, 

som en egen grupp men skillnaden mellan utredningarna är att de i nutid inte vårdas genom 

straff dvs. genom en disciplineringsprocess. I nutid sker vården genom en 

normaliseringsprocess. Att vårdens mål är att de ska anpassas till det normala men inte genom 

disciplinerande metoder, utan i former av bildning. I dåtid användes alltså både 

disciplinerings- och normaliseringsprocesser gentemot de psykiskt funktionshindrade medan 

det i mer nutid enbart används normaliseringsprocesser. 

 

Både förr och i nutid sker en maktutövning av staten över de psykiskt funktionshindrade, dock 

i olika former. Förr skedde bland annat en mer fysisk maktutövning genom fysisk straff och 

omplaceringar från övriga samhället. Trots att utredarna i den nyare utredningen ständigt talar 

om en själständighet och valfrihet för de funktionshindrade att själv välja vård och hjälpmedel, 

så sker ändå en indirekt maktutövning av staten genom bland annat inom utbudet av val av 

vård som de funktionshindrade erbjuds, vilket är en typ av maktutövning. Jag undrar vad som 

är så vikigt med att alla ska vara ”normala” eller om det över huvudtaget finns någon som 

är ”normal”. Samhället är anpassat för en viss grupp och skulle det vara någon som inte tillhör 

den gruppen så ska åtgärder så som vård och skola läggas för att personen ska anpassas till 

den normala gruppen.  Tänk om man inte vill vara normal? Vilka valmöjligheter finns det om 

man inte vill vara normal? Finns de möjligheterna över huvudtaget? Jag hoppas på att denna 

uppsats har väckt några tankar om att alla ska få vara som man vill och istället lära av 

varandras olikheter.  
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