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Abstract

The purpose of this thesis is to describe and analyse the institutionalized Swedish
Psychiatric practice during the period 1850 and 1970 - the era of the large mental
hospitals - in terms of a modem disciplinary project. Point of departure relätes to
the meeting between the admitted patient and the educational work of the mental
hospital and its everyday practice. The main sources of information for this study
consists among other things of case sheets and texts closely related to the work of
the mental hospitals.
The study has two important aspects. The first deals with the normalized
procedures in the practice of mental care, and draws the attention to the relation
between social and cultural standards and the way the mental hospitals reviews,
treats and handles the patient. The second aspect deals with the actual
administration and the techniques of the hospital to correct the patient and his/her
actions in a desirable direction. An overarching discussion deals with the relation
between liberating and Controlling practitioners, and how the Controlling power of
the hospital relätes to the modem society's conception of a independent man.
At the same time as the physical coercion of the mental hospital diminished,
Controlling methods were required which were not merely based on obedience and
Submission, but also on the participation and will of the patient. Informal system of
rewards, confession-techniques as well as various forms of a conditionalised and
regulated freedom is combined with a more concealed potential of coercion of the
institution. The compulsory work is being analysed as the most important
educational therapy - both socially and ethically. Work is being described as a
liberal Controlling technique. By connecting work to the system of rewards as well as
increased physical freedom enables the hospital to exercise control and predictability without resorting to coercion.

How the hospital looked upon and handled the sexual body, and how cultural
conceptions regarding sexual normality dominated the practical care-taking is being
analysed with the starting point in case sheets. The sexual behaviour, especially
concerning women, resulted in a meeting of different opinions between restraining
and testing practitioners where moral reliability was a condition for physical
freedom.
The thesis describes a movement over time towards increased physical freedoms
for the patients of the mental hospitals. This did not imply that the control or the
normalization decreased in intensity. But rather that the forms and the conditions
for these processes changed. The freedom that was placed in sight was always
connected with the well behaviour of the patient.
Keywords: Modem psychiatric practise, power, normalization, social governing,
practice-history, psychiatric treatment, asylums in Sweden, history of psychiatry.
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Förord

Som barn brukade vi hålla till på fotbollsplanen vid sjukhuset, eller
"mentalen" som vi sa. Här var målen ofta lediga och gräsmattan den
bäst skötta i hela Falköping. Ibland hände att några patienter kom ut
och var med. Här fanns det också en minigolfbana som man fick spela
gratis på. Och en kiosk där godiset var billigast i stan.
Min pappa och min faster arbetade som skötare på Falbygdens sjuk
hus. Det gjorde också mammor och pappor till flera av mina kompisar.
På söndagarna hände att vi åt middag i sjukhusmatsalen. Själv tog jag
mina första steg i arbetslivet på sjukhuset. Ett första sommarlov som
städare på 3:an B. Nästa som skötare på 7:an D, eller sjuandavid som
man snart lärde sig att säga av de äldre. Det kom att bli mer skötarjobb
på Falbygden och på Sankt Jörgens sjukhus i Göteborg. Sedan gled jag
ifrån.
När jag hälsade på i Falköping brukade min pappa ta med mig på en
sväng runt sjukhuset. För var gång var det någon avdelning som lagts
ned. Plötsligt stod hela paviljonger tomma. Golfbanan var borta, kios
ken stängd och maskrosorna bredde ut sig på fotbollsplanen. Det sjuk
hus som bara några årtionden tidigare invigts som landets modernaste
stängdes någon gång i början av 1990-talet.
Om något av detta spelat roll för mitt val av avhandlingsämne vet jag
inte. Kanske är det så, kanske inte. Som anställd vid Jämtlands läns
museum kom jag att få i uppdrag att skriva en liten bok om ett annat
mentalsjukhus, Frösö sjukhus. Det var på samma gång en både välbe
kant och lite främmande miljö jag tog i tu med. I den vevan hade jag
turen att träffa Lars-Eric Jönsson som höll på med ett liknande arbete i
Helsingborg. Tillsammans såg vi till att få skriva en bok om Sidsjöns
sjukhus i Sundsvall. Under arbetets gång föddes idén om ett lite större
projekt om sinnessjukvårdens historia. Vi fick kontakt med Billy Ehn
som omgående såg två avhandlingar framför sig. Den ena, Lars-Erics,
fick han ganska snart också hålla i sin hand. På min blev väntan lite
längre.
När nu min del av det hela är klart så får vi väl anse att vårt gemen
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samma projekt äntligen nått i mål. Även om det rör sig om två separata
undersökningar, så har vår gemensamma tanke från början varit att de
båda avhandlingarna skall komplettera varandra och kunna läsas sida
vid sida.
Att ha Lars-Eric som medspelare har varit ett nöje och en förmån.
Som arbetskamrat entusiastisk och generös, som läsare kritisk och kon
struktiv. Därtill ska läggas allt skoj vid sidan av arbetet. Tack Lars-Eric.
Till mina förmåner under avhandlingsarbetet hör också att Billy Ehn
varit min handledare. I början som stöd och inspiratör, efterhand som
läsare och kommentator och i slutfasen den som puffat på så att det blev
klart någon gång. Tack Billy. Ett tack vill jag också rikta till Britta Lund
gren som ett stycke in i arbetet blev min bihandledare. Med en god kom
bination av uppmuntran och kritiskt öga har hon läst manus och satt
fingret på brister och otydligheter.
Som doktorand på distans har jag befunnit mig lite vid sidan av alla
de bestyr och det umgänge som hör till det dagliga livet på en institu
tion. Att komma till ume-institutionen har dock alltid varit både roligt
och stimulerande. Forskarseminariet har vid flertalet tillfällen gjort mig
uppmärksam på sådant som borde bättras i texten. Professor Lennart
Nygren lämnade viktiga synpunkter vid slutseminariet. Ett gemensamt
tack riktas härmed till er alla. Till Claes G. Olsson en extra varm tanke
för nattlogi vid många besök. Ett tack också till personal på olika arkiv
som hjälpt mig få tillgång till källmaterial. Pia Berg-Stugholm vill jag
tacka för hjälp med översättningen av den engelska sammanfattningen.
Undersökningen har finansierats genom ett treårigt forskningsanslag
från Socialvetenskapliga forskningsrådet. Kungliga Gustav Adolfs Aka
demien för svensk folkkultur har lämnat bidrag till avhandlingen. Slut
ligen vill jag heja till ett litet kärt gäng på planen hemmavid.
Frösön, maj 2003
Mikael Eivergård
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Kapitel 1

Inledning

Bland alla fotografier från den värld som är sinnessjukhusets är det sär
skilt ett som etsat sig fast på min näthinna. En dag i början av 1930-talet
har en fotograf gått runt på ett alldeles nybyggt sjukhus. I dagrummet
på en av de oroliga avdelningarna har han stannat till, riggat uppkame
ran och knäppt en bild. Solen lyser in genom fönstren och det nybonade
golvet glänser. Väggarna är kala. De enda möblerna är en kraftig trä
soffa, ett bord och en stol.
Tre personer finns i rummet. Tre män som alla är kortklippta och bär
likadana gråaktiga och illasittande kläder. En av dem tycks ha hamnat
på bilden av misstag. Han har inte sett eller kanske inte brytt sig om
fotografen utan passerat framför kameran precis när bilden togs. Rörel
sen har gjort hans kropp till en suddig figur. De två andra sitter på trä
soffan. Inte heller de verkar ha tagit någon notis om fotografen. Den ene
har en liten bandvävstol i sin hand och ser ut att arbeta med stor kon
centration. Den andre håller en tygtrasa som hänger ned mot golvet.
Ögonen stirrar tomt in i väggen. Hans arbete denna dag, kanske alla
dagar, var att repa tygbitar. Vad som rör sig i deras huvuden kan ingen
veta.
Det är svårt att se en bild som denna utan att få känsla av närmast
bottenlös tristess. Men det var nog inte det tröstlösa som fotografen var
ute efter. Sjukhuset var som sagt nytt och omgärdat av förhoppningar
om en både god, human och effektiv vård. Här var välordnat och hygie
niskt och i linje med de senaste rönen hade också de mest förslöade
patienterna satts i arbete. Kanske var det just denna lilla gnutta nytta
som fotografen ville fånga på sin bild. Trasan och den lilla väven signa
lerade ju trots allt en skör men dock förbindelse mellan livet därinne
och världen därutanför.
Bakom fotografens rygg löpte avdelningskorridoren med de stora
sovsalarna och den gemensamma toaletten. Säkert låg någon patient
som bråkat eller varit orolig kvar till sängs trots att klockan var mitt på
dagen. Men de flesta var satta i arbete eller befann sig på den inhägnade
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promenadgården strax utanför. Dörrarna till och från avdelningen var
förstås låsta. Av sådant syns inget på fotografiet, utan bara tre av de
nära 20.000 människor som vid denna tidpunkt var intagna på svenska
sinnessjukhus.
Antalet patienter hade ökat kraftigt under nittonhundratalets första
decennier och skulle så fortsätta ett bra tag till. Så till vida är fotografiet
inte bara en bild av tre anonyma människor utan också av en modern
medicinsk verksamhet i sitt mest expansiva skede.
Sinnessjukhus1 av detta slag började byggas i Sverige i mitten av 1800talet och utbyggnaden pågick kontinuerligt fram till 1960-talet då de
sista nya mentalsjukhusen togs i bruk. Den anstaltsform som fram till
dess ansetts nödvändig för den sinnessjukes vård påstods nu göra mera
skada än nytta. 1960 fanns det 33.752 platser på ett trettiotal mentalsjuk
hus (Sjöström 1992:13). Av siffrorna framgår att sinnessjukhusen var stora
anstalter. De flesta hade plats för omkring tusen patienter, några var
ännu större. Tillhopa rörde det sig om en anstaltsbefolkning jämförbar
med en medelstor stad. Denna avhandling har verksamheten på dessa
sjukhus som sitt undersökningsobjekt.

Sinnessjukhuset
När sinnessjukhusen började inrättas var det som delar i ett alltmer dif
ferentierat system av institutioner med människan - hennes kropp, moral
och egenskaper - som sitt råmaterial. Reformfängelset, sinnesslöanstalten, räddningsinstitutet och arbetshemmet är exempel på andra
samtida anstalter med olika former av sociala avvikelser som arbetsfält.
I varierande grad syftade anstalterna till att omhänderta och i någon
mening också oskadliggöra dem som på ett eller annat vis ansågs störa
samhällsordningen och dessutom, beroende av anstaltstyp, ge ett slags
basal vård och omsorg åt människor som bedömdes ha svårt att klara
sig på egen hand.
Oavsett var tyngdpunkten låg, fanns det en uttalad ambition att slut
produkten, det vill säga den person som lämnade anstalten, skulle vara
en annan än den som en gång skrivits in. Tiden som intagen skulle göra
något med människan och förändra henne i önskvärd riktning. De mo
derna anstalterna var i den meningen människobehandlande institutio
ner vilka i högre eller lägre utsträckning hämtade sin legitimitet i veten
skapliga rön om människan.2
Zygmunt Bauman talar i Auschwitz och det moderna samhället (1989)
om förintelsen som ett sociologiskt laboratorium. Hans poäng är att för-
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inteisen blottade sidor av samhället som vare sig kan avslöjas eller gö
ras empiriskt tillgängliga under icke-laborativa villkor. Vad som på av
stånd ter sig som extremer och anomalier i det moderna samhället kan,
enligt Bauman, vara bärare av grundläggande men under normala om
ständigheter svårupptäckta sidor av detta samhälle. Också det stora,
isolerade sinnessjukhuset kan förefalla vara en särpräglad och en från
samhället avskild plats. Vad som där ägde rum och de omständigheter
som var rådande kan tyckas ha lite med den normala världen att skaffa.
En tillfällig besökare på något av dessa sjukhus kunde notera att den
intagne i allt väsentligt hölls avskild från det vanliga vardagslivets ruti
ner. Patienten var instängd på en låst avdelning, kunde ej bestämma sitt
umgänge, ej välja kläder och inte heller äta, sova, vila eller arbeta efter
eget huvud. Anstalten lade istället beslag på individen, konfiskerade
hennes kropp, handlingar och erfarenheter.
Men besökaren kunde säkert också känna igen ett och annat från li
vet därute. Här fanns dagordningar som minde om både skolans schema
och fabriksreglementet och som refererade till samma dygder: flit, punkt
lighet och ordning. Liksom utanför sjukhusporten var nytta och duglig
het rättesnören kring vilka tillvaron inte bara organiserades, utan också
normer mot vilka den enskilde individen mönstrades och bedömdes.
Sinnessjukhuset var inte isolerat från det moderna samhället - utan
tvärtom, ett koncentrat och en förlängning av dess vitalaste normer och
synsätt, en laborativ miljö där det modernas syn på kropp, hälsa och
normalitet gavs skarpare konturer än i den "normala" miljön utanför.
Under 1700- och 1800-talet ägde en successiv förändring rum i synen
på relationen mellan individ, kropp och samhälle. Ett avgörande inslag
i denna process var att medicinen och läkarvetenskapen kom att ersätta
religionen som den förnämsta auktoriteten i fråga om att uttolka män
niskans kropp och handlingar (se t.ex. Turner 1995). Detta sammanfal
ler, skriver Michel Foucault i The Birth of the Clinic (1984), med en för
medicinen viktig kunskapsteoretisk förskjutning som innebar att läkar
vetenskapen i allt större utsträckning kom att arrangera sitt vetande kring
dikotomin normal-patologisk (Foucault 1984:34 f).3 Den moderna medi
cinen blir i metodologisk mening en jämförande praktik vars vetande
skapas genom att observationer och beskrivningar relateras till biolo
giska och sociala standardmått "varvid gränsdragningen mellan nor
mal och patologisk blev konstitutiv för det medicinska vetandets allra
innersta, dvs. dess epistemologiska grundval" (Beronius 1994:70).
Diagnostiseringen, ett alldeles centralt moment i den moderna medi
cinen, har som given utgångspunkt en modell av det normala där
avvikelsen från det ideala blir detsamma som det sjuka. Läkaren identi
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fierar en sjuk kroppsdel genom att jämföra utseende och funktion och
genom att söka avsteg från vad som vanligtvis kännetecknar kropps
delen i fråga.
I takt med läkarvetenskapens ökade inflytande och den generella
medikaliseringstendensen i samhället kom denna blick inte bara att rik
tas mot kroppen och dess lemmar och organ utan också mot männis
kans vardagstillvaro och samhället i stort.4 Med legitimitet i vetenska
pen om människan formulerade läkarna kriterier för vad som var en
normal och sund sexualitet, upprättade gränser mellan normal arbets
kapacitet och lättja, identifierade ett sunt respektive skadligt levnads
sätt och särskilde de goda vanorna från de skadliga, farliga och per
versa. Den moderna läkaren blev expert inte bara på kroppsdelar och
sjukdomsbot utan också på att bedöma människors sätt att leva och,
kanske inte minst viktigt, på vad som för samhällets bästa var normala
och önskvärda beteenden.
Då det gäller att bedöma om en person är själsfrisk eller
sinnessjuk, måste man göra gällande en praktisk måttstock,
och den norm man har att hålla sig till, är vederbörandes
handlingar och uppförande. En person kan i vissa av
seenden förete abnorma egenheter, lida av tvångsföre
ställningar, hypokondriska idéer, sjukliga inbillningar av
olika slag, utan att man har rätt att kalla honom sinnessjuk,
alldenstund dessa föreställningar, idéer och inbillningar ej
påverka hans handlingar och uppförande på något an
märkningsvärt, praktiskt störande sätt, och ej heller hin
dra honom att utöva sitt yrke, tjäna sitt uppehälle, fylla sin
plats i samhället o.s.v. (Gadelius 1908:9).
På detta sätt menade en av förgrundsgestalterna inom svensk sinnes
sjukvård under 1900-talet, Bror Gadelius5 att det psykiskt sjuka skulle
särskiljas från det friska. Det var inte, låter Gadelius förstå, den drabba
des egna upplevelser av psykiskt lidande som utgjorde sinnessjukdom
ens fundamenta, utan huruvida hans eller hennes handlingar kunde
anses vara normala. En sådan klassifikation kräver att symtomen ge
staltas i förhållande till en norm och att dess störningar och obehag måste
nå utanför den drabbade själv och upprätta en störande relation till
omgivningen för att sjukdomen ska existera. Det är alltså med utgångs
punkt i vad som bedöms vara ett normalt beteende - eller med Gadelius
ord, människans förmåga att fylla sin plats i samhället, försörja sig, inte
störa ordningen osv. - som det avvikande och sjuka kan kännas igen (jfr
Foucault 1986).
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Sinnessjukhuset, den psykiatriska kliniken, var platsen där det sjuka
beteendet och de störande handlingarna skulle förhindras, oskadliggö
ras och samtidigt korrigeras och, idealt, styras in på socialt önskvärda
banor. Dessa olika funktioner kan avläsas i sjukhusets olika rum och
praktiker. Cellen, isoleringsrummet och övervakningssalen är konkreta
rumsliga uttryck för strävan att hindra och begränsa patienten. Hit hör
också anstaltens rekvisita av hindrande klädesplagg och spännbälten
av olika slag. Allt detta var en väsentlig del av den anstaltsbundna
sinnessjukvården (jfr Jönsson 1998).
Men sinnessjukhuset innehöll också rum och aktiviteter av annat slag
än de som enbart och brutalt avskilde och marginaliserade. Vi finner
också praktiker som är nära allierade med en modern uppfattning om
människan, hennes autonomi och plats i samhället. Dessa syftade inte
till att skapa en varelse som dirigerades av blind lydnad, utan en män
niska som var redo att möta det moderna samhällets krav och därför
var utrustad med förmågan att styra, reglera och kontrollera sig själv.

Syfte, teman och problemområden
Syftet med denna undersökning är att beskriva och analysera den an
staltsbundna sinnessjukvården som ett modernt disciplineringsprojekt.
Två aspekter kommer att ställas i förgrunden. Den ena tar fasta på nor
maliserande processer i sinnessjukvårdens praktik, det vill säga på rela
tionen mellan sociala och kulturella normer och verksamheter på
sinnessjukhusen. Den andra riktar intresset mot själva styrandet, mot
olika tekniker och metoder för att få patienten att avstå från vissa och
att utföra andra handlingar. Frågor kring normalisering och social styr
ning kan därmed sägas bilda den övergripande ramen för framställ
ningen och min avsikt är att närma mig dessa problemområden genom
att rikta uppmärksamheten på det konkreta mötet mellan institution
och patient. Detta möte närmar jag mig genom följande tre tematiska
områden som också utgör stommen för avhandlingens disposition:
1. Regimen och individen. Det första området innebär en analys av mötet
mellan den intagne och sinnessjukhusets regim, det vill säga den upp
sättning ordningar - skrivna och icke-skrivna - under vilka anstaltens
verksamheter organiserades. Regimen kan beskrivas som ett nät av ju
ridiska regleringar och medicinska rön som i sin tur länkades samman
med rutiner, handgrepp och traditioner som arbetats in i anstaltens sätt
att fungera. Regimen hade således en första fästpunkt i den psykiatriska
vetenskapen, en andra i vårdens hanterandenivå och generella idéer om
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social styrning och anstaltsteknik och, slutligen, en tredje punkt som
fäster i föreställningar om social ordning, samhälleliga normer och vär
deringar. Men framförallt var regimen en modell för det normala livet.
Den utgjorde anstaltens sociala och moraliska arkitektur och dess
ordningar inbegrep ett socialt uppfostringsprogram som anvisade och
reglerade hur livet skulle levas (jfr Turner 1995).6
Som program betraktat ger anstaltsregimen intryck av ett homogent
och närmast totalitärt styrningsinstrument. Men hur fungerade regimen
omsatt till praktik? En möjlighet är att se anstaltens styrningspraktik
som ett spänningsfält präglat av tvetydigheter, ambivalenser och para
doxer. Vid en ytlig betraktelse är det inte svårt att i sinnessjukhuset iden
tifiera en lydnadsregim. Men är det möjligt att på samma gång se en
praktik inriktad på individens frihet? Och i så fall, på vilket sätt? Dessa
frågor står i centrum i avhandlingens andra kapitel, Frihet med villkor.
2. Den produktiva patienten. När de första moderna svenska sinnessjuk
husen togs i bruk i mitten av 1800-talet var arbetet den behandlings
form som läkarna ställde störst förhoppningar till. Sjukhusen utveckla
des snart till att bli ett slags arbetsanstalter med verkstäder, arbetssalar
och jordbruk och fortfarande på 1960-talet var arbete en central terapi
inom mentalsjukvården.
Arbete som behandling och anstaltsteknik förenar tankar om nytta,
bot och bättring samtidigt som det, med tydlig hänvisning till livet utom
anstalten, är en grund för klassificering av normalitet respektive avvi
kelse. Att inte kunna, eller värre, att inte vilja försörja sig genom heder
ligt arbete har kommit att betraktas som ett symtom på patologiska stör
ningar. Arbetet och den enskildes arbetsförmåga har varit, och är, ut
gångspunkt för en uppsättning dikotomier av både social, moralisk och
medicinsk art (rätt-fel, flitig-lat, nyttig-skadlig, frisk-sjuk, normal-avvikande) utifrån vilka människan, hennes hälsa och sociala position vär
deras.
Ett uttryck för detta är den vikt som sociala och medicinska institutio
ner tillsammans med vetenskapliga praktiker lagt vid den arbetande
kroppens disciplinering. Jag kommer här att intressera mig för hur det
moderna samhällets föreställningar om den produktiva, nyttiga och på
samma gång disciplinerade och autonoma människan iscensattes på sin
nessjukhuset. Arbetet som disciplinär vårdteknik behandlas i kapitel tre,
Vetenskapens viktigaste medel.
3. Kön och sexualitet. Detta tematiska område bildar utgångspunkt för

en analys av kropp och sexualitet som platser för kontroll, makt och
motstånd. I anstaltens vardagliga verksamhet förknippades sexuella
aktiviteter med okontrollerade drifter; den sexuella kroppen var, till skill
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nad från den arbetande kroppen, undanglidande, oberäknelig och pro
vokativ. Med vilka syften, medel och praktiska tekniker sökte anstalten
styra de intagnas könsliv? Och omvänt, hur pass stabil eller bräcklig var
denna styrning? I vilka avseenden framstod den som problematisk? Vilka
var patientens möjligheter att åtminstone för korta ögonblick undfly
kontrollen och själv förfoga över sin kropp? Dessa frågor behandlas i
kapitel fyra, Celibatets ordning.
Dessa tre teman placerar mer eller mindre uttalat relationen mellan
anstalten och den intagnes handlingar i centrum. Till sin karaktär var
omhändertagandet på sinnessjukhuset kroppsligt och fysiskt. Vistelsen
på sjukhuset innebar att patientens kropp placerades i och begränsades
av ett specifikt rum. Många av sjukhusets åtgärder riktades också mot
själva lo-oppen. Hit hör framförallt de somatiskt orienterade chock
terapierna i form av insulin- och ECT-behandlingar som togs i bruk på
1930-talet.7 Hit hör också de följande decenniernas psykokirurgi och
ökade bruk av kemiska preparat.8 Kroppen var därtill föremål för olika
former av fysiska tvångsåtgärder med avsikt att begränsa dess rörelse
förmåga och snärja dess handlingsutrymme (jfr Jönsson 1998:185 ff).
Kroppen var emellertid inte åtgärdernas slutpunkt. Snarare var den
mellanstationen på väg mot terapiernas egentliga mål att påverka pa
tientens handlingar, dennes vilja och inställning. Men samtidigt var krop
pen något som skulle kontrolleras för att upprätthålla ordning på sjuk
huset. Det vore därför ett misstag att enbart se hanterandet av patienten
ur ett terapeutiskt eller snävt medicinskt perspektiv. Många gånger tycks
pragmatiska överväganden kopplade till anstaltsdriften spelat en nog
så betydande roll. Till exempel hade isoleringsrummet, som Lars-Eric
Jönsson (1998) påpekat, inte någon framskjuten plats i de psykiatriska
vårdprogrammen. Icke desto mindre var det ett oundgängligt rum som
flitigt nyttjades i syfte att upprätthålla en önskvärd ordning på sjukhus
avdelningarna.

Praktikhistoria, makt och frihet
Ambitionen med denna undersökning är att skriva ett slags praktik
historia. Med det vill jag markera att intresset är mer förlagt till
verksamheterna på sinnessjukhusen och mindre till psykiatrin som ve
tenskap. Därför gör jag också en viss begreppslig åtskillnad mellan psy
kiatri och sinnessjukvård. Med det förra avses den teoretiska medicin
ska disciplin som har sinnessjukdomarnas etiologi, symtom, diagnostik
och behandling som sitt vetenskapliga fält, den senare alla de göranden

15

som inbegreps i det konkreta mötet mellan patient och institution. Av
sikten är förstås inte att etablera en skarp gräns mellan de tu, utan att
poängtera att sinnessjukvård inte enbart ska förstås som tillämpad psy
kiatriskt vetenskap. På sinnessjukhuset återfinns en rad göranden som
inte har stöd i den vetenskapliga psykiatrin.9
Med praktikperspektivet vill jag också betona en åtskillnad mellan
det som kan kallas för sinnessjukvårdens program och verksamheten
på sjukhusen. Med program avser jag idéer, normer och riktlinjer för
hur vården bör bedrivas. Programmen säger alltså något om en ideal
och önskvärd vård och ska inte förväxlas med den faktiska verksamhet
som bedrevs på sjukhusen. Givetvis fanns ett aktivt förhållande mellan
program och praktik och i vissa avseenden var relationen tät, men det
rörde sig inte om någon okomplicerad avspegling. Kort sagt, sinnes
sjukvårdens program och praktik, dess idéhistoria och praktikhistoria
är inte samma sak. Isärhållandet av dessa begrepp öppnar i stället möj
ligheten att analysera förhållandet mellan å ena sidan vad vetenskap
och program sade om sitt objekt, patienten, och å den andra vad som
ägde rum i det konkreta mötet mellan patient och sjukhus.
Som ovan framgått intresserar jag mig för detta möte i termer av nor
malisering och social styrning. Dessa begrepp härrör från Michel
Foucaults maktanalytiska arbeten vilka utgör avhandlingens teoretiska
underrede. Jag har emellertid inte för avsikt att göra en analys som sys
tematiskt baseras på Foucaults resonemang. Mitt förhållningssätt är lö
sare än så, och består huvudsakligen av lån av vissa om än centrala tan
kegångar.
En sådan handlar om maktens karaktär. Foucaults analys grundas i
att makt är ett görande, något som utövas. Det är inte ett ting som kan
innehas, erövras eller saknas utan aktiviteter, något som sker. Av det
följer att makt inte kan lokaliseras till en punkt, till ett centrum varifrån
den allsmäktigt utgår. Foucault menar i stället att makt utövas "från
oräkneliga håll och i ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer"
(Foucault 1980:119). Makt utövas mellan olika parter och refererar till
styrkeförhållandena mellan dessa. Dessa styrkeförhållanden kan vara
mer eller mindre ojämlika men aldrig statiska och permanenta. Tvärtom
karakteriseras relationen mellan två parter av dynamik och föränder
lighet, av "styrkeförhållandenas rörliga sockel som oupphörligen, ge
nom dess ojämnhet, skapar makttillstånd som hela tiden är lokala och
ostadiga" (Foucault 1980:118). I denna rörlighet inbegriper Foucault
motståndet som själva maktutövningens motor och det nödvändiga
incitamentet för att en maktrelation överhuvudtaget ska uppstå. Utan
motstånd, existerande eller förväntat, äger inte makthandlingar rum.
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Lika lite som makt kan fixeras vid en punkt, lika lite kan motstånd
bestämmas till en plats eller till en viss sorts handlingar. Istället finns
många typer av motstånd; intentionella, organiserade och samordnade
men också spontana, blinda, oavsiktliga, icke manifesta och oregel
bundna (Foucault 1980, Beronius 1986). Med ovanstående vill jag be
tona att patienten inte ska betraktas som ett passivt offer för sjukhusets
maktutövningsstrategier. Det vore förstås naivt att hävda att det rörde
sig om något annat än ett synnerligen ojämlikt styrkeförhållande. Po
ängen är att förhållandet inbegrep två aktiva parter.
En annan central tanke hos Foucault gäller den disciplinära maktens
karaktär. Disciplinär maktutövning, skriver Foucault i Övervakning och
straff (1987) strävar, även i de fall där den innebär lydnad, i första hand
till att öka den enskilda individens herravälde över sig själv.
Disciplinens historiska ögonblick är det ögonblick då en
konst att hantera människokroppen uppstår, som inte bara
syftar till att öka måttet av dess färdigheter eller ens måttet
av dess underkastelse, utan till att skapa ett förhållande
som på en och samma gång gör kroppen lydigare ju
nyttigare den är - och tvärtom (Foucault 1987:162).
Den disciplinerade människan är nyttig och lydig, skriver Foucault och
låter samtidigt förstå att vi har att göra med en människa som är kapa
bel att styra sig själv. Detta förefaller vara en paradox och är i någon
mening också det, menar sociologen Nikolas Rose. Den disciplinära
maktutövningen ska enligt Rose relateras till den liberala erfarenheten,
det vill säga till det komplex av praktiker, idéer och föreställningar som
sedan 1700-talet präglat västvärldens politiska styrningsformer. Dessa
betonar å ena sidan individens autonomi och självbestämmande, å an
dra sidan skall individen samtidigt styras till att handla korrekt. Rose
talar med hänvisning till Foucault om ett liberalt styrningsdilemma:
...rädslan att inte styra tillräckligt kontra rädslan att styra
för mycket. Liberalismen introducerar ett slags evigt miss
nöje med styrningen, ett evigt ifrågasättande huruvida de
önskade effekterna faktiskt genereras...
den
introducerar imperati vet att det nödvändigtvis inte skall
styras mer utan att det skall styras bättre (Rose 1995:51).
I balansgången mellan att styra för lite och att styra för mycket, kan
liberalismen förstås - inte främst som en historisk period, inte heller
som en samhällstyp eller politisk filosofi - utan som en formel för makt
utövning som introducerar lågmälda men effektiva metoder att reglera
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människors handlande utan att därför onödigtvis lägga tvång på indi
viden (Rose 1995). De disciplinära och normaliserande procedurerna
skulle alltså kunna förstås som orienterade mot ett realiserande av indi
videns frihet.
Enligt Rose är det ett misstag att ställa makt och disciplin i motsats
förhållande till frihet. Lika felaktigt vore att uppfatta frihet som en ab
solut kvalitet. Det vi kallar för frihet bör i stället förstås som en förän
derlig relation, "a mobile historical possibility" (Rose 1999 b:96), som
inte uppstår i frånvaron av makt, utan är ett slags makt. Frihet innebär
inte nödvändigtvis mindre styrning, utan ska i stället förstås som ett
annat slags styrning än den traditionella, repressiva och lydnadsinriktade. Förhållandet mellan frihet, disciplinära processer och repressiva
styrningsformer utgör mot denna bakgrund ett ledmotiv i avhandlingen.

Källor, tillvägagångssätt
Denna undersökning baseras i huvudsak på två typer av källmaterial.
Den första har krävt att dörren till arkivet öppnats. Där har jag läst
patientjournaler och administrativa texter av olika slag. De senare har i
första hand varit årsberättelser från sjukhusen och de protokoll som upp
rättades i samband med inspektioner utförda av statens Överinspektör
för sinnessjukvården. Den andra källtypen utgörs av publicerade tex
ter. Det rör sig om psykiatriska och medicinska texter som publicerats i
tidskrifter, utredningar, facklitteratur, vårdprogram etc.
Etnologen i arkivet ställs på flera sätt inför en annorlunda forsknings
process än den som utför en antropologiskt orienterad deltagar- eller
intervjustudie. Den mest uppenbara skillnaden är att det mänskliga
mötet, öga mot öga med "den andre", aldrig äger rum. I arkivet är jag
ensam. Där är tyst och läsningen av akter är vanligtvis en stillsam och
ibland monoton aktivitet. Den närhet med andra människor som den
deltagande observatören ofta kan berätta om uteblir bakom arkivets dörr.
Etnologens möte med den andre har ägnats stor uppmärksamhet i de
senaste decenniernas metoddiskussion. Där man tidigare såg en med
delare av etnologiska fakta, en informant och ett undersökningsobjekt,
talar man idag om en medaktör och om den etnologiska texten som en
gemensam konstruktion skapad både av den undersökande och den
undersökte. Forskningsprocessens karaktär beskrivs hellre i termer av
socialt samspel än som ett neutralt och opersonligt insamlande av fakta
(se t.ex. Ehn & Klein 1994).
Denna diskussion har också påverkat den etnologi som skrivs med
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ett historisk perspektiv och som ofta har ett skriftligt källmaterial som
utgångspunkt. Bo G. Nilssons avhandling Folkhemmets arbetarminnen
(1996) kan beskrivas som en analys av den äldre etnologins möte med
"den andre" i ett sådant material, Nordiska Museets arbetarminnen, som
samlades in mellan 1945 och 1960. Den ursprungliga intentionen med
insamlingen var att minnesberättelserna skulle kunna användas för his
toriska studier av till exempel stenarbetarnas eller statarnas arbetsvill
kor. Bo G. Nilsson närmar sig materialet från motsatt håll och gör själva
insamlingens historiska och diskursiva villkor till huvudsak. Under vilka
omständigheter producerades källmaterialet, vad kunde utan problem
tillåtas att ingå i dessa minnen och vad ansågs inte höra dit? Avhand
lingen behandlar tillkomsten av ett specifikt källmaterial men, som Bo
G. Nilsson påpekar i sin slutdiskussion, grundproblematiken gäller gi
vetvis också vilka regler som styr dagens etnologiska kunskaps
produktion (Nilsson 1996:240).
Birgitta Svensson talar i Bortom all ära och redlighet (1993) om att fältarbeta i det förflutna och betonar att också den historiskt inriktade
etnologen "gör något" med sina källor. Hon väljer, och väljer bort, hon
tolkar, plockar isär och sätter ihop en historisk berättelse. Svensson hän
visar i sammanhanget till Hayden Whites sätt att se på den historiska
berättelsen i termer av en poetisk process där forskaren utifrån ett ofta
fragmentariskt material konstruerar historien (Svensson 1993:60, jfr
White 1973).
Ett armat exempel är Bo Nilssons avhandling Maskulinitet (1999) där
författaren i reflexivt syfte diskuterar konsekvenserna av att han själv i
egenskap av forskare "instinktivt" reagerar emotionellt på sina källor.
Nilsson utgår från sin egen läsning av texter från den tidiga scoutrörel
sen där han stötte på människoskildringar som han inte kunde undgå
att uppfatta som föraktfulla. Denna reaktion omtalas i termer av en
sensibilitetens kollision vilken uppstår i glappet mellan hans eget och
textförfattarens perspektiv.
Problematiken är aktuell också för mitt arbete, där en stor del av
källmaterialet består av människobeskrivningar som vi idag har svårt
att läsa utan att uppfatta dem som nedlåtande och förklenande. Till dessa
omständigheter hör det faktum att språkbruket i sig har förändrats över
tid. Ord och uttryck som hade en viss betydelse när de nedtecknades för
hundra år sedan kan av en nutida läsare förstås och ges andra innebör
der än vad författaren en gång avsåg. Hur det har påverkat min analys
är inte lätt att säga. Möjligtvis vågar jag påstå att det långvariga och
nära umgänget med texterna resulterat i ett slags trivialisering. Formu
leringar som i början väckte reaktioner, gjorde inte det på samma sätt
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efter hand som jag blev mer bekant och van vid till exempel journalens
språkbruk (jfr Aaslestad 1997).
I arkivet
Delar av det praktiska arkivarbetet har jag utfört gemensamt med LarsEric Jönsson under en period då vi parallellt drev våra respektive
avhandlingsarbeten. Genom de diskussioner vi förde formerades efter
hand en i stora delar gemensam grundsyn på det källmaterial vi arbe
tade med. Min diskussion kring arkivmaterialets kunskapspotential, dess
möjligheter och begränsningar, kommer därför att anknyta till resone
mang som Jönsson för i sin avhandling Det terapeutiska rummet (1998).
I arkivet konfronteras forskaren med text på papper - inte med män
niskor - och situationen kan inte med bästa vilja beskrivas som ett soci
alt samspel. Likväl äger ett slags möte rum. En del av detta består av att
jag som nutida läsare är bunden till en annan tid, till andra sociala, kul
turella och historiska omständigheter än de under vilka texterna produ
cerades. Därför är det svårt att tänka sig en "ren" läsning som är opå
verkad av vår tids värderingar och synsätt.
En annan del av mötet är kopplat till själva forskningsprocessen. I
arkivet möter mina erfarenheter och avsikter den text som ligger fram
för mina ögon. Det jag "ser" i texten, de innebörder jag ger den, står i ett
aktivt förhållande till dessa mina utgångspunkter och förutsättningar.
Samtidigt förblir inte förutsättningarna konstanta och statiska utan de
förändras kontinuerligt i takt med att forskningsprocessen fortskrider.
Mina erfarenheter påverkas och förändras av läsningen. Tredje gången
jag läser en journalakt säger den mig något annat än första gången.Själva
akten, det fysiska papperet med tryckta bokstäver och ord, är förstås
fortfarande detsamma. Men min läsning har blivit en annan. Jag fogar
in nya erfarenheter, kanske kopplar jag samman journalen med andra
akter eller ser den i relation till någon text av helt annat slag.
Den norske litteraturvetaren Petter Aaslestad, som textanalytiskt stu
derat psykiatriska patientjournaler, talar om läsarrollens instabilitet.
Mötet med journaltexten aktiverar en mängd olika känslor hos läsaren,
skriver Aaslestad, vilket gör det lika rimligt att framhålla läsarrollens
mångsidighet som textens mångtydighet (1997:32). I arkivet blir, i bästa
fall, forskaren själv en texternas och erfarenheternas mötesplats. En så
dan dialektik är givetvis inte densamma som den i mötet människor
emellan, men heller inte en helt väsenskild process.
Detsamma gäller omständigheterna för materialets tillkomst. Den
deltagande observatören eller intervjuande etnologen är en aktiv medaktör i skapandet av sina källor. Vanligtvis står den slutgiltiga texten i

20

någon form av relation till vad forskaren själv har hört eller sett. I arki
vet skapar etnologen text med utgångspunkt i vad andra sett och hört
och sedan omvandlat till text. Det är en skillnad man bör ha i minnet (jfr
Svensson 1993). Samtidigt finns skäl att peka på ett metodologiskt släkt
skap som ligger i det faktum att etnologen i arkivet också skapar sina
källor. Materialet tolkas och ges specifika innebörder och, inte minst,
väljs och arrangeras utifrån forskarens avsikter och perspektiv; somt
sorteras bort, annat förstoras och tillåts breda ut sig i skapandet av en
berättelse som inte fanns där från början.
Källorna
I sjukhusarkivet och i de psykiatriska biblioteken är etnologen en främ
ling som läser texterna med andra syften, perspektiv och kunskapsmål
än vad deras författare avsåg och rimligen kunde tänka sig. Parallellt
med att olika källmaterial introduceras i texten kommer jag att disku
tera deras potential som etnologisk källa. Undersökningens källkritiska
ansats kommer att ta utgångspunkt i den ovan gjorda åtskillnaden mel
lan program och praktik, en distinktion som avser att föda frågor kring
vad olika källmaterial uttalar sig om, villkoren för deras tillkomst etc.
Inledningsvis vill jag dock peka på några grundläggande omständighe
ter rörande källornas karaktär och den typ av kunskap jag avser att ut
vinna ur dem.
Till förutsättningarna hör att källmaterialet, med få undantag, är pro
ducerat av medicinska funktionärer, företrädesvis läkare. Denna om
ständighet innebär att undersökningen inte anlägger ett så kallat patient
perspektiv på vården. Visserligen kan patientens röst höras, t.ex. i
journaltexterna, men det är en röst som är tolkad och nedskriven uti
från läkarens perspektiv och kunskapsintresse. Däremot vill jag hävda
att källorna gör det möjligt närma sig patientens villkor genom att ana
lysera just hur vårdens företrädare talade om, betraktade och hanterade
sin patient. Vad kan då sägas med stöd av källorna? Med utgångspunkt
i deras tillkomstvillkor och vad de uttalar sig om, har jag delat in dem i
tre kategorier.
1. Programmatiska texter. Hit räknar jag publicerade texter vilka sinse
mellan kan vara av olika karaktär - vetenskapliga artiklar, vårdprogram,
läroböcker, utredningar, förordningar, reglementen, debatter, kontrover
ser m.m. - som anger hur vården bör respektive inte bör gå till. Texterna
kan behandla såväl vårdideologiska som praktiska ämnen eller bestå av
konkreta anvisningar för hur arbetet på en avdelning ska utföras. Detta
material ser jag som källor till kunskap om hur verksamhetens företräd
are ansåg att en god sinnessjukvård borde bedrivas.
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I derma typ av texter formulerades också vad som kan kallas för verk
samhetens försanttaganden och här ägde också en stor del av den in
terna kunskapsförmedlingen rum. Flertalet av dessa texter producera
des för internt bruk och vände sig till vårdens funktionärer, men här
återfinns också sådant som riktades till allmänheten, till beslutsfattare
och företrädare för andra medicinska verksamheter. Programtexterna
representerar således ideal, idéer och diskussioner om vårdens former
och genomförande, däremot är de inte källor till det faktiska genomför
andet (jfr Börjesson 1994, Jönsson 1998).
2. Administrativa texter. Detta material är producerat i nära anknyt
ning till verksamheten på sjukhusen och består framförallt av sjukhus
ens årsberättelser och de protokoll som upprättades vid inspektioner
av Överinspektören för sinnessjukvården.
Från 1861 fram till 1967 var de statliga sinnessjukhusen skyldiga att
årligen sända in en redogörelse över verksamheten till Medicinalstyrel
sen. Årsberättelsen författades av överläkaren efter en standardiserad
mall med fasta rubriker och innefattade såväl beskrivningar av behand
lingsmetoder och vetenskapliga synpunkter som administrativa och
anstaltstekniska frågor.10 Årsberättelserna bildar således en obruten se
rie under drygt hundra år och det är slående hur lite deras form föränd
rades under denna period. Däremot kan innehållet och framförallt mäng
den information variera stort mellan olika årsberättelser. Vissa är fylliga
och detaljerade, andra är tunna och knapphändiga. Varför? Sådant som
av samtiden uppfattades som nydanande och innovativt, det kan röra
sig om introduktionen av en ny behandlingsmetod eller att ett nytt sjuk
hus öppnades, ledde ofta till mer utförliga redogörelser. Här farms nå
got att berätta. Och det motsatta, under perioder som präglades av en
rutinartad "normalvetenskap" tenderade årsberättelserna att bli kort
fattade och schablonmässiga. Läkarna tycks dessutom sins emellan ha
hanterat författandet olika. Vissa skrev alltid så kort och formellt som
möjligt, medan andra gärna gjorde längre utläggningar.
Överinspektören för sinnessjukvården var en enmansmyndighet som
existerade mellan 1901 och 1967 med uppgift att utöva tillsyn över lan
dets sinnessjukanstalter.11 I denna egenskap besökte inspektören regel
bundet sjukhusen och vid varje besök upprättades ett skriftligt proto
koll, en inspektionsberättelse. Inspektörens offentliga uppdrag var att
tillse att verksamheten vid sjukhusen följde lagstiftning och de centrala
anvisningar som lämnades av Medicinalstyrelsen, alltså en central
myndighetsgranskning av verksamheten. Inspektionsberättelserna har
därmed en stark normativ karaktär och uttrycker vad som vid olika ske
den ansågs vara en god respektive bristfällig vård.Till omständigheterna
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hör att Överinspektören rekryterades bland överläkarna på sinnessjuk
husen. Det rörde sig alltså inte om någon fristående och oberoende
granskning utan snarare tvärtom, inspektören var i praktiken själv en
del av den verksamhet han var satt att granska.
Hur avser jag att använda dessa källor och vilken kunskap kan ut
vinnas ur dem? För det första menar jag att de är uttryck för den prak
tiskt verksamme läkarens syn på de intagna och på anstalten både ur ett
medicinskt och ett mer pragmatiskt och anstaltstekniskt perspektiv.Sam
tidigt vill jag hävda att de också är källor till den praktiska verksamhet
ens utförande på sjukhusen och rymmer informationer om vad sjukhuset
"gjorde" med de intagna.
Både årsberättelserna och inspektionsprotokollen omges i den me
ningen av en viss auktoritet genom att utge sig för att vara ett slags
vittnesbörd om vad som varit och ägt rum. Men det rörde sig givetvis
inte om något passivt rapporterande, utan dessa rapporter var inlägg i
en kontinuerlig, intern diskussion om sinnessjukvårdens verksamhet
och organisering.
Min genomgång av detta material innebär att jag har läst årsberättelser
skrivna från och med 1860 och inspektionsberättelser från 1901 fram till
1967, som är det år då landstingen övertog huvudmannaskapet för den
psykiatriska vården från staten. Genomgången omfattar alla statliga sin
nessjukhus men alla akter har förstås inte blivit lästa med samma nog
grannhet. Min metod har snarast bestått i att gå igenom materialet och
stanna till vid sådant som jag bedömt varit adekvat för undersökning
ens frågor och problem.
3. Journalakter. Över varje patient upprättades en journalakt som är
ett slags individuellt arkiv bestående av intagningshandlingar, anamnes och de löpande daganteckningarna. I många akter ligger dessutom
andra handlingar. Det rör sig bland annat om omhändertagna brev,
observationslistor, rättspsykiatriska utlåtanden, somatiska journaler och
obduktionsprotokoll.
Journalen och då framförallt de löpande daganteckningar som för
des över patienten ger intryck av att referera fakta.Språket är formaliserat och de precisa angivelserna i tid och rum suggererar en känsla av
ögonvittnets exakta iakttagelse. En sådan känsla är emellertid illuso
risk. Journaltexten är producerad utifrån specifika villkor och under
ordnad verksamhetens normer, perspektiv och kunskapsintressen. Det
firms också anledning att som ett underliggande källkritiskt perspektiv
poängtera språkets inneboende begränsningar; språk är ett symboliskt
system som aldrig identiskt kan gestalta händelser så som de ägt rum
(Potter 1996, Beronius 1986, Andersson 1979).
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Vilka är då journalens möjligheter och begränsningar som källa? För
det första ser jag journalen i sig själv som en del av sinnessjukvårdens
arbetsmetod. Att dokumentera, klassificera och bedöma den intagne och
dennes handlingar var en vital del av den sinnessjukvårdande prakti
ken. Insamlandet och sammanställandet av kunskap om patienten ska
därför också förstås som en social verksamhet och inte som ett okompli
cerat avbildande av verkligheten. Michel Foucault beskriver i Övervak
ning och straff (1987) den moderna medicinen som en "examinations
apparat" där den kunskap som produceras om individen är oskiljaktig
såväl från de metoder som den skapas med som från den miljö där
kunskapsproduktionen äger rum. Därmed blir också de normer, per
spektiv och maktförhållanden som verksamheten baseras på centrala
för de verklighetsbeskrivningar som produceras. Mot den bakgrunden
ser jag journalen som en plats där sinnessjukvårdens arbetsmetoder,
perspektiv och normer skapas och återskapas. Jag kan med andra ord
använda den som en källa till sinnessjukvårdens sätt att se på sin pa
tient. När en intagen beskrivs i journalen som lat och opålitlig betraktar
jag det som ett uttryck för journalförfattarens och anstaltens perspektiv
och normsystem - inte som en giltig utsaga om patientens sanna och
faktiska egenskaper. Journalförandet i sig är således ett inslag i sinnes
sjukhusets praktik och dess beskrivningar och klassificeringar av pa
tienten en vital del av dess maktutövning (Foucault 1987:221 f).
Därtill menar jag att journalen också är en källa till kunskap om sinnes
sjukvårdens praktiska verksamheter. Att i journalens biografiska form
dokumentera, beskriva och klassificera den intagne var som ovan sagts
ett väsentligt inslag i sinnessjukvårdens praktik. Samtidigt refererar
journalen ständigt till andra av sinnessjukhusets praktiker och till pa
tientens möten med dessa.
Hur förhåller sig då journaltexten till vad som faktiskt ägde rum, till
själva "görandet" på avdelningarna och det praktiska hanterandet av
den intagne? Återigen, journalen är inte ett sanningsvittne, inte en spe
gelbild av "den faktiska vården" utan sorterade och selekterade frag
ment som filtrerats genom sinnessjukvårdens perspektiv och kunskaps
behov och, givetvis, språkets inneboende begränsningar. I journalen ser
vi alltid vården, patienten och de terapeutiska åtgärderna genom läka
rens och funktionärernas ögon.
Medveten om dessa omständigheter anser jag ändå inte journalen
diskvalificerad som utgångspunkt för ett slags etnografi som skildrar
och analyserar aktiviteter, synsätt, göranden och sociala och kulturella
processer i mötet mellan patient och sjukhus. Som historisk källa finns
det således element i journalen som jag anser rimliga att acceptera. Står
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det att en patient arbetade i sjukhusets väveri en viss dag, att en patient
hade frigång, rymde eller skrevs ut från sjukhuset, utgår jag från att
händelserna i fråga har ägt rum.
Jag har tagit del av journalarkiven från sex sinnessjukhus:Stockholms
hospital (Konradsberg/Psykiatriska sjukhuset), Östersunds hospital
(Frösö sjukhus), Hälsingborgs hospital (S:ta Maria), Västra Marks sjuk
hus i Örebro, Salberga sjukhus i Sala och Sidsjöns sjukhus i Sundsvall.
En styrande tanke bakom urvalet har varit få en jämn fördelning av
sjukhus som tagits i bruk vid olika tidpunkter av det skälet att nya sjuk
hus vanligtvis uppfattats som mönsteranstalter och därmed kan ses som
tydliga uttryck för sin tids vårdideal. Det äldsta av ovanstående är Stock
holms hospital som togs i bruk 1861, det yngsta Sidsjöns sjukhus från
1943.
Därtill har jag använt mig av journaler från andra sjukhus som följt
med patienter när de överfördes till något av de ovannämnda. Förflytt
ningar av patienter mellan sjukhusen var relativt vanliga och jag har
därför i de besökta journalarkiven också kunnat ta del av akter från bland
annat Uppsala hospital (Ulleråkers sjukhus) och Säters sjukhus.
Att läsa alla journaler från ett sjukhus är en orimlig uppgift. Ett
sjukhusarkiv hyser tusentals akter och sammantaget vågar jag gissa att
det finns ett hundratusental psykiatriska journaler från de statliga
sinnessjukhusen. Det är således både önskvärt och nödvändigt att välja.
Men hur?
Min urvalsprocess kan delas upp i två moment. Det första gäller vilka
akter som överhuvudtaget hamnade framför mina ögon. Bland de tu
sentals akterna i ett sjukhusarkiv ställs man givetvis inför frågan var
och hur man ska börja. Är det överhuvudtaget meningsfullt att gå till
väga systematiskt eller ska man plocka från hyllorna på måfå? Jag har
så långt det varit möjligt, beroende på hur arkivet varit ordnat, använt
mig av uppgifter om kön, födelsedata och tidpunkt för intagning när
jag plockat ned en dossier från hyllan. I de arkiv där akterna sorterats
efter sådana uppgifter har det således varit möjligt att söka akter från
tidsskeden som jag i något avseende bedömt särskilt intressanta och
min strävan att nå en jämn könsfördelning i läsningen har underlättats.
I några arkiv har journalerna varit sorterade efter andra principer och
jag har då varit hänvisad till ett mer planlöst sökande.12
Moment två utgörs av de överväganden som styrt min läsning av
akterna, dvs. vad jag sökt efter i journalerna. Trots den strikta formaliseringen refererar journalerna till ett myller av händelser som alla på nå
got sätt har med synen på och hanterandet av patienten att göra. Jag har
sökt efter och stannat till vid passager där jag kunnat identifiera det slag
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av kritiska händelser som korresponderat med avhandlingens problem
områden. Urvalet är således vare sig representativt13 eller slumpmäs
sigt utan har styrts av de öppningar till avhandlingens problemområden
jag funnit, eller inte funnit, i journaltexterna. Sammantaget tror jag mig
ha läst drygt tusentalet akter, varav jag använder mig av och hänvisar
till ett tjugotal i texten.
Journalerna, liksom andra källmaterial av individorienterad karak
tär, innehåller information om enskilda personer. Alla uppgifter som är
av sådan art att de kan bidra till identifikation av enskilda personer är
därför ändrade. Det gäller framförallt namn, ortsbestämningar, datum
och årtal.

Tid och rum; avgränsningar
Denna undersökning är en analys av ett historiskt källmaterial och inbe
griper en diskussion om historisk förändring och kontinuitet. Det finns
emellertid goda skäl att inte dra en allt för skarp gräns mellan vår nutid
och undersökningens dåtid. Sinnessjukhus i den form de här kommer
att studeras, finns förvisso inte längre. När man på 1970-talet, trots utta
lade syften och ansträngningar, misslyckades med att reformera vården
och förändra de arbetssätt som man identifierade som problematiska så
lades skuld på själva miljön och byggnaderna och på mentalsjukhuset i
rent fysisk mening.14 Uttryck som "det sitter i väggarna" hänvisade till
ett slags dold och oåtkomlig kraft som reproducerade värderingar och
arbetsformer bortom aktörernas inflytande.
Idag ligger de flesta psykiatriska kliniker i nära anslutning till den
somatiska vården och merparten av vården bedrivs under så kallade
öppna former. Men trots nya hus, ny organisation och ny personal tycks
det ändå som flera av den gamla anstaltens arbetssätt hänger sig fast i
det nya. Frågor kring psykiatrins institutionella maktutövning, kring
vetenskapliga definitioner av normalitet och tekniker för social styrning
kan inte anses lösta i och med mentalsjukhusens nedläggning och inrät
tandet öppna vårdformer.15 Dessa frågor är inte möjliga att avgränsa till
det förflutna utan leder rakt in i vår egen samtid.
I detta arbete undersöks alltså några utvalda aspekter av den svenska,
anstaltsbundna sinnessjukvården mellan åren 1850 och 1970, med tyngd
punkten på tiden efter 1900. Perioden i sin helhet kan med fog kallas för
den moderna anstaltens epok. Stanley Cohen talar i Visions of Social
Control (1995) om anstaltssystemet som ett mönster i det moderna och
pekar på fyra historiska villkor för hanterandet av avvikande männis
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kor i det moderna västerländska samhället. Det första är statens ökande
intresse av att kontrollera befolkningen i allmänhet och de avvikande i
synnerhet. Det andra rör den tilltagande differentieringen och klassifi
ceringen av olika former av normavvikelser till särskilda kategorier,
"each with its own body of 'scientific' knowledge" (Cohen 1995:13).16 En
tredje omständighet är den ökade segregeringen av avvikare till sär
skilda institutioner; fängelser, sinnessjukhus, korrektionsanstalter,
arbetsanstalter osv. Det fjärde rör förhållandet mellan kropp och moral.
De moderna korrektionsteknikerna avser att rikta sina åtgärder mot sjä
len och inte mot kroppen. Dessa villkor bildar den historiska fond mot
vilken jag menar att det moderna sinnessjukhuset ska förstås.
I mitten av 1800-talet fanns plats för ungefär tusen intagna på de
svenska hospitalen. Med några undantag rörde det sig om små anstal
ter som mer påminde om sociala försörjningsinrättningar än om sjuk
hus. Det medicinska inflytandet var begränsat, liksom statsmaktens kon
troll över verksamheten. Åren kring 1850 innebar en brytpunkt. Vid
denna tid omvandlades hospitalen till medicinska institutioner. Samti
digt formulerades en mer genomgripande statlig hospitalspolitik och
verksamheten drogs djupare in i statsbyråkratin. Hospitalen reservera
des enkom för de sinnessjuka och formerna för vården reglerades i en
ny lag, 1858 års sinnessjukstadga (SFS 1858:50). Parallellt etablerades
psykiatrin som en självständig, akademisk medicinsk disciplin. Från och
med 1860 ingick en obligatorisk kurs i psykiatri i läkarutbildningen, 1861
inrättades den första professuren och två år senare publicerades den
första akademiska avhandlingen i ämnet. Samtidigt började också den
planmässiga utbyggnaden av statliga sinnessjukhus, först i blygsam takt
för att sedan accelerera snabbt från 1890-talet och framåt.
Sammantaget kan man säga att den moderna medicinska sinnessjuk
vården etablerades i Sverige kring 1850 och därmed också den uppsätt
ning praktiker, perspektiv och normaliserande processer som här ska
undersökas. Därför dras undersökningens bakre gräns vid denna tid
punkt.
Sinnessjukvårdens kvantitativa expansion är uppseendeväckande.
Omkring 1.000 patienter 1850 hade blivit 4.000 vid sekelskiftet 1900.
Nyårsaftonen 1960 vistades över trettiotusen personer på något av lan
dets nära trettio mentalsjukhus.17 Antalet patienter fortsatte därefter att
öka ytterligare några år, men sedan hejdades expansionen. De nya sjuk
hus som byggdes på sextiotalet blev de sista innan utbyggnaden stop
pades helt. Den anstaltsmiljö som i drygt hundra år ansetts vara nöd
vändig för den sinnessjukes vård, ja ett viktigt terapeutiskt instrument i
sig själv, var satt i fråga och dömdes sedermera ut.
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Undersökningsperiodens främre tidsgräns - 1970 - motiveras av att
vi här ser början till slutet för sinnessjukhusets epok. Under de närmast
följande decennierna lades de flesta mentalsjukhus ned. Psykiatrins
slutna platser överfördes till kliniker som integrerades med den
somatiska sjukvården samtidigt som den största delen av patienterna
skulle vårdas inom öppenvården. Psykiatrisk sjukvård skulle hädanef
ter bedrivas utan mentalsjukhus.18
Rumsligt avgränsas undersökningen till de statliga sinnessjukhusen.
Skälet är att dessa utgjorde stommen i den svenska, anstaltsbundna
sinnessjukvården. Kommunala sinnessjukhus har, med undantag av
Stockholm, Göteborg och Malmö, fungerat som så kallade sekundär
sjukhus och privata sjukhus har i Sverige spelat en marginell roll.19 De
statliga sinnessjukhusen verkade dessutom inom samma byråkratiska
organisation. Fram till 1877 löd hospitalen under Sundhetskollegium
och mellan1878 och 1967 var Medicinalstyrelsen den överordnade myn
digheten. Därefter överfördes den psykiatriska vården på landstingen.
När den statliga sinnessjukvården var fullt utbyggd bestod den av
ett trettiotal sjukhus. Jag har inte ägnat alla samma uppmärksamhet,
utan tyngdpunkten ligger på de anstalter från vilka jag också tagit del
av journalmaterial. Till sinnessjukhusen har jag också räknat in de båda
specialsjukhusen Salberga och Västra Mark, båda för så kallade asociala
imbecilla patienter. Dessa sjukhus var förvisso avsedda för ett något
annat klientel än de ordinära sinnessjukhusen, men sorterade under
samma organisation och fungerade i allt väsentligt på samma sätt.

Tidigare forskning
Medicinens historia var länge en intern angelägenhet. Den skrevs av
läkare, handlade om läkare och vad läkare gjorde. Perspektivet var på
fallande evolutionistiskt med vetenskapliga upptäckter och forskarrön
som självklara fixpunkter i en oomtvistad framstegshistoria. Detta tra
ditionella sätt att skriva medicinhistoria karakteriserades också av en i
grunden oproblematisk hållning till medicinens samhälleliga dimensio
ner.20
När Michel Foucault 1961 presenterade Vansinnets historia under den
klassiska epoken var det från helt andra utgångspunkter. Foucault under
sökte de makt- och vetenskapspraktiker med vilka ett samhälle upprät
tar gränser mellan förnuft och vansinne. Vansinnet, som under 1700talet transformerades till sinnessjukdomar och därmed blev föremål för
ett medicinskt vetande, ska enligt Foucault förstås som en historisk och
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kulturell variabel. Sinnessjukdomarna finns inte fix färdiga, liggande i
människan väntande på att bli upptäckta, utan de skapas i och genom
olika praktiker.
Bokens avslutande kapitel, "Asylens uppkomst", skildrar det tidiga
1800-talets medicinska sinnessjukhus i termer av en moralisk institu
tion som baseras på läkarens och den positivistiska vetenskapens en
väldiga auktoritet. Psykiatrisk praktik, skriver Foucault, är en moralisk
taktik dold i positivismens myter där anstaltslivet organiseras som ett
slags mikrokosmos,
...där de massiva strukturerna i det borgerliga samhället
symboliseras och där det borgerliga samhällets värden
grupperas: sambandet familj-barn, runt temat den faderliga
auktoriteten; sambandet fel-bestraffning, runt temat den
omedelbara rättvisan; sambandet galenskap-oordning
kring temat social och moralisk ordning. Det är från dessa
strukturer läkaren hämtar sin botande makt... (Foucault
1986:292).
Samtida med Foucaults bok är Erving Goffmans Asylums (1961, sv. över
sättning Totala institutioner 1973/1983). Liksom Foucault betraktade
Goffman mentalsjukhuset som en social och moralisk institution om än
utifrån ett något annorlunda perspektiv. I Goffmans fall står interaktionen
mellan de intagna och de begränsningar av ett "normalt" liv som den
slutna anstaltens regleringar innebar i centrum. En ständigt närvarande
fråga i texten kretsar kring vad anstalten "gör" med de intagna, och det
omvända, vad "gör" de intagna med anstalten? Asylums baseras på ett
fältarbete på ett stort mentalsjukhus utanför New York och är i den me
ningen inte ett historiskt arbete. Goffman diskuterade t.ex. inte föränd
ringar över tid, utan betonade snarare anstaltens statiska och isolerande
drag vilka han sammanfattade i begreppet total institution.21 Lästa bred
vid varandra är det emellertid inte svårt att hitta likheter mellan
Foucaults 1800-talsasyl och Goffmans 1950-talssjukhus och för min del
har dessa båda texter fungerat som ett slags första plattform från vilken
jag betraktat anstalten.
Tillsammans med andra samtida studier bidrog Goffmans och
Foucaults böcker till att öppna det internationella forskningsfält om
medicinens, anstaltens och kroppens sociala och kulturella villkor som
idag befolkas av företrädare från en rad olika discipliner. Jag ska här
inte lämna någon översikt av arbeten och inriktningar inom detta nu
mera vittförgrenade område, utan i stället nämna några texter med be
tydelse för min undersökning.
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Ur den rikhaltiga floran av psykiatrihistoriska arbeten22 vill jag lyfta
fram Andrew Sculls Social order/Mental disorder (1989). Seuil diskuterar
ett urval centrala problem kopplade till såväl psykiatrins interna meto
der som till desssamhälleliga funktioner. Anstaltens, omhändertagandets
och den sociala kontrollens historiskt förändrade villkor under 1900talet står i centrum i Stanley Cohens Visions of Social Control (1995). Cohen
tar utgångspunkt i avinstitutionaliseringen och de öppna vård- och
kontrolltekniker som lanserats från 1960-talet och framåt och förankrar
dessa i en social och historisk kontext. Framförallt har Sculls och Cohens
böcker hjälpt mig att uppmärksamma dynamik och motsägelser inom
ett anstaltssystem som på så många sätt ger ett homogent, närmast sta
tiskt och oföränderligt intryck.
Förhållandet mellan kropp, hälsa, medicin och samhälle är ett tema
som Bryan S. Turner fördjupat i en rad sammanhang, bland annat i Medi
cai Power and Social Knowledge (1995) och The Body and Society (1996).
Med utgångspunkt i olika kontexter diskuterar Turner kroppen som både
ett mål och ett medel för ideologiska och vetenskapliga strategier och
framhåller därmed också de medicinska praktikernas kulturella och
politiska dimensioner.23
Till de svenska forskare som arbetat i en sådan riktning hör sociolo
gen Eva Palmblad som i Medicinen som samhällslära (1990) skildrat hur
medicinen etableras som ett vetande inte bara om kroppen och dess sjuk
domar utan om sociala och moraliska frågor överhuvudtaget. Idé
historikern Karin Johannisson har i böckerna Medicinens öga (1990), Den
mörka kontinenten (1994) och Kroppens tunna skal (1997) ur olika infalls
vinklar diskuterat kroppen som en naturens och kulturens mötesplats,
sjukdomars kulturbundenhet och läkarvetenskapens och den medicin
ska praktikens intima relationer till samhälle och politik.
Forskningen om anstaltsväsendets24 och psykiatrins historia har i
Sverige dominerats av idéhistoriker och sociologer. Pionjärarbetet är
idéhistorikern Roger Qvarsells Ordning och behandling (1982) om det ti
diga 1800-talets psykiatri och sinnessjukvård. Där undersöks verksam
heten vid Vadstena centralhospital med fokus på tidens medicinska idé
strömningar som Qvarsell skildrar genom hospitalsläkaren Georg Eng
ströms praktik. Därmed riktas också uppmärksamhet mot hur vården
bedrevs på hospitalet och Qvarsell konstaterar att den viktigaste behand
lingen utgjordes av det dagliga livets reglering med arbetet som ett cen
tralt inslag (1982:180). Avhandlingen har tillsammans med andra av
Qvarsells arbeten, framförallt Utan vett och vilja (1993) om den svenska
rättspsykiatrins framväxt och uppsatsen Arbete som psykoterapi (1997)
varit till stor nytta för mitt arbete.
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Psykiatrins och sinnessjukvårdens institutionella förhistoria är före
mål för sociologen Bengt Erik Erikssons Vägen till centralhospitalet (1989)
som behandlar den process där kunskapen om vansinnet överförs från
en religiös till en medicinskt dominerad tolkningsram. Både Erikssons
och Qvarsells undersökningar kan sägas handla om tillblivelsen av en
sinnessjukvårdens urform som i väsentliga avseenden angett ramarna
för hur psykiatrisk sjukvård kommit att bedrivas in i vår egen tid.
Hur kommer det sig att antalet patienter ständigt ökade inom den
svenska sinnessjukvården från 1860-talet och framåt? Den frågan tar
sociologen Bengt Sjöström som utgångspunkt i sin studie Kliniken tar
över dårskapen (1992). Sjöström diskuterar bland annat relationen mellan
medicinska och sociala praktiker i vården och menar att de förra i själva
verket hade en underordnad position. Orsaker till den kraftiga expan
sionen lokaliserar Sjöström både till förhållanden utanför anstalten som
i dess eget sätt att fungera. Hans slutsats är att hospitalen fungerade
som en "tragisk självgenererande verksamhet med fler och fler offer som
anpassades till den moraliskt fostrande disciplineringen" (1992:259).
Sociologen Mats Börjessons avhandling Sanningen om brottslingen
(1994) diskuterar förhållandet mellan normalitet och sjukdom via en his
torisk analys av rättspsykiatriska undersökningar. Framförallt intresse
rar sig Börjesson för de kunskapsprocesser som över tid konstruerat och
avgränsat den psykiskt sjuke brottslingen. Kartläggningen av brotts
lingen och de biografier som den rättspsykiatriska verksamheten fram
ställde äger ett nära släktskap med såväl källmaterialets karaktär som
övergripande frågor i min undersökning.
Frågor kring normalitet och medicin som en social maktpraktik har
också studerats av sociologen Mats Beronius i Bidrag till de sociala under
sökningarnas historia (1994). Kärnan i Beronius bok är de historiska pro
cesser där moraliska och etiska frågor omvandlas till vetenskap och då
företrädesvis till medicinsk sådan. Till denna bok liksom till samme för
fattares Den disciplinära maktens organisering (1986) har jag flera gånger
haft anledning att återkomma. Det gäller också Kenneth Hultqvists För
skolebarnet (1990), en text som hjälpt mig uppmärksamma disciplinering
ens frigörande aspekter och den roll som föreställningar om frihet spe
lar i modern maktutövning över huvudtaget.
Maktens och anstaltens etnologi
I ett särskilt förhållande står mitt arbete till Lars-Eric Jönssons ovan
nämnda avhandling Det terapeutiska rummet (1998). Våra respektive un
dersökningar är sprungna ur ett gemensamt projekt där tanken har va
rit att utifrån olika infallsvinklar och frågeställningar gripa sig an ett
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likartat empiriskt material. Det rör sig alltså om två separata arbeten,
med en avsikt att de ska komplettera varandra. Förutom källmaterialet
är tidsperioden 1850-1970 gemensam för båda undersökningarna lik
som intresset för mötet mellan anstalt och patient. Där mitt intresse främst
rör de sociala och disciplinära aspekterna av detta, närmar sig Jönsson
sinnessjukhusets praktik med utgångspunkt i relationer mellan anstalt
ens rum och patienternas kroppar. Det terapeutiska rummet är med andra
ord en på flera sätt central referens och en text som jag har för avsikt att
föra en kontinuerlig dialog med i detta arbete.
Lars-Eric Jönssons avhandling liksom denna undersökning rör sig
inom det stråk av etnologisk forskning där frågor kring makt och
disciplinära procedurer intar en central position. Ett tidigt exempel är
Jonas Frykmans och Orvar Löfgrens Den kultiverade människan (1979)
som ur ett övergripande perspektiv diskuterar disciplinering av kropp
och tanke i det framväxande moderna samhället. Ett annat exempel är
Marianne Liliequists Nybyggarbarn (1991) där barnuppfostran i norra
Sveriges nybyggarsamhälle beskrivs och analyseras med utgångspunkt
i begreppet disciplinering.
Ett än mer uttalat intresse för hur modern makt fungerar återfinns i
Birgitta Svenssons avhandling Bortom all ära och redbarhet (1993) där
Foucaults maktanalys bildar teoretisk ram för en undersökning av
tattarnas utanförskap. Framställningen kretsar kring hur normer ver
kar, prövas och omformas i konfrontationen mellan tattaridentiteten och
samhällets maktutövning i det som Svensson kallar för tattarnas spel
med rättvisan. Tattarna marginaliserades och hänvisades till ett socialt
utanförskap samtidigt som de bjöd motstånd genom att vända upp och
ned på etablerade förhållanden. Därmed betonas också maktutövning
ens relationella karaktär. Makt uttrycks inte nödvändigtvis i repressiva
eller tvingande former, poängterar Svensson utan underordning kan
också inbegripa element av frihet (1993:52).
Undersökningen har ett långt historiskt perspektiv och blir därmed
också en berättelse om maktutövningens förändring över tid. Under ef
terkrigstiden ersätts de avskiljande praktikerna mot tattarna av en strä
van att i stället integrera dem i en samhällelig gemenskap. Välfärds
samhället, skriver Svensson, lämnar inte någon plats för utanförskapet
utan det moderna samhället måste ha sina medborgare tydligt socialt
definierade. De utanförstående ska integreras genom positiv socialise
ring med syfte att bereda dem plats som "normala" samhällsmedbor
gare (1993:212).
Det brott i maktutövningens strategi och teknik som Svensson identi
fierar i hanterandet av tattarna och som hon kopplar till välfärdsstatens
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etablering, kan sägas handla om ett generellt skifte i utanförskapets po
litik och äger samröre med motsvarande processer inom sinnessjukvård
ens praktik.
Frågor kring makt och vetande är också huvudingången till Georg
Drakos avhandling Makt över kropp och hälsa (1997) om leprasjukas själv
förståelse i Grekland. Avsikten med undersökningen är att analysera
hur de lepradrabbade går tillväga för att ta kontroll över sin kropp och
därmed hävda sina intressen mot den maktutövning de utsätts för
(1997:21). Ett genomgående tema är hur de drabbade med olika tekni
ker omskapade de maktrelationer som riktades mot dem och deras dag
liga tillvaro. Det handlar om såväl verbala som rumsliga strategier där
de drabbades manovrar innebar att de trots sin utsatta position bjöd
motstånd och därmed vidgade inflytandet över sina liv.
En etnologisk anstaltsundersökning är Edith Mandrup R0nns De fat
tige i änden (1996) som behandlar verksamheten vid den danska sinnesslöanstalten Ribe från 1840-talet fram till nedläggningen 1990. Utifrån en
foucaultinspirerad diskursanalys skildras hur förändrade föreställningar
om normalitet påverkat det praktiska omhändertagandet på anstalten.
I läsningen av verksamhetsnära källor konstaterar Mandrup R0nn att
långt i från allt i den dagliga verksamheten kan förankras i den medi
cinska diskursen om sinnesslöhet och hon talar därvidlag om en ickediskursiv praktik som ..man bedst kan beskrive som en anstaltsånd,
som af og til syntes vaere ret opåvirket af den dominerande diskurs"
(1996:22). Denna distinktion kan i min undersökning sägas motsvaras
av åtskillnaden mellan program och praktik.
Den vårdande och omhändertagande institutionen står i blickpunk
ten för Magnus Öhlanders avhandling Skör verklighet (1996) där mötet
mellan gamla och dementa människor och en institution för grupp
boende och dess personal analyseras. Den sociala och fysiska miljö som
ett gruppboende på 1990-talet utgör skiljer sig givetvis i flera avseen
den från de sinnessjukhus som här ska behandlas. Dock - i båda miljö
erna återfinns likartade processer som har med definitioner och det prak
tiska hanterandet av normalitet och avvikelser att göra. Liksom
Öhlanders undersökning baseras Finnur Magnussons Janusansiktet (1996)
på deltagarobservation i en modern omsorgsmiljö för gamla männis
kor. Magnusson fäster blicken vid den ambivalenta karaktären i det
dagliga livets göranden på institutionen som å ena sidan bjuder vård,
omtanke och omsorg och å den andra verkar marginaliserande och krän
kande.
Institutionens uppgift, skriver Magnusson, är att möta och hantera
företeelser som hotar några av modernitetens centrala värden:förmågan
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till reflexivitet, ansvar för den egna hälsan, förmågan till självförverkli
gande osv. (1996:17). Därmed pekar han också på ett gemensamt och
grundläggande incitament som mer eller mindre uttalat genomsyrar
ovan nämnda undersökningar. Att studera avgränsningen och hante
ringen av det avvikande - oavsett om det benämns i medicinska eller
sociala termer - innebär på samma gång att studera det normala och
därmed också den kulturella ordning som drar gränser mellan normalt
och avvikande.

Noter
1. Vadstena centralhospital, som inrättades 1823, kan sägas vara det första
svenska sinnessjukhuset i modern mening. En mer omfattande utbyggnad ägde
sedan rum först i samband med 1850-talets hospitalsutredningar och den
sinnessjukstadga som antogs 1858 och i lag reglerade vården av sinnessjuka.
Benämningen på sjukhus för psykiatrisk vård har ändrats vid flera tillfällen.
Fram till 1931 hette det hospital, mellan 1931 och 1958 sinnessjukhus och däref
ter mentalssjukhus. Mellan 1886 och 1931 var asyl betäckningen på den del av
sjukhuset som var avsedd för obotliga patienter. Vid 1931 års namnbyte gavs
flera sjukhus helgonnamn. Till exempel ändrades Lunds hospital till S:t Lars
sjukhus och Vadstena hospital till Birgittas sjukhus. Så långt det är möjligt an
vänder jag samtida namn och benämningar. När hela perioden avses har jag
valt att tala om sinnessjukhus och sinnessjukvård.
2. Inom sociologin talas om"people-changing institutions" vilka i sin tur bru
kar delas upp i två kategorier. En första som främst sysslar med en basal socia
lisering, t.ex. skolan. Den andra är behandlande institutioner som ägnar sig åt
avvikelser av olika slag, t.ex. fängelset, sinnessjukhuset och uppfostringsanstal
ten. Båda typerna har människan som arbetsmaterial, de senare med den utta
lade avsikten att slutprodukten skall vara en förändrad, "ny" person (se t.ex.
Levin 1998:25 f).
3. "Nineteenth-century medicine, one the other hand, was regulated more in
accordiance with normality than with health; it formed its concepts and
prescribed its interventions in relation to a standard of functions..." (Foucault
1994:35).
4. Medikaliseringen, dvs. den historiska process i vilken ett allt bredare fält
av tillstånd och sociala problem definieras i medicinska termer och fogas in under
den medicinska vetenskapens flagg, har diskuterats av flera forskare, se t.ex.
Turner 1995, Foucault 1994, Johannisson 1990 och Palmblad 1990. Till de svenska
läkare som tydligt uttryckte en mycket bred syn på medicinens uppgifter hörde
sinnessjukläkaren och rättpsykiatern Olof Kinberg som drev tesen att många
sociala problem i själva verket var medicinska varför läkarens medverkan be

34

hövdes inom en rad olika samhällsområden, "såsom alkoholistvård,
lösdrivarvård, kriminalvård i detta ords vidsträcktaste mening, å andra sidan
vissa uppgifter av socialhygienisk och sjukdomsprofylaktisk art, såsom eugenisk
verksamhet, åtgärder för att förhindra social missanpassning och i samband
härmed brottslighet, medicinsk-pedagogisk verksamhet för psykiskt abnorma
och psykoneurotiska barn, allmänt sociala åtgärder ägnade att förebygga sjuk
lighet, understöd i en eller annan form åt socialt insufficienta" (Kinberg 1941:5).
5. Bror Gadelius (1862-1938) inledde sin läkarbana vid Lunds hospital 18831903, därefter tjänstgjorde han som överläkare vid Stockholms hospital fram till
1927 och var samtidigt professor vid Karolinska institutet. Gadeliushuvudarbete
var Det mänskliga själslivet som kom ut i fyra band om sammanlagt 1.300 sidor
1921-1924. Gadelius var en flitig debattör och publicerade en rad psykiatriska
arbeten av både vetenskaplig och populär karaktär. Se vidare Luttenberger,
1989:122 ff.
6. Bryan S. Turner (1995:178 ff) definierar den medicinska regimen som ett
terapeutiskt styrelseskick som mer eller mindre detaljerat, mereller mindre kraft
fullt, griper in i och reglerar den enskilde patientens vardagstillvaro.
7. Insulinbehandlingen kan ses som den biokemiska psykiatrins genombrott.
Behandlingen introducerades 1936 av den tyske läkaren Manfred Sakel. Med en
kraftig dos insulin försattes patienten i ett komatillstånd som varade i 30-40
minuter innan det avbröts genom tillförsel av sockerlösning. En insulinkur
omfattade 50-60 koman och pågick i två till tre månader. Metoden togs i bruk
på svenska sinnessjukhus redan 1936 och särskilda insulinavdelningar inrätta
des på flera sjukhus. I slutet av 50-talet övergavs insulinbehandlingen.
Elektrochockbehandlingen baserades på antagandet om en biologisk motsätt
ning mellan schizofreni och epilepsi. Genom att på konstlad väg utlösa epilepsiliknande anfall tänktes schizofrenin hämmas. Från början utlöstes krampen på
kemisk väg med ämnet cardiazol. Vid mitten av 30-talet ersattes detta av elek
triskt framkallade kramper. Under 40- och 50-talen var dessa båda metoder fli
tigt i bruk. Det var dock långt i från alla patienter som kom i fråga för behand
ling. Vid Sidsjöns sjukhus, som hörde till de mer behandlingsbenägna, behand
lades årligen omkring 80 patienter med insulin och mellan 100 och 200 med
elektrochock (se Eivergård & Jönsson 1993:70 ff).
8.1 Sverige introducerades psyko-kirurgin och lobotomi-operationer i början
av 1940-talet. Operationstekniken var enkel. Ett hål borrades i vardera tinning,
en sond fördes in i hålet och snittade av förbindelsen mellan pannlob och dju
pare delar av hjärnan. Det är påfallande hur uppfattningarna om metodens förrespektive nackdelar varierade mellan olika sjukhus. På vissa utfördes endast
ett fåtal operationer, medan andra sjukhus flitigt begagnade metoden. Till de
senare hörde bl.a. Umedalens sjukhus och Sidsjöns sjukhus. Vid det senare ut
fördes åren 1947-1952 årligen mellan 55 och 100 ingrepp. I en första fas operera-
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des patienter med lång vårdtid, efterhand kom allt yngre personer i fråga efter
en kort tid på sjukhuset. I många fall inskränkte sig den terapeutiska ambitio
nen till att göra en besvärlig patient passiv, lätthanterlig och foglig och därmed
uppnå "vårdtekniska förbättringar" (se Eivergård & Jönsson 1993:76 ff).
9. För relationen mellan den psykiatriska vetenskapen och sinnessjukvård
ens program och praktik, se Eivergård & Jönsson, 1996, samt Jönsson 1998:19 f.
10. Årsberättelserna låg till grund för den officiella redovisningen av sinnes
sjukvårdens verksamhet som 1861 t.o.m. 1917 publicerades i BiSoS, serie Kil
och från 1918 till 1967 i SOS, Hälso- och sjukvård, Sinnessjukvården i riket.
11. Överinspektörsämbetet inrättades med 1901 års sinnessjukstadga som en
enmansmyndighet med uppgift att utöva tillsyn över hospitalsväsendet. Bak
grunden var en rad uppmärksammade s.k. inspärrningshistorier vilka lett till
att en kommitté tillsattes 1896 med uppdrag att se över formerna för inskriv
ning, patienternas rättssäkerhet etc. Kommittén föreslog en ökad civil, dvs. icke
medicinsk, insyn och kontroll av verksamheten som skulle stå självständig i
förhållande till de medicinska myndigheterna. Förslaget ogillades både av
hospitalsläkarkåren och Medicinalstyrelsen och 1901 års stadga kom att före
skriva att en fortlöpande kontroll av verksamheten utfördes av en sakkunnig
överinspektör, dvs. av en psykiater som verkade inom Medicinalstyrelsen. För
utom att kontrollera de allmänna förhållandena på sjukhuset skulle överin
spektören göra opartiska bedömningar av patienternas framställningar rörande
intagning, kvarhållning, frigång osv. Årligen sammanställde överinspektören
en offentlig rapport, Överinspektörens berättelse for sinnessjukvärden i riket, som
publicerades i Medicinalstyrelsens löpande meddelanden.
12.1 några arkiv har journalerna varit ordnade med utgångspunkt i patien
tens födelsedata. Patienter som t.ex. var födda den 5/5 får då sina journaler
arkiverade i samma dossier, oavsett födelseår, kön eller tidpunkt för intagning.
13. Gunnar Bernler och Anders Bjerkman talar i Den sociala biografin (1990)
om möjligheten att utnyttja journalmaterial med utgångspunkt i synsättet att
"det universella finns i det partikulära och vice versa". Kunskap om en männis
kas livsöde kan enligt författarna spegla en tidsepok lika väl som ett urval på
förslagsvis 226 eller 222 personer (1990:19).
14. En samtida parallell återfinns i debatten om 1960- och 70-talets förorts
områden. Per-Markku Ristilammi noterar att problemen i förorterna intimt kopp
lades sammanmed arkitekturen."Den sades vara människofientlig och förtryck
ande i sig och ett människovänligare byggande skulle lösa problemen"
(Ristilammi 1999:10).
15. Se t.ex. diskussion i Lena Steinholtz-Ekekrantz Patienternas psykiatri, 1995.
16. Cohen talar om det moderna i termer av "the classified society" och pla
cerar klassificeringen i centrum för de disciplinära processerna: "The great
projects of discipline, normalization, control, segregation and surveillance
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described by the historians of this transition were all projects of Classification"
(Cohen 1995:191-192).
17. Sifferuppgifterna är hämtade ur Åman 1976. För en diskussion kring ex
pansionen, se Sjöström, 1992. Sinnessjukvårdens kvantitativa expansion var inte
något svenskt fenomen, utan kan sägas gälla hela den industrialiserade väst
världen. Se t.ex. Seuil (1989:240 ff) och Turner (1995:59f).
18. Officiellt fastslogs mentalsjukhusets skadliga påverkan av Socialstyrel
sen 1981 i utredningen Psykiatri utan mentalsjukhus.
19. Till skillnad från t.ex. England där den privata sinnessjukvården var av
relativt stor omfattning. I Sverige fanns, så vitt jag vet, endast enprivat sinnessjuk
anstalt av någorlunda storlek, Tufvan i Solna. 1882 blev anstalten förknippad
med en uppmärksammad s.k inspärrningshistoria ("Tufvan-skandalen") och
bytte därefter namn till Solna sjukhem. Mellan staten och Stockholms respek
tive Malmös och Göteborgs kommun upprättades ett särskilt avtal där kommu
nerna stod som huvudmän för sinnessjukhusen.
20. Karin Johannisson (1990) har pekat på fyra grunddrag i traditionell
medicinhistoria. 1. Den utgör läkarnas och den medicinska vetenskapens histo
ria. 2 Den är framåtpekande. 3 Den utgår från att medicinsk kunskap definieras
med den egna samtidens normer och värderingar. 4. Den utgår från att medi
cinsk kunskap är objektiv i förhållande till samhället. Johannisson påpekar det
paradoxala i att denna historieskrivning samtidigt förklarar vad som ur dagens
perspektiv uppfattas som felaktig eller ineffektiv kunskap med hänvisning just
till samhällsbundna omständigheter och tidsbundna förvillelser.
21. Den totala institutionen i Goffmans mening upphäver det moderna sam
hällets tredelning av arbete, sömn och fritid. Vanligen sker detta på olika plat
ser, tillsammans med olika människor och under olika auktoriteten I den totala
institutionen är denna tredelning bruten och alla aspekter av livet äger rum på
samma plats under samma auktoritet.
22. För en utförlig översikt av den internationella psykiatrihistoriska forsk
ningen, se Micale & Porter (1994) Discovering the History ofPsychiatry och Seuil
(1989:lff). För mer sammanfattande översikter, se Eriksson & Qvarsell (1997:10
ff ) samt Jönsson (1998:26 ff). En omfattande översikt av den humanistiska forsk
ningen inom vård- och hälsoområdet i Sverige presenteras i Qvarsell & Torell
(2000). Om det etnologiska perspektivet och studiet av medicinens verksamhe
ter, se också Jönsson (1996).
23. Den kultur- och samhällsvetenskapliga forskningen om kroppen är idag
mycket omfattande. För en någorlunda aktuell översikt, se antologin The Body,
ed. Featherstone, Hepworth & Turner (1993). Svenska exempel är bl.a. Eriksson
& Palmblad (1996) Kropp och politik, Ekenstam (1993) Kroppens idéhistoria och
den etnologiska antologin Kroppens tid (1996), red Lundin & Åkesson.
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24. Ett översiktsverk är Anders Åmans Om den offentliga värden (1976). Bland
övriga arbeten om icke-medicinska anstalter kan nämnas antologin Korsvägar,
red Bergqvist, Petterson & Sundkvist (1995), Claes Levins (1998) Uppfostring
sanstalten, Ingrid Söderlinds (1999) Barnhem fór flickor och Roddy Nilssons (2000)
undersökning av det svenska reformfängelsets historia, En väloljad maskin, en
mardröm för själen.
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Kapitel 2

Frihet med villkor
..icke blott inskärpande af lydnad utan äfven
förmågan af sjelf-styrsel och sjelfkontroll..."
Hospitalsläkare Ernst Salomon 1865

I maj 1931 var dåvarande överinspektören för sinnessjukvården Erik
Göransson1 på tjänsteförrättning på Västra Marks sjukhus i Örebro.
Specialsjukhuset för asociala imbecilla kvinnor var inrymt i en före detta
militärkasern och alldeles nyöppnat. På den öppna planen mellan pa
viljongerna blev inspektören åskådare till hur en liten klunga patienter
var i färd med gymnastikövningar. Kropparna böljade lite bångstyrigt
och spretande i otakt men ändå efter något slags mönster, som vore de
fria och tyglade på samma gång. Armar sträcktes upp, ben böjdes och
ryggar töjdes. Framför gymnastiktruppen stod en kvinna som ledde
övningarna. Vissa tog efter hennes rörelser, andra försökte men utan att
kropparna riktigt ville lyda. Några brydde sig inte alls. Inspektör Gö
ransson noterade att de gymnastiska övningarna säkerligen var upp
friskande för patienterna, och tillade sedan i sitt protokoll, "och vad
som ej är mindre viktigt, disciplinerande/'2
Mellankrigstiden var - det har påpekats förr - en period då kroppens
möjligheter upptäcktes på ett nytt sätt och gymnastiken tilldelades en
viktig uppgift i arbetet för folkhälsans och moralens höjande.3 Denna
vurm för kroppsliga övningar letade sig också in på anstalter och sin
nessjukhus. De annars instängda kropparna skulle få komma i rörelse,
mjukas upp och stärka sin fysik. Men det var inte nog. Gymnastiken
skulle också skänka, var det tänkt, en mer djupgående frihetskänsla.
Kroppen skulle för en stund befrias och rörelserna "hjälpa utövaren att
koppla av allt annat och ge sig hän åt övningen med liv och lust"4 som
det hette i en samtida text om gymnastikens uppgift inom sinnessjuk
vården. Men frihetskänslan fick samtidigt inte vara total. Rörelserna
skulle vara en i förväg planerad drill, som taktfast dirigerades av en
ledare.
I det avseendet illustrerar de gymnastiserande kvinnorna en innebo
ende spänning mellan frigörelse och tvång i den sinnessjukvårdande
praktiken, mellan å ena sidan en faktisk, kroppsligt och socialt tving
ande korrektion av den intagne, och å den andra, en strävan att skapa
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självreglerande, disciplinerade individer - subjekt - utrustade med
förmågor att styra, bemästra och kontrollera sig själva. Denna proble
matik, dvs. spelet mellan frigörande och tvingande praktiker, kommer
att stå i centrum i detta kapitel där jag framförallt vill beskriva och ana
lysera olika former av frihet som instrument för maktutövning och so
cial styrning; frihet som ideal, problem och möjlighet i den sinnes
sjukvårdande praktiken.
Hur ska makten stärkas så att den inte med sin otymplighet verkar
hindrande och betungande, utan istället gör de sociala krafterna star
kare? Denna grundläggande fråga i Michel Foucaults Övervakning och
straff (1987) lyfter fram ett av den moderna maktutövningens centrala
problem; med vilka medel och med vilken effekt? Frågan pekar också
mot två olika typer av maktutövning. En som är tvingande och inriktad
på negativa funktioner i syfte att hindra, avbryta och neutralisera, en
annan mer varsamt styrande, positiv kraft med målsättning att produ
cera nyttiga och samhällsdugliga individer.
Vi föreställer oss gärna sinnessjukvården hörande till den första ty
pen. Bilden av den tidige artonhundratalsdären fjättrad i kedjor är oss
lika bekant som de murar och plank vilka inneslöt och avskilde sin pa
tient i de stora, närmast fästningslika sinnessjukhusen under nitton
hundratalets första hälft. Sådana föreställningar har också satt sin prä
gel på de senaste decenniernas vårddebatt och även kommit att införli
vas i psykiatrins egenformulerade historieskrivning, då i egenskap av
incitament för reformer och som ett förflutet man tagit avstånd från.
Inarbetade modeller av sinnessjukhuset som en sluten, totalitär och i
den meningen också en anti-modern institution riskerar emellertid att
betona det endimensionella på det mångsidigas och motsägelsefullas
bekostnad.
Disciplinär maktutövning karakteriseras av att vara positiv och pro
duktiv. Till skillnad från förmoderna maktteknikers inriktning på att
straffa kroppen syftar disciplinen till att på samma gång öka fogligheten
och nyttan genom att reglera och normalisera. Disciplin "bringar ord
ning i den mänskliga mångfalden" (Foucault 1987:254).
Hur förhåller sig då disciplinär maktutövning till tvång och frivillig
het? Som jag förstår undviker Foucault att tala i dessa termer men väljer
i sina egna undersökningar att lokalisera disciplinär maktutövning till
tvångspräglade miljöer.5 De disciplinära makttekniker som framträder
i Övervakning och straff baseras på att de som är underställda maktut
övningen befinner sig i någon form av tvångssituation. Föremålen för
de disciplinära åtgärderna är inneslutna och kontrollerade i specifika
rum där de drillas och manipuleras. Foucault menar också att de
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disciplinära processerna inleds med en fördelning av individerna i rum
met (1987:166f). I Foucaults resonemang finner vi få eller inga inslag av
de medverkandes frivillighet, utan ett mer eller mindre subtilt tvång
som styr och korrigerar människans handlingar. Sådana omständighe
ter kan mycket väl översättas till att också gälla för sinnessjukhuset.
Men vad är då tvång? Lika lite som begreppet frihet kan tvång ges
någon absolut och fixerad innebörd. Ska till exempel hot och belöningar
anses vara tvingande? Tvång, brukar det heta, förutsätter en idé om
avsiktliga och organiserade hinder (se t.ex. Plant 1993). Dessa kan i sin
tur vara av olika karaktär och kan också uppfattas som olika grader av
tvång. Man kan tala om direkt och indirekt tvång. Fysiskt våld och in
spärrning framstår som mönsterexempel på direkt tvång, medan
styrandet av en persons handlingar, t.ex. genom att uppställa villkor,
inbegriper tvingande moment av indirekt slag.6 Det är också rimligt, i
synnerhet i fråga om anstalter av olika slag, att tala om ett strukturellt
tvång som har med aktörernas ojämlika styrkepositioner att skaffa.
Det är ett ofrånkomligt faktum att sinnessjukhuset på flera områden,
direkt och indirekt, grep in i och begränsade den intagnes handlings
möjligheter och levnadsvillkor. Uppenbar är den rumsliga begräns
ningen där väggar, lås, murar, stängsel och portar anvisade gränser och
kontrollerade patientens fysiska rörlighet och sociala umgänge. Mindre
iögonfallande men lika genomgripande i sin verkan var de gräns
dragningar kring patientens sociala liv som dagordningar, rutiner och
olika terapier etablerade. I dessa låg tvångssituationer inbäddade som
inte bara inbegrep kroppen som sådan, utan också dess mest elemen
tära funktioner. Separeringen av könen syftade till att exkludera sexu
ella handlingar, födan utspisades och ransonerades efter särskilda
ordningar, sömnen fixerades till bestämda tider och reglerades i vissa
fall med mediciner.
På ett konkret och vardagligt plan innebar sjukhustillvaron därtill ett
materiellt tvång. I praktiken upphävde intagningen på sjukhuset den
privata äganderätten i den meningen att patienten fråntogs sina privata
ägodelar, inklusive kläder. Den materiella miljö som bjöds var anpassad
till anstaltens funktioner, inte den enskilde patientens behov. Till sinnes
sjukhusets generella tvångssituation hör också omständigheten att pa
tienten mot sin vilja kunde kvarhållas på sjukhuset. Från den första
sinnessjukstadgan 1858 till 1929 års nya sinnessjukvårdslag innebar i
princip all hospitalsintagning ett tvångsförfarande. Med 1929 års lag
gjordes intagning på patientens eget initiativ möjlig, men den generella
kvarhållningsrätten bibehölls och avskaffades först med 1966 års lag
stiftning (Schlaug 1989:63 f).
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Över tid återfinns i de psykiatriska vårdprogrammen två argument
för sjukhusets rätt att begränsa den intagnes friheter. Det första beto
nade behovet av samhällsskydd, det vill säga att samhället behövde
skyddas från den sinnessjuke. Frey Svenson, överläkare vid Uppsala
hospital och en förgrundsfigur i det tidiga 1900-talets svenska psykia
triska debatt uttryckte det såhär: "Den omständighet att sinnessjukdom
medför samhällsomöjlighet gör ...[att] en viss begränsning av den per
sonliga friheten äger rum" (Svenson 1904:3). Det andra argumentet sade
att det av terapeutiska skäl var nödvändigt att lägga tvång på patienten.
Tvånget sades vara en förutsättning för att ge adekvat behandling, och
kom därför ytterst patienten till godo (jfr Björkman 2001:274). För att
behandla sinnessjukdomarnas symtom var man tvungen att placera den
sjuke i en miljö där dennes personliga friheter var decimerade. Att be
gränsa patienten var helt enkelt en fundamental del av den psykiatriska
anstaltens terapeutiska program.
Vid sinnessjukdom är hjärnan försvagad, sinnessjukdomen
är just en svaghetsyttring, hvad den sjuke behöfver är hvila,
alls icke ovana, växlande intryck, utan alldagliga och en
formiga, och det får han bäst på en anstalt, där det dagliga
lifvet skrider fram nästan med regelbundenheten af ett
urverk. Vidare föres genom anstaltsregimen en viktig faktor
in i den sjukes lif, nämligen planmässigheten. Förmågan
till planmässig lifsförelse, som oftast är af den allra största
vikt för andlig sundhet, går oftast genom sjukdomen
förlorad, och denna viktiga faktor kan i någon mån ersättas
genom den stränga anstaltsregim, som den sjuke är tvungen
att underkasta sig (Svenson 1908 b:8).
På sinnessjukhuset fanns därtill ett selektivt, fysiskt tvång i form av
mekaniska tvångsmedel som användes på enskilda patienters kroppar.
Bälten, remmar, skyddshandskar och andra hindrande plagg var till
sammans med inlåsning i cell redskap som nyttjades för att hantera stö
rande eller oroliga patienter. Fram till slutet av 1800-talet kunde dessa
redskap omges med en viss terapeutisk laddning.7 Det mekaniska
tvånget var emellertid problematiserat och satt under debatt.8 11858 års
sinnessjukstadga fastslogs att mekaniska tvångsmedel endast fick bru
kas på läkarens ordination och att tvånget skulle verkställas med "mild
het" så att den sjuke "utan att kroppsligt misshandlas eller moraliskt
förnedras" blev satt ur stånd att skada sig själv eller andra (SFS 1858:50,
14§). Samtidigt infördes administrativa rutiner för att bokföra bruket av
tvångsmedel.
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Åren kring 1900 uttalade sig psykiatrikerkåren relativt enhetligt mot
mekaniskt tvång och då framförallt mot inlåsning i cell som man avsåg
att ersätta med att den oroliga patienten istället placerades i sängläge på
en så kallad övervakningsavdelning. I tvångets ställe skulle intensiv
bevakning träda. Vad gäller de övriga fysiska tvångsmedlen tycks de ha
fortsatt att brukas på ungefär samma vis som tidigare (Jönsson 1998:197).
Det nya seklets patienter fick därtill se en uppsättning nya tvingade red
skap tas i bruk. Hit hör sängbältet med vilken patienten kunde fixeras i
sängen och som introducerades på1920-talet. Det lätthanterliga och dis
kreta patentlåset att låsa fast bältet och fixera handskar eller remmar
med hör också till de vanliga redskapen i 1900-talets sinnessjukvård. I
själva verket, konstaterar Lars-Eric Jönsson som särskilt undersökt det
fysiska tvånget på anstalten, användes de tvångsåtgärder som ansågs
nödvändiga, om än inte alltid önskvärda, i syfte att upprätthålla sjuk
husets inre ordning och hygien (Jönsson 1998:196).
Sinnessjukhuset grep alltså in och reglerade den intagnes villkor med
tvångsåtgärder av olika slag. Tvånget var emellertid inte konstant eller
statiskt. Det såg olika ut för olika patientkategorier och det förändrades
över tid. Psykiatrins egenformulerade historieskrivning är i hög grad
en berättelse om det minskade tvånget, inte sällan skriven som en låsoch stängselteknikens historia.
Denna historias första kapitel börjar i mitten av 1800-talet. Runt hos
pitalen löpte höga staket "för att hindra de sjukes rymning".9 All pas
sage till och från anstalten gick via en bemannad vaktstuga. Till varje
avdelning hörde en promenadgård,10 en av plank eller mur omgärdad
gårdsplan, där icke-arbetande patienter vistades några timmar per dag
för att få frisk luft. Dörrarna till avdelningarna var låsta, liksom dör
rarna inne på avdelningen. Cellen, det låsta, fönsterlösa och isolerande
rummet, stod i centrum för läkarens intresse. Från Stockholms hospital
meddelades i början av 1860-talet att 37 procent av de intagna någon
gång vårdats i cell.11
Andra kapitlet fortsätter med de stora sinnessjukhusen i början av
1900-talet. Cellen beskrivs nu av ledande psykiatrer som ett förråande
och inhumant rum och ska därför överges för en friare vård på öppna
och lasarettsliknande övervakningssalar. Vid Säters hospital, som öpp
nades 1912, fanns inga celler som kunde associeras med fängelsets frihetsberövande straff. Och de "för ögat ytterst stötande" planken runt
promenadgårdarna hade så långt som möjligt ersatts av låga spjälstaket
(Schuldheis 1905:218). De intagna skulle ha fri sikt ut och inhägnaden
runt sjukhuset sades numera syfta till att hålla nyfikna på avstånd; stäng
slet avser inte "att hindra folk att komma därifrån, utan att komma
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dit"(Schuldheis 1905:217). På Säter introducerades också den öppna, dvs.
olåsta avdelningen, som ett nytt ideal inom svensk sinnessjukvård.
Tredje kapitlet behandlar 1950- och 60-talens öppna mentalsjukhus.
Patienterna hade generell frigång, allt fler avdelningar var olåsta och
promenadgårdarna rivna - i de fall de fanns kvar nyttjades oftast det
diskretare gunnebostängslet - och inhägnaderna runt sjukhusen hade
monterats ned. Den sista generation sjukhus som togs i bruk strävade
medvetet bort från den slutna institutionens yttre kännetecken. Fal
bygdens sjukhus i Falköping stod färdigt 1961 och påminde mer om ett
samtida bostadsområde än en anstalt. De ljusgula huskropparna var
oregelbundet utplacerade runt ett centrum med ett litet torg, kafé, post,
frisör och annan service för de intagna. Området vände sig mot staden,
nästan vädjande öppnade det sig mot omgivningen, långt från den fy
siska slutenhet som så länge präglat sinnessjukhusen. Här fanns inga
staket, inga skarpa gränser, ingen huvudport eller grindstuga som be
sökare eller patient måste passera. Istället för promenadgårdar hade varje
avdelning "sitt lilla trädgårdsområde med buskar och fruktträd avskilt
genom en häck."12
Så kan frihetens och humaniseringens historia skrivas. Från låst till
öppen, från fjättrad till fri. Varje moment i denna berättelse om
sinnessjukhusens omvandling inbegriper en underförstådd förutsätt
ning - om de yttre, synbara och påtagliga hindren elimineras, så ökar
individens frihet och autonomi (jfr Taylor 1995:191 f).13
Det är förstås svårt att förneka att nedmonteringen av olika fysiska
hinder innebar avlägsnandet av en fundamental del av anstaltens tvångs
potential. Men samtidigt uppstår frågan vad som trädde i dess ställe.
Vad skulle få patienten att självmant och av fri vilja stanna kvar på sjuk
huset? Vad fick honom eller henne att efter frigången återvända till av
delningen?
Det finns förstås skäl att inte överskatta det praktiska genomslaget i
den process mot minskat fysiskt tvång som ovan skildrats och program
och ideal ska inte förväxlas med praktiken. Men det går samtidigt inte
att bortse från att det under loppet av 1900-talet gradvis etablerades
villkor inom sinnessjukvården som inte entydigt kan beskrivas som
tvingande, utan som också baserades på något slag av samtycke från
patientens sida. Problemet kommer då att gälla hur samtycket, fri
villigheten, inkorporerades som aktiv kraft i den sociala styrningen.
Om vi antar att sinnessjukhusets disciplinära maktutövning inbegrep
ett samspel mellan tvingande och frigörande praktiker måste också det
dikotomiska förhållandet mellan tvång och frihet sättas i fråga. I de tex
ter som härrör från sinnessjukvårdens verksamheter är det emellertid
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uppenbart att tvång och frihet beskrivs som två motsatta poler där det
ena breder ut sig på det andras bekostnad. Tvång framställs kunna er
sättas av frihet och vice versa, med en skarp gräns mellan de tu. Om vi
avstår från en sådan fast distinktion kan vi istället tala om frigörande
respektive tvingade praktiker i termer av samspelande tekniker, inte
som varandras självklara motsatser utan tvärtom som varandras förut
sättningar. Frånvaron av synligt tvång innebär inte att patienten träder
in i ett område befriat från makt utan snarare i ett område där föreställ
ningar om frihet systematiskt utnyttjas som ett medel att styra patien
tens handlingar och uppförande (se Rose 1999 b, Hörnqvist 1996).

Ambivalenser
Själen är kroppens fängelse, heter det hos Foucault (1987) och det hela
syns lika enkelt som raffinerat. Kan man få patienten att internalisera
anstaltens övervakande blick, kan man få den inre rösten att styra pa
tienten i utstakad riktning så har en långt effektivare kontrollteknik eta
blerats än vad låsta dörrar och spännbälten någonsin kan åstadkomma.
Men hur skulle sådana tekniker rymmas inom den tillslutna och välregisserade sinnessjukhusregimen utan att rubba dess ordningar?
Sjukhusregimen var, vilket jag strax ska gå närmare in på, en upp
sättning ordningar - skrivna och icke-skrivna - under vilka anstaltens
verksamheter löd. Den kan beskrivas som ett nät av juridiska regle
ringar14 och medicinska rön som var sammanlänkade med rutiner, hand
grepp och traditioner vilka i sin tur var inarbetade i den sinnessjukvård
ande vardagen. I den meningen hade regimen en första fästpunkt i den
psykiatriska vetenskapen, en andra i vårdens hanterandenivå och en
tredje i generella idéer om social styrning och anstaltsteknik.15
Men hur ska regimen förstås som tillämpad vårdpraktik? Hur ver
kade den i kraft av en tvingande praktik? För att närma mig problemet
ska jag inledningsvis vända mig till en journal16 från Uppsala hospital
och slutet av artonhundratalet och läsa den som ett avtryck från mötet
mellan anstalt och patient.
På journalens framsida sitter ett porträttfotografi som är taget inne
på en hospitalsavdelning. Det visar ett fårat mansansikte där blicken
väjer bort från kameralinsen och faller snett ner i golvet. Vid hospitalen,
liksom på fängelserna, togs fotografiet tidigt i bruk som ett redskap i
vetenskapens och kontrollens tjänst. Porträttet inte bara fångade indivi
duella kännetecken och patologiska särdrag, det naglade också fast en
verklig person vid aktens innehåll (jfr Svensson 1999, 2000). Personen i
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detta fall var Adolf Lundström, en ogift läroverksadjunkt i fyrtioårsål
dern. Diagnosen var ställd till mania.17
Journalen över Lundström följer en mall som under sinnessjukhus
ens drygt hundraåriga verksamhet endast genomgick marginella för
ändringar. Den börjar med en anamnes där läkaren sammanfattar de
kunskaper om patienten som dokumenterats i ansökningshandlingarnas
två obligatoriska bilagor. Den första, bilaga a, var ett läkarintyg som
dels bestod av ett protokoll från en läkarundersökning, dels av uppgif
ter om "den sjukes föregående levnad" som läkaren inhämtat. Bilaga b
innehöll uppgifter som lämnats av "trovärdiga personer med känne
dom om den sjukes förhållanden". Denna retrospektiva kartläggning
av patientens levnad före intagningen låg till grund för diagnostisering
och den fortlöpande kunskapsproduktion och dokumentation som se
dan vidtog på avdelningen.
Enligt daganteckningarna följde Lundström "godvilligt" med in på
hospitalets avdelning 14, men började snart klaga på den "olagliga be
handlingen" och krävde "omgående sin frihet tillbaka". När han skulle
föras in på sitt rum uppger journalen att han först vägrade, för att sedan
gå in i rummet "utan motstånd men under protester." Med formulerin
gar som "godvilligt" och "utan motstånd" avsågs förmodligen att pat
ienten inte satte sig till motvärn i fysisk mening och att våld inte kräv
des för att få honom på plats. Den visade "godvilligheten" bör emeller
tid inte tolkas i termer av frivillighet och samtycke. Möjligheterna att
handla annorlunda var i praktiken mycket små och godvilligheten får
väl snarast ses som uttryck för att patienten underkastade sig den rå
dande tvångssituationen.
I nästa steg, skriver journalen, förskansade sig patienten inne på sitt
rum. Han vägrade att lämna rummet och tillät inte någon att komma
över tröskeln. Läkaren stängdes därmed ute från sin patient och skötarpersonalen hindrades att städa och fullgöra andra arbetsuppgifter. Lund
ström lade beslag på sjukrummet och förvandlade det till ett eget terri
torium inne på avdelningen; en frizon där regimens praktiker och sjuk
husets ordningar delvis hölls på avstånd från den egna personen och
kroppen. I den meningen kan vi identifiera likheter med det motstånd
som Allen Feldman (1991) ser i de fängslade IRA-aktivisternas så kal
lade dirty protest på 1980-talet. Intentionerna bakom Lundströms age
rande är förvisso oåtkomliga och i det avseendet inte jämförbara med
IRA-fångarnas medvetna politiska protest. Likheten ligger i motstånds
handlingens praktiska uttryck och i den taktik som innebar att den un
derkuvade lägger beslag på och tar kontroll över det rum som var av
sett och utformat för det motsatta syftet, dvs. för att maximera institu
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tionens kontroll över den intagne. I båda fall omvandlar den intagne
rummet till en motståndsarena inom anstaltens territorium. I Lundströms
fall genom att stänga ute anstaltens funktionärer och i rummet skapa
en, som det heter i journalen, hopplös röra av kringslängda kläder, tid
ningar, böcker, smutsiga matbrickor och "annat skräp". De protesterande
IRA-fångarna upprättade en barriär mellan sig själva, sina egna krop
par och fängelsets påtvingade våld genom att smeta in cellen med
exkrementer och gjorde den därmed till ett slags privat zon (Feldman
1991).
Adolf Lundströms attacker stannade emellertid inte vid hospitalets
rumsliga ordning. Enligt reglementet var det ej tillåtet för patienten att
bära privata kläder på sjukhuset. Dessa omhändertogs vid intagningen
och ersattes av anstaltens uniforma klädedräkt. I journalen noterades
att Lundström vägrat befatta sig med anstaltskläderna och att han ej lät
sig övertalas. De kläder som skickades in i rummet slängdes omgående
åt sidan. Ur journalen kan också läsas ett förlopp där anstalten efter
hand gav vika och till slut hämtade fram några av Lundströms privata
klädespersedlar ur hospitalsförrådet. En notering berättar att han se
dan, vid sina utflykter från sitt rum, tilläts vistas i dagrummet och på
promenadgården trots den "egendomliga klädedräkten".
Klädernas betydelse i omformandet av den intagnes identitet från
civil person till patient eller intern har belysts i flera anstaltsstudier.18
De standardiserade anstaltskläderna bröt identifikationsmöjligheten med
det liv utanför institutionen som de privata kläderna påminde om, sam
tidigt som de etablerade en direkt, fysisk och omedelbar kontakt mellan
institutionen och den intagnes kropp. På ett påtagligt och synligt sätt
införlivade klädedräkten den intagne i anstaltens regim. Allen Feldman
tolkade IRA-fångarnas vägran att befatta sig med fängelseuniformen
som ett motstånd mot fängelsets stigmatiseringsteknik och visuella hie
rarki, det vill säga ett motstånd mot några av institutionens allra vitalaste
praktiker (Feldman 1991:155 ff).
Ur journaltexten kan inte utläsas vilka motiv Lundström angav mot
att sätta anstaltskläderna på sin kropp. Oavsett hans avsikter fungerade
vägran som ett värn mot anstalten och mot det påtvingade patientskapet. Ur anstaltens perspektiv var det en motståndshandling. I den me
ningen kan klädstriden gälla för ett exempel på det dagliga sjukhus
livets många och varierade former av maktkonfrontationer. De obliga
toriska anstaltskläderna undergrävde den intagnes privata identitet och
kontroll över sin självrepresentation. De fick honom inte bara att bli sedd
som patient utan också att se sig själv som en sådan. I anstaltsteknisk
mening var enhetsklädseln dessutom en del av den panoptiska ord
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ningen då den skapade visuell reda genom att peka ut vilka som skulle
övervakas.
Slutligen vill jag lyfta fram en tredje konfliktpunkt i mötet mellan
Lundström och hospitalets regim. Hospitalets terapeutiska program var
organiserat efter en dagordning som fastställde var och när olika aktivi
teter skulle äga rum. Ett centralt inslag i programmet var att sätta ar
betsföra patienter i sysselsättning med syftet att inpränta flit och regel
bundenhet och samtidigt ge dygnet en tidslig struktur som påminde
om livet utanför. Lundström vägrade befatta sig med de ordinerade
arbetsuppgifterna och bröt ideligen mot avdelningens dagschema. Han
åt, sov och vilade, uppger journalen, när det passade honom själv.
I Adolf Lundströms journal finner vi en patient som agerade bortom
den ideala sjukhusordningen. Det är inte något unikt. De flesta journa
ler jag läst rymmer någon form av händelser och rörelser i sådan rikt
ning. Anstalten hade dock en uppsättning metoder att rekonstruera ord
ningen. Lars-Eric Jönsson (1998) har med hänvisning till Michel de
Certeaus åtskillnad mellan begreppen strategi och taktik visat hur sjuk
huset i egenskap av spelets regelskrivare utövade den strategiska, kal
kylerande och långsiktiga makten. Taktiken däremot, som är kortsiktig
till sin karaktär, tillhörde patienten som befann sig på bortaplan och
tvingades gripa stundens och ögonblickets plötsliga möjligheter. Genom
anstaltens dominans av rummet etableras en strategisk position mot
vilken det taktiska motståndet döms till små, tillfälliga vinster (Jönsson
1998:178). Adolf Lundströms exempel kullkastar knappast ett sådant
strukturellt styrkeförhållande, men pekar på att anstaltens dominans
av rummet inte var absolut eller kan tas för given. Det antyder också att
anstalten inte alltid förmådde eller kanske inte heller eftersträvade pa
tientens fullständiga underkastelse. I en daganteckning noteras att per
sonalen "uppgifvit försöken att få pat. att rätta sig efter dagordning och
iakttaga ordning på sitt rum". Lundström fick hållas och tilläts därmed
att själv inom vissa ramar formulera villkoren för sin anstaltsvistelse.
Anstaltens, som det kan tyckas, passiva hållning betydde knappast att
patienten var bortom dess kontroll. Samma handlingar som i ett avse
ende lösgjorde patienten från anstaltens tvång, innebar samtidigt att sjuk
husets textmassa om patienten växte. Journalens täta noteringar visar
också att patientens självtagna friheter ägde rum med anstaltens goda
minne.
Parallellt med de observerande noteringarna kan i journalen läsas
fragment av en dialog mellan läkare och patient.Adolf Lundström drogs
in i en process där han ställdes till svars för sitt agerande, där han för
väntades att "erkänna" och "medge" sitt onormala och egendomliga
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beteende. En målsättning med samtalen var att inordna patienten i
sjukhusordningen och acceptera sin status som patient. Men, förefaller
det, inte genom att tvinga eller kräva blind lydnad, utan genom att vädja
till hans sociala omdöme.
Journalen över Adolf Lundström ger ett tvetydigt intryck av sjukhus
regimen som tvingande praktik. Den framkallar inte någon stabil bild
av ordningen eller dess upprätthållande. Bortser vi ett ögonblick från
de strukturella styrkepositioner läkaren och patienten intog visavi var
andra, kan en rad situationer identifieras där det är svårt att dra någon
skarp, åtskiljande gräns mellan vem som besatt makt och vem som hade
att lyda. Den praktik journalen pekar in mot visar på rörliga och förän
derliga moment i relationen mellan parterna. Adolf Lundström krängde
sig delvis ur regimens grepp. Hans manovrar utjämnade visserligen inte
styrkeförhållandet, men de modifierade och manipulerade regimens
tvingande krafter. Å andra sidan bidrog hans agerande samtidigt till att
sjukhusets vetande om sin patient växte. Varje motståndshandling re
sulterade i ett stycke text som i sin tur utgjorde en vital del av anstaltens
maktredskap (jfr Foucault 1987:221).
I flera avseenden har vi ovan sett hur regimen verkade i egenskap av
en normativ kraft. Det var mot regimens ordningar som patientens hand
lingar framträdde i termer av motsträvighet, oförmåga att lyda, egen
domligheter etc. Däremot är det svårare att urskilja regimen som en prak
tisk metod och anvisning för hur de uppkomna situationerna inne på
avdelningen skulle hanteras. Vi kan dock se en påtaglig ovilja att lägga
tvång på patienten trots att hans handlingar och icke-handlingar ho
tade anstaltsordningen. Måhända bottnade oviljan i en tvekan huruvida
önskvärda effekter verkligen skulle uppnås med tvingande åtgärder.
Tvånget var ett redskap att säkra kontrollen över ordningen, men knap
past medlet att internalisera normer. Tvångets teknologiska tillämpning
med isolering, bälten och liknande redskap resulterade i patientens ute
slutning medan en verkningsfull normpåverkan förutsatte inordning i
anstaltens sociala projekt, i dess levnadsordning. En sådan inordnings
process var inte komplikationsfri. Kärnproblematiken låg i konflikten
mellan att å ena sidan utöva kontroll och reglering av patienten, och å
den andra uppöva dennes autonomi och självkontroll.

Den medicinska regimen
En alldeles central fråga både i de psykiatriska programmen och i de
mer handfasta anvisningarna för sinnessjukvårdens genomförande har
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handlat om hur den intagna ska införlivas i sjukhusets ordningar. För
sta steget i denna process var att genom en uppsättning ritualia avskilja
den nyintagne från sin privata identitet och tilldela honom eller henne
status av patient. Hit hörde avklädning, frånlämning av ägodelar och
kläder, reningsbad, erhållande av nummer och anstaltskläder samt den
rumsliga utplaceringen till en avdelning, sal och sängplats; det senare
den enda yta på sjukhuset som knöts till den enskilde patienten. Ofta
fick den nyintagne tillbringa en längre eller kortare tid i sängläge. Dessa
på samma gång symbolmättade och praktiskt motiverade procedurer
innebar ett slags överlämnande och mottagande av kroppen och syf
tade till att personen skulle förstå att han eller hon var sjuk och från
detta nu var en patient och uppfattades så av sin omgivning.19
På 1960-talets mentalsjukhus hade några av dessa rutiner fallit ifrån,
medan andra hade kommit till. Till nyheterna hörde att låta patienten
själv orientera sig i patientskapets innebörder via en liten folder som
delades ut i samband med intagningen. Vid Sidsjöns sjukhus i Sunds
vall fick den nyintagne en sådan i sin hand, "Upplysningar till patien
terna vid Sidsjön.20 Texten hälsade den nya patienten välkommen och fort
satte: "Vi ska göra allt för att hjälpa Er tillrätta och behandla Er sjuk
dom". För att så skulle ske krävdes emellertid patientens delaktighet
och aktiva medverkan:"Vi hoppas å andra sidan att Ni vill följa sjukhus
ets regler." Fortsättningen bjöd på en snabborientering om vad som vän
tade och hur vården gick till på ett av Sveriges modernaste mentalsjuk
hus.
Endast de första dagarna kan det vara aktuellt med sängläge
i samband med att medicineringen påbörjas, men sedan är
det av största vikt att patienterna aktivt deltager i avdel
ningens olika aktiviteter och i arbetsterapi och socioterapi
eftersom detta är av största betydelse för patienternas
återanpassning. Det är sålunda inte vila utan aktivitet som
är det viktigaste under vården.21
Därefter redogjordes för sjukhusets dagordning: klockan 7.00 uppstig
ning, tvättning ochbäddning, 7.40-8.00 frukost, 8.15 arbetsterapi, 11.15
lunch och vila, 13.15 arbetsterapi och så vidare fram till frigångstimman
mellan klockan 17 och 18 som följdes av servering av tv-kaffe 18.30. Så
långt i läsningen hade 1960-talets mentalsjukhuspatient kommit i kon
takt med ett av sinnessjukvårdens och det moderna anstaltsväsendets
mest seglivade och karaktäristiska praktiker; att i tid och rum organi
sera och bestämma patientens aktiviteter under dygnets alla timmar.
Från tidigt 1800-tal hade sjukhusdagen designats i en fast rytm med
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obligatoriska aktiviteter ordnade efter ett regelbundet, repeterande
mönster.22 Carl-Ulric Sondén, tidig företrädare för en vetenskapligt ba
serad sinnessjukvård, poängterade på 1840-talet att en noggrann tids
reglering var ett fundament i det ändamålsenliga hospitalet: "Uppstig
ning, måltider, städning, bad, arbete, hvila; allt ha sin gifna tid" (Sondén
1847:36).
Regleringen av tiden skulle enligt Sondén vara ett sätt att överföra
regelbundna vanor och god ordning till de intagna. Behandlingen av
sinnessjuka handlade också, framhöll Sondén, mindre om traditionell
läkekonst och mer om att "de sjuke tillvänjas att lyda en sträng ord
ning" (1847:28). För Sondén var hospitalet en medicinsk inrättning men
karaktären av omhändertagandet skulle präglas av en social och mora
lisk påverkan. Till skillnad från sina efterträdare på 1900-talet jämförde
Sondén inte hospitalet med lasarettet, utan liknade det vid "en slags
uppfostringsanstalt, der läkaren är förste läraren" (1847:37). Anstalten
skulle vara en modell av det rätta livet och läkarens uppgift, kanske
hans viktigaste, var att fungera som ett moraliskt föredöme för de in
tagna. Läkaren skall vara anstaltens själ, menade Sondén, "han skall bo
inom hospitalet och pläga ständigt umgänge med sina sjuka, liksom lä
raren med sina lärjungar" (1847:34). Detta synsätt formaliserades i den
första allmänna instruktionen för hospitalsläkare från 1865 som fastslog
läkarens uppgift att "tillrättavisa de felande".23 Långt in på 1900-talet
talades om läkarens karaktär som en viktig ingrediens i anstaltens tera
peutiska arsenal. Hans moraliska hållning och djupa kunskaper om det
mänskliga själslivet gjorde att patienten behandlades genom blotta sam
varon med denna person (se t.ex. Svenson 1908 b:10).
När sjukhusen blev större mot 1800-talets slut förändrades pro
portionen mellan antalet läkare och patienter, och uppdraget att agera
moralisk förebild kom i allt högre grad att förläggas på skötarpersonalen.24 Den moraliska aspekten gavs därför en framträdande plats i
den undervisning som började ges personalen i början av 1900-talet.
Sinnessjukvårdaren skulle fostras till att i läkarens ställe vara det goda
exemplet. Skötare och sköterskor manades att hålla känslorna under
kontroll, uppvisa ett korrekt uppförande och oklanderlig hygien. "Ab
solut nödvändiga förutsättningar äro ordningssinne, plikttrohet, full
sannfärdighet. Att redlighet och nykterhet äro oundgängliga fordringar,
behöver icke nämnas" (Svenson 1907:110).
Den medicinska regimen utgjorde i denna mening en arena som också
inbegrep anstaltens funktionärer. Skolning till skötare och läkare var en
disciplinering som vid sidan av de praktiska färdigheterna också inne
bar en ideologisk-kulturell fostran till hur "man ska vara". Mats Beronius
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(1986) har pekat på läkarronden som en sådan socialisationsrit där den
blivande läkaren får sig till livs de attityder, värderingar och sätt att
vara på som är läkarens; hur det talas om patienten, hur man upprätt
håller hierarkin mot underlydande och patienter, och inte minst, hur en
läkare ska föra sig och uppträda.25
Anstaltsbehandling
De tidiga hospitalsprogrammens betoning på anstaltens moral-peda
gogiska uppdrag kom i början av 1900-talet att kläs i en mer medicinskt
färgad språkdräkt. Företrädare för psykiatrin markerade att hospitalet
var ett sjukhus, att vården var sjukhusmässig och man poängterade
sinnessjukdomarnas karaktär av biologiska rubbningar.26 Det hindrade
inte att de samtida sinnessjukvårdsprogrammen utgick från att anstalt
ens terapi i första hand riktades mot de intagnas sociala kvaliteter. I
denna process framhölls anstalten i sig själv vara det viktigaste terapeu
tiska instrumentet, dvs. vistelsen - den omständighet att patienten be
fann sig på anstalten - utgjorde fundamentet i behandlingen. Psykia
trisk sjukvård, skrev Frey Svenson 1908, bestod i huvudsak av anstalts
teknik. I behandlingen,
...spelar anstalten och anstaltsorganisationen den allra
viktigaste roll. Anstalten är ju här icke som i annan sjukvård
endast en uppehållsort för sjuka samhällsmöjliga
människor under deras behandling utan den är afsedd att
upptaga en del samhällsomöjliga personer, och den måste
därför ha en alldeles särskild anordning. Den utgör ett litet
samhälle, bestående af individer, hos vilka den samman
hållningsdrift som är ett af den normala människans mest
utmärkande drag är slocknad. De sinnessjuka tänka i all
mänhet endast på sig sjelfa, en samverkan mot ett bestämdt
mål mellan ett flertal är icke att förutsätta. Den utvärtes
anordningen måste härvidlag ersätta hvad som invärtes
saknas. Om icke anarki ska bli rådande, måste därför den
allra fastaste organisation vara för handen (Svenson 1908
b:5).
Anstalten var en plats, ett avgränsat fysiskt rum, med en för uppgiften
anpassad arkitektur där de intagna sorterades och avskiljdes på olika
avdelningar beroende av kön, symtom och social tillhörighet.27 Anstal
ten var samtidigt också ett styrelseskick med omedelbar koppling till
expertisen, det vill säga till läkarnas och medicinens vetenskapliga auk
toritet. Till skillnad från styrelseformer i samhället utanför sjukhuset
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baserades anstaltsregimens legitimitet inte på uttalade politiska, reli
giösa eller ekonomiska ställningstaganden, utan på ett naturvetenskap
ligt vetande om människans hjärna. Genom att föreställas vara anvisad
av naturen och på en objektiv kunskap om den mänskliga organismen
kunde denna regim gälla som odiskutabel och därmed placerad bortom
alla sociala och moraliska konflikter. Anstalten, fastslog Frey Svenson,
var ett slags mekanism (Svenson 1907:111).
Anstaltsregimen tog fäste i några grundprinciper. En sådan var den
ovan nämnda kategoriseringen och rumsliga fördelningen av de intagna.
En annan var den oupphörliga kontrollen och övervakningen. Den tjänst
görande skötaren "måste hela tiden ha sin uppmärksamhet riktad mot
allt som försiggår; han bör sitta så att han överblickar ett så stort antal
patienter som möjligt..när patienten är på toaletten bör han na
turligtvis likaledes övervakas" anbefalldes i början av 1900-talet (Sven
son 1907:125-126). Sextio år senare heter det i en arbetsordning från Sidsjöns sjukhus: " Kl. 8.15-11.50 Salskötarna svarar gemensamt för ord
ningen och övervakning å sjuksalarna och korridor där alltid en av dem
skall finnas".28
En tredje princip bestod av den kontinuerliga dokumentation och
kunskapsproduktion som emanerade ur övervakningen. Allt av vikt
skulle noteras. "Anteckningarna göras så omedelbart efter observatio
nen som möjligt; helst må man icke uppskjuta därmed till nästa dag"
(Svenson 1907:121). Därtill rekommenderades listor av olika slag; vikt
listor, observationssedlar, osnygghetslistor, dagsverkslistor osv. Detta
samlade vetande om patienten var ingen passiv kunskap, utan fanns
alltid redo att plocka fram när beslut om patienten skulle fattas.
En fjärde princip handlade om att utforma en levnadsordning för
anstaltens dagliga liv. Tidsschemat, dagordningen, delade inte bara in
dagen i bestämda tidsintervaller utan angav också vilka aktiviteter som
var önskvärda. I det lilla var dagordningen en manual för hur sjukhus
dagen skulle förlöpa, i det stora ett normativt meddelande för det rätta,
normala och önskvärda livet. Därmed var den till sin karaktär på samma
gång både visionär och pragmatisk, den siktade på att förändra och göra
något med patienten samtidigt som den var ett medel att bringa ett slags
hanterbar ordning i massan av patienter och därmed också samordna
olika funktioner inom anstalten.
Denna dubbla effekt - att på samma gång behandla och kontrollera,
att vara både ett terapeutiskt och anstaltstekniskt redskap - har förmod
ligen starkt bidragit till den alldeles centrala position dagordningarna
haft, och delvis fortfarande har, i det moderna anstaltsväsendet.29 Men
framförallt kan dagordningen ses som en modern, disciplinär teknik
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och ett medel att strukturera kroppar och aktiviteter. Foucault talar om
regleringen av tiden som en av den moderna maktutövningens vikti
gaste tekniker (1987:175 ff).
Klockan halv 7 väcker sjukbetjeningen de sjuke, biträda
dem i mån af deras behof vid påklädning, tvättning och
puttsning, samt ledsagar dem sedan till dagrummen der
uppsyningspersonalen då förrättar snygghetsmönstring
med dem.
Klockan halv 8 ringes till frukost under hvars servering
uppsyningspersonalen börjar och sedan fortsätter sin
morgonrond genom alla underafdelningarne.
Klockan halv 9 förrättas af predikanten morgonbön i
kyrkan.
Klockan 9 börja de sjuke sina arbeten som fortgå till
klockan 12 och under denna tid gör öfverläkaren sin rond.
Klockan 12 och 1 (för olika klasser) ringer från köket till
middagsmåltid, efter vars servering de sjuke få ledigt till
hvila eller rörelser å gårdarne eller tillåtna förströelser intill,
Klockan halv 2 till 2 (efter årstiden) då under söckendagarne utom lördagar, arbetena åter börja...
Dagordningen ovan är hämtad från 1860-talets Stockholms hospital.30
Till innehållet skiljer den sig endast marginellt från motsvarande akter
från mitten 1900-talet; de intagnas dag ska bestå av noga avpassade de
lar sömn, måltider, arbete och vila. Till formen baserades ordningen på
inrutningens princip. Patienten befann sig alltid inom ett tidsintervall
till vilket en bestämd aktivitet var knuten som i sin tur anvisades till i ett
bestämt rum; sovsal, matsal, arbetsplats, promenadgård etc. Det ideala
tidsschemat samverkade med arkitekturen och liksom denna inte läm
nade några odefinierade rum, lämnade dagordningen inga tomma tidsskrymslen åt patienten själv att ta i besittning.
Det disciplinära momentet låg emellertid inte enbart i tidsregleringen
i sig, utan också i förhållandet att det anbefallda uniforma beteendet
synliggjorde avvikelserna. Tidsschemat fungerade som ett norm- och
jämförelsesystem mot vilket den enskilde individens handlingar fram
trädde för bedömning. Det var mot de schemalagda aktiviteterna som
den arbetsovillige, den motsträvige och oordnade patienten kunde sär
skiljas och framträda i beskrivningsbara konturer.
Sammantaget kan sjukhusregimen förstås som ett manuskript för en
korrekt och rationell livsföring. Under anstaltsvistelsen skulle den
intagne gnuggas mot det moderna samhällets grundläggande normer -
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ordning, hygien, arbetsamhet, regelbundenhet, rationalitet - varmed
också ett slags förutsägbarhet i den intagnes uppträdanden skulle eta
bleras. Regimen hade i denna mening tydliga anläggningsytor mot det
omgivande samhället, menska också relateras till anstaltens interna krav
och villkor. Sinnessjukhuset var en tättbefolkad plats där det förutom
att få invånarna att uppträda på ett önskvärt sätt, också handlade om att
sörja för ett basalt omhändertagande. Sjukhusen var ett slags miniatyr
samhällen och när läkarna talade om anstaltsteknik avsågs inte bara
medicinska aktiviteter utan också den praktiska driften av sjukhuset i
form av ekonomi, adminstration, mathållning, tvätt, städning och an
dra dagliga bestyr.

Frihet som terapi
Regimens begränsade räckvidd i fråga om praktisk tillämpning har vi
ovan sett exempel på. De formulerade ordningarna beskriver avsikter
och eftersträvansvärda ideal, inte dess faktiska tillämpning. Man kan
förvisso räkna med att sinnessjukhusets vardagsverksamhet i hög grad
styrdes av schemalagda aktiviteter, om än inte med den precision
dagordningarnas exakta minutangivelser suggererar fram. Som fram
gått av exemplet Adolf Lundström fanns också utrymme för den företag
samme och aktive patienten att vägra inordna sig i sjukhusets ordningar.
Sjukhusregimen, sådan vi möter den i det tidiga 1900-talets program
matiska texter, baserades på underkastelse och lydnad. Patienten skulle
foga sig i anstaltens specifika ordningar. Däri låg en konflikt som
uppmärksammades redan då, men som först mot 1960-talet ledde till
en mer omfattande diskussion med utgångspunkt i begreppet hospitalisering, dvs. att anpassningen till sjukhuset i sig själv skapade oförut
sedda sociala skador hos den intagne. Hur skulle en person som syste
matiskt tränats i lydnad och vars liv arrangerats efter anstaltens villkor
klara sig i det moderna industrisamhället? Psykiatern Curt Åmark for
mulerade sig kring denna problematik i en artikel 1958.
Sjukhusmiljön, sådan den just nu ter sig på de flesta av våra
mentalsjukhus, skiljer sig helt och hållet från den familjeoch yrkesmiljö, som den sjuke så småningom skall anpassa
sig till. Sjukhusmiljön har ofta en karaktär, som befordrar
passivitet och medverkar till utplånandet av självför
troendet hos de sjuka. Vi fordrar av dem, att de ska anpassas
till en viss dagordning. Vi låter sjukvårdspersonalen pyssla
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om dem i alla situationer...[...]... Vi passar dem på sjuksalar
och dagrum, och vi vågar inte ens låta dem gå ut själva. Vi
övertar helt ansvaret för dem och låter dem förstå att vi
inte kan lita på dem (Åmark 1958:200).
I texten kan läsas in en reflexiv, närmast kritisk hållning till de egna
formerna att utöva social styrning (jfr Rose 1995).31 Men kritiken gällde
tekniken, inte styrningen som sådan. Den traditionella regimen var, lät
Åmark förstå, inte bara ineffektiv, dess slutprodukt var inte vad sam
hället önskade sig. Isoleringen och den rigida regleringen av det dag
liga livet rustade visserligen patienten till att närmast mekaniskt finna
sig tillrätta på sjukhuset, men lämnade den inre, sociala förmågan obe
rörd. Hos alla patienter, även de svårast sjuka, fanns enligt Åmark en
"viss liten sektor" åtkomlig för positiv, social fostran.
De uppfostrande åtgärderna måste till en början ta formen
av enkla tillrättavisningar och belöningar. Så småningom
brukar man kunna vädja till rester av ansvarskänsla hos
patienterna, även om de är svårt sjuka och synes ha en helt
destruerad personlighet (Åmark 1958:205).
Vädja till den inre förmågan och reglera mindre, löd alltså receptet. För
1950-talspsykiatem Curt Åmark var målsättningen att varje patient skulle
återanpassas till ett liv utanför institutionen. Sekelskiftets sinnessjuk
läkare hade i kvantitativ mening blygsammare ambitioner. I kvalitativt
hänseende brottades man emellertid med samma grundkonflikt och
satte, inom vissa ramar, den egna modellen att utöva makt under fråga.
Hösten 1892 hade överläkaren på Kristinehamns hospital Axel Envall32
återkommit till Sverige efter en rundresa på tyska sinnessjukanstalter. I
en reserapport till Medicinalstyrelsen kunde han förmedla intryck från
vad han ansåg vara en "modernare, friare behandling av sinnes
sjuka".33 Envall hade besökt anstalter där intagna behandlades under
betydligt friare former än traditionellt och där levnadsordningen tog
utgångspunkt i det civila vardagslivets rutiner istället för i den anstaltsanpassade dagordningen. Han hade mött sinnessjukläkare som tog av
stånd från sjukhus byggda i traditionell kasernarkitektur och hellre såg
det privata bostadshuset som modell.
Grundtanken vid de nyaste och modernaste anstalterna äro
den att alla anordningar, såväl yttre som inre, bör vara
sådana att de på intet vis påminna om kasern, arbets
inrättning, fängelse, kloster eller dylikt, utan att de i stället
så mycket som möjligt efterlikna privata bostäder.34
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Under sina resor kom Envall i kontakt med den tyske psykiatern Lud
wig Scholtz, vars lärobok i praktisk sinnessjukvård, Handbokför skötare
af sinnessjuka (1899) han lät översätta till svenska. Doktor Scholtz häv
dade med emfas att sinnessjuka med fördel kunde vårdas under fria
former.
Mycket, som man förr ansåg nödigt i utrustningen och an
ordningen af ett sinnessjukhus har man i nyare anstalter
låtit helt eller delvis bortfalla: det fängelselika utseendet,
de höga murarna, gallren. Nu hålles en stor, ja största delen
af de sjuka icke längre i jättestora kasernlika byggnader med
lås och bom, utan de sjuka bo i enkla men behagligt inrätt
ade, af trädgårdar omgifna hus, utan säregna stängnings
anordningar på dörrar och fönster. Man har insett, att åt de
flesta sjuka kan utan betänkande skänkas ett större mått af
frihet än fordom var öfligt. Så har luft och ljus trängt in
överallt...(Scholtz 1899:48).
Axel Envall fick med egna ögon se prov på det som benämndes vara
fria vårdformer. Det rörde sig framförallt om olika former av familjeoch kolonivård där patienterna vistades antingen på små jordbrukskolo
nier eller i enskilda hem. Patienterna stod under läkarkontroll men i sitt
dagliga liv vistades de inte i en medicinsk präglad miljö. Och däri låg
själva poängen; vården ägde rum utanför anstaltens tvingande regim
under "normala" sociala omständigheter. Envall fick berättat för sig att
patienterna förbättrats bara genom att få lämna anstalten. Själv konsta
terade han att vården i det fria hade ett "märkligt inflytande över de
sjuka".35
Den mest radikala invändningen mot hospitalets frihetsbegränsningar
kom från läkaren Anton Nyström, som själv stod utanför hospitals
läkarnas skrå. Enligt Nyström var hospitalet ett slags fängelse som be
rövade de intagna sina mest grundläggande medborgerliga rättighe
ter. Bristen på rättsligt skydd i kombination med ett vidgat och vagare
sjukdomsbegrepp hade lett till att allt för många tvingats in i hospital
ens ofrihet. Nyström menade att många själslidande skulle kunna vår
das utan att behöva utsättas för den skada som den ofria vistelsen inne
bar och förordade att den "allt för ofta tröstlösa praktik innanför
hospitalsmurarna" så långt möjligt ersattes av en utbyggd hemvård
(Nyström 1895:3).
Nyström vände sig alltså mot sinnessjukläkarnas uppfattning att an
stalten var den enda plats där sinnessjuka kunde vårdas. Han kritise
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rade läkarnas envälde och många av hans invändningar mot psykia
trins sätt att fungera kom åter upp på dagordningen i 1960- och 70-talets kritiska psykiatridebatt.36
Axel Envall och Anton Nyströn betraktade hospitalet från olika posi
tioner och drog olika slutsatser. I bådas fall finner vi emellertid exempel
på att anstaltens generella tvångspotential, och inte bara de mekaniska
tvångsmedlen, uppfattades som ett växande problem. I det tidiga 1900talets programtexter finner vi en ny dimension i problematiserandet av
relationen mellan tvång och frihet. En sträng anstaltsregim framhölls
vara nödvändig, men den fick inte innebära att patientens friheter be
gränsades i onödan. Frey Svenson formulerade vad han kallade den
frihetliga vårdens princip; det var den sjukes "ovillkorliga rätt att er
hålla så mycket frihet han kan bära..icke mer, men icke heller ett
uns mindre" (Svenson 1908 b:8).
Vad vi här finner är en djupgående liberal tankefigur byggd på å ena
sidan individens frihet som överordnad princip, å andra sidan på den
absoluta rätten att begränsa friheten för den som ej förmår att leva efter
det frihetliga samhällskontraktets lagar, regler och normer. I det mo
derna samhället har den uppgiften förskjutits från den omedelbara po
litiska beslutssfären till den vetenskapliga auktoriteten. Den sinnessjukes
förmåga att bära frihet är en fråga som primärt avgörs av psykiatrisk
expertis. Den frihet det handlar om att ta ställning till är i första hand
inte förankrad i ett politisk rättighetstänkande, utan i vetenskapliga be
dömningar av den enskildes förmåga att leva upp till olika moraliska
överenskommelser (Rose 1999 b:254).37
Hur tänkte sig sekelskiftets sinnessjukläkare att de frihetliga och li
berala idealen skulle omvandlas till praktisk sinnessjukvård? Vid denna
tid började sinnessjukvårdens volym att expandera kraftigt: 4.600 vård
platser år 1900 var 10.700 platser tjugo år senare. Hospitalen blev fler
och framförallt blev de större. Artonhundratalsanstalterna hade i regel
mellan två- och fyrahundra platser medan sekelskiftets nya eller till
byggda sjukhus rymde upp till tusen eller fler patienter. Denna volym
krävde av såväl medicinska som anstaltstekniska skäl en mer detaljerad
patientdifferentiering.
Anstalterna utrustades med ett bredare register av vårdmiljöer som
var anpassade till en mångfald av olika patientkategorier; övervaknings
salar och sänglägesbehandling för nyinsjuknade och oroliga, asyl
avdelningar för obotliga, särskilda avdelningar för arbetande patienter,
för uppegående och slöa, för osnygga osv. Till de mångfaldiga sorterings
kriterierna lades vid denna tid ytterligare en ny uppdelning - den mel
lan låsta och öppna avdelningar.
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När GeorgSchuldheis38 i en artikel i den medicinska tidskriften Hygiea
1905 presenterade byggnadsprogrammet för det nya sinnessjukhussom
skulle byggas i Säter diskuterade han ingående hur frihetliga, öppna
vårdformer skulle kunna rymmas inom anstaltens hägn. Enligt
Schuldheis innebar anstaltens frihetsinskränkningar ett problem. Fram
förallt menade han att två patientkategorier drabbades. Dels gällde det
obotliga och på anstalten "oförargerliga" kroniker som inte antogs klara
ett liv utanför sjukhuset, dels konvalescenter, dvs. i medicinsk mening
färdigvårdade patienter. De senare, menade Schuldheis, behövde pö om
pö vänjas vid den väntande friheten. Dessa båda patientkategorier led,
om än på olika sätt, av anstaltslivets slutenhet. Kronikerna, som i få fall
kunde räkna med att lämna anstalten,
.. .lida utan tvifvel ej sällan äfven subjektivt ganska mycket
af vistelsen i en sluten anstalt och blifva lätt bittra,
oresonliga och motspänstiga eller ockslöaför dem
kräfves ett visst mått af frihet, mera trefna omgifvningar,
en miljö mera liknande det vanliga lifvets förhållanden
(Schuldheis 1905:235).
Dessa patienter skulle helt enkelt bli mer lättskötta om de erbjöds större
friheter och Schuldheis hänvisade till utländska erfarenheter där "t.o.m.
eljest motspänstiga och opålitliga element blifva fogliga, villiga och
arbetsamma../'(Schuldheis 1905:235). Frihet kan, antyder Schuldheis,
vara ett redskap för att uppnå foglighet.
För konvalescenten var det slutna anstaltslivet ogynnsamt av andra
skäl. Regimen och den instängda tillvaron ökade främlingskapet för det
vanliga livet och försvårade återanpassningen.
Hvad han behöfver är i själfva verket en öfvergång från
det afskilda, reglementerade anstaltslifvet till det obundna
lifvet därutom. Han är i behof af att pröfvas och återuppöfvas för det gamla lifvet och dess fordringar, på att han
åter skall stå på egna ben...(Schuldheis 1905:234).
Prövningar istället för tvångets underkastelser löd således Schuldheis
recept. För att omsätta idéerna till praktisk anstaltsverksamhet föror
dade han fler öppna avdelningar och en modell med så kallad koloni
vård, närmast importerad från Tyskland. Inom anstaltsområdet och på
tillräckligt avstånd från de egentliga sjukpaviljongerna skulle koloni
villorna ligga "som såväl till sin inre som yttre utstyrsel böra så lite som
möjligt påminna om en inrättning eller anstalt" (Schuldheis 1905:234).
En variant var att låta skötarfamiljer som bodde inom området ha
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patienter inackorderade.39 Fördelen med en sådan ordning var att an
stalten fortfarande utövade direkt kontroll över patienten samtidigt som
denne vistades i vad som uppfattades vara en naturlig miljö, det vill
säga i en familj.

Mellan tvång och samtycke
Det tidiga 1900-talets programtexter antyder en strävan att minska de
fysiska regleringar som omgav sinnessjukhusets patient. I vård
programmen intog begreppet frihet en central plats och det talades om
en ny och modern sinnessjukvård under frihetliga principer. Sjukhusen
planerades med långt fler öppna avdelningar än tidigare och vid det
nya seklets mönsteranläggning, hospitalet i Säter som stod färdigt 1912,
fanns nära en tredjedel av platserna på öppna avdelningar.40
Konfronteras vårdprogrammen med källor närmare sjukhusens verk
samhet kompliceras emellertid bilden. De första rapporterna från Säter
talade om akut platsbrist på de låsta avdelningarna medan de öppna
var svåra att belägga. Enligt överläkaren var allt för få patienter läm
pade för den frihet som sjukhuset planerats för. Omgående äskades
medel hos Medicinalstyrelsen för att komplettera anläggningen med två
slutna paviljonger.41 Liknande tillbyggnader gjordes på flera sinnessjuk
hus och expansionen av vårdplatser under 1900-talets första fyra decen
nier innebar trots talet om öppnare vårdformer i allt väsentligt en ut
byggnad av låsta, traditionella sinnessjukavdelningar.
Även om öppna platser inte kom att ersätta de slutna i den omfatt
ning som programmen antyder, ägde en förskjutning rum mot mindre
fysiska regleringar. Denna process handlade emellertid inte enbart om
att eliminera hinder som stod mellan patienten och en mindre reglerad
tillvaro, det handlade också och framförallt om att foga in något nytt.
Georg Schuldheis menade att den fria sinnessjukvården egentligen inte
var något annat "än nyare och humanare former för den i viss mån ound
vikliga inskränkningen af de sinnessjukas frihet" (Schuldheis1905:239).
Vad Schuldheis talade om var en ny relation mellan anstalt och individ,
en relation baserad på något annat, på något mer, än blott underkastelse
och tvång. De humanare former42 av frihetsbegränsning han talade om
avsåg strategier som syftade till att vinna den intagnes samtycke. Det
handlade om en relation där patientens delaktighet skulle införlivas som
ett aktivt och verksamt element i behandlingen. Den intagnes vilja var
av avgörande betydelse. Det var mot denna vilja sjukhusets insatser
skulle riktas.
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Öppen dörr och bekännelse
I exemplet Adolf Lundström uppgav journalen att patienten godvilligt
lät•sig föras in på avdelningen. Denna godvillighet måste dock tolkas i
ljuset av de möjligheter som stod till buds och bör inte förväxlas med
patientens fria vilja. Han "fördes" in och bakom ryggen slog dörren igen
och låstes. Anledningen till att sjukhusets dörrar var låsta och att
promenadgården var inhägnad var förstås bedömningen att patienterna
behövde hållas på plats med fysiskt tvång. När man däremot öppnade
dörrar och ökade rörelsefriheten innebar det att patienten självmant och
av egen kraft förväntades stanna på och återvända till avdelningen. En
förutsättning var att patienten gjordes medveten om sina brister och
själv bringades till insikt om att det förelåg ett vårdbehov. Den öppna
dörren krävde att patienten, åtminstone till viss del, ägde förmågan att
betrakta sig själv ur sjukhusets perspektiv. För att av patienten skapa en
människa förmögen att kontrollera sig själv och bära sin egen frihet var
anstalten tvungen att utveckla och bearbeta den intagnes reflexiva själv
kontroll. Medlen var flera.
På ett grundläggande plan rymde sjukhusets fysiska och sociala miljö
i sig själv ett budskap till patienten om dennes brister. Men också i det
verbala utbytet mellan läkare och den intagne eftersträvades den senares självinspektion. I en sal på Lunds hospital konfronterades hösten
1902 flickan Amanda Bengtsson under ett protokollfört läkarsamtal med
sin biografi så som den författats i journalen.43 Patienten var nyss fyllda
17 år och hade befunnits skyldig till några smärre stölder, gripits och
under häktningstiden uppträtt på ett sådant sätt att fängelseläkaren för
ordat en psykiatriskt undersökning. Han hade funnit henne vara en
"behagsjuk" kvinna som sminkade sig och vars tankeverksamhet kret
sade kring uteliv och kavaljerer. Amanda flyttades från häktet till Lunds
hospital. Intagningshandlingarna beskrev flickan som vårdslös och hen
nes hem som synnerligen dåligt: "modern är en i högsta grad oduglig
kvinna" och uppgavs att tillsammans med fadern ha fört ett kringflack
ande liv. I bilaga b sammanfattade en informatör flickans uppväxt:"upp
fostran ingen, om med uppfostran menas något liknande att inplanta
något godt". När hon var 16 år omhändertogs hon för lösdriveri och
avtjänade två månaders tvångsarbete vilket antyder att hon gripits för
prostitution.44
Läkaren: Hur skulle Amanda vilja ha det, om hon finge
som hon ville?
Amanda: Ut på viften och på glada affärer; på bruk, där
som är pojkar och däkor; här är så tyst, bara fruntimmer.
Jag längtar så efter pojkar.
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L: Hur många gånger har Amanda varit ihop med
manfolk?
A: Minst 20 gånger. (Hon lämnar detta svar lugnt och
allvarligt utan minsta hesitation).
L: När började Amanda därmed?
A: När jag var tretton år (Säger detta som den naturligaste
sak i världen).
L: Har Amanda varit ihop med John (tvillingbrodern)?
A: Nej (inte ringaste rörelse förmärks vid frågan).
L: Hvarför inte?
A: Det skulle se för illa ut (äfven detta svar yttras utan
synbar emotion).
L: Är det fel att ljuga.
A: Ja.
Samtalet var ett redskap för sjukhuset att skaffa kunskap om sin patient
och underlag för dennes biografi. Lars-Eric Jönsson (1998) som ingå
ende diskuterat den process där läkaren omvandlar patientens utsagor
till psykiatrisk kunskap karakteriserar det verbala mötet mellan läkare
och patient som en dialogens monolog där den senare dras in i ett
sanningsspel om sig själv. Återgav patienten en berättelse som något så
när överensstämde med institutionens befintliga kunskap kunde upp
gifterna tas för riktiga och fogas till patientens biografi. Om patientens
utsagor däremot avvek från den institutionella dokumentationen dis
kvalificerades de som referens till det förflutna (Jönsson 1998:60 ff).
Det terapeutiska samtalet mellan sinnessjukläkare och patient hade
ofta karaktär av förhör - läkaren frågade, patientens svarade. Läkaren
styrde samtalet i riktning mot de områden som ansågs relevanta ur ett
psykiatriskt kunskapsperspektiv. I exemplet ovan gällde för läkaren att
fastställa Amanda Bengtssons eventuella moraliska abnormitet. Samti
digt var det muntliga mötet en akt där patientens förmåga att betrakta
och problematisera sina egna handlingar prövades. I samtalet konfron
terade läkaren Amanda Bengtsson med de moraliska tvivelaktigheter
och sociala tillkortakommanden som hennes biografi redovisade. Den
väsentliga frågan var huruvida hon själv höll dessa för sanna. Röjde
hennes svar insikter om de moraliska normer hon misslyckats att följa?
Insåg hon sitt tvivelaktiga beteende, sin egen dålighet? En bekännelse
av sådan art gjorde att patienten, åtminstone i någon mening, framstod
som delaktig i sjukhusets problembeskrivning av sig själv.
Den terapeutiska bekännelseakten ingår i en lång historisk tradition
som främst kan härledas till kyrkliga och juridiska institutioner. Den
västerländska människan, skriver Foucault, är ett bekännelsedjur: hon

62

bekänner sina brott och synder, sina tankar, drömmar, sjukdomar och
olyckor såväl privat som inför offentliga och vetenskapliga auktoriteter
(Foucault 1980:77, Rose 1999 a). Som tillrättavisningsstrategi uppvisar
bekännelsens teknik och procedurer en lång kontinuitet. Förändringen
över tid består av att tolkningsramar, miljöer och expertis flyttats från
religiösa till vetenskapliga, juridiska och medicinska sammanhang.
Amanda Bengtsson stod till svars inför läkarens öra, inte prästens, och
hennes påstådda omoral definierades i termer av patologiska störningar
och ett osunt snarare än ett syndigt leverne.45
Sociologen Mats Börjesson uppmärksammar i Sanningen om brotts
lingen (1994) bekännelsens funktion i den rättspsykiatriska utrednings
processen. Målet för rättspsykiatrins sanningssökande är brottslingens
samvete, skriver Börjesson, och bekännelsen, dvs. brottslingens berät
telse om sitt liv, sina tankar och sitt brott är vägen till detta samvete.
Genom att bekänna skuld ikläder sig brottslingen ansvar för sina hand
lingar och återbördar sig själv till normalitetens sfär: "Bekännelsen gör
att det förlorade vinns tillbaka och brottslingen återinträder i samhället
just genom att deklarera att han visst förtjänar straffet eller någon an
nan reaktion" (Börjesson 1994:126).
Bekännelsen baseras på att någon talar och att någon lyssnar. Amanda
Bengtssons tal om hur hon såg på moraliska frågor innebar ur läkarens
synvinkel att förutsättningar gavs för psykiatrisk kunskapsproduktion.
På samma gång innebar situationen att hon själv tvingades ta ställning
till sitt eget handlande.
Nikolas Rose menar att bekännelseakten och dess inbyggda förplik
telse att producera utsagor om sig själv alltid föregås av något slag av
självprövning. Bekännelsen fungerar därmed som en jagteknologi där
patienten ställs inför sitt eget liv och sina handlingar (Rose 1999 a:244 f).
I sinnessjukvårdens praktik innebar bekännelsen att patienten erkände
sjukhusets biografi om sig själv som sann och därmed accepterade gil
tigheten i dess problembeskrivning. Patienten insåg att hon var sjuk och
att de åtgärder som vidtogs var berättigade. Hon visade förmåga att se
sig själv ur sjukhusets perspektiv vilket enligt psykiaterns synsätt tol
kades som ett friskhetstecken.46
I samtalet mellan läkaren och Amanda Bengtsson fungerade läkaren
som en moralisk pedagog. Inte genom att tala om vad som var rätt och
fel, utan genom att låta frågorna kretsa kring en fastställd normalitetsgräns där varje svar kunde tolkas i termer av insikt och ånger, eller brist
på sådan. Omständigheten att läkaren alltid besatt det moraliska
tolkningsföreträdet innebar inte med automatik ett beslagtagande av
patientens samvete och självbild. I många fall handlade det istället om
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konfrontationer. I fallet Amanda Bengtsson tyder hennes svar och reak
tioner på att hon vare sig erkände anstaltens biografi eller det normsys
tem den vilade på. Av Adolf Lundströms journal framgår att läkaren
vid flera tillfällen sökte övertyga sin patient om att denne uppträtt på
ett onormalt sätt innan han togs om hand. Lundström bestred inte upp
gifterna som sådana, men avvisade bestämt att hans handlingar var
tecken på sjukdom.47
Bekännelsen kan betraktas som ett sökande efter patientens reflexiva
förmåga. I detta var patientens eget tal om sig själv av fundamental be
tydelse och under loppet av 1900-talet prövades flera tekniker i syfte att
få patienten att öppna sig och tala om sig själv. På 1940-talet introduce
rades narcoanalys "varvid patienten genom insprutning av lämplig
medicin (amytal, isomyl mm) kan bli mera öppen, tillgänglig och av
spänd och då mer påverkbar för psykisk terapi" (Lundquist 1949 b:50).
Försök gjordes också att få patienter att tala under hypnos.48
I början av 1900-talet framstod patientens tal i första hand som ett
behov initierat av läkarens kunskapsintresse. Femtio år senare framställ
des behovet att tala emanera från patienten själv. 11958 års mentalsjuk
vårdsutredning (SOU 1958:38) sägs att samtalet är sjukhusets viktigaste
form av psykoterapi och "ger denne [patienten] möjlighet att tala ut om
sina svårigheter och problem".49Enligt utredarna är det patienten som
vill ha en ingående diskussion kring sin sjukdom; han behöver höra att
den kan behandlas och att detta kan ske på sjukhuset.
Utredarna menade sig kunna identifierade ett trängande behov hos
allt fler patienter att få tala och förordade olika former av gruppterapi.
Behovet att tala kopplades i flera fall samman med de nya mediciner50
som togs i bruk inom sinnessjukvården 1953-54 och som uppgavs ha
gjort allt fler patienter tillgängliga för samtal.
Från Säters sjukhus menade överläkaren 1960 att de nya läkemedlen
inte bara förbättrat patienternas beteende, utan också förändrat den
intagnes inställning till "sin egen situation som patient" och därvid också
ökat graden av sjukdomsinsikt.51 Den intagnes förstärkta identifikation
med patientskapet öppnade enligt överläkaren i sin tur möjligheter att
"betro patienterna med frihet och eget initiativ i större utsträckning än
tidigare".52
På 1960-talet bedrevs gruppterapi53 vid de flesta mentalsjukhus. Från
Falbygdens sjukhus uppgavs att de gruppterapeutiska samtalen bygg
des upp kring frågeställningen: "Varför gjorde jag (du) just detta, eller
på detta viset osv."54 Från specialavdelningen vid S:t Sigfrids sjukhus
rapporterades om logoterapi, det vill säga samtalsterapi:
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Patienter på specialen har rätt att få tala ut. Logoterapin
uppskattas högt och uppfattas som den mest effektiva
formen av psykoterapi.Dessa ibland 1/4-1/2 timmas långa
diskussioner har ofta hjälpt patienten till en bättre intro
spektion i sin egen situation och visat honom möjlighet till
en viss självkorrektion.55
Det psykoterapeutiska samtalet skulle inte vara en moralpredikan, me
nade Gunnar Lundquist, överläkare vid Beckomberga sjukhus. Däre
mot skulle det rymma ett fostrande moment, särskilt om patienten be
dömdes vara socialt missanpassad.
Huvudsyftet var emellertid att leda patienten till insikt om sin egen
missanpassningsproblematik och en läkare noterade också att den egent
liga termen borde vara insiktsterapi.56 Psykiaterns uppgift var, framhöll
Lundquist, att
...hjälpa patienten att lära känna sig själv, påvisa hans fel,
få honom att inse dem och hjälpa honom att eliminera dem
(Lundquist 1960:207).
Att få den intagne att betrakta sig själv ur psykiatrins perspektiv, att
själv använda ett psykiatriskt språkbruk och att se och tala om sig själv
som en människa med problem - en sjuk människa i behov av hjälp innebar att patienten involverades i sin egen behandling.57 Denna del
aktighet inbegriper en förskjutning från det lydnadsideal som präglade
sekelskiftets sinnessjukvård till ett förhållande där patientens eget an
svar ska aktiveras och sättas på prov.
Där Frey Svenson 1908 hävdade att patienten "skall lyda oss" talade
1960-talets läkare inte bara om att patienten skall följa sjukhusets regler,
utan också om att patienterna kollektivt skall göras delaktiga i utform
ningen av sjukhusets terapeutiska miljö. På Falbygdens sjukhus, där
sjukhusledningen själv definierade verksamheten i termer av pro
gressiv psykiatri, talade man om att en ökad självstyrelse från patienter
nas sida var eftersträvansvärd och vid flera av sjukhusets avdelningar
samlades patienter och personal regelbundet till gemensamma möten. I
årsberättelsen 1964 skrev överläkaren:
Mötena understryker också betydelsen av patientens egen
insats och minskar den auktoritära ställningen av personal
läkarsidan. Människor kan inte hjälpas till ökad själv
ständighet och personlig frihet under eget ansvar genom
att göras till endast mottagande delen i ett starkt hierarkiskt
system.58
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På Sidsjöns sjukhus inrättades vid samma tid ett patientråd som skulle
fungera som kontaktorgan mellan sjukhusledning, personal och patien
ter. Rådet sammanträdde en gång i månaden och jämfördes av sjukhus
ledningen med samtida arbetsplats- och företagsnämnder, alltså inte en
plats för beslut utan ett samförståndsforum där problem skulle diskute
ras.
Man kan säga att patientrådet vill införa mera demokratiska
former i det auktoritära miniatyrsamhälle, som ett sjukhus
ofta är. Det vill alltså skapa en möjlighet för patienterna att
komma till tals på ett annat sätt än tidigare. Om ett sjukhus
ska kunna bli en rätt terapeutisk miljö, är det ju nödvändigt
att patienterna får känna att de är medansvariga...59
Inrättandet av patientråd uttrycker en strävan att reformera de traditio
nella auktoritetsförhållandena i riktning mot de villkor som var rådande
i samhället utanför institutionen.60 I detta sammanhang är det emeller
tid den terapeutiska ambitionen som är den viktiga. När man på 1960talet hävdar att patientens känsla av medansvar är avgörande för den
terapeutiska miljöns effektivitet kan det förvisso förstås i termer av ett
mer antiauktoritärt och demokratiskt synsätt. Men det rör sig också om
en maktutövningsstrategi där mentalsjukvården istället för att omvandla
den intagne till ett lydnadsobjekt, strävar efter att få honom eller henne
att aktivt delta i sin egen underordning och identifikation som patient.
Denna strävan återfinns också i det hierarkiska system av möjliga för
måner och belöningar som den enskilde patienten kunde vinna genom
att villigt följa sjukhusets ordningar.
Straff och belöning
När överinspektör Erik Göransson i oktober 1931 besökte Mariebergs
sjukhus i Kristinehamn noterade han följande i sitt protokoll:
Vid min rond, såg jag hurusom en kvinnlig patient, som
börjat gräla och föra oljud, självmant reste sig från bordet
vid vilket hon var sysselsatt och gick bort, utan att läkare
eller sjuksköterska behövde ingripa.61
Förmodligen var detta en på ytan en mycket alldaglig händelse på en
sinnessjukavdelning. Anledningen till att Göransson över huvudtaget
observerade förloppet måste sökas i ordet "självmant" och i förhållan
det att patientens agerande inte var slumpmässigt utan ett inlärt och av
anstalten kalkylerat beteende. Sjukhusets överläkare Erik Vestberg hade
introducerat ett system där den patient som störde ordningen i dag
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rummet eller i arbetssalen fördes därifrån och isolerades en kort stund
på enkelrum. När orosmakaren ansågs ha lugnat ner sig återfördes han
eller hon till sin ursprungliga plats.
Att rumsligt avskilja ordningsstörande patienter var förstås ingen
nyhet, utan hade tvärtom en lång kontinuitet inom sinnessjukvården.62
Isolering som uppfostrande medel var inte heller något nytt. Olof Kinberg, överläkare på Långbro sjukhus, skrev 1911 att isolering av besvär
liga patienter innebar "ett synnerligen kännbart obehag" som syftade
till att påverka uppförandet i gynnsam riktning.63 Enligt Kinberg var
isoleringen ett straff där den påtvingade enformigheten och ensamhe
ten till slut skulle få patienten på bättre tankar.64
I den beskrivna situationen på Mariebergs sjukhus finner vi också ett
straffande inslag i själva avskiljandet och isolerandet av patienten. Men
här aktiverades också ett moment av belöning i och med att isoleringen
snabbt hävdes när patienten ansågs ha lugnat sig. Den korrigerande
kraften placerades inte enbart i straffet och hotet om långvarig isolering
utan också i den möjliga belöningen och patientens önskan om att återi
gen upptas i en gemenskap. När man på sjukhuset praktiserat denna
teknik en tid fann man att patienterna själva reste sig upp och lämnade
dagrummet när de insåg att de brutit mot ordningen eller uppträtt olämp
ligt. Det var en sådan situation Göransson bevittnat.
På samma vis som bestraffningen kan relateras till en tvångssituation
äger belöningen förbindelser med frivillighet. Denna frivillighet ska inte
förväxlas med den fria viljan, utan har snarare att göra med att före
komsten av en möjlig belöning, till skillnad från hotet om straff, ger
intryck av en valsituation. I ett kort, kärnfullt avsnitt i Övervakning och
straff (1987) med rubriken "Den normaliserande sanktionen" lyfter
Foucault fram bestraffningens centrala plats i den disciplinära strate
gin. Innerst inne i varje disciplinärt system finns en liten straffmekanism
som verkar utifrån sina egna regler och lagar. Den griper in och korrige
rar människans beteende på områden som är för små och obetydliga för
de stora straffsystemen; sättet att tala, röra sig, passa tider, förhållandet
till kropp, kön och sexualitet etc. Det handlar om, skriver Foucault, att
göra de minsta delarna av uppförandet straffbart. Inget sidosprång, ingen
avvikelse är för liten för att inte uppmärksammas och korrigeras i syfte
att befästa och reproducera normalitet.
Foucault ger i sammanhanget begreppet straff en vid betydelse och
avser alla de åtgärder som får den felande att inse sitt fel. Det kan röra
sig om en förödmjukande tillsägelse eller en indragen förmån. Även om
Foucault lägger tonvikt vid straffet som disciplinärt sanktionsmedel pla
ceras det i ett system där också belöningar har en plats. I essän Foucaults
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maktanalys (1996) menar dock Magnus Hörnqvist att Foucault under
skattat belöningens roll i den normaliserande processen. Belöningen
vädjar till den underordnades medverkan och ger sken av att det existe
rar en valmöjlighet medan hotet om straff antyder en tvångssituation.
Skillnaden är skenbar men betydelsefull, skriver Hörnqvist.

Det är känslan, upplevelsen av frivillighet och delaktighet
förbunden med de normaliserande belöningarna som gör
dessa effektivare och mer långsiktiga än motsvarande
bestraffningar. Belöningarna signalerar frivillighet, och
känslan av frivillighet leder till större engagemang i
handlingarna som definierar underkastelsen...(Hörnqvist
1996:210).
I den sinnessjukvårdande praktiken kan ett spel identifieras mellan
belönande och straffande praktiker. Vid slutet av 1800-talet rensades
begreppet straff bort ur den psykiatriska nomenklaturen och ersattes av
termen disciplinär åtgärd. Den faktiska innebörden ska inte överskat
tas. Liksom straffet verkställdes den disciplinära åtgärden som ett svar
på patientens oönskade handlingar. Men med den nya termen markera
des att det handlade om en terapeutisk och inte juridisk insats; straffet
förbehålls förbjudna handlingar medan den disciplinära åtgärden om
fattar just det normativa fält som lagen lämnar öppet.
En kategori disciplinära åtgärder var de som riktades mot patientens
kropp och inbegrep ett mer eller mindre påtagligt fysiskt tvång. Hit hör
den ovan nämnda isoleringen.651 utlåtandet över Amanda Bengtsson
på Lunds hospital 1902 nämner läkaren att patienten inte märkbart på
verkats av "lindriga disciplinära åtgärder såsom svala bad, sträng till
sägelse eller dylikt". I sammanhanget nämns också att patienten inte
isolerats dagtid men att hon vissa nätter "måste läggas i enrum".66 I
andra fall ordinerades fysiska tvångsmedel som svar på patientens lyd
nadsbrott. Följande exempel är hämtat från Västra Marks sjukhus 1939.
22.5 Pat. öppnat fönsterluckorna under natten. Idag grälat
och vägrat gå från staketet på daggården, vid tillsägelse
hotfull mot personalen. Ord. bälte och sängläge.67
En annan kategori åtgärder hade karaktär av förlust där patienten från
togs en vunnen förmån. Därmed sattes den straffande sanktionen också
i samspel med belöningen. Patienter som visade att de accepterade regi
men och underordnade sig sjukhusets regler belönades på olika sätt.
Det kunde röra sig om allt från uppmuntrande ord, extra matportion
och tilldelning av tobak till flyttning till "bättre" avdelningar, eget rum
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och en generellt mindre reglerad tillvaro t.ex. genom att beviljas frigång.68
Personalen uppmanades att observera och belöna patientens hörsam
het: "Man hjälper till rätta, uppmuntrar och berömmer", skrev Mikael
Söderström i sin lärobok för sinnessjukvårdspersonal 1934, och en "pa
tient, som börjar deltaga i arbete, skall därvid genast komma i åtnju
tande av flitportion" (Söderström 1934:94).
Till skillnad från den bestraffande, negativa sanktionen som var
anstaltens svar på en redan utförd handling, syftade belöningens stra
tegi till att på sikt styra och förändra patientens framtida uppförande i
önskvärd riktning.
Hoppet om eller löftet att vid gott uppförande och välgjort
arbete få komma till en trevligare, eventuellt friare
avdelning, kanske helt fri vårdform är en kraftig driv
fjäder.
Tack vare denna sporre kan han genom själv
disciplin bidraga till sin egen förbättring" (Neuman-Rahn
1924:254).
Ett steg i rätt riktning belönades med en förmån medan ett avsteg, en
felaktig handling, innebar att en eller flera av de uppnådda förmånerna
förlorades. Slutade patienten att arbeta drogs flitportionen in och en
oönskad eller otillåten handling kunde innebära att patienten flyttades
till en sämre avdelning. Denna nära och systematiska koppling mellan
patientens uppförande och beviljade respektive indragna förmåner har
av Erving Goffman (1983) beskrivits som en teknik som effektivt tränger
in sjukhusets bild av patienten i dennes egen självuppfattning. Patien
ten får lära sig, skriver Goffman, att vare sig förmåner, begränsningar
eller förluster av vunna rättigheter styrdes av andra krafter än hans el
ler hennes egen person. Sjukhuset vinnlägger sig vid att framställa åt
gärderna som självklara och naturliga reaktioner på patientens tillstånd
och behov (Goffman 1983:108 ff). Inför patienten framställdes skötsam
het och friskhet äga ett naturligt släktskap som kommunicerades till
exempel när patienten önskade förmåner eller hörde sig för om utskriv
ning. När Amanda Bengtsson frågade läkaren när hon skulle få lämna
hospitalet löd svaret att "... det bero hufvudsakligast på, hur hon uppför
sig samt om hon svarar ordentligt."69
I sådana moment omvandlade belöningssystemet patientens sociala
beteende till medicinska spörsmål. Att erhålla förmåner, vilket förut
satte social skötsel, var ett tecken på att sjukdomstillståndet förbättrats,
och omvänt, en handling som renderade en indragen förmån pekade på
motsvarande försämring. Att sköta sig, kunde vara detsamma som att
bli frisk och därmed kunna påräkna utskrivning.
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Hur ska då belöningssystemet relateras till patientens frivillighet och
samtycke? Till skillnad från hot om straff och ren repression inbegriper
möjligheten till belöning en kalkylerbar vinst för patienten. Genom att
anpassa uppförandet till anstaltens normer kunde patienten vinna en
mindre reglerad tillvaro och andra förmåner som underlättade den dag
liga tillvaron på anstalten. Med utgångspunkt i journalmaterialet är det
förstås vanskligt att överhuvudtaget uttala sig om patientens intentio
ner. I noteringar om att patienten befann sig på den anvisade arbets
platsen, bar sjukhusklädsel, höll sig på promenadgården, inte proteste
rade mot ordinerade behandlingar osv. kan man möjligtvis ändå läsa in
ett slags anpassningens taktik.
Anstalten visade mer eller mindre tydligt att patientskapet erbjöd en
möjlig karriär där vistelsen inte behövde innebära total isolering och
avskildhet från samhället. Salberga sjukhus är ett exempel där vården
organiserades på ett sådant vis att den intagne i ett tidigt skede gavs
möjlighet att identifiera en väg ut från sjukhuset och att denna väg för
utsatte en viss grad av anpassning (Eivergård 2000). Den nyintagna pa
tienten placerades alltid på en låst avdelning. Bedömdes han sköta sig
och anpassa sitt uppförande till anstaltslivets regler, belönades han ef
ter ett tag med frigång. I ett första steg var denna begränsad till sjukhus
området och ägde vanligen rum i grupp. Nästa steg var truppvis stads
promenad, följd av enskild frigång utanför sjukhusområdet. När dessa
förmåner vunnits fanns ytterligare möjligheter att lossa banden till sjuk
huset. Hit hörde familjevården som innebar att patienten inackordera
des som arbetare i ett lantbrukarhem. Hit hörde också den så kallade
utsträckta frigången där patienten under dagtid arbetade utanför sjuk
huset. En vårdform, som förutom att den temporärt erbjöd en mindre
reglerad tillvaro, gav den intagne en chans att tjäna en slant samtidigt
som den, enligt anstaltsledningen, för de flesta patienter var "ett stort
steg mot utskrivning".70
Lena Steinholtz Ekekrantz menar i Patienternas psykiatri (1995) att
institutionsvistelsen i sig tvingar den intagne till anpassning efter sjuk
husets regler och rutiner, men att anpassningen samtidigt inte ska be
traktas enbart i termer av underkastelse utan också som en strategi ge
nom vilken patienten skaffar sig kontroll över vad som sker på en av
delning.71 När Goffman i sin mentalsjukhusstudie talar om sjukhusets
dolda liv skiljer han på primär och sekundär anpassning. Den förra av
ser hur patienten utför påbjudna aktiviteter på ett anvisat sätt, den se
nare hur han eller hon använder sig av de föreskrivna aktiviteterna för
att uppnå egna syften.72 I den senare meningen är anpassning också ett
motstånd, en taktik genom vilken patienten undandrar sig vissa av in
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stitutionens former för maktutövning och, möjligtvis, vinner egna för
delar. Samtidigt låg det i sjukhusens intresse att framhäva patienternas
anpassning för att framstå som en väl fungerande institution som fyllde
sin uppgift och vars terapeutiska program effektivt bröt ner patienter
nas eventuella motstånd.
Man får ofta bevis på att patienter, även en del av dem som
till en början reagerat häftigt mot villkoren, anpassa sig
stortartat och innan de vet ordet av kommit över på triv
selsidan och funnit sin form i sjukhustillvaron.73
Det väsentliga i detta sammanhang är emellertid inte att försöka be
döma graden av patientens eventuella anpassning till sjukhusordningen.
Poängen är istället att belöningssystemet tillhandahåller incitament som
befordrar patientens samtycke.
Ett sådant var belöningen att under en kortare eller längre tid av da
gen på egen hand tillåtas att vistas utanför avdelningen, så kallad fri
gång. Som vi ovan sett i dagordningen från 1960-talets Sidsjön, var fri
gången vid denna tid generell och omfattade merparten av de intagna.
Mellan klockan 17.00 och 18.00 fick patienterna "röra sig fritt omkring
och sysselsätta sig själva". Rörelsefriheten inskränkte sig emellertid till
sjukhusområdet och för att lämna detta krävdes särskilt tillstånd.
Allmän frigång infördes gradvis under 1960-talets. Dessförinnan var
frigången individuell och exklusiv, avpassad och utformad med utgångs
punkt i den enskilde patientens bedömda förmågor. När jag i det föl
jande koncentrerar uppmärksamheten på frigången är avsikten att ana
lysera hur en frigörande praktik används och fungerar som ett medel
för maktutövning.

Frihet som makt
Vid Östersunds hospital hade ungefär var tionde patient frigång i bör
jan av1920-talet. En av dem var 25-årige Harry Gunnarsson vars patient
biografi redovisar en lång men inte ovanlig anstaltskarriär; statliga
uppfostringsanstalten Bona i ungdomen, sedan några fängelseresor som
följdes av sinnessjukvård.74
I journalen angavs Gunnarsson ömsom vara lugn, flitigt och sköt
sam, ömsom störande, hotfull och våldsam. Dessa skiftningar motsva
rades av att han ideligen flyttades mellan sjukhusets olika avdelningar:
1D (lugn avd), 1 B (halvorolig), 1 C (övervakningsavd), 1A (orolig) och
avdelning 7, öppen kolonivilla. Sommaren och hösten 1920 befann han

71

sig på den lugna avdelningen ID och arbetade med jordbrukssysslor i
ett av hospitalets utearbetslag.
När han en längre tid uppgavs ha skött sig "klanderfritt" flyttades
han den 20 november till avdelning 7 i den öppna kolonivillan. Här
hade patienterna frigång på sjukhusområdet förutsatt att de skötte det
anvisade arbetet och passade tider för mat och sänggående. Efter en
månad på avdelningen noterades i Gunnarssons journal:
Pat. medgiver att han blivit mer uppspelt sedan han kom
från slutna avdelningen och säger, att det är svårt att sköta
sig rätt, då man kommer från en sådan, och att här är väl
fritt för honom. Pat. uppträder självmedvetet och spotskt,
är högröstad och skrytsam och pratar vidt och brett. Har
gått utan tillstånd till staden men lovar foga sig efter
tillsägelser om han slipper flytta.
Den korta noteringen uppmärksammar det faktum att frigången var
villkorad och ett privilegium intimt kopplad till patientens observerbara
beteende. Vi kan också identifiera en överenskommelse mellan läkare
och patient som baserades på att den senare visade sig förmögen att
inspektera sitt eget handlande. Han medgav sina tillkortakommanden
och gjorde själv bedömningen att det varit "väl fritt för honom" på den
öppna avdelningen. Efter denna bekännelse gav patienten löftet att foga
sig om han fortfarande fick stanna kvar på avdelningen.
Ur patientens perspektiv var frigång åtråvärd eftersom den gav ett
visst manöverutrymme som inte tillvaron på en låst avdelning lämnade.
För läkaren var frigång något mer. För det första rörde det sig om ett
terapeutiskt redskap där den intagne placerades i en gransknings- och
övningssituation. Varje frigångstillfälle var en examination av patien
tens förmågor till självreglering; att han uppfört sig väl, att han själv
mant återvänt till avdelningen vid utsatt tid, att föreskrifter inte brutits.
Frigången var därför också en kunskapskälla till hur den enskilde pa
tienten fungerade i mer socialt sammansatta situationer än avdelning
ens rutintillvaro. Den var också en pedagogisk övning som organisera
des på ett sådant sätt att frihet framställdes som något som patienten
måste läras och tränas till. I det inledande skedet var den av läkaren
utmätta och bestämda frigångstiden kort. Efterhand "doserades" - ett
uttryck som ofta användes när patienten "gavs" frihet - frigången i takt
med att patientens kapacitet ansågs växa. I journalerna talas om att pa
tienter "lyckas" respektive "misslyckas" med frigång. Att misslyckas
innebar att patienten inte använde den förmån han eller hon betrotts
med på önskvärt vis, vanligtvis genom att själv tänja på dess gränser.
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För det andra var frigången en del av belönings- och bestraffnings
systemet. Den förespeglade existensen av en viss, om än begränsad fri
het från avdelningens omedelbara kontroll. Som sådan var frigång ett
redskap som skapade underordning, foglighet och kanske också sam
tycke. I allt väsentligt dirigerades detta system av anstalten. Samtidigt
lämnades också ett utrymme som patienten kunde vända till sin fördel.
Gunnarsson uppges i citatet ovan säga att han lovade foga sig om han
fick stanna på den öppna avdelningen. Och om han inte fick stanna?
Tänkte han då medvetet sabotera ordningen dit han flyttades? På den
frågan finns förstås inget svar. Poängen är istället att belönings- och
bestraffningssystemet också gav patienten möjlighet att straffa eller
manipulera sjukhuset, till exempel genom besvara en bestraffning med
att ställa till oreda. Patienten kunde vinna fördelar genom att under
ordna sig sjukhusets direktiv medan sjukhuset å sin sida vann ordning
om patienten lovade att sköta sig mot vissa förmåner i utbyte. I detta
fall valde läkaren, trots att frigången inte fallit väl ut, att låta patienten
stanna kvar på den öppna avdelningen.
En knapp månad senare registrerades i journalen att Gunnarsson
bråkat och stört ordningen på avdelningen. Överenskommelsen var bru
ten och anstaltens reaktion var denna gång omedelbar. Patienten flytta
des till en låst avdelning och frigången drogs in. Längre fram i journalen
kan läsas:
10.3. Har tiggt och bråkat sig till frigång och är nu ute större
delen av dagen, passar dåligt mattiderna men håller sig
inom området, då han är ute.
18.8. Pat. alltjämt i sitt maniska tillstånd. Han är retlig
och obehärskad och kommer lätt i delo med de andra, är
alltid i farten, springer ut och in och passar ej tiderna. De
senaste dagarna varit ute till långt fram på nätterna, en natt
till och med halv fyra. Frigången indrages.
31.8. Pat. som släpptes loss redan den 21 började snart
missbruka sin frihet, stannade ute till fram på morgonen
den 24 och 25 (kom enl. nattvakten hem kl. 6) och den 28 kl
1. Skall ha skrutit om att ha varit hos flickor. I natt har han
också varit i staden, och då han skulle flyttas till oroliga
avdelningen gick han anfallsvis tillväga med stolar och
karaffiner samt slog uppsyningsmannen.
Derma passage visar ytterligare ett av frigångens grundläggande vill
kor; regleringen i tid och rum. Varje frigångspatient gavs en individu
ellt avpassad fysisk bestämning för tillåten respektive förbjuden mark.
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Vanligtvis markerades denna av sjukhusområdets gräns, men kunde i
vissa fall ligga utanför detta. Den rumsliga gränsdragningen motsvara
des av en tidslig med bestämda klockslag för frigångens början och slut.
Av citatet framgår att möjligheten fanns för frigångspatienten att tänja
eller passera dessa gränser. I det förhållandet låg själva prövnings
momentet av patientens självkontroll och pålitlighet; att ha den efter
traktade och otillåtna handlingen inom räckhåll och samtidigt äga styr
kan att avstå. Harry Gunnarsson bedömdes ha misslyckats i detta avse
ende. Han hade låtit den omedelbara behovstillfredställelsen styra, och
för en stund lämnat anstalten och patientskapet bakom sig. Han hade
inte bestått provet, hans svaga karaktär var blottad, öppen för insyn och
dokumentation.
I journalanteckningen ser vi också exempel på hur friheten förtingligas. Friheten var, ur sjukhusets synvinkel, något som gavs till pa
tienten i väl avvägda doser. Patientens uppgift bestod i att förverkliga
friheten genom att självmant och utan yttre tvång axla de krav på social
underordning som ställdes som villkor. Det handlade om att använda
friheten på rätt sätt och bruka den i enlighet med anstaltens, och ytterst
samhällets, påbjudna normer. Fel använd ansågs friheten, som i
Gunnarssons exempel, "missbrukad".
Sådant missbruk aktiverade relationen mellan tvingande och frigö
rande praktiker och i Gunnarssons fall blev följden att frigången drogs
in samtidigt som han flyttades till en "sämre" avdelning. Det senare var
en klassisk disciplinär sanktion inom sinnessjukvården och ytterligare
ett exempel på hur det sociala uppförandet flätades samman med sjuk
domen. Indelningen i oroliga, halv-oroliga respektive lugna avdelningar
innebar en hierarkisering i "bättre" och "sämre" avdelningar och pa
tientens placering var ett mått på hur pass sjuk han ansågs vara.75 Syste
met byggde på en differentieringstanke där patienter som ansågs kräva
ungefär samma typ av vård och övervakning fogades till samma rums
liga enheter och strävan var - främst av rent praktiska skäl - att få en
maximalt homogen patientkategori inom varje avdelning. När en pa
tient flyttades var det därför ett meddelande om att tillståndet föränd
rats i endera riktning.76 Denna omständighet utnyttjades i bestraffnings
syfte. I Gunnarssons fall placerades han på en orolig avdelning där han
enligt läkarnas bedömning egentligen inte hörde hemma. Sådana åtgär
der var oftast kortvariga. Mjuknade patienten i den nya miljön var det
snart aktuellt med återflytt. Därmed inbegrep straffet, vilket var bety
delsefullt i terapeutisk mening, också en belöning. Sjukhusets syfte var
inte främst att bestraffa i bemärkelsen hämnas, utan mer att korrigera
och rätta till ett avvikande och ogillat beteende. Det handlade om att få
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den felande att inse sina misstag och på samma gång sporra honom att
i framtiden göra rätt (Foucault 1987:209 f).
Det kan i sammanhanget förefalla som om anstalten hade patienten
helt i sin hand. Villkoren och de spelstrategier som styrde pendelrörelse
rna mellan tvingande och frigörande praktiker härrörde från anstalten.
Själva spelet var dock ett möte mellan två aktiva parter. Gunnarssons
intentioner, avsikter och vilja träder förvisso inte fram i journaltexten.
Det gör istället observationer av en patient ständigt i färd att manipu
lera, attackera och visa missnöje mot den reglerade frihetens villkor.
23.9 Fick den 19 permission att gå till staden och kom hem
i rätt tid. Den 21 stannade han däremot borta till kl. 10 och
igår (söndag) stannade han borta hela dagen och kom hem
kl 1 på natten. Uppträdde högljudt ochstörande, var hotfull
mot nattvakten som antecknat honom och ändrade seder
mera själv hemkomsttiden till kl 10. Pat. får ej vidare gå
fritt, men sättes i arbete i skomakareverkstaden och får gå
på promenad i sällskap med skötare.
13.10 Arbetar oregelbundet. Avvaktar varje rond, lovar
bot och bättring och tigger om frigång (hittills förgäves).
Då detta ej beviljas, hotar pat. att slå sönder allt löst, så han
kommer på 1A.
Vid ett tillfälle begärde Gunnarsson samtal med överinspektören vid
dennes inspektionsrond på sjukhuset. Gunnarsson förklarade han tänkte
bli den "värsta patienten" på hela hospitalet om han inte skrevs ut inom
ett år. Från samtalet kom några ord från Gunnarsson att citeras i
journalen. Han hade för överinspektören förklarat att "det tjänar ingen
ting till att vara ordentlig då man inte har något för det". Yttrandet är
intressant på flera sätt. Dels visar det att patienten hade relationen mel
lan ordentlighet, friskhet och frihet klar för sig, dels framgår det att han
inte erkände anstaltens tolkningsföreträde i fråga om sitt eget uppfö
rande. Hans egen uppfattning var, vågar man gissa, att han skött sig
hyfsat. Journalen, som inspektören alltid hade till hands vid patient
samtalen, gav en något annorlunda version och det finns här anledning
att uppmärksamma några drag i journalens människobeskrivning.
Med Harry Gunnarssons journal i handen är det inte svårt att se en
ganska dramatisk sjukhusvardag präglad av ideliga konflikter mellan
anstalt och patient framför sig. Journalen är emellertid en försåtlig källa
till sådana slutsatser. Ett skäl är att dess form och struktur komprimerar
och förtätar tiden. Citaten ur Harry Gunnarssons journal ovan härrör
från sex skrivtillfällen under loppet av tio månader, dvs. cirka 300 da
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gar. Varje enskild anteckning fokuserar mer eller mindre dramatiska
händelser, nedskrivna just därför att de var anmärkningsvärda.Sjukhus
ets ordning och dess praktiker styrde seendet till vissa aspekter av pa
tientens liv och handlingar och bestämde därmed vad som hörde till
respektive var ovidkommande i framställningen av patientens biografi.
Ur ett, får man förmoda, myller av olika händelser under de tio må
naderna var det ett begränsat antal händelser som valdes ut och om
vandlades till skriven kunskap om patienten. Generellt kan man säga
att den observerande blicken på sinnessjukhuset - liksom på andra an^
stalter där missanpassning hanterades - med en viss självklarhet styr
des till de problematiska sidorna av den intagnes liv. Det centrala var
att kartlägga de aspekter av människan man avsåg att korrigera på sjuk
huset.
I Harry Gunnarssons journal kan identifieras några grundläggande
strategiska villkor för hur frigörande respektive tvingande praktiker
sattes i spel. Grundformeln var enkel. Skötsel, foglighet och underord
ning var tecken på pålitlighet och förmåga att bära frihetens ansvar.
Formeln grumlas dock av noteringar som att patienten "bråkat" sig till
frigång och att han faktiskt med anstaltens goda minne och utan att
bestraffas tidvis tilläts agera en god bit bortom den fastställda ordning
ens gränser. Å andra sidan hölls han långa perioder instängd på låst
avdelning utan att några direkta motiv framträder i journalen. Källorna
ger inga nycklar till att förstå dessa motsägelser. Möjligen kan vi, lik
som i fallet med Adolf Lundström, läsa in ett terapeutiskt vankelmod
och en i grunden ambivalent hållning till hur patienten skulle hanteras
i dessa avseenden.
Frigång och normalisering
Den kamp om frigång vi mött ovan bygger implicit på aktörernas före
ställning om en fri plats, en zon bortom anstaltens omedelbara infly
tande. Att erhålla frigång innebar med ett sådant synsätt att träda in i ett
öppet fält med vidgat utrymme för självvalda handlingar. Prefixet "fri"
leder också tanken i sådan riktning. Men vi har tidigare sett att patien
tens friheter kopplades till syften som "prövningar" och "fostran".
Medan regimen, den på avdelningen eftersträvansvärda ordningen, i
grund och botten syftade till lydiga och passiva människor syftade de
frihetliga praktikerna till att få patienten att själv aktivt och frivilligt
anpassa sitt beteende och uppförande efter påbjudna normer. Med
Foucault kan vi säga att det steg patienten tog när avdelningen lämna
des för frigång, var ett steg från en lag- och regimstyrd till en normreglerad värld. Avdelningen var organiserad för att hindra patienternas
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felaktiga handlingar medan frigången syftade till att utveckla och pröva
de positiva egenskaperna. I det första sammanhanget bestraffades regel
överträdelserna, i det andra avvikelserna från normen (jfr Foucault 1987).
I praktiken var denna gränsdragning knappast glasklar. Visserligen
lösgjorde frigången patienten från regimens omedelbara verkan, men
fäste samtidigt honom eller henne ännu hårdare vid reglementet.
Frigångspatienten var frigångspatient just därför att han eller hon in
ordnade sig i anstaltens regler. Själva frigångens formel - 23 timmars
anpassning för en timmas"frihet"- innebar i praktiken att dess styrande
och underordnande effekter omfattade patientens hela tillvaro. Ett brott
mot en regel, i exemplet nedan mot förbudet att sända brev som ej kon
trollerats av läkaren, innebar att frigången temporärt kunde dras in.
19.3 Pat. lugn och foglig. Får idag frigång.
7.6 Pat får idag sin frigång indragen under en vecka då
hon skickar brev på olovlig sätt till en brevklubb.
11.7. Pat. sänder återigen smygelbrev till en mansperson,
vari hon ber densamma förmedla bekantskaper till kam
rater. Får sin frigång indragen.
14.7. Pat är nu bra och får återgå till arbetet i stora köket.77
Citatet visar återigen hur anstaltsordningen tränger in i den medicinska
bedömningen av patienten. Små och kan det tyckas bagatellartade för
seelser innebar att frigången drogs in i en eller två dagar eller att frigångstiden kortades från en till en halv timma under en veckas tid. Liksom i
Harry Gunnarssons fall visar exemplet hur regimen bidrog till att kon
struera symtom. När patienten ägnat sig åt otillåtna handlingar försäm
rades tillståndet, och omvänt, när hon upphört och sedan också uttryckt
ånger över "smygelbrevet" bedömdes hon vara "bra" och återfick efter
några dagar frigången. I många journaler uttrycks en nära koppling
mellan patientens arbetshåg och beviljad frigång. Framförallt när pa
tienter annonserat ovilja eller vägran till arbete, har sjukhuset svarat
med indragen frigång.
Risken att mista och förhoppningen att erhålla frigång var således i
sig själv ett motiv för patienten att foga sig.78 En sådan foglighet och
anpassning kan vara svår att direkt utläsa i en journal annat än via korta
standardbegrepp som "foglig", "skötsam", "lydig" och "lugn". Man kan
också anta att patientens skötsamhet inte föranledde journalskrivarens
aktivitet på samma sätt som regelbrott. Underkastelsen är oftast tyst
och osynlig i källorna och därför finns det skäl att ta fasta på de långa
perioderna utan noteringar i Harry Gunnarssons journal. Måhända var
det just där, i tomrummet mellan noteringarna som disciplinens krafter
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verkade; patientens vetskap om villkoren, hans förväntningar, utställda
löften och så vidare styrde honom till ordning och foglighet. Frigången
sög alltså å ena sidan in patienten i regimens villkor, samtidigt som den
i sitt själva utförande temporärt placerade frigångspatienten i ett rum
utom dess omedelbara räckvidd.
Betraktas detta rum som en plats för maktutövning är nästa steg att
identifiera styrningsmoment och punkter där disciplinerande och nor
maliserande processer ägde rum. Låt oss återigen plocka fram en jour
nal, denna gång förd över en kvinnlig patient på Frösö sjukhus (f.d.
Östersunds hospital).79 Vid tidpunkten för noteringen nedan, mitten av
femtiotalet, var kvinnan i sextioårsåldern och hade vistats på sjukhuset
i drygt trettio år. Diagnosen schizofreni delade hon med många av sina
medpatienter. Långa perioder hade hon frigång på området och bevilja
des ibland permission för stadsbesök. Från ett sådant härrör följande
notering:
9.6.1955 Frågar dagl. om hon får åka in till stan och köpa
skor. Vanliga skor duger ej utan pat. ska ha årets modefärg,
skära skor (pats. ålder 61 år). Får överläkare Möllers
tillåtelse att i sköt. sällskap fara och handla men får ej köpa
skära skor. Pat. mycket svårhanterlig inne i stan, köper trots
förbud skära skor, när sköt. påminner pat. överl. ord, svara
pat. att hon gör som hon vill och att sköt. ska vara tyst. Vid
provningen av skorna drager pat. upp kjolen ovanför
knäna, sitter ofint (manligt biträde).
14.6. Dr. talat med pat. idag om skoköpet, men pat.
envisas att behålla skorna. Men har i och med detta
förverkat rätten att gå till stan och handla. Får hädanefter
inte gå till stan ens med sköt. sällskap enl. överl. Möller.
Dessa informationer om patienten kan inte härledas till någon specifik
psykiatrisk kunskap, de refererar inte till sjukhusregimen eller något
psykiatriskt behandlingsprogram. Vad vi läser är en räcka anklagelser
bortom alla officiella medicinska program, anklagelser som för att tala
med Foucault "inrutar ett område som lagarna lämnar öppet, de stämp
lar och bestraffar en samling förseelser som är så pass relativt obetyd
liga att de undandrar sig de stora straffsystemen" (Foucault 1987:208).
Noteringen beskriver inte regelbrott, utan begångna fel och olämplig
heter. Det handlade om en för kvinnans ålder opassande fåfänga (mode
färg), trots (köper mot uttalat förbud skära skor), sättet att yttra sig ("sköt.
ska vara tyst"), utmanande kroppsställning (sitter ofint) och sexuell oan
ständighet (kjolen ovanför knäna, manligt biträde). Frigången och stads
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permissionen placerade kvinnan i en sfär där anstaltsregimen inte längre
gjorde anspråk på att styra henne. I dess ställe trädde en mängd, i prin
cip obegränsade till antalet, normregleringar i kraft utifrån vilka patien
ten kunde göra sig skyldig till en rad förseelser. Precis som brott mot
sjukhusets uttalade och skrivna regler gjorde dessa förseelser patienten
till föremål för tillrättavisningar och sanktioner.
Historien om de skära skorna kan också på ett mer övergripande sätt
sägas illustrera den liberala maktutövningens ambivalenser. På femtio
talet ägde en privatiseringsprocess rum i fråga om patienternas kläde
dräkt. Privata kläder tilläts och t.o.m. uppmuntrades eftersom unifor
men vid denna tid började förknippas med en föråldrad syn på anstalt
och patientskap som man sökte avlägsna sig från. Klädköp gjordes också
till en del av patientens sociala träning där det handlade om att öva upp
egenansvar och omsorg om sitt yttre.80 I vårt exempel gavs patienten
frihet att köpa skor81 men inte att fritt välja färg. Anstalten ville trots allt
försäkra sig om en viss kontroll. Patienten i sin tur omvandlade inne på
skoaffären den erbjudna friheten till en motståndshandling mot institu
tionens direktiv. Av de fortsatta journalnoteringarna att döma fortgick
motståndet på avdelningen där de skära skorna förblev en källa till irri
tation.
Utövandet av normalisering kunde, som i detta fall, ske genom en
bestämning av felaktiga, avvikande handlingar och olämpliga uppfö
randen vilka på ett eller annat vis sökte korrigeras, vanligen genom till
sägelser eller förluster av fördelar. De handlingar som föll under
normemas tysta lagar var många och behövde inte preciseras i journalen.
Konturer av några huvudteman kan dock urskiljas med utgångspunkt i
kategoriserande, ofta ospecificerade begrepp. Ett sådant är "slarv". Vad
som egentligen avsågs när patienten var "slarvig", eller i verbform "slar
vade", under frigången är svårt att exakt säga. Ibland preciserades det
till att gälla förseningar: "Samma slarv med tider." Slarvet tycks gene
rellt omfattat handlingar som på ett eller annat vis var knutna till en
regel eller föreskrift som patienten inte uppfyllde fullt ut. Avvikelsen
var dock inte av sådan dignitet att den behandlades som ett allvarligare
brott. På ett liknande sätt användes ordet "olämpligt" för oönskade hand
lingar som var kopplade till uppförandet.
Journalnoteringarna ger sällan någon mer exakt information om hand
lingarnas konkreta innehåll: "Pat. uppträdde idag olämpligt på film
visningen. Frigången indragen", "Frigången indragen på gr. av olämp
ligt uppträdande i en affär utom sjh. området." Man kan anta att be
greppet sorterade in en rad beteenden som bröt mot gängse upp
förandekoder; att vara högljudd, pockande, fräck, oförskämd, oanstän
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dig och så vidare. Så länge inte normalitetens yttre gränser överträddes
var straffen för olämpligheter liksom för slarv sällan långvariga. Syftet
var inte heller att straffa, utan att utnyttja brännpunkten mellan frigö
rande och tvingande praktiker till att öva in och inpränta ett korrekt
beteende. Processens andra sida handlade därför om att uppmuntra och
belöna det riktiga uppförande. Att inte slarva, att inte uppträda olämp
ligt premierades med ökade förmåner. I denna disciplinära logik skapa
des den självreglering som utgjorde grundförutsättningen för ett sjuk
hus med "fria" patienter.
Frihet och kön
Frigången upplöste temporärt den rumsliga separeringen av manliga
och kvinnliga patienter. Samtidigt upprätthölls och producerades en
annan, social ordning mellan könen. Låt oss ett ögonblick återvända till
dr. Georg Schuldheis artikel från 1905 angående det planerade bygget
av Säters hospital. I en fotnot om den öppna koloniavdelningen kan
man läsa ett viktigt förtydligande.
Då de här vårdade patienterna måste lämnas relativt mycket
stor frihet har man af lätt insedda skäl ansett verksamheten
fordra att denna vårdform, till en början åtminstone, blott
afses för män (Schuldheis 1905:350).
Gränsdragningen mellan det manliga och kvinnliga könet, mellan en
manlig och kvinnlig biologi, var en central aktivitet inom artonhundratalsmedicinen. Omsorgsfullt sökte man fastställa könsskillnaderna i fråga
om sjukdomsförlopp, etiologi, diagnoser och symtom. Karin Johannis
son beskriver det som att läkarvetenskapen upprättade en ny funda
mental skiljelinje som inte lägre gick mellan kropp och själ, utan mellan
mannens och kvinnans olika kroppar och själar (Johannisson 1994:27,
jfr Laqueur 1994). Inskrivandet av mannen och kvinnan i skilda biolo
giska kontexter försåg samtidigt den sociala och kulturella köns
ordningen med auktoritära argument. Dirigerad av sitt könsspecifika
och bräckliga psyke var kvinnan mindre lämpad än mannen att beträda
den offentliga arenan.
En konsekvens av denna könsskillnad var att kvinnliga patienter inte
ansågs ha samma frihetsbehov som manliga. De kvinnliga patienterna
antogs inte heller ta samma skada av frihetsberövandet som männen.
Av detta följde att frigångspraktiken utformades olika för manliga och
kvinnliga patienter.
Den internerade mannen var enligt detta synsätt berövad sin offent
liga position och roll som försörjare. Dessa för mannen ideala positioner
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var problematiska att reorganisera på anstalten medan kvinnans biolo
giskt och socialt föreskrivna position med orientering mot hemmet, fa
miljen och det privata var lättare att knyta an till. Det slag av gemen
skap anstalten var organiserad kring byggde i grund och botten på
patriarkala föreställningar om det goda hemmet.82 Läkaren var förstås
den stränge, men förstående fadern och patienten, den omyndige och ej
fullvärdiga, var barnet. Kvinnans underkastelse var i denna mening inte
något problem på anstalten utan tvärtom en praktik i linje med hennes
biologiska konstitution. För mannen, familjens överhuvud, var situatio
nen annorlunda och innebar en i grunden onaturlig och därför också
skadlig position.
Kvinnans av naturen tilldelade ställning kunde också tillvaratas i det
dagliga anstaltslivet som erbjöd en rad husliga sysslor. Anstaltens drift
krävde helt enkelt att de kvinnliga patienterna utförde traditionella
kvinnoarbeten; städning, köksarbete, tvätt, sömnad, vävning osv. För
de manliga patienterna var förhållandet annorlunda. Anstalten i allmän
het och avdelningarna i synnerhet led brist på maskulint orienterade
arbetsuppgifter. När sjukhusens arbetsterapi så småningom på femtio
talet öppnades ut mot den ordinära arbetsmarknaden var det också i
första hand manliga patienter som kom i fråga. Fostran av den manliga
patienten skulle alltså idealt leda ut från avdelningen och ut från anstal
ten, och krävde därför mer frihet, medan kvinnliga patienter fostrades i
omvänd riktning.
Denna könsåtskiljande praktik framstår särskilt tydlig vid en jämfö
relse av de båda specialsjukhusen för asociala imbecilla patienter, det
manliga Salberga och det kvinnliga Västra Mark.83 På det senare finner
vi en vård präglad av dels en långt driven isolering i syfte att minimera
de intagnas mellankönsliga kontakter, dels en på traditionella kvinnliga
kyskhetsideal utformad arbetsfostran. Socialt, moraliskt och rumsligt
orienterades patienternas tillvaro i riktning in mot anstalten och dess
slutenhet. Här fanns en uttalad strävan och en terapeutisk poäng i att
skilja de kvinnliga patienterna från det offentliga livet.
På Salberga sjukhus organiserades tillvaron i motsatt riktning. Där
kvinnornas problematik identifierades i bristande kompetens inom hem
mets, familjens och privatlivets område, kopplades männens brister till
den offentliga sfären.84 En stor del av sjukhusets verksamheter knöt där
för an till livet utanför sjukhuset. Årsberättelserna rapporterade om strä
vanden att föra in civila vanor på anstalten och så långt som möjligt öka
patientens beröringsytor med livet utanför sjukhuset. På femtiotalet in
fördes så kallad utsträckt frigång, vilket innebar att patienten åt och sov
på avdelningen men arbetade under dagtid utanför anstalten. Vid mit

81

ten av 1950-talet omfattades nära en tredjedel av patienterna av denna
frigångsform som, inte minst ställd bredvid kvinnornas isolering på
Västra Mark, ska ses som en praktik nära kopplad till identifierade maskulina behov.
De skilda betydelser den praktiska sinnessjukvården tilldelade kö
nen måste givetvis ses i relation till de samhälleliga könsstrukturerna i
stort. Men sjukhuset kan inte fattas som en passiv återspegling av dessa.
Tvärtom var sjukhuset en plats för aktiv och auktoritativ vetenskaplig
kunskapsproduktion av föreställningar om kvinnliga och manliga egen
skaper och, inte minst, platsen för ett praktiskt skapande av manlig och
kvinnlig normalitet.
En följd av denna normalitet var att långt färre kvinnor än män bevil
jades frigång. Vid Frösö sjukhus var under 1920-, 30- och 40-talen ande
len manliga frigångare i regel dubbelt så hög. Kvinnornas frigång var
dessutom oftare rumsligt begränsad till sjukhusområdet. När överläka
ren vid Birgittas sjukhus (f.d. Vadstena hospital) 1931 meddelade att ett
femtiotal patienter hade frigång med tillåtelse att röra sig fritt i stan, var
friheten "av naturliga skäl" mer utvecklad för manliga patienter.85
Sammanfattningsvis innebar anstaltens iscensättande av frihetliga
praktiker att könsordningar skapades och återskapades. För männen
var frigången ett steg mot att återerövra en maskulinitet som instängd
heten hotade att undergräva. Frigången orienterade mannen mot den
sociala position han idealt skulle beträda efter eventuell utskrivning från
sjukhuset. För kvinnornas del ansågs frigång inte lika nödvändig efter
som frihetsinskränkningar inte på något allvarligare sätt ansågs att hota
kvinnans natur och när kvinnor beviljades frigång var priset att de pla
cerades i ett område av intensiv sedlighetsdisciplinering.

Frihetens gräns, motståndets möjlighet
Ovanstående ger i allt väsentligt en ganska dyster bild av patientens
möjligheter att frigöra sig från anstaltens inflytande. Frigångens frihet
framstår som en chimär, en illusion byggd på föreställningen om en skarp
gräns mellan tvång och frihet medan den i själva verket endast flyttade
patienten från en maktsfär till en annan, mer svårgripbar sådan. Desto
mer fri patienten förefaller bli, desto mer insnärjd blir han eller hon i
frihetens snåriga villkor. Låt oss därför en stund byta perspektiv.
Var det ändå inte så att frigången innebar nya möjligheter för patien
ten? Ändrade den inte spelreglerna i en för patienten gynnsam riktning
och öppnades inte, trots allt, nya motståndsarenor?
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För de flesta patienter var frigången begränsad till sjukhusområdet.
Till skillnad från sjukhusens inre välplanerade och för övervakning ut
formade rum, var utomhusmiljön svårare att överblicka och kontrol
lera. Många sjukhus var uppförda i en delvis lantlig miljö, antingen ut
anför stadsbebyggelsen eller i dess utkant. Sjukhusens kärna präglades
ofta, som Lars-Eric Jönsson (1998) betonat, av en stram arkitektonisk
exercis och tydlig rumslighet med klara gränsdragningar. Hit hörde
själva sjukhusbebyggelsen och den obligatoriska sjukhusparken. Utan
för denna kärna låg en mer odefinierad och mindre stramt planerad
miljö. Där låg sjukhusets jordbruk med tillhörande ekonomibyggnader,
en del småverkstäder och i vissa fall också områden med skogsmark.
När en frigångspatient lämnade avdelningens fålla anträddes såle
des ett mer eller mindre ospecificerat rum. Delar av detta, som till ex
empel gräsmattor, vägar, områden runt verkstäder och andra platser,
runt personalbostäderna och andra platser där människor cirkulerade,
stod förmodligen under en tämligen kontinuerlig tillsyn. Enligt perso
nalens arbetsinstruktioner skulle ständig uppsikt hållas på frigångspatienter och om de "missbrukar det givna förtroendet eller uppträder
olämpligt" var den anställde, vare sig han eller hon var i tjänst eller inte,
skyldig att ingripa och anmäla det inträffade till patientens avdelning
(Söderström 1934). Av journalnoteringar framgår också att personalen
informerade sig var patienten höll hus; "ligger ute hela dagarna, och
solar sig","driver omkring på gräsmattorna", "håller till på vedbacken".
I takt med att andelen frigångspatienter ökade från trettiotalet och
framåt, lät sjukhusen ställa i ordning platser för mer planerade fritids
aktiviteter. En fotbollsplan, en liten kaffeservering tillsammans med ten
nis- och minigolfbana kom att höra till sjukhusens standardrekvisita.
Tillkomsten av dessa platser innebar en viss rumslig styrning av frigångspatienten, även om det var frivilligt att besöka dem. Dessa iordning
ställda platser definierade också bevakningsområden där patienten för
modligen kunde anta att han eller hon hölls under viss uppsikt. Andra
platser låg bortom detta omedelbara synfält. Dit kunde patienten dra
sig undan för att t.ex. tillfredsställa en ur sjukhusets perspektiv oskyl
dig önskan att vara i fred en stund. Det är också troligt att sådana "fria'"
platser utanför den normala personalauktoritetens inflytande togs i be
sittning för otillåtna aktiviteter och motståndshandlingar mot de grän
ser som anstalten upprättade kring patienten (jfr Goffman 1983:159 f).
Det bör framhållas att aktiviteter av sådant slag är svåråtkomliga i käll
materialet. Det låg så att säga i handlingarnas natur att de ägde rum
i det fördolda. Min poäng är dock inte att söka fastställa omfattningen
av otillåtna handlingar, utan att peka på att frigången innebar en för
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skjutning av patienternas motståndshorisont vilket i sin tur aktiverade
anstalten till att vidta vissa motdrag.
Som tidigare framgått innebar frigången helt nya möjligheter att
kringgå anstaltens kontroll av sexualiteten. Att skogsdungar, undan
skymda ekonomibyggnader, skrymslen i den underjordiska kulverten
och andra dolda ställen varit platser för hemliga sexuella möten hör till
sjukhusens muntliga traditioner.86 Att sådana möten lämnat sparsamma
spår i patientdokumentationen kan måhända tolkas som att de ägde
rum bortom anstaltens vetskap. Från S:t Sigfrids sjukhus i Växjö rap
porterades dock svårkontrollerade och "icke önskvärda tete-a-teter" äga
rum och vid Västra Marks sjukhus framställdes frigången leda till att
sjukhuset miste kontrollen över patienternas sexualitet.87 De frigående
kvinnorna påstods locka till sig kringstrykande manliga besökare och
längs sjukhusstaketet, i skydd av sjukhusparkens lövverk, farms svårupptäckta platser som lämpade sig åt förbjudna möten.
Frigången innebar också ökade möjligheter för patienten att manipu
lera med anstaltens yttre, fysiska gräns. En sådan aktivitet var att föra
otillåtna varor till och från sjukhuset. I riktning ut handlade det främst
om att smuggla brev och därmed kringgå brevcensuren. I motsatta rikt
ningen fördes förbjudna och eftertraktade varor in på anstalten. Från
Västra Mark rapporterades om en ganska omfattande smugglings
verksamhet längs det omtalade staketet och ledningen klagade över att
det var svårt att hålla sjukhuset fritt från det förbjudna snuset.88 Från
Birgittas sjukhus i Vadstena noterades 1956, året för motbokens avskaf
fande, att "lättheten för frigångare att skaffa sprit" ökat kraftigt.89
Så var det inte tänkt att frigången skulle användas, och på sjukhusen
vidtogs åtgärder för att utvidga kontrollen över frigångspatienterna. En
sådan var att belägga vissa svårövervakade platser med förbud och där
med samla patienterna på områden där ett visst mått av bevakning kunde
garanteras. En annan åtgärd, praktiserad bl.a. vid Salberga sjukhus, var
att tidvis endast tillåta frigång i trupp med ledare.90
Den allt större vikt som lades vid utomhusmiljöerna, såväl terapeu
tiskt som ur övervakningssynvinkel, hade med den rumsliga omför
delningen av patienter att göra. På 1940- och framförallt 50-talet rörde
sig allt fler patienter fritt inom sjukhusområdena medan allt färre vista
des inne på avdelningarna. Rapporterna från sjukhusen är samstäm
miga. Från Beckomberga meddelades1957 att "allt fler avdelningar över
går från att vara 'slutna' till att vara 'öppna'" och att patienterna kom
mer och går på ett annat sätt än tidigare.91 I årsberättelsen från Säter
hette 1958 att antalet frigångare var mycket stort och från Frösö sjukhus
uppgavs samma år att frigångspatienternas antal ökat kraftigt.
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Utomhusmiljön förändrades från att varit en plats utanför det medi
cinska rummet till att bli en del av detta. Tydligast märktes denna ambi
tion vid nya mentalsjukhus som Gullberna i Karlskrona och Falbygdens
sjukhus i Falköping. Till dessa sjukhus hörde en centrumanläggning
kring en liten torgbildning med kafé, kiosk, herr- och damfrisör, biblio
tek och arman service.
Äldre sjukhus kompletterades med liknande anläggningar. Syftet var
inte enbart att sörja för patientemas servicebehov. Dessa miljöer tillskrevs
också en terapeutisk betydelse. Att posta ett brev, ta en kopp kaffe eller
handla i kiosken sorterades tillsammans med en rad andra mer eller
mindre samhällsinriktade aktiviteter92 in under begreppet socioterapi,
vilken hade till syfte att normalisera patienternas beteende och öka kon
takterna med livet utanför sjukhuset. Samhället, eller rättare sagt så
dant som människor i allmänhet "gör" i samhället, lyftes fram som en
central terapeutisk resurs.
Från Gullberna meddelade överläkaren öppningsåret 1957 att patien
ter som överflyttats från äldre sjukhus omgående uppvisade ett mer
socialt normaliserat beteende i den nya, moderna och samhällslika vård
miljön. Från psykiatriskt håll beskrevs utvecklingen i termer av att sjuk
husen öppnade sig och intensifierade kontakten med samhället utanför.
Mentalsjukhuset var inte längre ett isolat "utan en levande enhet i sam
hället" (Åmark 1958:207).
Dessa tendenser innebar att anstaltens gränser mot omgivning blev
otydligare. I många fall innebar de också att patientens kontakter med
omvärlden utanför sjukhuset intensifierades. Rörelsen från sjukhuset
och dess rum kan förstås beskrivas i frihetliga termer. Patienten som
rörde sig fritt i staden eller arbetade utanför sjukhuset undandrog sig i
en mening sjukhusregimens omedelbara verkan. Detsamma gäller efter
krigstidens stadigt växande antal försöksutskrivna patienter. I slutet av
trettiotalet rörde det sig om cirka 2.500 försöksutskrivna patienter. I slu
tet av femtiotalet var antalet drygt 9.000.93 Det vore emellertid fel att
säga att sjukhuset släppt greppet om den försöksutskrivne. Snarare hand
lade det om att byta grepp och låta den medicinska blick som tidigare
opererat i sjukhusets slutna rum, vid sängen, på avdelningen eller i
arbetssalen, göra patienten sällskap över anstaltens gräns.
På Salberga sjukhus, som hade en hög andel försöksutskrivna patien
ter, togs ett förtryckt formulär i bruk som regelbundet skulle fyllas i och
sändas till sjukhuset av anhöriga, arbetsgivare, sociala myndigheter el
ler andra som stod i regelbunden kontakt med den försöksutskrivne
patienten. Under formulärets första rubrik skulle patientens uppförande
beskrivas, därefter skulle det allmänna hälsotillståndet, arbetsförhållan-
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den och slutligen övrigt av intresse redovisas.94
Vid Umedalens sjukhus utformades på 1940-talet ett särskilt under
sökningsformulär att användas i kartläggningen av patientens hemmiljö
innan han eller hon skrevs ut från sjukhuset. Uppgifter skulle inhämtas
om bostadens standard - var den välordnad eller torftig? Även gran
narna omfattades av kartläggningen, var de"skötsamma, asociala, kända
för alkoholmissbruk, innehav av vapen etc." Bodde det flera på samma
gård ville sjukhuset veta "vad för slags människor". Avseende patien
tens familj efterfrågades information om eventuell tattarhärkomst, psy
kiska defekter, alkoholism och om det fanns barn utanför äktenskapet.
Man sökte också informera sig huruvida familjen var "väl eller illa känd
på orten".Avslutningsvis anmodades utredaren att lämna ett helhetsin
tryck om hemmet och familjens anseende och därvidlag också försöka
bestämma graden av social anpassning.95
Parallellt med sådana nya undersökningsmetoder expanderade sjuk
husens uppsökande verksamhet. En särskild organisation, den så kal
lade hjälpverksamheten med läkare, sköterskor och kurator, byggdes
upp för att verka utanför anstalten. 1957 redovisade mentalsjukhusens
kuratorer att man avlagt över 3.000 hembesök och genomfört 400 så kal
lade miljöutredningar.
Efter tretton år på Frösö sjukhus försöksutskrevs Harry Gunnarsson
1933. Hans exempel får tjäna som illustration till hur sinnessjukvårdens
praktiker trängde utanför sjukhusets väggar. Redan vid utskrivningen
upprättade sjukhuset kontakt med fattigvårdsstyrelsen i Gunnarssons
hemkommun. Gunnarsson bror, som bodde på samma ort, gavs upp
draget att regelbundet rapportera om sin bror till överläkaren. I maj1935
skrev fattigvårdsstyrelsen ett brev till sjukhuset där man önskade pa
tienten återintagen. Efter att det kommit till styrelsens kännedom att
Gunnarsson förde ett uteliv som uppgavs vara störande för omgivningen
hade ordföranden och kassören "undersökt förhållandena" och medde
lade följande:
Gunnarsson har varken ordnad mathållning eller ordnad
vilotid, är ute varje dag till 12-1 på natten, om helger ännu
längre, dricker, kommer ibland hem överlastad, följer
kvinnor på nätterna. Hans bostad består av ett rum och en
kallskrubb. G. arbetar synnerligen ojämt och kan ej försörja
sig. Gunnarssons förhållande är sådant att han bör få vård
vid sjukhuset.
Brodern menade att det rörde sig om falska uppgifter och enligt honom
befann sig Gunnarsson väl, "han arbetar var dag och sköter sig klander
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fritt". De sociala funktionärenas utsagor vägde emellertid tyngre och
fortsättningsvis kom Gunnarsson att stå under hjälpverksamhetens
uppsyn. De höll sig informerade om honom dels genom hembesök och
dels genom nära kontakter med fattigvårdens funktionärer. Fortfarande
tio år efter utskrivningen förmedlades en strid ström av uppgifter om
Gunnarssons vandel och levnadssätt till sjukhuset.
Patienten befann sig utanför sjukhuset, men inte bortom dess prak
tik. Det är i sammanhanget svårt att tala i termer av tvång eller att igen
känna repressiva och tvingande inslag. Samtidigt är det uppenbart att
institutionen etablerade en kontroll över den före detta patientens pri
vatliv som inbegrep rätten att beskriva, tolka och bedöma och även att
vid behov ingripa med konkreta åtgärder. När vi konstaterar att patien
tens rumsliga friheter ökade måste vi på samma gång konstatera att
den kliniska och granskande blicken svepte över en ännu större yta,
trängde in vrår och skrymslen som varit "fria" och dit den inte tidigare
inte nått.

I detta kapitel har uppmärksamhet riktats på förhållandet mellan tving
ande och frigörande praktiker i den moderna sinnessjukvården. I en
mening har jag beskrivit ett historiskt förlopp där de terapeutiska åtgär
derna allt mindre kommit att handla om att lägga tvång på individen
och inskränka dennes fysiska friheter och mer om att uppöva förmågan
att handskas med reglerade friheter. Denna process ska inte förstås i
termer av en avlägsnad eller minskad maktutövning, inte heller som
uttryck för en ständigt växande humanitet. Istället kan den, som Nikolas
Rose föreslår, analyseras som en maktutövningsteknik som verkar just
genom att göra individen fri. Men, vilket är poängen, denna frihet är
inte villkorslös utan intimt kopplad till en serie av normaliserande och
disciplinerande procedurer. Att träda in i frihetens landskap innebar
också att patienten underställde sitt beteende de föreskrivna normerna.
Rose menar att den disciplinära maktutövningen - övervakningen, för
delningen av kroppar i tid och rum, den individualiserade kunskaps
produktionen, den hierarkiserande blicken, examinationsprocedurerna
- bör betraktas som liberala styrningstekniker vilka i grunden syftade
till att producera "fria" individer som var kapabla att själva normali
sera och reglera sitt beteende. Den disciplinära makten syftade på samma
gång till att reglera individen och göra honom fri (Rose 1999 b:69ff). I
utrymmet mellan att reglera och frigöra ligger också det som kallas den
liberala styrningens dilemma. Å ena sidan ska frihet skapas, å andra
sidan ska det normativa beteendet - det gäller både samhälleliga nor
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mer och anstaltens egna - upprätthållas och förstärkas. Friheten får med
andra ord inte hota den sociala eller moraliska ordningen, utan tvärtom,
vara dess garant.

Noter
1. Erik Göransson tjänstgjorde som överinspektör 1924-1932. Mellan 1912 och
1915 var han överläkare vid Säters hospital och åren 1916-30 vid Göteborgs
hospital. Hans tid vid Säter har skildrats av Rune Per Olofsson i romanen Ryg
gen fri (1981).
2. Överinspektörens berättelser, inspektion av Västra Marks sjukhus den 2930 maj 1931.
3. Se t.ex. Johansson, Thomas, 1998, och Frykman, Jonas, 1992.
4. Montan, S, 1929, Försök med gymnastik för psykiskt sjuka. Här citerad ur"Med
delanden från Medicinalstyrelsen" nr 68,1929, s 10.
5. Samtidigt betonar Foucault att disciplin inte ska identifieras med institutio
ner eller myndigheter utan är en typ av makt, en maktteknologi, som kan utö
vas såväl inom specialiserade institutioner som fängelser, korrektionsanstalter
och sjukhus som inom t.ex. kärnfamiljen (Foucault 1987:251). Den historiska
tendensen är enligt Foucault att disciplinen "av-institutionaliseras" och sprids
till en rad olika platser vilket gör det möjligt att tala om uppkomsten av ett
disciplinärt samhälle. Bland andra Donzelot, 1979, och Turner, 1996, betonar
familjen som disciplinär arena: "The family became the site where individuals
are formed and trained by the new sciences of the hearth - how to eat, sleep,
dress and conduct oneself - and where decentralized politicai power is to be
located for the reform of populations" (Turner 1996:162). Aspekter på familjen
som disciplinär arena återfinns också i Frykmans & Löf grens Den kultiverade
människan, 1979.
6. Se t.ex. •diskussion i Plant (1993: 225$ För en diskussion kring tvång och
frivillighet med utgångspunkt i steriliseringsakter, se Eivergård & Jönsson, 2000.
7. Lars-Eric Jönsson, (1998:192f), ger exempel på hur cellen på 1860-talet an
vändes med såväl straffande som medicinska syften.
8. Vid mitten av 1800-talet förespråkade till exempel den engelske läkaren
John Conolly ett "non-restraint system" som innebar en sinnessjukvård helt
befriad från kroppsligt tvång. Bland svenska läkare kan man säga att det rådde
en allmän mening om att kroppsligt, mekaniskt tvång var ett nödvändigt om ej
önskvärt inslag i vården. Se vidare Sjöström, 1992 och Jönsson 1998.
9. Årsberättelse Stockholms hospital 1862.
10. På samma sätt som cellen kan promenadgården associeras till fängelset
där motsvarande inhägnad kallades rastgård. De moment som hörde till nytt
jandet av promenadgården påminde också om fängelsets rutiner. Patienterna
skulle regelbundet räknas och förflyttningen mellan avdelning och promenad
gård skulle ske genom truppvis förflyttning genom sjukhusets trappor eller
korridorer med en personal först och sist i truppen (Söderström, 1934:97). Denna
likhet med fängelset uppfattades emellertid inte som direkt besvärande förrän
mot mitten av 1900-talet. Fram till dess sågs promenadgårdsvistelsen som en
förmån som därtill kunde ges medicinska och terapeutiska betydelser - på
promenadgården bibringades de intagna ljus- och luftterapi.
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11. Årsberättelse Stockholms hospital 1863.
12. Årsberättelse Falbygdens sjukhus 1961.
13. Ett sådant så kallat negativt frihetsbegrepp har sina rötter hos filosofer
som Hobbes och Bentham vilka uteslutande betraktade frihet som frånvaron av
rättsliga och fysiska hinder.
14. Sinnessjukvården har sedan 1858 reglerats i lag. 1858 års lag reviderades
vid två tillfällen, 1887 och 1901, innan den ersattes av 1929 års sinnessjuklag.
Dessa juridiska texter kan i långa stycken läsas som medicinska program, med
detaljerade anvisning för hur den medicinska verksamheten skulle organiseras.
15. Sinnessjukvården har ständigt bedyrat sin nära relation med den somatiska
vården. Vad gäller regimprogram och anstaltsorganisation är dock släktskapet
betydligt intimare med korrektionsanstalter, fängelser, tvångsarbetsanstalter och
andra institutioner med socialt fostrande uppgifter.
16. Östersunds sjukhus arkiv, journalarkivet, journal nr 10/15. Patienten flyt
tades från Uppsala hospital till det nyöppnade Östersunds hospital 1915.
Journalen följde, som brukligt var, med patienten vid flytt mellan sjukhus.
17. En diagnossom enligt dåtidens psykiatriska terminologi igenkändes i sym
tom som "uppsluppenhet, stegrad verksamhetslust, exalterat drift- och känslo
liv."
18. Se t.ex. Goffman, 1983 och Sundin 1980.
19. Proceduren har av Goffman, 1983, karakteriserats som ett bortlämnade
och påtagande. Den intagne tvingas lämna bort sina personliga tillhörigheter
som kläder och egennamn och i deras ställe få anstaltens standardiserade er
sättningar. Dessa initiationsriter delade sinnessjukhuset med andra moderna
anstalter. Särskilt vid fängelserna var intagningsritualian väl utvecklad (se t.ex.
Cohen 1995:57 och Taussi Sjöberg 1986:120). Oberoende av anstaltstyp var dock
procedurernas mönster tämligen likartade. Tekniken att placera den nyintagne
till sängs var emellertid en specialitet för sinnessjukvården som etablerades vid
1900-talets början i samband med att den så kallade sänglägesbehandlingen in
troducerades. Att nyintagna fortfarande på 60-talets mentalsjukhus regelmäs
sigt lades till sängs vid intagningen är exempel på hur en praktik rutiniserats
och fortsatte att tillämpas långt efter att den urladdats på terapeutiska betydel
ser. I flera skönlitterära verk med motiv från anstaltsmiljöer skildras intagnings
proceduren ingående, t.ex. i Brendan Behans Borstålpojken,1958. Klassisk är Jan
Fridegårds skildring i Lars Hård ,1992 (första utgåva 1936), av en intagning på
Långholmen. Efter att ha badats och fått på anstaltskläder var det dags för den
nya fången Lars att få håret klippt. Ska jag kortklippas?" - Jojomän, på den
här rakstugan har vi samma hårlängd för alla kunderna. Jag satt och kände hur
den lilla slåttermaskinen slutgiltigt förvandlade mig till brottsling". Inte lika
målande men ändock koncis är pseudonymen Torsten Hanssons, 1960, beskriv
ning av en intagning på Konradsberg: "Så blev jag inskriven som kriminalpatient,
kläddes av och stoppades i badet; ikläddes den långrandiga sjukhusmunder
ingen och placerades på halvoro."
20. Sundsvalls sjukhus arkiv, folder tryckt 1969. Foldern finns också i en maskinskriven och förmodligen tidigare version.
21. Ibid, s 1.
22. Roger Qvarsell (1982:80f) har visat att regleringen av de intagnas tid var
ett viktigt inslag i anstaltsbehandlingen vid Vadstena centralhospital på 1830talet. När svenska läkare i början av 1800-talet kom i kontakt med en modern
sinnessjukvård på kontinentennoterade man särskilt tidsregleringens betydelse.
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23. Ordningsstadga för hospitalen 1865,1: BiSoS, serie k II), 1865.
24. Anders Åman, 1976, anger att läkartätheten minskade från att ha varit en
läkare på 102 patienter 1880 till att 1943 vara en på 242.
25. Det är lätt, skriver Beronius, att bortse från att ".. .kunskaper också utövar
betydande makt över innehavaren själv. Kunskaper - och inte minst vetenskap
ligt baserade yrkeskunskaper, som hos läkare, ingenjörer, socionomer, ekono
mer och andra utbildade akademiska experter - vilka är förbundna med speci
ella sätt att arrangera omvärlden på, fungerar disciplinerande på kunskaps
bärarens tänkande och handlande" (Beronius 1986:146, jfr. även Börjesson, 1994:
126).
26. Se till exempel Gadelius, 1900 och Svenson, 1904.
27. Indelningen efter symtom baserades i första hand på grad av oro. I princip
var avdelningarna ordnade i kategorierna orolig, halvorolig och lugn. På denna
indelning lades andra parametrar, t.ex. grad av snygghet, pålitlighet och arbets
förmåga. Först på 1960-talet började man mer systematiskt dela in patienterna
efter diagnos. Falbygdens sjukhus, öppnat 1961, var först med en sådan indel
ning. Särskiljandet av patienter efter klasstillhörighet motiverades vid 1800-talets mitt i medicinska termer. Att tvinga människor av bildad klass att beblandas
med och leva under samma villkor som underklassens människor antogs hin
dra läkeprocessen. De medicinska argumenten för ensådan indelning avklingade
vid sekelskiftet och 1907 togs den sista paviljongen för "bildade" patienter i
bruk vid Göteborgs hospital. 1916 fanns sammanlagt 166 l:a klassplatser vid
sex av de statliga hospitalen. Systemet ersattes 1931 av en uppdelning i rumsoch salspatienter. Fortfarande bestod således en viss hierarkisering av patien
terna med hänsyn till deras civila position, men den formulerades inte som tidi
gare i termer av klass och gavs inte någon särskild terapeutisk innebörd.
28. Sundsvalls sjukhus arkiv, arbetsordning vid Sidsjöns sjukhus.
29. Indelningen av tiden i bestämda intervall kan sägas vara en av grund
strukturerna för det moderna samhället och central princip för dess organise
ring och förhållande till tid. Grundprincipen för anstalternas dagordningar åter
finns såldes på en mängd platser där dagordningen motsvaras av t.ex. skolsche
man, arbetsordningar och fabriksreglementen.
30. RA, Bilaga till årsberättelse för Stockholms hospital 1864.
31. Denna reflexivitet ska enligt Rose inte begränsas till det sen- eller post
moderna samhället utan uppstår med den liberala styrningsformel som etable
ras på artonhundratalet och som karaktäriseras av ett kontinuerligt ifrågasät
tande av själva maktutövandet. "Liberalismen" skriver Rose, "konfronterar sig
själv med frågan varför utöva makt? - En fråga som leder till en kontinuerlig
kritisk granskning över de styrandes aktiviteter, utövad såväl av andra som av
auktoriteterna själva" (Rose 1995:51).
32. Axel Envall (1844-1921) tillträdde 1887 tjänstensom överläkare på Kristine
hamns hospital. Envall drev intensivt olika moderniseringsfrågor inom sinnes
sjukvården, bl.a. var han introduktör av sänglägesbehandling, översatte läro
böcker och experimenterade med olika "fria" vårdformer.
33. RA, Medicinalstyrelsens arkiv, E3 B:7, Reseberättelser nr 186, daterad den
31/11893.
34. Ibid.
35. Ibid.
36. Anton Nyström (1842-1931) riktade överhuvudtaget en grundläggande
kritik mot hospitalssystemet. Med begreppet hospitalism avsåg han att
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sinnessjukläkarna hadeen tendens att vilja sjukdomförklara och anstaltsbehandla
alla möjliga fall och varianter av egendomligt beteende. Han kritiserade psykia
trin för ett ensidigt biologisk-medicinskt synsätt och framhöll människans so
ciala väsen. Nyström betonade att själslidanden måste sättas i samband med
"sociala villkor, stora samhällsolyckor och kriser, bristande humanitet, ekono
misk nöd ..Under 1890-talet förde han en intensiv debatt med sinnessjukvård
ens företrädare. Sina ståndpunkter samlade han i Om sinnessjukdomar och sinnessjukvård (1895) som innehåller flera för tiden radikala förslag.
37. Enligt Rose är de gränsdragningsprocedurer som under 1800-talet allt ef
fektivare identifierade nya sociala problemgrupper oskiljaktiga från "the new
liberal thinking" och föreställningen om den fria medborgaren. Den som av olika
skäl inte kunde leva upp till frihetens sociala och moraliska villkor blir ett pro
blem som måste identifieras, förnekas friheten och eventuellt omhändertas för
korrigering (Rose 1999 b:254f).
38. Georg Schuldheis (1864-1909), började sin läkarbana på Uppsala hospital
1893, därefter bl.a. Medicinalråd och tf överinspektör för sinnessjukvården.
Schuldheis avhandling Om sinnessjuka fångar i Sverige under åren 1865-1894 hör
till den svenska rättspsykiatrins pionjärarbeten.
39. Modellen prövades bl.a. av Axel Envall på Kristinehamns hospital och vid
Piteå hospital.
40.1 Schuldheis byggnadsprogram för Säters hospital 1905 var 44 procent av
platserna placerade i öppna avdelningar. Andelen sänktes sedan till 39 procent.
41. Årsberättelser Säters hospital 1912-14. De begärda paviljongerna byggdes
1924. Motsvarande tillbyggnader uppfördes vid samma tid också vidbl.a. Väster
viks och Östersunds hospital.
42. Föreställningar om det "humana" har haft en särställning i sinnessjukvård
ens egenformulerade retorik och självbild. Varje reform har beskrivits i termer
av ökad humanisering och verksamheten har ofta framställts som en symbol för
humanitetens evolution i det moderna samhället. På 1840-talet beskrevs t.ex.
öppnandet av Vadstena centralhospital som "gränsen mellan barbari och hu
manitet" och när Sidsjöns sjukhus invigdes 1943 var det med epitet som
"humanitetens tempel". Ytterligare ett uttryck för denna retorik är namnet på
sinnessjukvårdspersonalens fackliga tidskrift Humanitet.
43. Fallet redovisas i BiSoS, serie KII, 1902, utlåtande no 10. Det var brukligt
att ett antal rättspsykiatriska fall som bedömdes som principiellt intressanta
årligen publicerades med journalutdrag i den officiella statistiken.
44. För män hade lösdriverilagen en tydlig försörjningsaspekt medan den i
fråga om kvinnor i första hand var en sedlighetslagstiftning som tillämpades
vid prostitution.
45. Sekulariseringen av kropp och sjukdom beskrivs av Turner, 1996, som en
komplex och motsägelsefull process som innebar att tolkningsramarna förflyt
tades från en religiös kontext till sekulariserad expertis under statens kontroll.
Samtidigt omvandlades religiösa moralföreställningar till sekulariserad veten
skap. "Religious beliefs and practices provide the starting point and the model
for activities which reappear in secular society under a new garb. Secularizaiton
thus involves mutation and reallocatin rather than decline and attrition" (Tur
ner 1996:208). I fråga om sexualmoral övertog 1800-talsmedicinen i allt väsent
ligt kyrkans traditionella ståndpunkter. Den som överskred moralens gränser
syndade inte längre mot gud, utan föregrep sig mot naturen och den biologiska
ordningen.
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46. Motsvarigheten inom denrättsliga processen är brottslingens erkännande
och korrelationen mellan ånger och prognos (Börjesson 1994:127 f). I modern
missbrukarterapi är bekännelsen, oavsett missbrukets art och karaktär, av grund
läggande betydelse (se t.ex. Rose 1999 a). Mats Börjesson hänvisar till Ilkka
Arminen, 1992, som i en artikel om anonyma alkoholister ger exempel på det
terapeutiska bruket av den självbiografiska bekännelsen och där varje möte med
inleds med att den enskilde inför kollektivet erkänner : "Jag är alkoholist". Se
också Goffman, 1983:110.
47. Östersunds sjukhus arkiv, journalarkivet, journal nr 10/15.
48. Dessa metoder fick aldrig annat än mycket marginell betydelse. Till skill
nad från anglosaxisk psykiatri fick det psykoanalytiska synsättet inget fäste inom
svensk sinnessjukvård. Till en del handlade det om vetenskapliga kontroverser.
Till exempel var Bror Gadelius starkt kritiskt till Freuds teoretiska arbeten (se
vidare Luttenberger 1989). En annan aspekt var av praktisk art. Psykoanalys
var dyrbar och tidskrävande och därmed svår att omsätta i anstaltssammanhang.
49. SOU 1958:38, s 63.
50.1952 hade psykiatriska försök gjorts med klorpromazin i Frankrike. Hös
ten 1953 började läkemedelsfirman Leo tillverka Hibernal, det första svenska
preparatet med klorpromazin. 1954 togs Hibernal i bruk vid de flesta sinnes
sjukhus och följdes snabbt av en rad nya preparat som Mopazin, Nozinan,
Serpasil och Truxal. Medicinkostnaden som dittills varit marginell inom
sinnessjukvården ökade snabbt och man talade om psykiatrins kemoterapeutiska
era. Här ska inte diskuteras medicinernas effekt, men uppenbart var att de på
verkade patienternas symtom. På femtiotalet var det dock långt i från alla in
tagna som behandlades med de nya preparaten. Tidigt konstaterades biverk
ningar som viktökning, darrningar, kroppsstelhet, motoriska störningar och ljus
känslighet. Den så kallade Hibernalhatten, en bredbrättad halmhatt till skydd
mot solljus att sätta på vid utomhusvistelse, tillhandahöllsav läkemedelsbolaget.
51. Årsberättelse Säters sjukhus 1960.
52. Årsberättelse Säters sjukhus 1960.
53. Termen gruppterapi kunde avse samtalsterapi med flera personer inblan
dade, men användes också för andra aktiviteter som utfördes i grupp. På S:t
Lars avsågs t.ex. att patienterna delades in i arbetslag som utförde vissa i förväg
bestämda sysslor. Samtalsterapi med en enskild patient benämndes ofta individualterapi. Ibland kallades samtalsterapi också för logoterapi.
54. Årsberättelse Falbygdens sjukhus 1964.
55. Årsberättelse S:t Sigfrids sjukhus 1966.
56. Årsberättelse Mellringe sjukhus 1966.
57. Se vidare Steinholz Ekekrantz, 1995, som påpekar att den systematiska
internaliseringen av institutionens språkbruk fungerar som en dold disciplinering: "När patienterna använder benämningar på sig själva som vårdbehövande,
vårdtagare och intagen har de anammat ett institutionsperspektiv" (Steinholtz
Ekekrantz 1995:149). Denna strävan att involvera den intagne i sin egen
behandlingsprocess återfinns i andra institutionella missanpassningsterapier.
Inom ungdomsvården talades t.ex. om att behandlingsprogrammet skulle ut
formas så att eleven bibringades "en känsla av att han själv så att säga arbetar
med i behandlingen" (SOU 1950:47).
58. Årsberättelse Falbygdens sjukhus 1964.
59. Sundsvalls sjukhus arkiv, PM rörande patientrådet vid Sundsvalls sjuk
hus psykiatriska kliniker, 1966.
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60. De av sjukhusledningarna initierade patientråden ska inte förväxlas med
den självständiga patientrörelse som tog form vid denna tid. 1967 bildades RMH,
senare RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa). Organisationen, som
bildats av patienter och anhöriga, var en renodlad intresseorganisation för
mentalsjukhusens patienter och hade lokalföreningar vid de olika sjukhusen.
Syftet var bl.a. att sprida information, öka de intagnas rättssäkerhet och medinflytande och föra en aktiv debatt om villkoren på sjukhusen. Förbundet var
medutgivare till Pockettidningen R som i en rad uppmärksammade nummer
utsatte den psykiatriska vården för hård kritik. Se t.ex. nr 21972"Ni är anhållen
för vård!", nr 1 1975 "Vårdad till vanvett", nr 2 1980 "Herre på Hispan".
61. Inspektion av Mariebergs sjukhus 13-14/10 1931.
62. Sinnessjukhuset kan i den meningen beskrivas som en serie av rum av
sedda för olika tillstånd. Cellen och senare isoleringsrummet var t.ex. särskilt
avsedda för att rumsligt avskilja och isolera en patient. I det anförda exemplet
från Marieberg är det troligt att ett ordinärt enkelrum togs i bruk för en kortare
stunds isolering. Se vidare Jönsson, 1998.
63. Årsberättelse Långbro sjukhus 1911.
64. Denna uppfattning om ensamhetens och cellvistelsens gynnsamma moral
påverkan låg till grund för 1840-talets fängelsereformer och införandet av mo
derna cellfängelser. Under 1900-talet har institutionernas bruk av isolerings
straffet diskuterats flitigt. Förutom inom fång- och sinnessjukvården diskutera
des bl.a. inom ungdomsvården huruvida isolering var ett lämpligt straff. I en
utredning rörande skyddshemmens verksamhet 1935 påpekades att isolering
var en straffåtgärd som skulle användas med stor försiktighet. I vissa fall an
sågs den ha skadligt inflytande, i andra fall menade utredningen att det var
välgörande för eleven att ensam "övertänka sitt olämpliga handlingssätt och
dess följder" (SOU 1935:64, s 34). Utredningen uppger vidare att man på flera
skyddshem benämnde isoleringsrummet för "besinningsrum".
65. Om cellen som straff, se Jönsson, 1998:192 f.
66. BiSoS, serie k II) 1902, utlåtande no 10, s 86-92.
67. Västra Marks sjukhus arkiv, journalarkivet, Fl A:64, no 39/43.
68. Se t.ex. Lundquist, 1960:208. "För varje patient uppgöres ett efter fallets art
avpassat behandlingsprogram, som man sedan försöker följa. I detta program
ingår även successivt stigande friheter och uppmuntran i form av s.k. frigång,
permission till hemmet och försöksvis ordnat arbete under s.k. utsträckt fri
gång."
69. BiSoS, serie KII) 1902, utlåtande no 10, s 90-91.
70. Årsberättelse 1956, Salberga sjukhus. Se vidare Eivergård, 2000:132 f.
71. "Anpassning", skriver Steinholtz Ekekrantz som tar utgångspunkt i inter
vjuer med patienter, "är den vanligaste strategin. Som nybliven patient undrar
man hela tiden över hur man ska vara för att personalen inte skall tycka illa om
en. Som patient utvecklar man en stor lyhördhet för vad som går för sig och
inte. Patienterna känner intuitivt att de måste anstränga sig för att anpassa sig
till rådande förhållanden" (Steinholtz Ekekrantz 1995:152).
72. Som exempel på sekundär anpassning anger Goffman, 1983:135 ff, hur
patienter gärna åtog sig uppdrag av något slag. I sjukhusledningens ögon fram
stod patienten som tjänstvillig och social, medan patientens syfte handlade om
att t.ex. komma ut från avdelningen en stund, få kontakt med patienter av mot
satta könet etc.
73. Årsberättelse 1960, Källshagens sjukhus.
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74. Östersunds sjukhus arkiv (Frösö sjukhus), journalarkivet, journal 10/20.
75. Skillnaderna mellan de olika kategorierna var både av materiell och social
art. På de oroliga avdelningarna var t.ex. möblemang och annan utrustning av
enklaste utförande, t.ex. serverades maten på plåttallrikar och åts med sked.
Möjligheterna till eget rum eller frigång var små. På en lugn avdelning fanns
strävan efter en mer "hemlik" miljö, patienterna fick mindre slitna kläder och
möjligheten att få enkelrum och frigång var större. Trängseln var också betyd
ligt mindre på lugna avdelningar som sällan hade fler än 30 patienter medan de
oroliga kunde hysa upp till 60 platser.
76. Goffman, 1983:110, talar i sammanhanget om mentalsjukhusets spegel
effekter där anstaltens"rent fysiska fakta används för att forma individens upp
fattning om sig själv".
77. Landsarkivet i Uppsala, Västra Marks sjukhus arkiv, journalarkivet Fla:68,
journal nr 10/44.
78. Kopplingen mellan underordning och frigång uttrycktes dock vanligen
mer eller mindre explicit. Här ett exempel från Västra Marks sjukhus där över
läkaren noterade i årsberättelsen 1933 att "som ett tecken på den tilltagande
anpassningen torde man kunna anse det faktum att antalet frigångare som vid
årets början utgjorde 18 vid årets slut stigit till 52."
79. Östersunds sjukhus arkiv (Frösö sjukhus), journalarkivet, journal 99 /34.
80. Det senare gällde framförallt kvinnliga patienter för vilka särskilda kurser
ordnades i ämnet. På t.ex. Sidsjöns sjukhus deltog 22 kvinnliga patienter i kur
sen "Fru Fräsch" 1962. På Beckomberga sjukhus noterades i årsberättelsen 1958
att omsorgen om utseendet var en del av det terapeutiska programmet: "Bety
delsen av skönhetsvård för kvinnliga patienter visar sig spela en stor roll för
deras mentala hälsa".
81. Vilket inte var självklart. Patienternas skobehov sköttes i första hand in
ternt genom sjukhusets egen skotillverkning.
82. Se t.ex. Frey Svenson, 1904: 20. Hemmet som en anstaltens prototyp åter
speglas också i att många institutioner som per definition inte är hem, namnges
som sådant; barnhem, skyddshem, sjukhem, vårdhem etc. och i ett närmast tid
löst ideal att ge institutionerna en 'hemlik' atmosfär.
83. Salberga sjukhus i Sala och Västra Mark i Örebro, i bruk 1930 och 1932,
båda i före detta trängkårskaserner, var de första helt könsseparerade sjukhu
sen och avsedda för det anstaltsvärldens restklientel som utmönstrats med di
agnosen asociala imbecilla. 1964 togs ytterligare ett enkönat sjukhus i bruk, Kar
suddens sjukhus utanför Katrineholm, avsett för svårskötta, manliga sociopater.
84. Jfr Bo Nilssons (1999) diskussion kring konstruktion av maskulinitet och
manliga ideal i rättspsykiatriska processer.
85. Årsberättelse, Birgittas sjukhus 1931.
86. Se vidare Goffman, 1983:161. Temat behandlas också Pockettidningen R
nr 3 1971, "Sex, ömhet, utarmning. Om människor på anstalt".
87. Den ovan behandlade sedlighetsproblematiken var särskilt framträdande
för det "asociala klientel" som vårdades på Västra Mark. I den kvinnliga
asocialiteten spelade sexuella normbrott en framträdande roll vilket var skälet
till att sjukhuset var enkönat. Ett annat skäl var att dessa kvinnor av sociala och
eugeniska motiv ej ansågs lämpliga att föda barn.
88. Västra Marks sjukhus, årsberättelse 1948.
89. Birgittas sjukhus, årsberättelse 1956.
90. Salberga sjukhus, årsberättelse 1938.
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91. Beckomberga sjukhus, årsberättelser 1957.
92. Efterkrigstidens programmatiska texter betonade starkt att mentalsjuk
huset skulle vara en behandlingsintensiv medicinsk inrättning, ett terapeutisk
samhälle där alla aktiviteter skulle äga rum och motiveras utifrån ett terapeu
tisk perspektiv. En följd var att en rad aktiviteter, varav många med lång tradi
tion inom sinnessjukvården, började att benämnas med ett medicinsk-terapeutiskt språkbruk. Förutom regimterapi, arbetsterapi, sysselsättningsterapi, socioterapi och psykoterapi rapporterade sjukhusens årsberättelser om miljöterapi (i
princip ett nytt begrepp för regimterapi), aktiveringsterapi, rörelseterapi (gym
nastik, fotboll, promenader, "ping-pong" mm), teckningsterapi, konstterapi, lek
terapi, kulturell terapi (kulturella studier och diskussioner) rekreationsterapi
("patienten tränas att vänjas vid den främmande omgivningen"), bildningsterapi
(dvs. studiecirklar), gruppterapi, samtalsterapi, ljus- luft- och klimatterapi (dvs.
utomhusvistelse), uteterapi (kunde avses arbete utomhus, t.ex. skogsröjning,
men också utevistelse i största allmänhet) och biblioterapi ("När en patient lå
nar en bok skickas ett skriftligt meddelande om bokvalet till avdelningsläkaren.
Bokvalet utnyttjas sedan i den individuella osv...."), individualterapi, insikts
terapi, gestaltterapi, stödterapi (samtal) och fysikalisk terapi (värme, infraröda
strålar, medicinska bad). När tv:n gjorde entré i slutet av 50-talet framhölls också
tv-tittande vara en del av sjukhusets terapeutiska arsenal: "Tv spelar viss roll
som psykoterapi." I Läkartidningen (nr 7,1955) hänvisades till erfarenheter från
England där tv-tittande påstod minskat åtgången av lugnande preparat. Lik
nande erfarenheter gjordes vid svenska mentalsjukhus några år senare.
93. Uppgifterna hämtade ur SOS Hälso- och sjukvård, Sinnessjukvården i ri
ket 1938 och Allmän hälso- och sjukvård år 1958.
94. Salberga sjukhus, sjukhuschefens/överläkarens arkiv.
95. Formulär för Social utredning vid Umedalens sjukhus, bilaga till årsberät
telse för 1943.
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Kapitel 3

Vetenskapens viktigaste medel
Arbete som disciplinär teknik
"Den som inte vill arbeta - eller heller inte kan
- mäste vara psykiskt defekt."
Modern svensk sinnessjukvård, 1949

Liksom den moderna människan föreställs vara en fri och autonom in
divid, föreställs hon också vara en arbetande varelse. Arbetet är i själva
verket en av grunderna för den liberala autonomin (jfr Rose 1999 b:254).
Den som av olika skäl inte arbetar, måste sänka sina anspråk på indivi
duell frihet. Vid sidan av rätten till frihet står plikten att arbeta.1
Michel Foucault talar i Vansinnets historia (1986) om gränsdragningen
mellan arbete och sysslolöshet som en av anstaltsinterneringens urprinciper. Vid sidan av de fattiga, de prostituerade och arbetsovilliga inne
slöts de vansinniga under 1600-talet i "det stora fördömandet av sysslo
lösheten" för att innanför anstaltens murar underkastas det obligato
riska arbetets regim. Vanvettet, skriver Foucault, börjar vid denna tid
för första gången att uppfattas utifrån ett etiskt fördömande av sysslo
lösheten (1986:68f).
En aspekt av arbetet är ekonomisk och säger att man måste arbeta för
sitt livsuppehälle. Människan som inte arbetar försummar inte bara sin
egen försörjning utan blir också en belastning för samhället i stället för
en möjlig tillgång.
En andra aspekt är moralisk. Arbete föreställs ha ett värde i sig. Det
är en aktivitet som danar, fostrar och förädlar människan. Denna syn på
arbetet återfaller på en lång kristen tradition om arbete till guds ära.2
Välkänd är Max Webers tes i Den protestantiska etiken och kapitalismens
anda och som hävdar ett nära samband mellan protestantisk asketism
och modern, kapitalistisk arbetsmoral. Den västerländska kapitalismen,
menade Weber, förenade den kristna tanken på arbetet som ett kall med
en modern ekonomisk rationalism. Ur denna förening växte en specifik
etik fram där arbetet blev en central symbol för det goda och rätta livet.
Att plikttroget utföra sitt arbete var ett värn mot synd och förfall, och
tvärtom, den som hänföll till lättja lät samtidigt sin själ exponeras för
allehanda moraliska laster. Denna tankefigur återfinns i flera av det ti
diga 1900-talets sedlighetsdiskussioner. Så menade till exempel Reglementeringskommittén 1907 att arbetsamhet befordrade såväl kropps
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lig som själslig hälsa, medan sysslolöshet på ett för både individen och
samhället skadligt sett förstärkte könsdriften.3
Zygmunt Bauman har i en essä diskuterat den moderna arbetsetiken
som ett närmast strategiskt program för att anpassa arbetsmoralen till
industrisamhällets villkor (Bauman 1999). De arbetsetiska principer som
så ivrigt torgfördes under kapitalismens framväxt introducerade en
lydnadsregim som avsåg att bryta ner det folkliga motståndet mot
fabriksarbetets villkor. Den arbetsetiska predikan räckte långt, menar
Bauman, men var ändå otillräcklig och krävde därför komplement av
andra,
...mer påtagliga påtryckningsmedel, såsom tvångsin
tagning, vägran att ge understöd utanför fattighusen och
till slut hotet om kroppsliga bestraffningar. Predikandet av
arbetsetik förutsatte ett moralisk val; arbetets praktik
reducerade eller avskaffade valet helt och hållet och sökte
se till att föremålen för praktiken skulle bete sig som om de
hade omvänts, oavsett om omvändelsen var uppriktig eller
ej (Bauman 1999:34).4
Men arbetet har inte bara framställts som en moralisk dygd och en eko
nomisk nödvändighet. Ett kraftfullt argument för det moderna samhäl
lets arbetsordning har dessutom tagit utgångspunkt i en biologisk kon
text där arbetet framställts som en i människans natur nedlagd drift.
Ovilja till arbete har i medicinska sammanhang kommit att framstäl
las som ett patologiskt drag och ett uttryck för en anomali i den enskilde
människans konstitution. Lättja, skrev till exempel socialläkaren Gun
nar Inghe i en utredning 1949,5 är ett karaktäristiskt symtom vid en rad
psykiska sjukdomstillstånd. Omvänt har viljan att arbeta omtalats som
en av den sunda, vuxna människans allra starkaste drifter. Vem är fris
kast - dagdrivaren eller den idoge arbetaren frågade sig en ledande
svensk arbetsterapeut på 1940-talet för att själv leverera det självklara
svaret -en frisk människa arbetar (Ramberg 1948:283).
Därtill har arbetet kommit att utgöra ett alldeles centralt mått i det
moderna västerländska samhällets sätt att mäta människan. Får vi pa
tienterna att arbeta, skrev sinnessjukläkaren Mikael Söderström, så för
ändras samtidigt vårt sätt att värdera dem, de får ett "personligt värde
för oss och upphöra att vara blotta nummer i ledet" (Söderström
1934:75).6 Patienten ska arbeta, tycks Söderström vilja säga, för endast
på det sättet kan han eller hon återupprätta sin individualitet och bli en
hel människa. Alternativet var att förbli overksam och därmed också en
ofullständig individ, ett nummer i ledet.7
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Sammantaget bildar dessa perspektiv - ekonomiska, moraliska och
biologiska - på arbetet och den arbetande människan ett förhållande
där arbete framstår som människans normaltillstånd, något som blivit
så självklart och förankrat i den moderna samhällets föreställningsvärld
att det är svårt att se hur det skulle kunna ifrågasättas.
Med samma självklarhet tog arbetet plats i de moderna anstalterna,
på vissa i termer av straff och tvång, på andra som korrektionsmedel
och behandling. Oavsett om det officiella uppdraget varit att straffa el
ler behandla, har det funnits - och finns fortfarande - en djup tilltro till
arbetets förmåga att styra in människan på socialt önskvärda banor.8 I
den psykiatriska retoriken var arbetet dessutom en medicinsk terapi,
det vill säga en behandling som ordinerades av läkaren för att åstad
komma en förändring hos patienten.
Terapi, behandling, innebär i en grundläggande mening att förändra
och för att detta överhuvudtaget ska bli aktuellt krävs att egenskaper
har identifierats som bör korrigeras. Därmed är behandlingssituationen
nära förbunden med föreställningar om normalitet, den har att göra med
antaganden om vad som anses vara människans naturliga, rätta, nor
mala och därmed också eftersträvansvärda egenskaper.
I detta kapitel är avsikten att beskriva och analysera arbetet som ett
redskap i konstruktionen av social normalitet på sinnessjukhuset. Den
övergripande tanken är att se arbetet som en liberal form av maktutöv
ning. Å ena sidan handlade det om att inordna och styra patienten till
ett visst beteende, å andra sidan kopplades detta beteende intimt till
föreställningar och praktiker som har med individens autonomi och
patientens möjliga friheter att skaffa; arbetet som ett redskap för regle
rad frihet. Min avsikt är också att se arbetet som ett prisma där sociala
och medicinska perspektiv på människan sammanstrålar.
Tre teman kommer att stå i förgrunden. Det första rör arbetet som
terapeutisk metod. Hur såg psykiatern på arbetet som behandlings
redskap? Hur och med vilka avsikter användes det som behandling på
sinnessjukhuset? Det andra temat rör arbetets normativa funktion, det
vill säga frågor kring hur arbetet bildar modell för det normala och hur
bedömningar av den enskilde patientens arbetsförmåga vävs in i gräns
dragningen mellan friskt - sjukt, asocialt - socialt, abnormt - normalt,
etc. Ett tredje tema betraktar arbetet ur vad som kan kallas ett anstaltstekniskt perspektiv. Bortom alla terapeutiska ambitioner var det ett medel
för att skapa och upprätthålla ordning och utöva kontroll över de in
tagna, och i denna egenskap en aktivitet kring vilken anstaltens dagliga
rutiner kom att organiseras.
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Sjukhuset som arbetsanstalt
Den svenska sinnessjukvården var under första delen av artonhundra
talet måltavla för en hel del kritiska synpunkter. Hospitalen, drygt tio
till antalet och med sammanlagt omkring 1.000 patienter, uppfyllde en
ligt kritikerna inte ens lågt ställda krav på hur en modern anstalt borde
se ut. Flera svenska läkare hade besökt sinnessjukanstalter på den euro
peiska kontinenten och där mött en verksamhet som huserade i nya,
moderna byggnader och som organiserades efter medicinska principer.9
På hemmaplan var läget annorlunda. Magnus Huss,10 en av det samtida
medicinska etablissemangets centralgestalter, menade att det är "verk
ligt påkostande för en svensk att, på tillfrågan, inför utländningen göra
reda för huru vi hafva det" (Huss 1853 b:l).
I flera europeiska stater var sinnessjukvården en del av 1800-talets
nationella projekt och i retoriska sammanhang sågs vården av sinnes
sjuka som ett mått på hur långt nationen hade nått inom kulturens, veten
skapens och inte minst, humanitetens område.11 Sverige, menade Huss
och en handfull andra aktörer i frågan, hade hamnat på efterkälken i
denna så viktiga angelägenhet. I jämförelse med kontinentens sinnes
sjukhus framstod de svenska som hopplöst föråldrade och var enligt
Huss mer att likna vid gamla försörjningsinrättningar än medicinska
kuranstalter.
I skottgluggen för kritiken stod Danvikens hospital och dårhus
inrättning i Stockholm, en anläggning som tagits i bruk på 1500-talet. På
1800-talet framstod anstalten som ohjälpligt obsolet och Huss hävdade
att Danviken var den allmänna inrättning i hela Europa som sämst tjä
nade sitt ändamål. Hans lista över anstaltens brister var lång. En spring
ande punkt rörde den oordnade beblandningen av de intagna; kvinnor
hystes med män, lugna patienter med oroliga, osnygga delade rum med
renliga, bildade med obildade - allt i en okontrollerad och svåröverskådad blandning. Kvinnan av klass, klagade Huss, tvingades leva med
den som "förr tillhört samhällets afskum" (Huss 1853b:6). Lokalerna
var de mest ändamålsvidriga som tänkas kunde; trånga, mörka, fuktiga
och en labyrintisk planlösning som omöjliggjorde övervakning och den
sortering av de intagna som modern sinnessjukvård krävde.
Den allvarligaste bristen var emellertid att de intagna undanhölls den
behandling som den samlade medicinska vetenskapen och erfarenhe
ten visat vara den effektivaste för vansinnets bekämpande och för åter
ställandet av den sinnessjukes hälsa - arbetet.
Resorna i Europa hade fört svenska läkare i kontakt med den vård
som praktiserades på samtidens modernaste sinnessjukhus. Vare sig
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färden gått till Holland, Tyskland, Schweiz, England eller Frankrike var
rapporterna i detta avseende samstämmiga.
Berlin, Tyskland, 1819. Läkaren Carl-Johan Ekström rapporterar från
sinnessjukavdelningen vid Charitésjukhuset i Berlin. De sinnessjuka
patienternas tillvaro är ordnade efter ett strikt dagschema. Det vikti
gaste inslaget i behandlingen är att sätta de sjuka i arbete inom anstal
ten.12
Paris, Frankrike, 1847. Överläkaren vid centralhospitalet i Vadstena,
Lars-Magnus Hjertstedt, besöker det gigantiska Salpétriére-hospitalet i
Paris med en befolkning på över 5.300 personer. Han visas runt av den
framstående psykiatern Falret som omtalar att arbete och sysselsättning
är hospitalets viktigaste behandlingsmetoder för de sinnessjuka. "Ing
enting, anser Falret mera skadligt än sysslolöshet och lättja" noterade
Hjertstedt i sin anteckningsbok.13
Nancy, Frankrike, 1853. Magnus Huss visas det nyuppförda hospitalet
Maresville med plats för 1.200 patienter. Med egna ögon kan han se vad
arbetet gör med de intagna. "Det var märkvärdigt att påse huru andäktigt
och ihärdigt dessa sinnessjuka arbetade: somliga höggo sten, andra be
redde murbruk, andra gräfde, andra körde grus m.m., allt under den
största ordning" (Huss 1853 a:3). Huss rapporterar att vanan att arbeta
trängt så djupt i den sjuke att olydnad bestraffades med en kortare tids
arbetsförbud, ett straff som uppgavs vara både plågsammare och effek
tivare än indragen matportion. Jag såg en patient, skriver Huss, som för
en förseelse skulle skickas tillbaka till avdelningen, "falla på knä och
bedja att få stanna qvar hvid arbetet" (Huss 1853 a:4).
Samma budskap förmedlades från mönsteranstalten Sonnenstein ut
anför Dresden, från The Retreat utanför York, från S:t Luke i London,
från anstalterna Illenau, Stéphansfeld och från flera andra håll. Överallt
där vården av sinnessjuka lagts under medicinsk flagg hade arbetet ta
git plats som den viktigaste behandlingsmetoden. Magnus Huss kunde
i slutet av 1850-talet summera de internationella erfarenheterna.
.. .af alla medel, som vetenskapen besitter i och för sinnes
sjukes återställning till helsa, är arbete och sysselsättning
det vigtigaste, det kraftigaste och i synnerhet för det man
liga könet, lantbruksskötsel (Huss 1853 a:16).
De svenska hospitalen saknade med något undantag14 möjligheter att
systematiskt sätta de intagna i arbete. Överstyrelsen för sinnessjukvården
klagade 1861 över förhållandena och hävdade att flertalet svenska hos
pital därmed inte kunde anses motsvara sin uppgift som kuranstalt, utan
snarast verkade "i strid med detta ändamål, derhän att eljest möjligtvis
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botliga sjuka inom dess murar blifva obotlige".15 Arbetet, stod det allt
mer klart för 1800-talspsykiatern, var vägen till bot och bättring medan
sysslolösheten obönhörligen pekade mot det bottenlösa vansinnet.
Förhoppningar om friskhet
Till följd av kritiken mot Danviken beslöt riksdagen att ett nytt hospital
skulle byggas i Stockholm. Den nya anstalten stod klar hösten 1861 och
i november flyttades hundra patienter från det gamla Danvikshospitalet
till det nya Stockholms hospital,16 uppfört på ett fortfarande lantligt
Kungsholmen. Danviksläkaren Carl-Ulric Sondén noterade att vagnarna
med hospitalsdårarna inte väckte någon större uppmärksamhet då de
rullade genom Stockholms gator. Flera av patienterna hade nyligen haft
våldsamma utbrott, antecknade Sondén, men alla höll sig lugna under
resan. En anledning menade han var att resan i sig varit en upplevelse,
men också att patienterna fått extra kaffe och klätts i nya, fina kläder
inför att de skulle kliva in i det nya hospitalet. Men först och främst
tolkade Sondén patienternas lugn som ett utslag av "de nyvaknade för
hoppningar om friskhet" som så hårt knöts till flytten från det gamla till
det nya. Det var inte bara vården och sjukhusbyggnaderna som blev
moderna med denna flytt, tycktesSondén vilja säga, utan den skrangliga
resan från Danviken till det nya hospitalet förvandlade samtidigt det
gamla, hopplösa dårhushjonet till en modern patient med god prog
nos.17
I allt väsentligt var den nya anstalten det gamlas motsats och upp
fyllde samtidens alla fordringar på ett medicinskt sinnessjukhus. Pa
tienterna fördelades på olika avdelningar efter kön, klass och tillstånd
och de hygieniska anordningarna beskrevs som de modernaste i landet.
Inte minst tillgodosåg det nya sjukhuset kravet på arbetsmöjligheter
för de intagna. Här fanns landområden till jordbruks- och trädgårdsan
läggningar och i källarvåningar och ekonomibyggnader låg verkstäder
av olika slag; snickeri, glasmästeri, skrädderi, skomakeri, målarverkstad
etc. Övervåningen i den stora sjukhusbyggnaden inreddes med arbetssalar där kvinnliga patienter sysselsattes med sömnad, vävning, kardning och andra textila arbeten. Inne på avdelningarna användes korri
dorer och dagrum till samma ändamål. Hospitalets överläkare Wilhelm
Öhrström rapporterade 1867:
Manliga patienter har sysselsatts med snickeri, skomakeri,
skrädderi, tapetsering, måleri och mureriarbeten, med
vedsågning och vedtransport, med mangling och andra
tvättgöromål, som biträden åt personalen vid mathämtning,

101

renhållning av promenadgårdarna, sjukrum och andra
lokaler samt under de mildare årstiderna med gårdsplan
teringar, grusning, plantering och skötsel av häckar, buskar,
träd och blommor, dikning och höbärgning. Vintertid med
snöskottning.
De kvinnliga patienterna har sysselsatts med spånad,
tvinning av bomulls- och ullgarn, med stickning och stop
pning av strumpor, klädsömnad, bandvävnad, plockning
av ull, stärkning och strykning av kläder åt de sjuka. Därtill
skurning, städning och annan renhållning.
Av hela antalet sjuka i 2:a och 3:e klass (210 st) har 131
eller 61 procent tilldelats arbete. Som ersättning och upp
muntran för arbetet har de tilldelats extra aftonvard samt
kaffe och snus. Kontanter har ej utdelats.18
Med Stockholms hospital som förebild anpassades övriga anstalter ef
terhand till en vård baserad på att patienterna sattes i arbete. Verkstäder
inrättades och åkermark köptes in för att bereda jordbruksarbete åt
manliga patienter. Åt kvinnorna ställdes särskilda arbetssalar i ordning
och inne på avdelningarna placerades sy- och vävstugor. De nya hospi
tal som togs i bruk var i praktiken stora arbetsanstalter. Kristinehamns
hospital, för att ta ett exempel, stod färdigt 1887 och rymde ett jordbruk
med komplett djuruppsättning.
Många patienter sysselsattes därtill i den dagliga sjukhusdriften. Såväl
män som kvinnor sattes att städa, tvätta, i handräckning, köksarbete
och hushållsarbeten. För männens del tillkom ett omfattande utomhusarbete som bestod av allt från dikesgrävning, krattning, vedhuggning
till transporter av olika slag.
En hög andel arbetande patienter signalerade att sjukhuset bedrev
en modern vård efter vetenskapliga principer. Till skillnad från ett inte
allt för avlägset fordom kunde överläkaren vid Vadstena hospital 1879
rapportera att arbete och flit numera präglade anstaltstillvaron för de
flesta patienter.
Arbete och kroppslig sysselsättning, desse vid sinnessjukes
behandling vigtige faktorer, fortgå inom asylen med oför
minskad nit, men icke enbart till följd af det höga sjukantalet
som här vårdas, utan fastmer genom väl ordnade arbets
lokaler och lämplige methoder har man lyckats högt
uppdrifva arbetsfliten vid Wadstena hospital, der fordom
dags, jag minnes det väl, patienterna merendels tillbragte
sin tid i overksamhet och lättja.19
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Arbetet var, till skillnad från övriga behandlingsåtgärder, möjligt att mäta
och uttrycka i sifferform. I anstaltsbyråkratin omvandlades patienter
nas dagsverken till tal, tabeller och procentsatser vilka blev viktiga, kan
ske de viktigaste, måtten på behandlingens kvalitet och resultat.
Norm och bot
Arbetet inrättade en egen demografi på anstalten. Det klöv de intagna i
två patientkategorier - arbetande och sysslolösa. Tudelningen mellan
arbete och sysslolöshet var också central i bedömningen av den enskilde
patienten. Ett utdrag ur en journal20 förd över en trettioårig man som
uppgavs ha "olust för arbete, men begär efter brännvin och samlag" vid
Stockholms hospital på 1870-talet får belysa hur denna gränsdragning
var ett verksamt element i psykiaterns sätt att betrakta och bedöma sin
patient.
Omgående efter intagningen hade patienten satts i arbete. Först ut
omhus, sedan i sjukhustvätten och på vedbacken. I journalen beskrevs
han ömsom vara flitig, ömsom lat och vid något tillfälle "alldeles omöj
lig till arbete". Under vissa perioder var arbetsförmågan det enda som
egentligen intresserade läkaren. Följande utdrag sammanfattar ett halv
års journalanteckningar 1874.
31/5:12 arbetsdagar.
30/6: 3 arbetsdagar.
31/7: 9 arbetsdagar.
30/ 8:10 arbetsdagar.
30/ 9:13 arbetsdagar.
Dessa noteringar refererar till arbetet som ett normalförhållande och
markerar en skarp gräns mot sysslolösheten. De dagar patienten inte
arbetat upphör att existera och blir till icke-tid. Sysslolösheten är out
sagd, men samtidigt tydligt avgränsad och problematiserad.
Officiellt var det i egenskap av botemedel som arbetet tog plats på
1800-talets sinnessjukhus. Det härskade genom terapeutiska dekret och
administrativa rutiner och det kom snart att bli en både praktisk och
ekonomisk förutsättning för att anstalterna överhuvudtaget skulle fung
era. Arbetets särställning markerades av att vara den enda behandling
som reglerades juridiskt. 1858 års sinnessjukstadga (SFS 1858:50) fast
slog att hospitalet var skyldigt att bereda de intagna lämpligt arbete "så
väl inomhus som i fria luften".21 När stadgan reviderades 1879 precise
rades att arbetet skulle utföras för anstaltens räkning. Hospitalets skyl
dighet att, som det uttrycktes, bereda patienten "förmånen" att arbeta
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åt anstalten, motsvarades av den intagnes skyldighet att utföra det ar
bete som anvisades;"enär sysselsättning och arbete äro nödvändiga vill
kor för helsans återvinnande eller förbättring är hvarje sjuk äfven skyl
dig att fullgöra de arbeten och förrättningar dem kunna uppdragas".221
1886 års reviderade stadga hette att patienten utan "gensägelse" skulle
utföra anvisat arbete.
På lokal anstaltsnivå framfördes arbetets budskap via de dagordningar
och scheman som dikterade sjukhusdagen. Dagordningen vid Stock
holms hospital 1864 angav följande normalarbetsdag: "kl. 9. f.m. börja
de sjuka sina arbeten, som fortgå till kl. 12...[...]...kl. 1/22 till 2 (bero
ende av årstid) börja arbetena åter och, under utdelande af kaffe och
aftonvard kl. 4 , fortgå till kl. 5 å 6, då de sjuke återföras till afdelningarne.. .".23 För över hundra år framåt skulle patientens normaldag,
den anvisade sjukhusdagen, förbli en dag av arbete.
Men botade arbetet? Uppfylldes de förväntningar som vid arton
hundratalets mitt ställts på det moderna sinnessjukhuset i allmänhet
och på arbetet i synnerhet? Ja, i en mening kunde arbetet kanske sägas
resultera i ett slags bot, givet att den hälsa som ställdes i sikte inte över
förs till vår tids uppfattning om friskt och sjukt. Idag är det svårt att
frigöra föreställningen om bot från den drabbades egen, subjektiva upp
levelse. 1700- och 1800-talens sjukdomsföreställningar var, åtminstone
delvis, av annat slag. Gränsen mellan friskt och sjukt hänvisade i högre
grad till förmågan att arbeta än till individens erfarenhet av smärta, li
dande eller välbefinnande. Ur ett sådant perspektiv var visad arbets
duglighet ett friskhetstecken. Den som lämnade hospitalet i försörjningsdugligt skick, var då i någon mening förbättrad, rent av botad.24
Samtidigt stod det klart, även med dåtida ögon, att sinnessjukvården
inte var någon läkekonstens triumf. Nya och större anstalter till trots sinnessjukhusen var till bredden fyllda av patienter som betraktades
som obotliga. "En sådan mängd kroniska, obotliga fall har hopats att
tillståndet hvid detta hospital blifvit rent af olidligt", klagadesfrån Stock
holms hospital endast några årtionden efter öppnandet.25
Mot slutet av artonhundratalet omtalades arbetet allt mer sällan i ter
mer av botemedel. Sekelskiftets biologiskt orienterade sinnessjukläkare
menade förvisso att arbete i en allmän mening var välgörande, det sking
rade sjuka tankar och fördröjde det psykiska förfallet, men det fram
ställdes inte vara någon vansinnets underkur. Förbättrades eller tillfrisk
nade patienten var det inte läkarens verk utan "naturen själf" som gri
pit in via "den själfläketendens som finns hos varje lifsduglig organism"
påpekade Frey Svenson i början av 1900-talet. Läkaruppgiften bestod i
att anpassa anstaltens miljö och levnadsordningar så att naturens
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läkeprocesser hjälptes på traven, dvs. att skapa "villkor under hvilka
denna själfläketendens bäst förmår utöfva sina verkningar" (Svenson
1904:18).

Arbetets ära, sysslolöshetens skam
Om nu arbetet inte var det botemedel man förväntat sig i mitten av 1800talet - vad gjorde det då på 1900-talets sinnessjukhus? Hur kommer det
sig att arbetets grepp inte bara bestod, utan blev fastare och hårdare om
den sinnessjuke patienten?
Kanske bör man närma sig frågan från det motsatta hållet, från sysslo
löshetens synpunkt. Varför så viktigt att sätta patienten i arbete - jo,
därför att sysslolösheten var den stora faran. Och dess problematik var
densamma på anstalten som utanför. Var än sysslolösheten tilläts breda
ut sig, ansågs den bidra till social oordning och en asocial människo
produkt, en karaktär van vid ett lättjefullt och parasitärt leverne; lösdrivaren, dagdrivaren, den arbetsovillige. På sinnessjukhusen talades
om "anstaltsartefakten", en patienttyp som förstod att utnyttja anstalt
ens möjligheter till en bekväm och lättjefull tillvaro.
Sysslolöshetens problematik delade sinnessjukhuset med samhället
utanför dess grind och därtill med en rad av andra människobehandlande institutioner; fängelset, tvångsarbetsanstalten, tukthuset,
alkoholistanstalten, skyddshemmet, korrektionsanstalten, arbets
stugorna för barn; gemensamt för alla var kampen mot sysslolösheten.
Arbetet på sinnessjukhuset skiljer sig dock i ett avseende från andra
anstalter - här gavs det en uttalad medicinskt betydelse. Ändock är lik
heterna påfallande. Oavsett vilken anstaltstyp det rörde sig om gavs
arbetet det dubbla uppdraget att förändra de intagnas sociala beteende
och på samma gång vara ett redskap för ordning inom inrättningen.26
Samtidigt som arbetet skulle göra något med den enskilde patienten
- "omskapa den till synes djupt förslöade till en nyttig arbetsmänniska"
(Gadelius 1924:276) - skulle det också strukturera mängden av kroppar
och aktiviteter och därmed bringa reda i den hop av människor som
vistades på sinnessjukhusens avdelningar. Arbetet var på samma gång
ett moraliskt program och en teknik att hantera och gruppvis styra män
niskor. Det första var den uttalade och officiella terapeutiska ambitio
nen, det senare en nödvändig och eftersträvansvärd effekt. Till detta ska
fogas att de intagnas arbete spelade en väsentlig roll för att hålla nere
anstalternas driftskostnader.
Arbetets grundläggande moral var enkel och handlade om det goda
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och rätta i att arbeta. Samtidigt rymde det också finare meddelanden
där samhällets klass- och könsordningar framställdes som naturliga och
självklara normaltillstånd. Kvinnor skulle fostras till kvinnlighet genom
hemorienterade sysslor som hushållsarbete, sömnad och vävning medan
männen idealt fostrades till män genom kroppsarbete och hantverk. Den
i samhället rådande arbetsfördelning mellan könen accepterades på ett
självklart sätt som naturlig och medicinskt korrekt.
På samma sätt som arbetet skilde könen åt, skulle det hålla patienter
av olika klass från varandra. Carl-Ulric Sondén skrev i sitt program 1847
att "det förstås af sig sjelf att de af den bildade klassen måste hafva
annan sysselsättning än de af den obildade.Då de förra t.ex. sköta
blommorna i trädgården, gräfva de andre på åkerfälten.. ."(1847:37). Den
bildade klassen skulle sysselsättas, inte sättas i arbete eller avkrävas pre
stationer för anstaltens räkning, eftersom kroppsarbete stod strid med
den bildade människans habitus. Sondén föreslog läsning, musik och
teckning som lämpliga sysslor.
Den relation mellan kropp, klass och medicinsk terapi som uttryck
tes i detta program var således motsägelsefull. Om arbete var den
effektivaste behandlingen, varför sattes då inte alla sjuka, även de av
bildad klass, i arbete? Svaret kan sökas i samtida klassretorik och före
ställningar om klassernas grundläggande annorlundahet. Arbetsovillig
het var t.ex. ett lyte som var omöjligt att tillskriva en person i överklas
sen. I fråga om klassernas förhållande till varandra reproducerade
hospitalets medicinska ordning de villkor som var rådande i samhället.
Detsamma gällde könens ordning, men där kunde praktiken tydligare
förankras i samtidens medicinska vetande om könens olikheter.
Modernitetskritik
Samtidigt som arbetet på sinnessjukhuset förmedlade betydelser av kön
och klass var det också en modernitetskritisk praktik. Inom läkarkåren
fanns en utbredd övertygelse om ett samband mellan den tilltagande
industrialiseringen och urbaniseringen och sinnessjukdomarnas tillväxt.
"Stadslifvet predisponerar till sinnesrubbningens framkallande vida
mäktigare än lefvnaden på landet, ungefär i förhållande tre till ett", kon
staterade de medicinska myndigheterna 1870.27 Professor Nils Gustaf
Kjellberg vid Uppsala hospital såg hur en smygande psykisk sjuklighet
grep sig an ungdomen i städerna. Och i sin egen universitetsstad kunde
han urskilja studenterna som en särskilt hotad grupp, ofta drabbade av
karakteristiska symtom som yrsel, trögtänkthet och stor mattighet. In
tellektuell överansträngning och levnadsvillkor alltför avlägsna från de
för svensken naturliga, antogs vara huvudskälet (Kjellberg1869).28 Fem
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tio år senare fastslog stockholmspsykiatern Viktor Wigert att man otvi
velaktigt "träffar på flera sjuka allt eftersom befolkningstätheten stiger,
ett förhållande som kulminerar i storstädernas produktion av psykiskt
sjuka" (Wigert 1924 b:12).
De moderna fabriks- och industrimiljöerna hade en given plats i de
hotbilder som målades upp. Fabriksarbetarna var, menade den tyske
läkaren Alfred Hegar, tillsammans med dem som arbetade i andra stads
näringar, oftare drabbade av sinnessjukdomar än bönder och hantver
kare (Hegar 1895:11). I Sverige hävdade hospitalsläkaren och sedermera
chefen för Rasbiologiska institutet Herman Lundborg att urbaniseringen
påskyndat den negativa degenerationsspiralen och föreslog att staten
som motvikt mot den folkhälsofientliga industrialismen uppförde
mönsterhem på landsbygden. Visionen var att befolkningen målmed
vetet vandes vid ett enkelt och arbetsamt levnadssätt och att urbanise
ring och landsbygdens avfolkning hejdades samtidigt som industri
samhället hölls på avstånd (Lundborg 1922).29
Problematiseringen av staden och det moderna gav arbetet på anstal
ten ytterligare en moralisk dimension. I praktiken kom sinnessjukhuset
att upprätta ett värn mot den urbana miljön och det moderna arbetsli
vet. Fabriksarbetet stängdes ute, inte bara för dess eventuella farlighets
skull, utan för att det saknade de nödvändiga moraliska kvaliteterna.
De lantliga och förindustriella sysslorna däremot, antogs sätta patien
ten i förbindelse, inte bara med en moraliskt stärkande och i grunden
"naturlig" miljö, utan också med ett arbete som var oanfrätt av vad vi
med Marx kan benämna för fabriksarbetets alienationstendens. Där fa
briken förfrämligade arbetet, syftade anstalten till det motsatta, till att
sammanföra människan med arbetets inre moraliska värden. Det for
drade att arbetsprocesserna i sig själva kunde tillskrivas dygder som flit
och tålamod samtidigt som de gav utövaren känsla av tillfredsställelse,
men inte av det snabba, omedelbara och förgängliga slaget. De lång
samma resultatens arbete - den långa tiden mellan sådd och skörd, det
eviga upprepandet av vävstolens rörelser - skulle tränga in arbetets
sanna moral med en kraft långt starkare än vad det målrationella och
instrumentella industriarbetet någonsin mäktade. I detta avseende är
sinnessjukhuset ett uttryck för modernitetens paradoxer. Å ena sidan är
det ett i grunden modernt projekt, å andra sidan ryms i dess praktik en
inneboende kritik mot det moderna samhället (jfr Eivergård 1996, Jöns
son 1998).
Men för att det moraliska budskapet överhuvudtaget skulle få möj
lighet tränga in i patienten förutsattes att denne styrdes bort från
sysslolösheten och in i arbetets gemenskap. Hur gick man tillväga? Några
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nedslag i 1910-talets sinnessjukhus får leda in i den medicinska kampen
mot lättja och onytta.
Strid mot sysslolösheten
Den 27 maj 1911 på Härnösands hospital. I arbetarkvinnan Charlotta
Anderssons journal30 sammanfattar överläkarens dagens behandlings
insatser.
Med vävningen tog det snart slut; idag vid ronden låg hon
framstupa över väven och kunde inte förmås till att fortsätta
med densamma. För att icke genast uppgiva bemödandena
att få henne i något slags arbete fördes hon med mycken
möda (på grund av hennes motsträvighet) till en spinnrock,
som hon verkligen trampade några varv, tvinnade ihop ett
stycke garn. Men sedan var det stopp. Under tiden yttrade
hon inte ett ord, gjorde ansatser till att gråta, men farm väl
även det för mödosamt och var sedan som ett beläte.
En vecka senare noteras att patienten "åter frestas till att arbeta". Hon
fördes dagligen från sin avdelning till arbetssalen men något egentligt
arbete blev inte utfört. Den 25 juni antecknas att sjukhuset "nödgas av
stå från den ljusa förhoppningen att se henne i någon nyttig sysselsätt
ning". Man gav upp, men inte definitivt. På avdelningen gjordes med
jämna mellanrum försök att få Charlotta Andersson att utföra enklare
handarbeten.
Året efter, 1912, på det alldeles nyöppnade Säters hospital. Överlä
kare Erik Göransson anger i sin årsrapport att 29 procent av de manliga
och 42 procent av de kvinnliga patienterna arbetar regelbundet (skillna
den förklarades med att kvinnorna handarbetade under sängläges
behandlingen). Andelen arbetande kunde och borde öka, menade Gö
ransson. Endast de som uttryckligen ville arbeta var sysselsatta. Resten
var, och tilläts vara sysslolösa. Mot dessa, de slöa och overksamma skulle
Göransson komma att rikta särskilda insatser.
Lokaler utrustade för arbetsfostran ställdes i ordning på de så kal
lade slöavdelningarna och en särskilt skolad arbetsledarinna anställdes.
Tiotalet patienter i taget bearbetades på varje avdelning. Avsikten var
att lära dem att arbeta; och då inte främst arbetets teknik - hur man
"gör"- även om denna aspekt inte var oviktig, utan i dess ordning, i
vanan och det naturliga i att arbeta.
Överinspektör Alfred Petrén rapporterade entusiastiskt från sitt be
sök vid anstalten i juni 1914:
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Följande olika slag av arbeten hade sålunda av denna
[arbetsledarinnan, min anm.] blivit igångsatta, nämligen:
bindning av klädkorgar, pilkorgar, bänkmattor och häng
mattor, bastarbeten (dörrmattor, skurmattor, tofflor) hatt
sömnad, lövsågning, läderplastik och målning, och nu
skulle även börjas med flätning av korgstolar och tillverk
ning av anteckningsböcker. Vid mitt besök voro ett tiotal
patienter här sysselsatta med förfärdigandet av stråhattar,
varav beställning gjorts en masse från ett par andra anstal
ter.
Överläkaren framhöll, att åtskilliga av de här sysselsatta
patienterna säkerligen aldrig skulle ha blivit arbetsdugliga
om de ej på detta sätt från början fått ledning av en för
uppgiften särskilt utbildad person; många av dessa hade i
övrigt, sedan de lärt sig att på egen hand utföra sitt arbete,
fått fortsätta med detta å dagrummen i de övriga småpaviljongerna, där de bodde, för att i nämnda arbetsrum lämna
plats till andra, som kunde antagas vara i någon mån mot
tagliga för återuppfostran till verksamhet.31
I sjukhusets årsberättelse skrev överläkare Göransson att varje till nytta
omvandlad patient var ett vårdmässigt och ekonomiskt framsteg.
1915, Kristinehamns hospital. Överläkare Edvard Vestberg noterade
att andelen arbetande patienter ökat år från år -1912,1913,1914,1915 tack vare ett systematiskt bekämpande av sysslolöshet och onytta.32
Influenser hämtades från Tyskland och Gabersee-anstalten33 där Vestberg
sett hur patientkategorier som på svenska hospital antingen tilläts för
bli sysslolösa eller vårdades i sängläge, istället var satta i regelbundet
arbete. Med snillrika anordningar och ett metodiskt nyttjande av pa
tienternas handkraft i stället för maskiner hade man lyckats skapa en
rad lämpliga arbetsuppgifter. En metod Vestberg tog med hem gick ut
på att få sysslolösa män att såga ved. Vestberg beskriver hur han gått
tillväga: två slöa och arbetsovilliga patienter placerades mitt emot var
andra med varsin ände av sågen, "den ene drog litet först, den andre
följde med och drog lite av egen drift och sedan var sågningen i full
gång". På detta sätt hade ett stort antal patienter "uppfostrats till icke
oäfvna vedsågare".34Kvinnliga patienter som tidigare ansetts helt oför
mögna att arbeta, sattes att sticka strumpor. Verksamheten kunde omta
las i termer av massproduktion; 1915 bokfördes 23.507 dagsverken i
kolumnen för strumpstickning.
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Själens koreografi
Arbetet alstrar nytta och motverkar sysslolöshetens faror och oordning.
Denna tes upphöjdes på 1920-talet av den tyske sinnessjukhusläkaren
Herman Simon till den principiella grunden för ett helt regimprogram.
Sysslolöshet, hävdade Simon, är "den väsentligaste anledningen till an
tingen oro och ofog eller hänsjunkande i apati och andligt utslock
nande".35 Den "Simonska arbetsterapin" eller "aktive therapie", rönte
stort intresse bland svenska sinnessjukläkare. Flera åkte till Simons sjuk
hus i Gütersloh och rapporterna var överlag entusiastiska. Peder Björck,
överläkare vid Vadstena hospital, besökte Gütersloh i juni 1928.
Det är en mäktig upplevelse att gå igenom hans anstalt...
[...] ...När man kom in på den oroligaste avdelningen
frapperades man genast av, att där härskade fullständigt
lugn, och att praktiskt taget varje patient höll på med något
arbete...[...]... Per sonalen, odelat manlig på manliga
avdelningar, deltog oavbrutet i arbetet tills handgreppen
voro innötta och gingo av sig själva...[...]...även idioterna
voro inordnade i den stora samlingen arbetande människor
och man hade nästan fullständigt vant dem av med de
ovanor,som gjortdemstörande påa v d e l n i n g e n . . e n
sådan anda över sjukhuset, att varje nyinkommen patient
mycket snart finner det naturligt, att även han skall göra
nytta, som alla andra (Björck 1929 a:20-21).
Under intryck från Gütersloh drevs åren kring 1930 en systematisk och
från Medicinalstyrelsen dirigerad kampanj mot sysslolösheten på de
svenska sinnessjukhusen.Att sätta patienterna i arbete blev ett mål i sig.
I årsberättelserna rapporterades entusiastiskt om högre sysselsätt
ningssiffror och överläkarna redogjorde detaljerat för hur man med nya,
fiffiga lösningar omvandlade passivitet till nytta. Från Vadstena hospi
tal meddelades hur långbad ersatts av arbete. Kvinnor på den oroliga
avdelningen hade fått kliva upp ur det tempererade och lugnande lång
badet för att istället använda badkaren till klädtvätt.
Denna anordning som fungerat sedan mediet av oktober
har varit synnerligen välgörande. Förut kunde där tre
patienter bada, nu arbetar 6 å 7 sjuka, av just de allra mest
svårskötta patienterna. Den förut synnerligen stojjande
avdelningen har nu fullständigt ändrat karaktär. Man kan
sålunda passera utan att det höres ett knäpp.36
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På Mariebergs sjukhus (f.d. Kristinehamns hospital) höjdes andelen ar
betande patienter från 39 till nära 80 procent på två år. Resultatet var ett
lugn "som ännu för ett par år sedan voro otänkbar på ett stort sinnes
sjukhus".37 Överläkarna var samstämmiga - det storskaliga och syste
matiskt genomförda patientarbetet hade skapat en ny ordning på sjuk
husen. På S:ta Maria sjukhus i Hälsingborg funderade överläkaren på
att införa sjudagars arbetsvecka för att eliminera oron och oordningen
under den arbetsfria söndagen, "den svåra dagen".38 På flera sjukhus
började man föra särskilda individuella arbetsprotokoll, där var och en
patients prestationer bokfördes och där de sysslolösa och lågpresterande
urskiljdes för att sedan bearbetas i särskild ordning.39
I sjukhusens årsberättelser framträder den intensifierade arbetsterapin
i allt väsentligt som ett redskap för att utöva kontroll över de intagna. Ju
fler patienter i arbete, desto effektivare styrning över de intagnas an
nars planlösa och ordningshotande handlingar. I den meningen kan vi
tala om arbetet som en bio-politisk strategi där patienterna hanterades i
egenskap av att utgöra en befolkning som skulle kontrolleras (jfr Foucault
1980). Utfallet kunde, som vi sett ovan, avläsas i det lugn och den ord
ning man ansåg sig ha åstadkommit. För att nå önskad effekt krävdes
en viss lägsta volym arbetande patienter.
På Frösö sjukhus noterades 1931 de sysselsatta på ett år ökat från 42
till 56 procent. Överinspektören menade man trots det "ej hunnit upp i
den procent som bör kunna nås".40 Från S:t Sigfrids sjukhus rapporte
rade inspektören att "den fruktansvärda oron" på vissa avdelningar var
en direkt följd av en för slapp arbetsregim, dvs. för få arbetande. Samma
sak gällde Säters sjukhus där han bevittnat hur sysslolösa patienter håg
löst satt uppradade längs väggarna eller sprang omkring och bråkade.41
Arbetet framställdes i dessa rapporter som den förnuftiga ordning
ens förnämsta uttryck, medan sysslolöshet länkades samman med oro
och irrationalitet. Den overksamme lämnades utrymme för sina egna,
självvalda och oftast störande handlingar och var därför, som en läkare
krasst uttryckte det, "ett verkligt crux" att ha på en avdelning (Sondén
1931:131). Sysslolösheten hade också det motsatta uttrycket - det slöa,
passiva, viljelösa. Dessa tillstånd skapade inte samma oro, men fram
stod på något vis som än mer motbjudande.
...något hemskare kan man ju ej se än en slöavdelning, där
patienterna sitter som säckar runt väggarna och personalen
halvsover i mitten.42
Den overksamma kroppen blir till en "säck", tung, klumpig och form
lös. Varför denna aversion och demonisering av den passiva kroppen?
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Kanske just för att den är stillastående och stängd för den cirkulation
och den rörelse som i det moderna samhället så nära kommit att asso
cieras inte bara med framåtskridandet i sig, utan också med det sunda,
det rena och friska. Omvänt hör det stillastående och passiva samman
med sjukdomens tillstånd.
Därtill, ur psykiaterns perspektiv lämnade en passiv och sysslolös
tillvaro fritt spelrum för patientens sjuka och bisarra tankar medan ar
betet, den planlagda verksamheten, styrde tankeverksamheten i sund
och förnuftig riktning. Om inte annat så störde arbetet den sjuka tanke
verksamheten. Distraktion genom arbete, löd tesen. Ordnades kroppens
rörelser efter ett begripligt schema dirigerades samtidigt de psykiska
processerna åt samma håll. Att lägga beslag på kroppens motorik, var
en väg att reglera själen.
I det kroppsliga arbetet är rörelsernas ordningsföljd
bestämd och genom att upprepa dem inövar man dem och
detta kan verka ordnande också uppåt på det psykiska hän
delseförloppet. De affektiva spänningstillstånden avslappas
ofta genom att de får urladda sig via de motoriska banorna
(Björck 1929 b:1517).
Vävstolen framstod i detta sammanhang som det ideala redskapet. Utan
att med våld tvinga patientens kropp till underkastelse utövade den
ändå ett rörelsernas tvång genom den repeterande mekaniken och de få
handgreppen som upprepades i det oändliga. "Kommer patienten så
långt att han kan sitta i en vävstol, är i de flesta fall slaget vunnet...",
konstaterade överläkaren vid Hälsingborgs hospital.43
En närmast självklar och outtalad förutsättning i denna kamp var före
ställningen om sysslolöshetens onaturlighet. Artonhundratalsmedicinen
hade omsorgsfullt skrivit in arbetet i människans biologi. Det var en
drift, en instinkt och ett begär hos den friska och sunda människan att få
arbeta.44 På motsvarande sätt var arbetsovilja ett symtom på sjukdom.
Arbetsolust, skrev Karin Neuman-Rahn i en lärobok för sinnessjuk
sköterskor 1924, är alltid ett dåligt tecken och förebud om att oro när
helst kan utbryta, att "icke allt är i ordning inom organismen, även om
patienten är fysiskt frisk."45
Att arbeta, därom tvekade inte sinnessjukläkarna, var att handla i
enlighet med den mänskliga naturen. Endast när denna natur var satt
ur spel, när driften att arbeta på grund av ett akut sjukdomstillstånd var
utslagen, fanns det skäl att låta bli. Vid sekelskiftet framhölls säng
lägesbehandling vara den åtgärd som bäst motsvarade organismens
behov i en sådan situation (Bölling 1896, Gadelius 1900). Det lasaretts
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lika sängläget var ett terapeutiskt ideal i dåtidens programmatiska tex
ter. Samtidigt framhölls det vara viktigt att vilan hanterades med för
siktighet. I grunden var sängläget en av nöden påtvingad ordination.
Tilläts det pågå för länge riskerade den naturliga arbetsdriften att angri
pas och patienten vandes, mot alla intentioner, vid sängens bekvämlig
het. Bättre att avbryta för tidigt än för sent, löd uppmaningen på 1920talet när relationen mellan sängläge och arbete var en omdiskuterad
metodfråga. Sängläget hade överdrivits, det var skadligt och hämmade
den lust till arbete som anstalten i stället borde utveckla, menade kriti
kerna. Men redan vid sekelskiftet talades om den svåra avvägningen att
avbryta sängläget innan arbetsdriften kommit till skada. Läkaren skulle
ständigt pröva,
...huru det är med arbetslusten, och i fall den vaknat föreslå
ett lättare mer mekaniskt handarbete. För kvinnorna är ett
sådant inte svårt att finna: stickning eller virkning eller
enklare sömnad. För männen får i flesta fall arbetet ersättas
af någon förströelse. Dock försöker man nu på den manliga
afdelningarna få in kvinnliga handarbeten. Först i kon
valescensen, innan patienten åter släppes ut i lifvet, bör han
få försöka sina krafter på allvarligare arbete. Kvinnorna
sysselsättes då med väfning, spånad, sömnad, hus
hållsarbete, männen med jordbruk, trädgårdsarbete, arbete
i verkstad af olika slag (Svenson 1908 b:12).
Frey Svenson, överläkare vid Uppsala hospital, var handfast i sin be
skrivning av hur sängläget skulle avbrytas och ersättas av aktiviteter av
allehanda slag. Han klargjorde också vad det var som skulle prövas arbetslusten.
Just där, i den förgivettagna kopplingen mellan arbete och lust skulle
jag vilja placera ytterligare en anledning till arbetets starka position i
1900-talets sinnessjukvård. Svenson talade visserligen inte själv om lust
i termer av makt, men var det inte just det som saken gällde? Vad kan
inte åstadkommas om lusten görs till föremål för maktutövningen? Men
hur ser de maktpraktiker ut som väcker, förstärker och samtidigt också
utnyttjar, manipulerar och styr lusten i önskvärd riktning? Var det till
exempel tillrådigt att tvinga en patient att arbeta? Nej, menade de flesta.
Och skälet var inte främst en motvilja mot tvånget som sådant, utan att
tvånget angrep lusten. Skulle då patienten få slippa arbeta om han eller
hon inte ville? Nej, så enkelt var det inte heller. Ska lusten göras till
objekt för en positiv maktutövning måste fokus förskjutas från det
repressiva, tvingande och straffande till det belönande och frigörande.
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Arbete och makt
Normalisering handlar inte om att omvandla människor till passiva och
håglösa lydnadsobjekt utan att som aktiva subjekt dra in dem i sådana
processer som föder deras egen underordning (jfr Hörnqvist 1996, Rose
1999 b). Det krävs makttekniker som inte entydigt är eller uppfattas vara
repressiva eller tvingande. Samtidigt vore det missvisande att påstå att
lydnad och tvång ersätts av frigörande och frivilliga metoder. Snarare
handlar det om att etablera en slags balans där inslag av tvång och
auktoritetslydnad uppvägs av ett visst mått av frivillighet. Hur såg denna
balans ut, vad rymde de olika vågskålarna?
Patienten, skriver läkaren Mikael Söderström i sin lärobok för sinnes
sjukvårdare 1934, skall formås att frivilligt delta i arbetet, och anstaltens
åtgärder får inte "taga karaktären av tvång" (Söderström 1934:73).
Tvärtom menar Söderström ska arbetet uppmuntras genom förmåner
som extra mattilldelning, den så kallade flitportionen, och en flitpeng.
Den ringa belöningen i stället för lön innebar att arbetet ur patientens
synvinkel tömdes på ekonomiskt innehåll. På sjukhuset var arbete en
moralisk och inte ekonomisk handling. Den ekonomiska ersättning som
utanför anstalten var en självklar del av arbetslivet var omvandlad till
belöning för uppvisad flit. Därmed förflyttades arbetet från den ekono
miska till den moraliska sfären.
Arbetet skulle vara ett moraliskt kitt som fäste patienten vid anstal
ten. Det ska, undervisade sjuksköterskan Karin Neuman-Rahn, dra in
patienten "i ett visst personligt förhållande till sjukhuset" (Neuman-Rahn
1924:249). Arbetet skulle utgöra en moralisk relation som syftade till att
"förändra den sjukes sätt att reagera, han skall återuppfostras till att
kunna uppföra sig så normalt som möjligt..." (Björck 1929 b:1517). Det
var medlet att "göra folk av psykiskt sjuka personer, att göra dem soci
alt dugliga igen" (Carlberg 1934:37).
I de programmatiska texterna betonades arbetets förmåga att bear
beta den intagnes karaktärsegenskaper. Det fostrade tålamod, uthållig
het och pliktkänsla och la grund för regelbundna och sunda levnadsva
nor. Samtidigt var det ett styrmedel som möjliggjorde en varsam regle
ring av patienten. Arbetet, menade Överinspektören för sinnessjuk
vården i en rapport, öppnar dörren för en "mild disciplin".46
Mer precist - hur fungerade arbetet som maktmedel i sinnessjukvård
ens praktik, i mötet med patienten? Och hur mötte denne arbetets vill
kor och möjligheter? Hur beskrevs detta möte i journalen?
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Viljan
En psykiatrisk journal är en speciell text. Jag tänker då inte enbart på
omständigheterna kring dess tillkomst eller på det specifika perspektiv
som journalförfattaren betraktade den omskrivne ur, utan också på
journalens språk och sättet att använda och lägga betydelser i orden.
Om journalens ordlista kan generellt sägas att den är knapp och särskilt
gäller det glosor med uppgift att beskriva och bedöma patientens till
stånd och handlingar. En kategori ord hänvisar till vad som kan kallas
för patientens styrbarhet. Ett sådant ord är "foglig." Den foglige patien
ten följer regler, bråkar inte, sätter sig inte till motvärn utan anpassar sig
till anstaltens ordning. "Foglig" refererar till en passiv underkastelse
och till patienten som lydnadsobjekt. Ett ord i samma kategori är "vil
lig". I det inbegrips också ett slags lydnadsmoment. Man avsåg inte pa
tientens vilja i största allmänhet, utan den vilja som leder till de rätta
handlingarna. Men till skillnad från foglig, refererar "villig" till patien
ten som aktivt subjekt och till dennes intentioner.
Den till synes lilla skillnaden mellan "foglig" och "villig" hänvisar
till olika moment i styrningen av patienten. Det förra till en traditionell,
auktoritär och negativ maktutövning, det andra till praktiker med av
sikt att frigöra det "goda" och nyttiga i patienten. I journaltexten är "vil
lig" ett ord som ofta användes för att beskriva patientens relation till
arbete: "Villig och duktig som städare...", "Pat. går villigt till tvätten
och är flitig i arbetet" och så vidare.
Problemet gällde alltså att locka fram viljan och lusten hos patienten
och i denna manöver gavs belöningen en central uppgift. I Foucaults
undersökningar framstår straffet i en eller annan form som den disciplin
ära maktens viktigaste instrument. Magnus Hörnqvist (1996) menar att
Foucault delvis förbiser belöningens roll, men hänvisar samtidigt till en
passage ur dennes källmaterial där belöningen framhålls vara ett effek
tivare styrmedel än bestraffningen.
Läraren bör, så vitt han kan, undvika att använda bestraff
ningar; tvärtom bör han försöka se till att belöningarna
förekommer oftare än bestraffningarna, eftersom de lata
känner sig mer sporrade av sin önskan att bli belönade på
samma sätt som de flitiga än de skräms av fruktan för
straff...(Foucault 1987:211).
Det handlar alltså om att finna skärningspunkter där straff och belö
ning samverkar på ett sådant sätt att viljan inte hämmas, samtidigt som
kraven på lydnad kan upprätthållas.
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I maj1938 var ett utearbetslag vid Frösö sjukhus sysselsatta i sjukhus
trädgården. En av de arbetande var Gunnar Karlsson som varit på sjuk
huset i några år.47 En morgon väljer han att inte gå till arbetet. Efter
frukost stannar han, trots personalens uppmaningar, kvar på avdel
ningen. Senare samma dag får han besked att han ska byta avdelning,
från den öppna där han vistats länge, till en låst. Han meddelas också
att frigången liksom den permission han haft på lördags- och söndags
eftermiddagar dragits in med omedelbar verkan. I journalen motivera
des åtgärderna med patientens "vägran att arbeta i trädgården". Vid
ronden följande dag protesterade Gunnar Karlsson mot vad han kal
lade "interneringen" och begärde ett samtal med läkaren.
Under samtalet, som kort refereras i journalen, "erkänner" patienten
att han påverkats av en medpatient till att låta bli att arbeta. Nu ångrar
han sig, och lovar fortsätta med trädgårdsarbetet. I utbyte mot ånger
och arbetslöftet låter läkaren honom återfå den nyss förlorade frigången.
De följande veckorna passerar utan anmärkningar och efter en tid åter
fick han även helgpermissionerna. Efter ytterligare en tid flyttades Karls
son tillbaka till den öppna avdelningen, "under förutsättning att han i
fortsättningen håller sig i arbete".
Vad kan utläsas ur denna episod? För det första att anstalten inte hade
för avsikt att släppa sitt grepp över patienten. Gunnar Karlsson över
skred en gräns och anstalten reagerade. Men straffades patienten? Ja, i
en mening måste "interneringen" förstås som en repressiv åtgärd, och
så tycks också saken ha uppfattats av patienten. Ur anstaltens perspek
tiv var åtgärden framförallt ett korrektiv som var utformat så att sam
bandet mellan arbetsvilja och graden av frihet skulle stå klar för patien
ten. Samtalet mellan läkare och patient var ett moraliskt tillrättavisande
med avsikt att få patienten att inse sitt misstag. En insikt som sedan
belönades.
Rymmer situationen inslag av tvång? Ett nej på frågan kan motiveras
med att något direkt tvång inte utövades för att få patienten i arbete.
Patienten tilläts av allt att döma att stanna kvar på avdelningen i stället
för att delta i trädgårdsarbetet. Han tvingades inte dit. Men ett sådant
svar är knappast tillfredsställande. Uppenbart var det så att patienten
indirekt tvingades tillbaka till arbetet genom anstaltens sanktioner.48
Samtidigt kan vi se hur de repressiva åtgärderna, som syftade till att
återföra patienten, dirigerades förbi själva arbetet och i stället riktades
mot andra sidor av patientens tillvaro. Här anas också strategin att låta
belöningarna förekomma oftare än bestraffningarna. Straffet verkställdes
så att patienten i ett slag miste alla sina förmåner. Återvinnande av dem
var upplagt efter den motsatta principen, där de för patienten hägrande
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förmånerna beviljades steg för steg. När han slutligen återtagit sin ur
sprungliga position hade ett straff resulterat i tre belöningstillfällen.
I episoden kan urskiljas två viktiga meddelanden till patienten. Det
första är att frihetens villkor bygger på ett erkännande av expertisens, i
detta fall psykiatrins, kunskaper, normer och regler. I den medicinska
anstaltsmiljön presenterades sanktioner av detta slag inte som straff som
var utformade efter någon juridisk skala, utan framställdes som nöd
vändiga åtgärder som var anpassade efter patienten medicinska tillstånd.
Flytten från en lugn och öppen till en låst och orolig avdelning fram
ställs således inte som en repressalie, utan som ett svar på att patienten
blivit sämre. Det andra budskapet gäller sambandet mellan arbete och
frihet. Sanktionen är genomförd på ett sådant sätt att inte arbetet i sig
ska kurma kopplas till tvångsåtgärder utan tvärtom, att frånvaro av ar
bete obönhörligen leder till inskränkningar av den individuella
autonomin - och omvänt - att arbete betyder möjligheter att utvidga
denna autonomi.

Att se och jämföra - om arbetets kunskap
Lyssnar vi till Foucault är den plats där makt utövas samtidigt en plats
där kunskap bildas. På samma gång som patienten var ett "material"
som skulle styras, hanteras och reformeras var han eller hon också ett
empiriskt material. Sjukhusets göranden med patienten skapade kun
skaper om densamme, kunskaper som sedan aktiverades i det fortsatta
omhändertagandet av patienten.
Den som vill lära känna en sjukdom, skrev uppsalaläkaren Nils Gus
taf Kjellberg 1863 i den första svenska akademiska avhandlingen i psy
kiatri, "måste se och jämföra och detta gäller om sinnessjukdomarne
kanske mer än om andra..." (Kjellberg 1863:3). Det systematiska seen
det och jämförandet krävde att läkaren hade tillgång till ett omfattande
patientmaterial, något som de moderna medicinska institutionerna
tillhandahöll (jfr Foucault 1994). Men framförallt förutsattes metoder
för ett detaljerat insamlande av kunskap på individnivå. Patienten var i
den meningen ett kunskapsprojekt över vilken ett individuellt arkiv,
journalen, skapades och fortlöpande tillfördes ny information.
I ett avseende letade sig kunskapen om de enskilda fallen ut från
klinikerna och bildade bas för psykiatrins generella vetenskapspro
duktion. I den psykiatriska litteraturen utgjorde också fallbeskrivningar
från sinnessjukhusens avdelningar både den metodiska och pedagogiska
stommen (jfr Börjesson 1994:143 f). De uppgifter som inhämtades om
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var och ett enskilt fall omvandlades dessutom till sifferkunskap som,
med anspråk på att utgöra ett slags bruksfakta om de psykiska sjukdo
marna och om sinnessjukvårdens verksamhet, årligen presenterades i
detaljerade statistiska tablåer.49 Den aspekt som jag här ska belysa hand
lar emellertid mer om kunskapsproduktionens villkor på anstalten och
som en del i maktrelationen mellan institution och patient. Att se och
jämföra, skrev alltså professor Nils-Gustaf Kjellberg. Men hur skulle
seendet och jämförandet gå till?
Det tidiga 1900-talets ideala betraktelseobjekt var den sängliggande
patienten. Med den sjuke till sängs, skrev Bror Gadelius, kunde varje
ord och rörelse iakttas och dokumenteras av en observant personal
(Gadelius 1924:268). Sängens kunskap framstod som ren, medicinsk,
klinisk (av grek. klinis, säng) och fick den sanna bilden av sjukdomen att
träda i ljuset. När intresset för arbetsterapi ökade innebar det att färre
patienter låg till sängs, vilket ledde till en inomvetenskaplig metod
kontrovers.
Gadelius som varit en av sänglägets och den "sjukhusmässiga" sinnes
sjukvårdens ivrigaste talesmän, menade att den psykiatriska kun
skapsinhämtningen hotades och varnade för att sinnessjukhuset skulle
omvandlas från en medicinsk klinik till en arbetsanstalt.50 Andra häv
dade tvärtemot att arbetet gav bättre möjligheter än sängliggandet att
fördjupa den psykiatriska kunskapen om patienten. Genom arbetet "lär
man bättre känna de enskilda fallen", noterade till exempel överläkaren
på Frösö sjukhus.51
Lars-Eric Jönsson prövar i Det terapeutiska rummet (1998) tanken att
sinnessjukhusets olika rum resulterade i olika former av kunskap om
patienten. Han menar dock att sekelskiftets förflyttning av den orolige
och störande patienten från cellen till sängen på övervakningssalen knap
past innebar att någon kvalitativt sett ny kunskap producerades. Det
nya hade snarast med seendets intensitet att göra, oftare och mer ingå
ende kunde blicken "svepa över och registrera kropparnas rörelser och
förändringar" (Jönsson 1998:98). Låt oss ändå hålla fast vid Jönssons
tanke när vi flyttar ut såväl betraktaren som den betraktade från över
vakningssalen till arbetets rum.
Vi bör då hålla i minnet att dessa rum inte uppvisar någon enhetlig
het. För vissa patienter var arbetet lokaliserat till avdelningens dagrum
eller korridorer medan det för andra ägde rum i särskilda lokaler utan
för den egna avdelningen, t.ex. i sy- och vävsalar och verkstäder. Van
ligtvis innebar detta att patienten befann sig i ett slutet rum och hade en
fixerad arbetsplats. Rörligare var utearbetet där patienterna organisera
des i lag om cirka tio patienter under ledning av en skötare. Vissa lag
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var knutna till en specifik plats, t.ex. stall eller ladugård, medan andra
rörde sig friare över sjukhusområdet. Var den enskilde patienten place
rades var beroende på utfallet av en rad bedömningar - pålitlighet, ar
betskapacitet, skötsamhet - samt kön. Men oavsett var arbetet ägde rum
innebar det en möjlighet att se och jämföra patienten i mer socialt sam
mansatta situationer än sänglägets.
Sinnessjukhuset har beskrivits som en betraktelsemaskin, som en
panoptisk apparat där patienten ständigt träffades av den medicinska
blicken (Foucault1987, Jönsson 1998). Och i en mening var givetvis denna
blick allstädes närvarande. Samtidigt finns det skäl att fråga hur ofta
patienten rent faktiskt befann sig framför läkarens ögon? Enligt Medi
cinalstyrelsens föreskrifter skulle läkaren besöka, varje avdelning två
gånger per dag, den så kallade ronden. Vi kan räkna med att tiden för
var och en patient var begränsad. Särskilt på kronikeravdelningarna
tycks ronden varit en ritual som lika mycket syftade till att patienten
skulle se läkaren som tvärtom.
I början av 1900-talet hade sinnessjukhusen i genomsnitt en läkare på
ungefär 100 patienter. Fyrtio år senare var relationen en på drygt 240
(Åman 1976). De förändrade proportionerna innebar att läkaren i allt
hög grad hänvisades till att se patienten indirekt via avdelnings
personalen, vilka i sin tur skolades i det medicinska seendets teknik.
"Patienterna skola oavlåtligt observeras och detta gäller ej blott å över
vakningsavdelningarna utan över hela sjukhuset", undervisade Mikael
Söderströms handbok från 1934. Det sedda skulle sedan omvandlas till
skriftliga utsagor i den så kallade "blå boken".
Glöm ej att den som läser anteckningarna, skall - utan att
se patienten- kunna förstå hur hans sjukdom förhåller sig...
[...] ...ty personalens anteckningar skola ligga till grund
för läkarens skildringar i sjukjournalen (Söderström
1934:100).
Kunskapens flödesschema gick uppåt i hierarkin. Ögonvittnet (sköta
ren, sköterskan) lämnade de muntliga uppgifterna till närmaste över
ordnad (överskötare, översköterska) som i skriftlig eller muntlig form
förde dem vidare till läkaren. I slutänden omvandlades det sedda till en
vetenskaplig bedömning av patienten och skrevs in i journalen.
För att systematisera och styra seendet togs olika scheman fram.
Mikael Söderström angav femton observationspunkter. Några avsåg
betraktandet av patientens kropp och sinnestillstånd, andra styrde
blicken mot det sociala beteendet. Punkt nio gällde uppförandet, punkt
tretton den arbetande patienten:
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Arbete (flitigt, arbetar självmant eller efter uppmaning,
vägrar arbeta.Arbetets art. Arbetsdugligheten ungefärligen
uppskattad: full arbetsförmåga, nedsatt, arbetar med om
döme, eftertanke, noggrannhet eller slarvigt m.m. (Söder
ström 1934:102).
Förutom att ange arbetets art och bedöma arbetsförmågan skulle obser
verandet resultera i en beskrivning av patientens arbetsvilja, dvs. om
det var yttre påverkan eller inre kvaliteter som styrde agerandet. Pa
tientens sätt att arbeta skulle dessutom ge kunskaper om karaktärsegen
skaper; om patienten var noggrann, slarvig, flitig, lat etc.
Synliggörandet och bestämmandet av sådana egenskaper förutsätter
en jämförande blick. Flit och slarv är inga absoluta verklighetsbe
skrivningar utan relationella värdeomdömen. Det är inte meningsfullt
att tala om lättja eller flit utan att först ha en föreställning om vad som är
en normal arbetsprestation. I det ögonblick där patienten beskrivs med
omdömen som "arbetar dåligt", "är slö", "trög i arbetet", "arbetar fli
tigt" händer något. Vare sig dålig, trög, slö eller flitig är medicinska be
grepp, utan uttryck som användes i vardagslag i en rad andra samman
hang. Vad som händer på sinnessjukhuset är att de fogas in i en kontext
där de ges medicinska innebörder och blir till vetenskapliga argument.
I sådana moment uttrycks den yttersta av medicinens maktbefogenheter,
nämligen att med naturvetenskapliga anspråk fastställa det sociala li
vets normalitetsgränser.
Den kunskap om patienten som skapades ur arbetets situationer var
således intimt förankrad i sociala normalitetsföreställningar.Jag vill också
lyfta fram den aspekt av kunskapsproduktionen som mer direkt hade
med själva styrningen av patienten att göra. Det handlar om kunskaps
processer som prövade och sökte fastställa patientens förmåga eller oför
måga till inre styrning och som ytterst låg till grund för avvägningen
mellan tvingande och frigörande praktiker.
Ett utdrag ur journalen över en kvinnlig patient som på trettiotalet
var intagen på Frösö sjukhus får bilda utgångspunkt. Tilda Lundberg
skrevs in på sjukhuset 1934, 40 år fyllda och nyskild.52 Först arbetade
hon i sjukhustvätten, sedan i arbetssalen.
18.10 Försöker ideligen tränga sig ut varför hon ej kan vara
på arbetssalen. Får en rödlakansväv att arbeta med på avd.
22.10 Arbetar obetydligt.
31.12. Har alldeles slutat arbeta. Sitter vanligen och slöar
på en stol.
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25.11935 Tillståndet enahanda. Vill ej gärna göra något,
men på bestämda tillsägelser av dr. går hon nu till arbetss.
och sysslar där med sömnad.
29.4. Ibland vill pat. ej gå till arbetss. då hon ej har någon
lust. Då omöjlig att få dit.
30.5 Pat. vägrar hjälpa till på arbetss. och på avd.
10.6. Kan ibland vara lite trotsig men arbetar nu snällt
på arbetss.
13.7. Alltjämt lika snäll o. vänlig men försöker draga sig
undan arbete så mkt. som möjligt. Går dock till arbetss.
men har svårt att passa tiderna.
16.10 Har svårt att riktigt foga sig i anstaltsordningen.
Vill ej gärna gå i tid till arbetssalen. Försöker så mycket
som möjligt komma ifrån arbetet på avd.
11.11 Vill som förut gärna gå och hänga men slipper ej
ifrån arbetssalen.
21.12. Drar sig undan arbetet.
11.1 Sedan 29.12. vägrat gå på arbetssalen. Vill ej heller
uträtta något arbete på avd.
Enligt journalen saknade inte Tilda Lundberg vare sig förmågan eller
de praktiska färdigheter som de anvisade arbetsuppgifterna krävde. Hon
uppgavs vara fullt orienterad, "redig" och dessutom kunnig i sömnad.
Hennes förhållande till arbetet var emellertid problematiskt. Vi har tidi
gare sett att glappet mellan den ideala, normala arbetsprestationen och
patientens faktiska insats var en plats för maktutövning. Detta glapp
var också föremål för läkarens kunskapsintresse. Det sa någonting vik
tigt om människan.
I citatet ovan ges olika skäl till att Tilda Lundgren inte arbetade. En
ligt en notering sades hon "sakna lust", vilket kan tolkas som att hennes
agerande berodde på ett bristtillstånd snarare än ett viljeuttryck. Men i
övrigt är det viljan som uppmärksammas; "Vill ej gärna...", "vill ej hel
ler..." osv. Vid några tillfällen beskrivs en patient som aktivt agerar för
att slippa arbeta, hon "drar sig undan" och "försöker så mycket som
möjligt komma ifrån". Sådana formuleringar hänvisar till en beräknande
och manipulativ patient. Två gånger beskrivs hennes agerande med ordet
"vägra". De tillfällen Tilda Lundberg arbetade till belåtenhet var hon
"snäll".
Liksom i fråga om den sängliggande patienten, är det kroppens rö
relser som registreras av den psykiatriska blicken. Men kroppen är bara
tecknet som blicken måste gå över för att nå fram till patientens karaktärs
egenskaper; den självmant arbetande kroppen återspeglar en inre
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styrningsförmåga, den påtvingat arbetande förmågan att lyda, och den
icke arbetande en brist på självdisciplin och tvivelaktiga karaktärs
egenskaper.
Denna kartläggning av viljan är samtidigt paradoxal. Patienten hade
diagnosen schizofreni och enligt psykiatrins egen sjukdomsuppfattning
var hennes agerande ett uttryck för sjukdomen, det vill säga för en bio
logisk störning på hjärnan. Samtidigt omtalades hennes agerande just
som viljestyrt och blev vid flera tillfällen föremål för tillrättavisningar.
Till exempel uppmanades hon vid ett tillfälle att "visa att hon vill ar
beta" innan frågan om utskrivning kunde bli aktuell.53 Vid ett annat
tillfälle noterades att patienten arbetade "snällt på arbetssalen". Att vara
snäll är givetvis inte ett psykiatriskt eller medicinskt tillstånd, utan sna
rare ett styrningsbegrepp som anger att patienten utan motstånd eller
motsträvighet utför de önskade handlingarna.
Jag har här visat på den sociala och normativa karaktären i den kun
skap sjukhuset skapade ur arbetets situationer. Till skillnad från säng
lägets kunskap söker blicken inte kroppens rörelser som sådana eller
den "sanna bilden" av sjukdomen. Det är människan bakom sjukdo
men, hennes karaktärsegenskaper och inre kvalifikationer, som eftersökes.

Den moderna patienten
I maj 1929 samlades överläkarna vid de svenska sinnessjukhusen till
förhandlingar i Kungliga Medicinalstyrelsens sessionssal i Stockholm.
På plats fanns också socialminister Sven Lübeck, Överinspektören för
sinnessjukvården Erik Göransson och ett antal högre tjänstemännen från
Medicinalstyrelsen. Överst på diskussionsordningen stod den moderna
arbetsterapin i Herman Simons tappning.
Deltagarna var ense om arbetsterapins stora värde inom sinnessjuk
vården, men åsikterna gick i sär när det gällde att fastställa arbetets egent
liga effekt. Vissa menade att verkan var av direkt medicinsk och fysiolo
gisk karaktär, medan andra betonade den sociala och fostrande aspek
ten.54
En mötesfråga rörde den så kallade flitpengen. Överinspektör Görans
son lanserade förslaget att patientens ersättning skulle anpassas till vär
det på det utförda arbetet. Det fanns yrkeskunniga patienter som pre
sterade en lika stor och ibland större arbetsinsats än yrkesmän ute i sam
hället, argumenterade Göransson "...de verkligen knoga; strejka aldrig;
de ha inte bättre förstånd. Nu kan t.ex. en sådan man ha hustru och
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barn, som ha det besvärligt och måste anlita fattigvården."55
Göransson föreslog att patienten, uppenbarligen avsågs manliga pa
tienter, ersattes för det faktiska värdet av sin arbetsinsats efter att vård
kostnaden dragits av. Om en patient under en dag utfört ett arbete värt
åtta kronor och vårdkostnaden per dag var fyra kronor - med vilken
rätt tog sjukhuset och indirekt staten hand om de överskjutande fyra
kronorna, frågade Göransson och hävdade patientens rätt att arbeta och
tjäna pengar för sin egen eller för sin familjs räkning.
Flitpengens historia
Ersättningsfrågan kan tyckas vara av ekonomisk art, men skar i själva
verket djupt in i anstaltens sätt att fungera. Som ovan framgått fanns
det en uttalad strävan att hålla patientarbetet rent från penning
transaktioner. Det pekuniära inslaget i flitpengen framhölls vara en be
löning för visad arbetshåg, inte en ersättning för det utförda arbetet. Ett
argument för denna ordning var att patienten näppeligen kunde få lön
för att behandlas.
Vad skulle det innebära om patienten avlönades? Innan vi griper tag
i frågan, låt oss se lite närmare på flitpengens historia. Vi återvänder
först till det nyöppnadeStockholms hospital i början av1860-talet. I års
berättelsen 1862 lämnade överläkare Öhrström följande redogörelse.
Såsom uppmuntringar till dem, som visat arbetsamhet, har
utdelats extra mat i form af aftonvard och kaffe, dels snus
och tuggtobak och hafva dessa patienter dessutom, dock
endast undantagsvis, fått göra besök i staden eller här fått
mottaga besök af slägtingar och vänner. Contanta pen
ningar utdelas härstädes aldrig bland de sjuka.56
Enligt dr. Öhrström var kontant ersättning olämplig vid hospitalet då
läget nära storstaden innebar stor tillgång på brännvin och andra för
bjudna varor.57 Vid en del andra hospital betalades patienterna med små
summor och 1881 angav Medicinalstyrelsen en normaltaxa om åtta öre
per dag till män och fem öre för kvinnor. På några anstalter gavs yrkes
kunniga patienter en något högre ersättning.58
1921 fastställde Medicinalstyrelsen att summan fick variera mellan
tio och tjugofem öre och i särskilda fall kunde uppgå till fyrtio öre.Sam
tidigt angavs att patienter som inte förväntades ha glädje eller nytta av
pengen i stället skulle få en extra matportion. Detsamma gällde om
arbetsprestationen var alltför blygsam.59
Utåt omgavs arbetet alltid av en terapeutisk retorik. Samtidigt hade
sjukhusen gjort sig ekonomiskt beroende av patienternas arbetsinsatser.
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Det hela framstod som en osedvanligt lyckad kombination till "gagn
såväl för patienternas tillstånd som anstaltens ekonomi".60 Denna dubbla
funktion återkommer ständigt i årsberättelserna.
Förhållandet var emellertid inte helt komplikationsfritt. I egenskap
av psykiater framhöll sirtnessjukläkaren arbetets terapeutiska aspekter,
i egenskap av anstaltsadministratör intogs ofta en mer krass ekonomisk
hållning. På stockholmsmötet 1929 framhölls risken att sjukhusen i för
sta hand såg patienterna som en billig arbetskraft och inte sjuka män
niskor som skulle behandlas.61
Det nya arbetet
Nästa gång ersättningsfrågan debatterades var i den statliga sjukhus
utredning som tillsatts 1943 med uppgift att dra upp riktlinjer för den
framtida sinnessjukvården. Enligt utredningens betänkande (SOU
1948:37) hade det blivit svårare att på ett trovärdigt sätt förklara för pa
tienten att arbetet var en behandling och inte ett utnyttjande av gratis
arbetskraft. Denna omständighet påstods under de senaste åren verkat
kraftigt hämmande på de intagnas arbetsvillighet. Hur skulle då pa
tienternas arbetsvilja förstärkas? Med tvång och repression? Nej, utred
ningens förslag innebar att arbetet flyttades till ett nytt sammanhang
som pekade mot patientens autonomi och möjliga frihet.
För det första ville man ersätta de tidigare formerna av belöning med
en kontant arbetspremie. Arbetet skulle avlönas, inte belönas. Därmed
tonades de moraliska aspekterna ned och arbetet gavs en mer uttalad
innebörd av en resultatinriktad ekonomisk aktivitet. Det framhölls också
vara viktigt att patienten uppfattade saken så.
Inom sinnessjukvården är det av största vikt, att patienterna
åstadkomma påtagliga, goda arbetsresultat, emedan det till
stor del är just dessa synliga bevis på förmåga, som hos
psykiskt sjuka medföra terapeutisk effekt. Denna förstärkes
ytterligare genom det erkännande av prestationsförmågan,
som en ersättning för arbetsresultatet utgör (SOU 1948:37,
s 64).
Arbetsresultatet och inte den visade fliten ska vara grund för arbetspremien, menade utredningen och föreslog också att rena ackordsarbe
ten infördes där patienten avlönades efter samma normer som på den
vanliga arbetsmarknaden. Patienten, var budskapet, ska inte längre ar
beta för anstaltens räkning, utan för sin egen.
För det andra föreslogs att patienten själv tilläts att förfoga över de
intjänade pengarna och använda dem för privat konsumtion. Tidigare
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beslöt överläkaren från fall till fall hur pengarna skulle nyttjas. Genom
att själv förfoga över sina pengar skulle patienten omvandlas till en pri
vat konsument, det vill säga till en modern individ.
För det tredje föreslogs att arbetet på sjukhusen skulle närma sig vill
koren i det urbana och industrialiserade samhället. De förmoderna och
landsbygdsorienterade arbetsformerna var inte längre den givna mo
dellen. Utredningen talade i stället om att moderna arbetsmetoder i
möjligaste mån ska användas och att industrianläggningar, intellektu
ella och mer kvalificerade sysslor ska ersätta det tidigare omhuldade
jordbruket. Arbetet - och därmed också sjukhuset i sin helhet - skulle
ges en mer urban och modern karaktär.
Slutligen förordade utredningen att patienternas tid delades efter den
moderna principen i arbetstid och fritid. Patienternas sysselsättningar
skulle därför klyvas i två vitt skilda delar. Den ena utgjordes av det av
lönade arbetet som föreslogs att organiseras och utföras på likartat sätt
som på den öppna arbetsmarknaden. Den så kallade sysselsättnings
terapin skulle organiseras i motsatt riktning, göras lustbetonad och ges
karaktären av förströelse och därför inte avlönas. Traditionella hospitals
sysslor som trasrepning och strumpstoppning avsåg utredningen att
ersätta med sådant som antogs vara mer intresseväckande och mer es
tetiskt tilltalande.62
Detta nya program pekade inte bara mot ett nytt slags arbete, utan
framförallt skisserades ny och modern patienttyp. Den underkuvade
och av anstalten djupt präglade patienten skulle ge vika för en modern
folkhemsgestalt, en patient som är produktiv, har egen inkomst och kon
sumerar för privata behov och vars individualitet inte onödigtvis be
gränsas av anstalten. Arbetet, som tidigare haft till uppgift att förbinda
patienten med anstalten, ska i stället bli redskapet som möjliggör pa
tientens återinträde i samhällsgemenskapen.
Program och praktik
Det nya arbetets program ska inte förväxlas med den faktiska verksam
het som bedrevs på sinnessjukhusen. Nya metoder och synsätt fick säl
lan ett direkt genomslag och i praktiken var det sällan som det nya er
satte det gamla. Snarare handlade det om överlagringar där gammalt
och nytt verkade sida vid sida. Den statliga sinnessjukvården var en
starkt centralstyrd verksamhet. Samtidigt hade de enskilda läkarna och
sjukhusen påfallande stort manöverutrymme, till exempel i fråga om
olika behandlingar.
Vid Lillhagens sjukhus i Göteborg hävdade överläkaren Hakon Sjö
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gren att införandet av en arbetspremie innebar att man inte längre kunde
tala om arbetet som en medicinsk behandling.
Mot sådana strävanden skall vi lika bestämt framhålla, att
vår terapi är en medicinsk behandlingsform och inte ett
sorts industri eller ett affärsdrivande verk. Därför är det
viktigt att läkare, sköterskor och arbetsterapeuter har en
gemensam front: den medicinska, den terapeutiska. Den
är den enda som håller. En arbetsterapi som "normaliseras"
blir nivellerad, slätstruken, mister något av det som aldrig
får mistas: den personliga touchen (Sjögren 1954:7).
Sjögren kritiserade anpassningen till moderna och industriella produk
tionsformer och jämförde det monotona och spöklika dunket från en
maskinvävstol med handvävstolens kvicka löpningar, fasta slag och le
vande rytm. Det förra stod, menade Sjögren, i direkt konflikt med sjuk
husets terapeutiska syfte, det senare var en lisa för den psykiskt sjuka
människan. Sjögren höll fast vid en industri- och modernitetskritisk
hållning och på Lillhagens sjukhus utbetalades inga arbetspremier utan
systemet med flitpeng var i bruk långt in på 1950-talet.
Från andra håll rapporterades samtidigt att den nya modellen var
framgångsrik. På Psykiatriska sjukhuset (f.d. Stockholms hospital) hade
man 1947 åtagit sig att montera klädnypor åt en firma. De intjänade
pengarna gick direkt till de arbetande patienterna, "vilket visat sig vara
en mycket värdefull stimulans".63 På Birgittas sjukhus (f.d. Vadstena
hospital) engagerades patienter i tempoarbeten åt en plastfabrik och på
S:t Lars (f.d. Lunds hospital) och Säter utfördes ackordsarbeten åt lo
kala industriföretag.64 I årsberättelserna från flera sjukhus görs en tyd
lig åtskillnad mellan arbete och patienternas fritidssysselsättningar som
allt oftare får gå under benämningen hobbies. På S:t Lars sjukhus togs
1955 en ny terapiavdelning i bruk.
Vi har kallat avdelningen för "hobbyverkstaden" för att
framhålla den karaktär vi vill ge åt avdelningen. Vi försöker
göra arbetet så omväxlingsrikt som möjligt så att var och
en kan välja efter sitt eget intresse. Friheten från tvång och
möjligheten att fritt få välja har i hög grad stimulerat
arbetsintresset. För den som vill förtjäna pengar finns möj
lighet på så sätt, att vi har kontakt med en del firmor som
lämna hit arbete såsom paketering av smörgåspapper,
sortering av glasspinnar och en del monteringsarbete.
Många patienter välja att ägna förmiddagarna åt hobby
verksamhet och eftermiddagarna åt betalt arbete.65
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Vid flera sjukhus menade man att de hobbybetonade sysslorna hade
förbättrat karaktären på de oroliga avdelningarna. Omställningen till
estetiskt mer tilltalande produkter påstods kunna avläsas både i fråga
om ordning och arbetslust. När man på Salberga "gått inför mer färg
glada vävnader" noterade överläkaren att patienterna kände sig mer
tillfreds med arbetet än tidigare.66 Och i den ordningsskapande effekt
som dokumenterades på Frösö sjukhus hörs eko från trettitiotalets
arbetsterapeutiska hausse; svårskötta blir lätthanterliga, oroliga blir
lugna, hotande kaos blir till ordning och trivsel.
Sedan man för tre år sedan mera allmänt övergick från drevplockning och trådknytning som arbetsterapi för
patienterna å de hel- och halvoroliga avdelningarna och i
stället började med enklare träslöjdsarbeten, har karaktären
till stor del förändrats å dessa vårdavdelningar, som nu
blivit mindre oroliga och stimmiga än tidigare. Detta
patientklientel - till största delen bestående av schizofrena
kroniker - har ju som regel varit synnerligen svårbemästrat,
då det gällt att bedriva en någorlunda kvalificerad arbets
terapi, och det råder ingen tvekan om att såväl arbetsintresset som hygienen och den allmänna trivseln avsevärt
höjts där antalet sysselsatta legat mellan 70 och 97 procent.
De saker, som främst tillverkats ha varit klädgalgar, yxskaft,
stickor, leksaker och liknande.67
Jämsides med den hobbybetonade verksamheten inrättade flera sjuk
hus lokaler för industriell verksamhet. Vanligtvis kopplades arbets
uppgifterna inte till sjukhusdriften utan utfördes på entreprenad åt lo
kala industriföretag. Inte sällan rörde det sig om monteringsarbeten av
olika slag, klädnypor, glödlampor, kartonger och liknande, som utför
des till prestationslön.

Arbete och frihet
Vad innebar arbetets förändrade inriktning för sjukhusets möjligheter
att styra sin patient - och omvänt, vilka möjligheter öppnades för pa
tienten? Hur kan det "nya" arbetet förstås som en disciplinär teknik?
Dessa frågor tänker jag diskutera genom att koncentrera uppmärksam
heten till en anstalt, Salberga sjukhus strax utanför Sala. Salberga togs i
bruk 1930 i det nedlagda Västmanlands trängkårs kaserner och var av
sett för en särskild patientkategori, så kallade asociala imbecilla. Till
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skillnad från de ordinära sinnessjukhusen hade anstalten enbart man
liga patienter. Jag kommer därför att avslutningsvis referera till den mot
svarande anstalten för kvinnor, Västra Marks sjukhus i Örebro, för att
belysa hur patientarbetet fungerade som organiseringsprincip för man
liga respektive kvinnliga idealnormer.
Salberga sjukhus har inte valts för att det är ett "typiskt" sinnessjuk
hus. Tvärtom var det en specialanstalt som i vissa avseenden skilde sig
från de övriga sinnessjukhusen. Mitt skäl är i stället att patientarbetet
hade en ännu viktigare position på Salberga än vid de andra sinnes
sjukhusen samt att anstaltens relativt homogena klientel gör det lättare
att urskilja processer och mönster som kan vara svårare att greppa i det
ordinära och avsevärt mer heterogena sinnessjukhuset.
När Salbergas överläkare dr. Nordblad presenterade sjukhuset i bok
verket Modern svensk sinnessjukvård (1949) framhölls att de moderna
medicinska metoder som kommit i bruk, t.ex. insulinbehandling och
elchock, inte fungerade påSalbergas patientklientel.Sjukhusets behand
ling var i stället av renodlad socialt fostrande karaktär med en långt
driven arbetsterapi som förnämsta instrument.68
Salberga sjukhus hade plats för omkring fyrahundra patienter, flerta
let hystes i den stora kasernbyggnaden med tre våningsplan och över
hundra platser på varje. De långa korridorerna fungerade som dagrum.
Vid sidan låg en mindre, så kallad öppen paviljong med ett tjugotal plat
ser. I övrigt var sjukhusets dörrar låsta och området ordentligt inhäg
nat. Vid öppnandet 1930 liknade arbetsterapin i allt väsentligt den vid
de övriga sinnessjukhusen med den skillnaden att i stort sett alla patien
ter, drygt 90 procent, var satta i arbete.69
Många av sjukhusets patienter hade genomgått sinnesundersökning
och därefter förklarats straffria. Denna andel sjönk dock mot slutet av
fyrtiotalet i samband med en ny tillämpningspraxis av strafflagen.70 Till
skillnad från den kvinnliga asocialiteten, som var intimt länkad till en
sedlighetsproblematik, igenkändes den asociala mannen i en mer gene
rell missanpassning. Journalakterna från Salberga talar om försummad
uppfostran, vanart, problem i skolan, skyddshem, trassel på arbetet och
i många fall om någon form av kriminalitet.
Oavsett om akten hämtas från 1930- eller 1960-talet är den intagnes
förhållande och attityd till arbetet ett centralt tema i den missanpassade
mannens biografi. Via kontakter med före detta arbetsgivare, lärare och
andra personer som antogs kunna lämna relevanta uppgifter skapade
sjukhuset en bild av den intagnes arbetsliv. I en akt71 från 1945 notera
des t.ex. att patienten "i praktiskt arbete visat sig ganska oduglig, utan
energi och uthållighet". En återkommande karaktär är hoppjerkan, som
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rastlöst och utan tålamod gått från det ena arbetet till det andra men,
som det heter i en akt, "saknar arbetslust och trivts bäst med att gå och
slå dank".721ett fall från 1960 angavs att patientens bristande arbetshåg
var huvudskälet till att psykiatrisk anstaltsvård överhuvudtaget kom i
fråga.
Den undersöktes oförmåga att anpassa sig på arbetsplatsen
parad med hans arbetsovilja motiverar hans omhänder
tagande och intagning under längre eller kortare tid på
sluten anstalt för imbecilla asociala manliga vuxna.73
Den sociala missanpassning som skulle korrigeras på Salberga var såle
des nära knuten till den intagnes tillkortakommanden i arbetslivet. Det
fanns också en stark koppling mellan bedömningen av patientens ar
betskapacitet och de prognoser som ställdes av läkarna och som låg till
grund för eventuell utskrivning. Om patienten inte visat arbetshåg på
anstalten - hur tänkte han då försörja sig; som kriminell, soutenör eller
samhällsparasit?
Låt oss innan vi går vidare utveckla den tanke som ovan antytts - att
arbetet gradvis får en alltmer utpräglad karaktär av liberal maktstrategi
där utnyttjandet av föreställningar om frihet och individuell autonomi
spelar en betydelsefull roll. Vi kan tala om ett modernt kontra ett tradi
tionellt användande av arbetet. Det senare karakteriserades av att
repressiva åtgärder var centrala, att det framställdes vara patientens
skyldighet att arbeta för anstaltens räkning och att arbetet var vänt inåt,
det skulle stärka banden mellan anstalt och den intagne. Kort sagt: det
traditionella arbetet syftade till att underordna patienten en absolut moral
och en suverän anstaltsregim.
Det moderna användande av arbetet lägger tyngdpunkten på att ut
vinna det goda ur patienten, inte bekämpa det onda. Positiva stimuli får
därmed en viktigare roll än bestraffningar och inskränkningar. Arbets
resultatet ses inte som anstaltens oinskränkta egendom utan ska återfö
ras till patienten. Framförallt ses arbetet som ett medel att återupprätta
patientens förbindelse och inordning i de sociala gemenskapsvillkoren
utanför sjukhuset. Verksamheten organiseras inte längre utifrån en ab
solut och given moral utan tar ett mer pragmatiskt sikte på patientens
anpassning till ett föränderligt samhälle.
Fri med villkor
Sinnessjukläkarna har alltid haft anledning att ta instängdhetens pro
blematik på allvar. Vid sekelskiftet var patientens frihetslängtan ett prak
tiskt problem som hanterades med "tillämpandet av de stängda dörrar
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nas princip" (Svenson 1904:7). Längtan ut var visserligen förståelig men
i allt väsentligt en besvärande känsla som skulle tuktas och brytas ned.
I de tekniker vi nu ska möta hanterade sinnessjukläkaren frihets
problematiken från motsatt håll. Patientens frihetslängtan är här inte
längre enbart hotfull utan något användbart, en positiv kraft som är
möjlig att utnyttja.
1935 infördes så kallad familjevård på Salberga sjukhus och efter några
år omfattade den mellan femtio och hundra patienter.74 Vårdformen hade
vid vissa sinnessjukhus varit i bruk sedan slutet av 1800-talet och inne
bar att pålitliga och skötsamma patienter utackorderades till lanthem i
närheten av sjukhuset.75 Familjvårdshemmet erhöll en mindre ersätt
ning för mat och logi och förfogade i gengäld över patientens arbets
kraft. Grundtanken var att skapa en station mellan anstalt och samhälle
där patienten gavs "anknytning till en normal miljö utan att släppas
helt ur sikte" (Inghe 1945:87).
Familjevården byggde på formeln arbete är lika med frihet. Ett vill
kor för att patienten skulle få lämna sjukhuset för de friare förhållan
dena var en väldokumenterad arbetsvilja. Detta meddelande om arbe
tets nära relation till en mindre reglerad tillvaro lämnades i ett tidigt
skede till patienten. Direkt efter intagningen sattes en ny patient i ar
bete, antingen på avdelningen eller i en vävsal. I takt med visad arbetshåg
lossades det fysiska greppet och patienten belönades med "friare" ar
betsuppgifter utomhus eller i någon av sjukhusets verkstäder för att
sedan kunna överföras till familjevård, dvs. till en tillvaro utanför sjuk
huset omedelbara kontroll.
Strategin var att få patienten att arbeta, inte genom tvång eller re
pression, utan med den utställda friheten som argument. Hur ska denna
frihet förstås, hur gestaltades den och vilka var dess villkor? Och inte
minst - vad gjorde den med patienten? Dessa frågor ska jag närma mig
via några journaltexter hämtade ur Salberga sjukhus arkiv.
Den första är från 1939 och gäller en 20-årig man som tillbringat större
delen av sin uppväxt på institutioner.76 Den akt som följde honom till
sjukhuset beskriver en oärlig, vanartig och kriminell karaktär med ho
mosexuell läggning. Han placerades på en låst avdelning där han sys
selsattes med drevplockning och städning. Efter två månader flyttades
han till vävsalen och ett år senare till ett utearbeteslag. Efter fyra år över
fördes han till familjevård.
19.6.1939 Flyttas till Fa [familjevård, min anmärkning] hos
lantbrukare A.J. i Kumla sn.
12.7. Trivs bra i Fa-hemmet, sysslar med lite av varje i
jordbruket. Sköter sig utan anm.
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15.8 Fortfarande går allting bra. Pat. är snäll och villig.
Vill gärna vara ute på fotbollsplanen i närheten om kväll
arna.
7.10. Pat. har nu blivit lite mera hemmavan och tager sig
nu gärna ton och är lite påstridig; det går dock snart över
och pat. är sedan snäll.
9.4 .40 Sköter sig utan anmärkning i familjevård.
Nästa exempel gäller en 25-årig man som togs in 1945.77 Anamnesen
uppger att han varit kvarsittare i skolan, haft drängplatser i unga år,
därefter arbetat i industrin och tagit en del småjobb men inget stadigva
rande. Efter att han avvek från militärtjänstgöring och gripits för en rad
småbrott togs han till Salberga efter att förklarats straffri. På sjukhuset
placerades han omgående i arbete.
22.3.1945 Börjar på vävsalen.
26.3. Arbetar dagligen och är lugn och stillsam.
9.4. Börjar arbeta på skomakeriet.
Efter två månader flyttades patienten till familjevård.
23.5. Till kontrollerad familjevård hos lantbrukare K.B., Kila sn.
1.6. Pat. sköter sig u.a. Deltager i diverse å en lantgård
förekommande arbeten. Arbetsförmågan- och viljan goda.
15.10. Enligt vårdaren sköter sig pat. utmärkt på alla sätt.
Snäll och villig i arbetet som i huvudsak består av ladu
gårdsskötsel, som han fullgör till belåtenhet. Sin fritid an
vänder han utan anmärkning.
5.12. Inga anmärkningar på pats. sätt att sköta sig, snäll
och hurtig i arbete, fritiden utan anmärkning.
8.2.1946 Pat har den senaste månaden umgåtts med en å
gården anställd jungfru och detta har skett med hennes
stora gillande. Den senare har utom patienten haft för
bindelse med andra karlar på orten och detta har av
naturliga skäl ej gillats av patienten. Har dock ej uppträtt
opassande på något sätt. Har skött sitt arbete på bästa sätt
och i övrigt uppträtt utan anmärkning. Pat. avhämtades
till sjukhuset för att stanna t.v. i avvaktan på att ifråga
varande kvinna försvinner från orten.
Sista exemplet gäller en 30-årig skogsarbetare som 1934 greps efter några
småstölder.78 Han sinnesundersöktes på Långholmen av dr. Kinberg som
fann en "något alkoholiserad, imbecill individ med bristfällig utveck
ling av känslo- och viljeliv...lättledd vid frestelser, lögnaktig och opålit
lig i fråga om pengar". Ur daganteckningarna från Salberga:
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5.11 1935 Börjar deltaga i städningen på avdelningen. Tyst
och stilla.
10.11. Begär och får börja med nätknytning jämte städ
ning på avd. Är mycket intresserad av esperanto, studerar
detta språk på fristunderna.
31.12 Arbetar fortfarande med nätbindning. Lugn och
jämn till lynnet och gör inget väsen av sig. God sömn och
aptit.
18.51936 Idag i familjevård hos arrend. E.A., Kumla förs.
20.8 Pat. sköter sig utan anmärkning i familjevård.
Efter avslag på en begäran om försöksutskrivning rymde patienten. Han
greps av polis och återfördes till sjukhuset, och var efter något år åter i
familjevård.
12.71939 Nöjd och belåten med Fa-hemmet, sköter sig väl.
25.7. Har blivit något mer vidlyftig, vill gärna vara ute
om kvällarna och "se sig om i trakten". Rykten har gått om
att pat. uppvaktar en grannfru till Fa-hemmet. Pat. säger
sig endast gå till gården för att fördriva tiden en stund och
samtala med mannen i gården. Fick av överläkaren bestämt
besked att vara ifrån granngården.
5.8. Vårdaren anmälde att pat. nog ännu besöker grann
frun och att denne i sin tur gör vad hon kan för att komma
i pats. närhet, viftar åt pat. på långt håll och annat, som gör
att pats intresse för henne ska hållas vid makt.
17.8 Vid överläkarens besök i Fa-hemmet idag blev pat.
intagen från Fa.
Familjevårdens stora förtjänst, skrev överläkare Nordblad i sjukhusets
årsberättelse 1938, var att patienten slapp känna sjukhustvånget. Det
kan på ett sätt förefalla paradoxalt. Den intagne befann sig ju på anstal
ten just därför att psykiatrisk expertis bedömt att sluten anstaltsvård
var nödvändig.
Men hur ska friheten från sjukhustvånget förstås? Av exemplen ovan
framgår att den granskande och bedömande blicken följde med patien
ten ut från anstalten och att arbetsförmågan och den allmänna skötseln
regelbundet stämdes av. Inspektion på plats gjordes var tionde dag och
inträffade något däremellan var lantbrukaren skyldig att underrätta sjuk
huset.
Som jag ser det intogs en samtidigt både tillåtande och observerande
hållning gentemot patienten. I ett av exemplen höll patienten gärna till
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på en näraliggande fotbollsplan på kvällarna efter arbetet. Detta var inte
något problem i anstaltens ögon, men förhållandet noterades. Patienten
tilläts att själv vidga manöverutrymmet men med anstaltens goda minne.
I ett annat av exemplen talades om patientens vidlyftighet och vana att
kvällstid "se sig om i trakten". Inte heller här tycks den självtagna frihe
ten i sig utgjort något problem, men anstalten hade situationen under
uppsikt och var beredd att gripa in. Så skedde också, men först efter att
patienten trotsat överläkarens "bestämda besked" att inte umgås med
en gift kvinna i granngården. Liksom i det andra fallet där patienten
återtogs till sjukhuset på grund av samröre med en kvinna kan vi notera
att klandret inte entydigt träffade de manliga patienterna utan att den
tyngsta skuldbördan förlades på kvinnorna som i båda fall ansågs ha
uppträtt olämpligt.
Journalanteckningarna visar att patienten gavs, och skapade sig själv,
ett relativt stort manöverutrymme. Så länge arbetsinsatsen var till belå
tenhet och patienten i övrigt skötte sig och inte drogs in i omständighe
ter som bedömdes olämpliga visade anstalten en tillåtande attityd. Vi
har tidigare sett exempel på hur man på sjukhuset snabbt vidtog åtgär
der om patienten t.ex. inte ville arbeta. I familjevårdssituationen tycks
sjukhusets reaktiontid varit något längre.
Som ett läge mellan anstalt och det "normala" samhällslivet inrät
tade familjevården en prövosituation som byggde på och vädjade till
patientens vilja till frihet. Man skulle, som dr. Nordblad uttryckte det,
testa huruvida patienten förstod att "värdera sin frihet på rätt sätt och
sköta sig utom sjukhuset".79Den förespeglade friheten var ett styrme
del som skulle få patienten självmant och utan tvång att utföra erforder
liga handlingar och uppföra sig korrekt. I den meningen var familje
vården en modell som i högre grad än traditionell anstaltspraktik för
mådde att involvera patienten i sin egen normaliseringsprocess. Vid
Källshagens sjukhus i Vänersborg, en anstalt med motsvarande klientel
som Salberga, skrev överläkaren att vårdformen omfattas:
... med mycket stort intresse av patienterna själva och
medverkar kraftigt i disciplinerande och fostrande syfte,
liksom alla andra fördelar och anordningar för patienternas
trevnad, i det att patienterna sträva efter att sköta sig så, att
de må komma i åtnjutande av den fria familjevårdsformen,
vari de trivas mycket väl och dessutom uträtta ett utom
ordentligt värdefullt arbete i samhällets tjänst.80
Familjevården innebar samtidigt en kalkylerad risk. Det var avsevärt
lättare för patienten att rymma från en lantgård än från en låst och häg
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nad anstalt. Det var denna lätthet som gav energi åt prövningen. Om de
yttre hindren var borttagna, tvingades patienten visa att egna, inre spär
rar hade upprättats.
Systemet skapade en friare tillvaro och omformade sjukhustvånget
till något som åtminstone föreföll vara ett något mer frivilligt alternativ.
Överläkare Nordblad skrev att patienten slapp "känna" sjukhustvånget
och träffade förmodligen ganska rätt i att familjevården påverkade just
upplevelsen av tvång och repression. Inte så att dessa inslag eliminera
des, utan snarare så att de flyttades bort från det omedelbara synfältet
för att i stället verka som tysta förutsättningar i bakgrunden.
Familjevården överförde patienten från anstalten till en offentlighet,
men inte till vilken som helst. Vårdformen var intimt knuten till före
ställningen om det sunda lantlivets och jordbruksarbetets gynnsamma
inverkan på patientens psykiska och moraliska gåvor. Ännu vid mitten
av 1940-talet, möjligen under tryck av beredskapsårens besvärliga för
sörjningsläge, sågs lantarbete som den ideala sysselsättningsformen för
Salbergas patienter och vid flera tillfällen försökte sjukhusledningen få
till stånd ett större jordbruk inne på anstalten.
När 1940-tal gled över till 50-tal förändrades situationen. Mekanise
ringen av jordbruket minskade snabbt efterfrågan på patienternas ar
betskraft. Sjukhuset riktade då blickarna mot staden och industrin. En
ny modell inrättades, utsträckt frigång, som innebar att patienten åt och
sov på sjukhuset men arbetade i staden. 1955 arbetade nära en tredjedel
av Salbergas patienter i stadsindustrin.
Patienterna ha satt stort värde på denna vårdform. Man
måste nog säga att de skött sig över all förväntan, vilket
ger vårdformen ett gott betyg. För patienten betyder den
också något att vara rädd om: viss yrkesutbildning, kontakt
med livet utanför anstalten, civila vanor, ökat självför
troende, skaparglädje, pengar till åtrådda inköp m.m, ofta
en sparad slant å kontot eller banken, pengar till per
missioner. Sist men inte minst betyder den också ett visser
ligen begränsat med ändock ökat mått av frihet och för
troende.81
Här uttalas ett definitivt brott mot sinnessjukvårdens anti-urbana och
landsbygdsorienterade praktik. Patienten ska förbindas med det mo
derna samhällets villkor och fostras till en modern löntagare och konsu
ment. På sjukhusets egna arbetsplatser infördes samtidigt ackord för att
nöta in industrisamhällets arbetstempo:
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...en utomordentligt värdefull form av arbetsträning för
sjukhusets klientel. Arbetet utföres som ackordsarbete
enligt gällande avtal. "Ju mer jag arbetar, ju mer tjänar jag",
är något som patienterna tagit fasta på och som sporrat dem
till goda arbetsprestationer. Det är särskilt viktigt för de
unga pojkar med lång anstaltsvistelse bakom sig. De få här
den första kontakten med "civil" arbetstakt och arbetsrytm.82
Här har arbetet omformats till en ekonomisk angelägenhet och till ett
instrument för den enskilde patienten att förverkliga sina egna, indivi
duella förhoppningar. Utöver ökad frihet, skrevs i årsberättelsen 1957,
ger arbetet "också möjlighet till realiserande av drömmen om något man
gärna önskat sig, nya kläder, cykel, radio eller dylikt". Genom arbetet
förespeglades både en ökad frihet från anstalten och individens inträde
i konsumtionssamhällets gemenskap.
Arbete, frihet och kön
Detta inträde och denna frihet var inte densamma för manliga och kvinn
liga patienter. Vi har i det föregående kapitlet sett att sjukhusvistelsens
frihetsinskränkningar uppfattades långt mer problematiska för män än
för kvinnor. Den intagne mannen berövades sin offentliga position och
sin socialt och kulturellt föreskrivna roll som försörjare.Så var inte fallet
för kvinnan, därtill erbjöd det dagliga anstaltslivet en rad "kvinno
sysslor" medan det var svårare att inom anstaltens hägn konstruera ar
betsuppgifter som var anpassade till mannens offentliga position.
För manliga patienter i allmänhet och i synnerhet för dem som var
hänvisade till en tillvaro inne på avdelningarna framhölls ständigt bris
ten på lämpliga arbetsuppgifter. Män sattes därför också att utföra tra
ditionellt kvinnliga arbeten, framförallt vävning men också andra tex
tila arbeten. Det skulle kunna förstås som att sjukhuset löste upp den
traditionella arbetsdelningen mellan könen. Gränsöverskridandet ska
dock ses som en nödlösning där könet tillfälligt underordnades patientskapets villkor. Feminiseringen av den manlige patienten var en bief
fekt, nödvändig men inte önskvärd. Det ideala var att tillräckligt många
manliga arbetsplatser kunde skapas så att patienten fick lämna avdel
ningen och "gå till jobbet".
När arbetsterapin på 1950-talet öppnades ut mot den ordinära arbets
marknaden var det också i första hand manliga patienter som kom i
fråga. Arbetsfostran av mannen skulle alltså idealt leda ut från avdel
ningen och ut från anstalten och inbegrep därmed också frigörande och
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individualiserande processer.Sinnessjukhusens kvinnliga patienter fost
rades i en annan riktning.
Skillnaden tydliggörs vid en jämförelse mellan det manliga Salberga
och kvinnliga Västra Mark. På Salberga var det inte bara med arbetets
hjälp patienten skulle återföras till offentligheten. I årsberättelserna kan
man iaktta en generell strävan att föra in vad man kallar civila vanor
och vidga patienternas beröringsytor med livet utanför.
På Västra Mark kan vi se motsatta tendenser och en uttalad ambition
att skilja patienten från det offentliga livet och i såväl social som mora
lisk och rumslig mening orienterades tillvaron i riktning in mot anstal
ten och dess hemlika slutenhet. En anledning var den sedlighets
problematik som häftades vid de intagna. I konstruktionen av manlig
asocialitet var kriminalitet, arbetsovilja och en generell social missan
passning de bärande inslagen medan kvinnlig asocialitet intimt kopp
lades till sexualitetens sfär. I journalakterna från Västra Mark utgör på
stådd lösaktighet, sedeslöshet och okontrollerbart driftliv och en där
med sammanhängande social oförmåga till sunt familjeliv och moder
skap asocialitetens kärna. Liksom på Salberga var arbete den domine
rande behandlingen, eller som det rutinmässigt stavades i sjukhusets
årsberättelser, "det betydelsefullaste uppfostringsmedlet". Men där ar
betet på Salberga syftade till att reorganisera patientens liv i offentlighe
ten så gavs det andra innebörder på Västra Mark. Här fanns givetvis de
välkända incitamenten; att skapa ordning, att skapa nytta, att bekämpa
sysslolöshet. Men framförallt finner vi ett arbete uppbyggt kring en stram
kyskhetsfostran.
Arbetsuppgifterna på Västra Mark skulle påminna de intagna om tra
ditionella kvinnliga dygder och hur ett hem skulle skötas. Ett fåtal pa
tienter beviljades familjevård som hembiträden i lantfamiljer. Just kom
binationen familj och landsbygd framstod som särskilt gynnsam för den
sedligt vilsegångna kvinnan och på 1940-talet föreslogs att en utbild
ning i lanthushåll skulle kopplas till sjukhuset. I början av 1960-talet
infördes ett system liknande det på Salberga med utsträckt frigång och
några patienter placerades på kaféer och restauranger i Örebro. Över
inspektören fann dessa offentliga miljöer vara synnerligen olämpliga
och förordade i stället "arbete i familj".83
De innebörder som arbetet tilldelade könen måste ses i relation till
samhällets kulturella och sociala könskonstruktioner i stort. Men återi
gen - sinnessjukvården och sinnessjukhuset var inte en passiv avspeg
ling av samhälleliga könsordningar utan en plats där manlig och kvinn
lig normalitet producerades på vetenskaplig grund.
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Arbetet och den fria, friska människan
"Arbeit macht frei", arbete skapar frihet, löd den devis som kommen
dant Rudolf Höss lät sätta upp över huvudingången till koncentrations
lägret i Auschwitz. I sitt sammanhang var de tre orden förstås djupt
cyniska och falska. Ingen koncentrationslägerfånge återfick friheten ge
nom att arbeta. Men samtidigt var devisen begriplig och gångbar efter
som den hänvisade till den centrala tankefigur i det moderna samhället
som förenade arbete med föreställningen om frihet.
I en grundläggande mening är detta motsägelsefullt och vi kan lika
gärna förbinda arbetet, åtminstone så som det utövades inom anstalts
väsendet, med tvång och underkastelse. Att avstå eller vägra arbeta var
en handling, eller rättare, en icke-handling, som nästan alltid fick nega
tiva konsekvenser för patienten. Samtidigt vill jag mena att det ägde
rum en gradvis förskjutning mot att låta arbetet framstå som en aktivi
tet som patienten inte utövade av lydnad utan av egen vilja. Föränd
ringen har inte nödvändigtvis med frivillighet att skaffa, men lydnads
momentet blir svårare att identifiera i takt med att belöningen och viljan
blir betydelsefullare än lydnaden och bestraffningen.
Styrning och kontroll kan uppfattas vara frihetens motsats. Men styr
ning kan också verka genom att ställa frihet i sikte och genom att an
vända frihet som en del i själva maktutövningen. Jag vill mena att arbe
tet var, och är, en maktteknik som smidigt och effektivt passar den libe
rala maktutövningen. Utan större motstånd har arbetet gått att foga in i
den moderna föreställningen om en fri och autonom individ och samti
digt, och utan stötande brutalitet, förmått att tillgodose behovet av kon
troll, reglering och korrigering.
Som anstaltspraktik uppvisar arbetet en lång kontinuitet. På 1800talet var det en av de terapier som sinnessjukhusen byggdes kring. Fort
farande på 1960-talet intog det en central plats i mentalsjukhusets verk
samhet. Och liksom för sina kollegor för femtio eller hundra år sedan
framstod arbetet för 1960-talspsykiatern som ett medel att skapa ord
ning och kontrollera de intagna.
I andra avseenden förändrades arbetets innebörder. På artonhundra
talet och under nittonhundratalets första decennier drog det patienten
in mot anstalten och verkade i den meningen avskiljande från samhäl
let. Arbetet på anstalten var en isolerande praktik baserad på föreställ
ningar om det moraliskt goda. Från och med 1940-talet överförs det grad
vis till en social kontext och omvandlas samtidigt från en isolerande till
en integrerande praktik. Arbetet, så som det kom att organiseras på ef
terkrigstidens sjukhus, löste upp det terapeutiska rummet och gjorde
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samtidigt anstalten otydligare. Den segregerande och isolerande 1800talsanstalten, skriver Stanley Cohen (1995), osynliggjorde hanterandet
och kontrollen över de avvikande samtidigt som institutionens gräns
mot omvärlden var fysiskt tydlig. Under loppet av 1900-talet blir grän
sen suddigare och de vårdande aktiviteterna antar former som mer och
mer påminner om det dagliga livet i samhället utanför samtidigt som
de i allt högre grad också äger rum utanför anstalten. Det blir, skriver
Cohen, svårare att säga var anstalten och dess praktiker börjar och slu
tar.
Det terapeutiska arbetet återspeglar denna successiva gränsupp
lösning. Inne på sjukhuset och under läkarens och sjukvårdspersonalens
översyn kan det förstås i termer av medicinsk behandling. Men när pa
tienten arbetade på en lantgård eller på dagen lämnade sjukhuset för en
fabrik? Är patienten då en patient eller arbetare, fabriken en arbetsplats
eller terapeutisk miljö? 84

Noter
1. Till exempel har svensk lagstiftning förordat inskränkningar i den enskilde
individens autonomi med hänvisning till arbetsovilja. Exempel på detta är
fattigvårds- och lösdriverilagstiftningen med vars stöd samhället ägde rätt att
omhänderta den man som "genom lättja eller liknöjdhet'' försummade försörj
ning av hustru och barn eller som "stryker omkring utan att söka ärligen för
sörja sig".
2. Kristendomens syn på arbete kan emellertid knappast sägas vara entydig.
Å ena sidan framställs arbetet som en del av den gudomliga skapelsen, å andra
sidan som ett uttryck för syndastraffet. I paradiset levdes ett liv utan arbete,
efter syndafallet hänvisades människan till att i sitt anletes svett äta sitt bröd.
Arne Helidén, 1979, diskuterar det kompakta förakt för arbete som fanns inom
de arbetsfria klasserna i det förmoderna samhället. Helidén menar att de för
moderna överklasserna odlade idén om det kontemplativa livet, i kontrast mot
1700- och 1800-talets framväxande, moderna eliter, som betonade betydelsen av
det aktiva och produktiva livet.
3. Reglementeringskommitténs betänkande nr 3, s 224,1907.
4.1 själva verket, menar Bauman, innebar fabrikssystemet en kollaps för den
"kärleksaffär" mellan den yrkesskicklige arbetaren och arbetet som arbetsetiken
förutsatte. I praktiken var propagandan för en ny arbetsetik ett moraliskt kors
tåg med syftet att "återuppliva i grunden förindustriella attityder till arbetet
under nya förhållanden som inte längre gjorde dem meningsfulla" (Bauman
1999:15).
5. SOU 1949:37, s 103 f.
6. Ett annat exempel på hur människan får sitt värde mätt i relation till sin
arbetskapacitet återfinns i Karin Johannissons Det mätbara samhället (1988) där
hon refererar till den tidiga statistikens strävan att på olika sätt mäta befolk
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ningens ekonomiska kvalitet. "Här görs en naken skillnad mellan en människa
och en arbetare, dvs. individens värde relateras direkt till hennes kapitalproducerande förmåga" (Johannisson 1988:115).
7. Föreställningen om den icke-arbetande människan som ett socialt och mo
raliskt hot löper genom hela 1800- och 1900-talets sociala missanpassnings- och
problematiseringshistoria. Att sakna arbete av fast karaktär har associerats med
att i någon mening vara "lös" i rummet (löst folk, lösdrivare), i förhållande till
familjeinstitutionen och sexualnormer (lösaktig kvinna), materiellt (försvarslös)
och förstås, arbetslös. Att vara lös är i en övergripande mening att vara svårkon
trollerad och den lösa okontrollerade och kringvandrande individen för
kroppsligar ett närmast överhistoriskt hot mot samhällsordningen.
8. Ett uttryck för ett sådant synsätt är till exempel den så kallade arbetslinjen
inom svensk arbetsmarknads- och socialpolitik och som varit en huvudprincip
sedan 1930-talet.
9. Till dessa hörde Carl-Ulric Sondén (1802-1875) som 1833 reste i Europa för
att studera denkontinentala sinnessjukvården. Sondén var läkare på Danvikens
hospital mellan 1832 och 1862 och publicerade 1847 ett betydelsefullt reformoch vårdprogram för den svenska sinnessjukvården. Vadstenaläkaren George
Engström genomförde också en studieresa 1833 (se Qvarsell 1982) och 1853 rap
porterade läkaren C.G. Grähs till Kungl. Sundhetskollegiet om sina intryck från
sinnessjukhus i Paris, London och Utrecht.
10. Läkaren ochprofessorn vid Karolinska institutet Magnus Huss (1807-1890)
var en av den svenska artonhundratalsmedicinens stora auktoriteter och bidrog
på många sätt till att vidga läkarens traditionella arbetsfält. Internationellt upp
märksammad för skriften Alcoholismus chronicus, 1849-1851. Huss var också in
tensivt engagerad i hospitalsfrågan på 1850-talet och krävde i en rad skrifter en
reformering av vården efter kontinental modell. Mellan 1860 och 1876 general
direktör för hospitalen, medverkade tillsammans med C-U Sondén i 1855 års
hospitalskommitté som utarbetade den första sinnessjukstadgan (1858) och lade
den organisatoriska grunden för hospitalsväsendets organisering på 1860-talet.
Magnus Huss är också ett bra exempel på den moderna hjälteroll som fästes vid
läkaren och läkarkåren under artonhundratalets andra hälft. I ett minnestal till
Huss 1891, som på många sätt uttrycker den samtida läkarkårens ganska an
språksfulla självbild, heter att han "rättvis, outtröttlig, vänlig, tillmötesgående
gifmildt strödde kring sig af sitt vetandes rika häfvor, lik en sol stigande fram ur
morgonrodnaden efter naturfilosofiens långa natt för att med sitt exakta natur
studium tända en ny dag för den svenska medicinen...[....]...där läkaren ska
träda ut i samhället såsom en människokärlekens apostel, ledd af vetenskapens
ljus" (von Hof sten 1891:635-636).
11. Den tidiga psykiatrins företrädare försummade inte att betona denna as
pekt. C-U Sondén skrev t.ex. att öppnandet av Vadstena centralhospital 1829 för
svenskt vidkommande "blef gränsen mellanbarbarism och humanitet" (Sondén
1847:27).
12. Ekström, C-J, 1819, Utdrag afhref och rapporter: Svenska läkare-sällskapets hand
lingar, band 6.
13. RA, Sundhetskollegiums arkiv, Lars Magnus Hjertstedts reseberättelse,
daterad 26/4 1847.
14. Vadstena centralhospital var under 1800-talets första hälft den svenska
anstalt som låg närmast de internationella förebilderna i fråga om patienternas
arbete och enligt Roger Qvarsell, 1982, var arbetet ett utmärkande drag i
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hospitalets terapeutiska program och livsmiljö på 1830-talet. Bland annat så
anlades ett snickeri på hospitalet och en trampkvarn skaffades för att syssel
sätta manliga patienter utomhus. Men framförallt, skriver Qvarsell, engagera
des patienterna i det arbete som behövdes för hospitalets skötsel.
15. BiSOS 1861, serie k II), s. 10.
16. Sjukhusets officiella benämning var Stockholms hospital, men i folkmun
användes ofta namnet Konradsbergs sjukhus. 1931 ändrades namnet till Psy
kiatriska sjukhuset och efter ännu en namnändring kom sjukhuset på 1970-talet
att heta Rålambshovs sjukhus.
17. Årsberättelse Danvikens hospital 1861.
18. Årsberättelse Stockholms hospital 1867.
19. Årsberättelse Vadstena hospital 1879.
20. Stockholms läns landstings arkiv, Stockholms hospital, Journal 1, Fl A, Nr
209.
21. SFS, no 50,1858, § 1.
22. Ordningsstadga för hospitalen, given den 8/11 1866. Bilaga D, BiSOS, se
rie KII) 1866.
23. Stockholms läns landstings arkiv, Stockholms hospital, Lefvnadsordning
för Stockholms hospital 1864.
24. Karin Johannisson, 1997, menar att svaghet, dvs. oförmåga att arbeta, på
1700- och 1800-talen var ett viktigare sjukdomskriterie än smärta. Lidande och
smärta, skriver Johannisson, var för de flesta människor en integrerad del av de
existentiella villkoren (1997:86). Först när arbetsförmågan inskränktes definiera
des tillståndet i termer av sjukdom. Det vore givetvis missvisande att entydigt
knyta dagens sjukdomsföreställning till den subjektiva upplevelsen. "Att vara
sjuk" kräver i allmänhet den medicinska diagnosens legitimitet, dessutom är
sjukdomstillståndet underställt en administrativ byråkrati. Att vara sjuk är att
vara "sjukskriven", vilket i vardaglig mening innebär att vara hemma från ar
betet. I den meningen kan man fortfarande tala om ett intimt samband mellan
sjukdomsföreställningar och arbetsförmåga.
25. Stockholms läns landstings arkiv, Stockholms hospitals arkiv, Konceptbok
B2, vol 1,1879.
26. Arbetet har haft en central plats som en av det moderna anstaltsväsendets
viktigaste korrigeringsmedel. T.ex. angavs syftet på de svenska arbetshemmen
vara att med det obligatoriska arbetet "framtvinga en förändring av ett visst
beteende" (SOU 1949:37, s 14). I en osignerad artikel med titeln "Fångar som
jordbruksarbetare" i Svenska Fattigvårdsforbundets tidskrift, nr 2, 1908, s. 49-54,
angavs uppgiften på tvångsarbetsanstalterna vara att"bibringa fångarna lusten
att arbeta, väcka deras självkänsla och förvärfsbegär för att därigenom möjlig
göra, att de, när tvångets tid är slut, skola kunna påbörja ett ärligt själfförsörjande
lif",
27. BiSOS, serie kil, 1870, s VII.
28. Att studenterna identifierades som en särskilt hotad kategori uttrycktes
bland annat genom att man i den officiella sinnessjukstatistiken under 1860och 70-talen hade en särskild studentkolumn.
29. Om staden som en modern metafor för det farliga och hotfulla, se Cohen
(1995:205 ff). Turner har i flera sammanhang diskuterat den som han menar
nära relationen mellan staden som hot och de disciplinära teknikernas expan
sion, "...it is possible to argue that the rational disciplines of the body and population were responses to the urban crisis of the late eighteenth and nineteenth
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centuries" (Turner 1996:23). Den moderna stadens farlighet är också ett grund
tema i Rebecka Lennartssons Malaria Urbana, 2001, om prostitutionen i Stock
holm kring 1900.
30. Östersunds sjukhus arkiv, (Frösö sjukhus), journalarkivet, journal no 217.
Patienten flyttades från Härnösand till det nybyggda Säter 1912. När Östersunds
hospital stod klart 1915 flyttades hon dit.
31. Överinspektörens berättelse, Inspektion av Säters hospital 1-3/6 1914.
32. Årsberättelser Kristinehamns hospital 1912-1915.
33. Gabersee-anstalten i Bayern, av så kallad kolonityp, togs i bruk på 1880talet, och bestod till skillnad från traditionella sinnessjukhus av småhusbebyg
gelse med tillhörande trädgårdar. Sjukhuset påminde mer om ett villasamhälle
än en anstalt. Arbetsbehandlingen och i synnerhet lantarbetet hade en särställ
ning i anstaltens terapeutiska program. Edvard Vestberg noterade i sin reserap
port: "En ung kollega, som var outtröttlig i att meddela mig alla möjliga detaljer
om ladugård, åker och äng, verkade i sina storstöflar nästan lika mycket agro
nom som läkare" (Vestberg 1910-1911:40).
34. Citat ur Meddelande från Kungl. Medicinalstyrelsen nr 60,1924, s 17-18.
35. SOU 1929:7, s 25.
36. Årsberättelse Vadstena hospital 1929.
37. Årsberättelse Mariebergs sjukhus 1932.
38. Årsberättelse S:ta Maria sjukhus 1931.
39. Vid Kristinehamns hospital upprättades varje månad en särskild
arbetstabell där det angavs hur många patienter som var 1) fullt arbetande, 2)
ständigt sysselsatta, 3) tidvis sysselsatta, 4) ständigt sysslolösa. Se till exempel
"Arbetstabell för december 1929", bilaga till årsberättelse 1929.
40. Inspektion av Frösö sjukhus den 29-30/111931.
41. Meddelande från Kung. Medicinalstyrelsen nr 68, Överinspektörens be
rättelse 1929, s 14.
42. Meddelanden från Kungl. Medicinalstyrelsen nr. 60,1929. Citatet är häm
tat ur ett yttrande av Peder Björck i en diskussion om arbetsterapins huvud
principer.
43. Årsberättelse Hälsingborgs hospital 1929.
44. En föreställning som i hög grad är aktuell. När man vid en psykiatrisk
klinik 1999 formulerar ett program för den arbetsterapeutiska verksamheten
heter att "arbetsterapi bygger på grundsynen att människan är en aktiv var
else."
45. Neuman-Rahn 1924, s 253.
46. Meddelande från Kungl. Medicinalstyrelsen 73, 1931, Överinspektörens
berättelse.
47. Frösö sjukhus arkiv, journalarkivet, journal 64/ 32.
48. För en vidare diskussion kring denna problematik, se Raymond Plant,1994.
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Kapitel 4

Celibatets ordning
Kön och sexualitet pä anstalten
"Endast den människa är verkligen fri, som blir
herre öfuer sina lägre drifter."
August Forel, tysk läkare 1905.

Stockholms hospital, 1888. Varje kväll remmades tvångströjan på en ung
man så att händerna fixerades tätt invid kroppen inför sänggåendet.
Skälet var inte den vanliga våldsamheten eller förstörelselustan, utan
att han ägnade sig åt den förbjudna njutningen. Nattetid, skrev
hospitalets överläkare, används regelmässigt tvångströja på onanister.
Västra Marks sjukhus, 1935. En ung kvinna flyttades från sin ordinarie
plats i arbetssalen för att på så sätt att sära henne från en "god vän".
Kvinnan beskrevs i journalen med orden "kladdig och smeksam" och
uppgavs vara homosexuellt lagd.
Salberga sjukhus, 1961. På sjukhuset med enbart manliga patienter ord
nades en danstillställning dit kvinnliga patienter från Västra Mark bjöds
in. Efter dansen noterades att det är viktigt att patienter som är avstängda
från normal kontakt med personer av motsatt kön ges tillfälle att umgås
under "hyfsade och trevliga former".
Exemplen ovan uttrycker strävanden från sjukhuset att kontrollera
och styra de intagnas sexualitet och handlingar som hörde samman med
könslivet. De visar också prov på olika sätt att utöva denna styrning. I
det första genom ett direkt och fysiskt tvång. I det andra med en betyd
ligt varligare fysisk hantering men där patienten kategoriserades som
sexuellt avvikande. Slutligen ser vi uttryck för en mindre repressiv, mer
prövande men nödvändigtvis inte mindre styrande praktik.
Omhändertagandet på sinnessjukhuset handlade i en yttersta mening
om att hantera en stor mängd kroppar på ett begränsat utrymme. Ur det
perspektivet utgjorde patientens kropp ett ständigt hot mot ordningen
och de kroppsliga funktionerna - sömn, vila, rörelser, föda, utsöndringar,
hygien och de därmed hörande aktiviteterna - var i det dagliga
avdelningslivet föremål för en katalog av reglerande åtgärder. Ur en
aspekt ska regleringarna förstås som uttryck för en pragmatisk anstalts
teknik och för det storskaliga människohanterandets villkor som
sinnessjukhuset delade med flera andra institutioner. Samtidigt hand
lade det om att ladda åtgärderna med terapeutiska innebörder och att
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utforma dem som pedagogiska och fostrande övningar. Att sörja för att
patientens kropp hölls ren var både en del i anstaltens hygieniska pro
gram och ett fostrande moment riktat till den enskilde patienten. Också
den sexuella kroppen var något som skulle hanteras i en krass och prak
tisk mening samtidigt som den var måltavla för disciplinerande och fost
rande ambitioner. I detta kapitel ska jag beskriva och diskutera hur man
på sinnessjukhuset såg på och hanterade den sexuella kroppen och hur
denna kropp utgjorde platsen för normaliseringssträvanden, makt och
motstånd.
I de tidigare kapitlen har vi mött en sinnessjukvård som på flera sätt
sökte frigöra kraft ur den intagne. Den slöe skulle förmås att kliva upp,
tvätta sig och på bestämt klockslag fatta sitt arbetsredskap i handen. I
fråga om könshandlingarna ställs vi inför en motsatt rörelse, inför en
energi och en drift som antogs ligga planterad i människan och som
anstalten strävade efter att neutralisera. I den mån patienter agerade
som sexuella subjekt placerade de sig, med- eller omedvetet, i en strids
zon om kroppens och anstaltens ordning. Den arbetande kroppen var
ett ideal som förbands med goda karaktärsegenskaper och var möjlig
att placera i frihetliga sammanhang. Den sexuella kroppen befann sig
på skalans motsatta sida i ett närmast dikotomiskt förhållande till arbe
tets kropp. Där den senare representerade plikt, rationalitet, kontroll
och andlig resning stod den förra för lust, lidelse, begär och andligt för
fall.
Under sjutton- och artonhundratalen blev könsumgänge gradvis mer
en fråga för medicinen än för religionen och den mängd handlingar,
beteenden och känslor som hade med könet att göra samlades under
begreppet sexualitet och kom att utgöra empirisk bas för den medicin
ska disciplinen sexologi (Foucault 1980, Turner 1995, Johannisson 1990).
En central uppgift för sexologin var att definiera det normala och av
naturen anvisade könsumgänget och därmed också att urskilja, be
stämma och benämna det onaturliga och abnorma. Men artonhundratalsmedicinen kom också att problematisera det som hamnade innanför
normalitetens gräns, dvs. det heterosexuella umgänget inom äktenska
pet. Frågorna gällde hur mycket och hur ofta, när och på vilket sätt och
inte minst de komplicerade förhållandena mellan njutning, reproduk
tion, drift och avhållsamhet.
Könsdriften placerades lägst i drifternas hierarki, inte på grund av
svaghet utan för sin påstådda styrka, sin farlighet och förmåga att "dra
ned människor". En könsdrift som lämnades otuktad framställdes inte
bara vara farlig för den enskilde individens kroppsliga och själsliga hälsa,
utan för hela samhället. Med utgångspunkt i detta farlighetstema leve-
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rerade läkarvetenskapen en strid ström av levnadsregler (se t.ex. Foucault
1980, Turner 1995, Ekenstam 1993). Att entydigt karaktärisera denna
fostrarnit som sexualfientlig eller förtryckande vore förmodligen ett miss
tag. Det handlade inte om att förvisa, kväsa eller förhindra, utan om att
reglera och styra. Foucault påpekar i Sexualitetens historia (1980) att all
denna medicinska litteratur kring könet på samma gång skapade, fri
gjorde och utövade kontroll över begäret. I början av 1900-talet formu
lerade en svensk läkare det medicinska uppdraget inom det sexualpedagogiska fältet till att "leda in könslifvet på normala af naturen
föreskrifna banor, och bibehålla den i dessa" (Möller 1907:621). Två ord
i detta citat, leda och normala, kan också få tjäna som ingångar till ka
pitlets centrala frågeställningar.
Vad gäller att leda eller att styra är huvudfrågan: hur och med vilka
medel styrdes den intagnes könshandlingar? Hur utövade sinnessjuk
huset kontroll över denna handlingssfär? I vad mån kan styrningen be
skrivas i tvingande respektive frigörande termer och vilka förändringar
kan iakttas över tid? Avseende normalitet är den centrala frågan hur
sinnessjukhuset, dess synsätt och praktik, producerade definitioner av
sexuell normalitet respektive abnormitet.

Isärhällande och annorlundahet
Den moderna anstalten sorterade män och kvinnor var för sig. Isärhål
landet av könen var en grundläggande princip för såväl fängelset,
korrektionsanstalten, skyddshemmet, tvångsarbetsanstalten och en rad
andra omhändertagande institutioner. De medicinska institutionerna
rymde med några viktiga undantag både manliga och kvinnliga patien
ter, men dessa hölls noggrant åtskilda inom inrättningen.
Klosterväsendet brukar framhållas som förebild till den moderna
anstaltens nit att hålla isär könen (Turner 1994, Foucault 1987). På den
europeiska kontinenten var många medicinska inrättningar direkt
sprungna ur religiösa institutioner. För de svenska hospitalens del fanns
inte någon sådan obruten linje med kyrkan. Sjuttonhundratalets svenska
hospital hade mer samröre med fattigvårdens organisation än med reli
giösa och medicinska institutioner (se Eriksson 1989:213 f).1 Något isär
hållande av könen tillämpades inte heller på dessa för-medicinska hos
pital.
För den medicinska sinnessjukvårdens pionjärer var separering över
huvudtaget ett nyckelord och könet var en central sorteringskategori.
Det är nödvändigt, skrev Carl-UlricSondén i sitt hospitalsprogram 1847,
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"att män skiljes från qvinnor, om sedlighet och god ordning skola kunna
bibehållas" (1847:37). När riksdagen 1851 avsatte medel för att rusta upp
hospitalen var ett av huvudmotiven att byggnaderna skulle anpassas
till könens isärhållande. Denna rumsliga ordning kom sedan att fastslås
i 1858 års sinnessjuklag och skrevs också in i läkarnas tjänsteinstruktion.
Det ankom på hospitalsläkaren att "tillse att könen icke någonstädes
inom inrättningen kunna hafva med varandra att göra".2
Varför denna besatthet att skilja könen åt? Vid sidan av sedlighetsmo
tivet måste den länkas till samtida medicinska föreställningarna om kö
nens annorlundahet. Thomas Laqueur menar i Om könens uppkomst (1994)
att det under 1700-talet etablerades en tvåkönsmodell som, till skillnad
från en äldre enkönsmodell, framställer könen som dikotomiskt artskilda
i kvalitativ mening. Denna omständighet gör enligt Laqueur att könet
blir en alldeles central kategori inom medicin och läkekonst.3 Hur skulle
kvinnan, könet, förstås i relation till mannen, normen? Vad bestod de
biologiska skillnaderna av och vilken betydelse hade de? KarinJohannis
son har i målande ordalag skildrat läkarvetenskapens iver att empiriskt
skilja könen åt i syfte att nagla fast kvinnans egentliga natur.
Märkliga vetenskapliga scenarion utvecklar sig: dystra
föreläsningssalar, kalla obduktionshallar och unkna
skelettkammare förvandlade till laboratorier för friläg
gandet av det sant kvinnliga. Med uppbådande av en
gigantisk empirisk apparat kunde den biologiska deter
minismen utvecklas in extremo och könsskillnaderna
placeras i en skenbart neutral terräng: naturen (Johannisson
1994:27).
Liksom på lasarettet och i anatomisalen var könet en central kategori
för sinnessjukhusets produktion av medicinsk kunskap. Det grundläg
gande antagandet var att de anatomiska skillnaderna motsvarades av
psykiska olikheter, dvs. att det existerade könsspecifika själs- och sinnes
egenskaper.
Ganska snart ansåg sig läkarna också kunna belägga sådana skillna
der via empiriska iakttagelser. Hospitalsdoktorerna kunde till exempel
visa att män och kvinnor blev sinnessjuka av olika orsaker. Motgångar,
olyckor och sårad egenkärlek var faktorer som angrep mannens själs
krafter, medan kvinnans psyke var svagare för "religiösa bekymmer,
kärleksgrubbel, husliga motgångar och häftiga sinnesrörelser". På
samma sätt reagerade könen olika på det moderna stadslivet, vilket kon
staterades vara väsentligt farligare för kvinnans än för mannens psy
kiska hälsa. Sinnessjukdomarna härjade dessutom på olika sätt i den

147

manliga och kvinnliga själen. Ursinne och melankoli var typiska kvinno
diagnoser, medan paralysé generalis, dvs. syfilitisk sinnessjukdom, till
90 procent drabbade män liksom sinnessjukdom på grund av spritmiss
bruk. Prognoser och sjukdomsförlopp noterades också löpa efter köns
bestämda linjer. Kvinnan som drabbats av tungsinne hade t.ex. större
utsikter att tillfriskna än en man. Var diagnosen ursinne rådde motsatta
förhållandet.4
Inne på hospitalens avdelningar kunde ytterligare könspecifika egen
skaper fastställas. Kvinnliga patienter observerades vara mer benägna
för osnygghet än manliga. Den sinnessjuka kvinnan var dessutom våld
sammare, mer förstörande och fick oftare placeras i cell.5
Den kunskap som producerades på sinnessjukhuset motsade inte den
skiljelinje som artonhundratalsmedicinen generellt kom att dra mellan
man och kvinna. Kvinnans särart konstaterades ligga i hennes ömtålig
het, att hon var av bräckligare slag och utrustad med ett själsliv som i
hög grad styrdes av könsorganens funktioner (se t.ex. Johannisson 1994,
Laqueur 1994).
Hur ska man som nutida läsare förhålla sig till iakttagelser av sådant
här slag? Vad var det egentligen sinnessjukläkarna såg och beskrev från
sina avdelningar?Jonathan Potter diskuterar i Representing Reality (1996)
kunskapsteoretiska aspekter på vetenskapliga beskrivningar som gör
anspråk på att korrekt avbilda verkligheten, det vill säga beskrivningar
som producerar "fakta". Potter talar å ena sidan om en empirisk
vetenskapstradition där möjligheten att korrekt beskriva verkligheten
tas för given. Enligt detta synsätt ligger verkligheten fix färdig att upp
täckas och beskrivas. Vetenskapens utveckling baseras på en ständig
ackumulation av kunskap som i sin tur bygger på ständigt bättre, finare
och mer raffinerade, dvs. mer vetenskapliga, metoder att upptäcka, be
skriva och systematisera. Mot detta synsätt ställer Potter en perspektivbunden syn på produktion av kunskap. Beskrivningar av verkligheten
är alltid uttryck för sociala och kulturella villkor och därtill alltid intimt
beroende av de metoder med vilka de skapas. De kunskaper om en pa
tient eller en patientkategori som sinnessjukvården skapade (och som
fortfarande skapas inom vår tids psykiatri) ska ur detta synsätt ses dels
som uttryck för rådande sociala och kulturella konventioner, dels som
ett resultat av de metoder man använder för att skapa kunskapen (Potter
1996, se även Beronius 1991, Börjesson 1997).
De könsspecifika "fakta" som producerades och reproducerades på
sinnessjukhuset baserades på ett olikhetstänkande som förstärktes av
den rumsliga separeringen av män och kvinnor. När läkaren klev in på
en avdelning kunde blicken svepa över en könsligt homogen popula-
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tion. Denna visuella ordning styrde inte bara seendet utan också de jäm
förelser som var möjliga att göra. Förhållandet att observationsmaterialet
var sorterat med utgångspunkt i könskategorier var i sig en förutsätt
ning för systematiska jämförelser mellan män och kvinnor, något som i
sin tur innebar att åtskillnaden fortplantade sig in i den psykiatriska
kunskapsproduktionen. Lika åtskilda som män och kvinnor hölls på
sjukhuset, lika åtskilda redovisades de i sinnessjukvårdens omfattade
och detaljerade statistiska tablåer.

Sedlighet och celibat
Isärhållandet av könen kom att tränga djupt in i sinnessjukhusets byrå
kratiska och organisatoriska struktur. När anstalterna mot slutet av ar
tonhundratalet nådde sådan storlek att de delades i två överläkaravdelningar var könet den självklara delningsprincipen.Sjukhusen klövs
i två halvor, i dagligt tal "mans" och "kvinns".6 Åtskillnaden mellan
könen - den rumsliga, kunskapsmässiga, organisatoriska - framstod som
en naturlig princip grundad i biologiska och medicinska olikheter. När
könssepareringen drevs igenom i mitten av artonhundratalet handlade
argumenten emellertid mindre om biologi än om sedlighet och god ord
ning.
I början av 1860-talet konstaterades att en närmast total könsseparering
var genomförd vid landets hospital, förutom på anstalterna i Nyköping,
Visby och Malmö. Bristerna ansågs av de ansvariga dock inte av sådant
slag att "olyckliga konsekvenser" var att vänta.7 Vad som avsågs be
hövde inte preciseras. I praktiken skulle separeringen lösa två uppgif
ter.
Den första gällde reproduktionskontrollen. Från början tycks det
främst handlat om att undvika de praktiska problem som ett havande
skap på anstalten innebar. På 1870- och 80-talet, i takt med degenerationslärans ökade inflytande kom reproduktionskontrollen att omges med
en mer vetenskaplig retorik. Under nittonhundratalets första decennier
gavs det könsseparerade sinnessjukhuset en än mer uttalad funktion av
ett befolknings- och arvshygieniskt redskap. Internering på anstalt var
ett sätt att förhindra graviditeter som ur ett myndighetsperspektiv var
oönskade - ett alternativ till sterilisering (se t.ex. Tydén 2002). Enligt
den arvshygieniska retoriken gynnades de svagare befolkningselemen
ten av det moderna samhällets levnadsvillkor som tenderade att sätta
det naturliga urvalet ur spel. Anstalten var ett medel att återställa natu
rens ordning:
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Ty det så oerhört stigande kravet på anstaltsvård för de
psykiskt defekta är ett moment, som i högsta grad beskär
deras reproduktionsförmåga, och är sålunda ett vapen ett oerhört skarpt vapen - i det naturliga urvalets tjänst
(Wigert 1924:66).8
Den andra uppgiften gällde sedlighetsfrågan. Vad avsåg då Carl-Ulric
Sondén när han 1847 talade om sedlighet? Betydelsemässigt pekade
begreppet åt flera håll, men sammanhölls av att i vid mening avse en
överensstämmelse mellan människans handlingar och sinnelag och vad
som definierades som det goda, önskvärda och korrekta. Begreppet osed
lighet omfattade i mitten av 1800-talet ett brett register av socialt och
moraliskt oönskade handlingar; bland dem fylleri, dobbel, arbetsovillighet och normöverskridande sexualitet.9 Mot 1800-talets slut precisera
des sedlighetsbegreppet till att i första hand avse könshandlingarnas
område. När Sondén talade om sedlig ordning handlade det om att in
rätta hospitalet som en plats där könshandlingarna var förvisade, där
lusten hölls borta och där mötet mellan könen uteslöts. Kort sagt hospitalet som en desexualiserad zon.
Driften och den sedliga viljan
Den allmänna medicinska ståndpunkten var att se sexualiteten som ett
fysiskt behov och inte, som en ortodox kristendom predikat, ett syndigt
begär. "Ställa vi oss på vetenskapensståndpunkt", skrev läkaren A. Berg
strand 1895, är det helt enkelt fråga om en "naturlag".
Det är från denna synpunkt sedt inte fråga om att under
trycka ett ondt begär utan, ett fysiskt behof, som likväl
måste stå under kontroll af den sedliga viljan.10
Grundproblemet, så som det framstod kring sekelskiftet, var att de mo
derna miljöerna och det urbana livet på ett ofördelaktigt sätt rubbat jäm
vikten mellan det naturliga sexualbehovet och den sedliga viljan. Den
inre kontrollmekanism som skulle reglera driftlivet var satt ur spel ge
nom miljöns påverkan. Sexualdriften fanns förvisso i kroppen men den
kunde också, hävdade den tyske läkaren Alfred Hegar (1895), på konst
lad väg förstärkas "genom retelser af annan art". I fråga om arbetarklas
sen menade Hegar att urbaniseringen och fabrikssystemet upphävt de
traditionella och av naturen anvisade manliga och kvinnliga sfärerna
vilket medfört en artificiell stimulans av könsdriften.
Denna har sin källa i de ofta öfverhettade rummen, sam
varon och det lätta sammanträffandet hos personer af båda
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könen, i de giftas sammanförande i en trång bostad och
delandet af en säng, i det dåliga sällskapet och umgänges
tonen i en illa ventilerad kafélokal, och slutligen genom
bedöfningar med alkohol och tobak (1895:11).
Sammankopplingen mellan könslivet och den urbana trängseln, dålig
luft, instängdhet och okontrollerad sammanblandning - vare sig denna
ägde rum i en offentlig miljö eller den äkta sängen - hörde till sekelskif
tets medicinska standardretorik (jfr Lennartsson 2001). Bilden av ett
okontrollerat stadsproletariat som utan hänsyn till vare sig arvskvalitet
eller försörjningsförmåga hämningslöst förökade sig, etablerades som
en sann verklighetsbeskrivning. Avseende de högre samhällsklasserna
menade Hegar att den konstgjorda sexualstimuleringen bestod av "fi
nare retmedel" som lektyr, balett, fåfänga och förförelse. Poängen i hans
resonemang var att den moderna människans livs- och kulturmiljö på
ett onaturligt sätt förstärkte sexualdriften. Stadsbefolkningen och män
niskor som arbetade i de moderna näringarna löpte därför större risk
för den överdrivna sexualitetens somatiska och psykiska faror än lands
bygdens jordbrukarbefolkning.11
Det urbana och moderna livet skulle hållas utanför hospitalsporten.
Stadens okontrollerade samvaro mellan könen lyses i bann och ersätts
av en tillvaro kliniskt befriad från artificiell liderlighet och känslosvall
överhuvudtaget. Och återigen, föreställningar om det lantliga och för
moderna framställs som prototyp för en ideal medicinskt kontrollerad
miljö med anspråk på att rekonstruera levnadsvillkorens normativa
nollpunkt; en på naturens lagar inrättad fristad, en asyl,12 från det mo
derna.
Dessa strävanden måste också relateras till synen på sinnessjuk
domarnas orsaker. Enligt artonhundratalspsykiatrin låg häftiga sinnes
rörelser, religionsgrubbel och kärleksbesvär tillsammans med så kallade
sensuella orsaker - onani, "överdriven könstillfredställelse", spritmiss
bruk och "oordentligt lefnadssätt i fiere riktningar"- bakom många sjuk
domsfall.13 Vid sidan av ärftliga orsaker ansågs sinnessjukdomarna i
huvudsak orsakade av ett felaktigt, mot naturen stridande levnadssätt.
Mot artonhundratalets slut förändrades psykiatrins etiologi14 till för
mån för ett mer biologiskt och organiskt synsätt. Handlingar som be
nämndes felaktiga eller osedliga ansågs inte längre orsaka sinnessjuk
domar, utan betraktades snarare i termer av sjukdomssymtom.
Det är svårt att fastställa vilka praktiska konsekvenser denna teore
tiska förändring fick för hanterandet av patienterna på hospitalet.
Sänglägesbehandlingen kan sägas ha varit ett konkret uttryck för det
biologiska synsättet, men i allt väsentligt tycks det dagliga omhänder
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tagandet endast förändrats i ringa grad. Däremot intogs nya retoriska
positioner där sinnessjukhusets fostrande terapier allt oftare omtalades
i termer av symtomhantering än sjukdomsbot. Den tidigare behand
lingsoptimismen ersattes, brukar det hävdas, av en pessimistisk håll
ning (se t.ex. Qvarsell 1984). Riktas blicken bort från den psykiatriska
vetenskapens forskningsannaler är det emellertid lika rimligt att tala i
termer av optimism. Det var nu den verkligt explosiva utbyggnaden av
anstaltsväsendet tog fart och nya, ständigt prisade och lovordade
mönstersjukhus uppfördes ett efter ett. Den optimism som omgav dessa
nya, stora sinnessjukhus handlade inte nödvändigtvis om förmågan att
bota, utan om en djup tilltro till anstalten som sådan.

Kontroll över lusten
Före sjuttonhundratalet betraktades beröringar av det egna könsorganet
som syftade till lustkänslor knappast som ett medicinskt problem. Nå
gon enhetlig benämning av sådana handlingar fanns inte heller innan
begreppet onani myntades i början av sjuttonhundratalet.15 När den
schweiziske läkaren Tissot 1760 publicerade boken L 'onanisme placera
des handlingen på allvar i en medicinsk kontext och samtidigt inleddes
vad som har beskrivits som en kampanj mot onanismen (Turner 1996,
Ekenstam 1993). Enligt läkarvetenskapen var onani ett allvarligt hot mot
utövarens själsliga och kroppsliga hälsa och resulterade i en rad sjuk
domstillstånd. I den medicinska statistiken gavs onani en egen kolumn
som sjukdomsorsak. Läkaren Wilhelm Wretlind hävdade 1891 att cirka
elva procent av de manliga och två procent av de kvinnliga hospitals
fallen de senaste åren hade orsakats av onani (Ekenstam 1993:150).
I flera sammanhang har detta närmast paniska förhållande till onanin
diskuterats. Bryan S. Turner (1996) har velat se anti-onanikampanjerna i
relation till den malthusianska befolkningspolitikens ideal som förut
satte en långtgående kontroll av massans driftliv i syfte att förhindra en
explosiv befolkningstillväxt med åtföljande fattigdom. Lustbejakande
handlingar, som t.ex. föräktenskapliga utsvävningar och masturbation,
innebar utifrån denna position ett potentiellt hot. Karin Johannisson för
binder i Medicinens öga (1990) onanins påstådda farlighet med skapan
det av den borgerliga sexualmoralen. På ett övergripande samhälleligt
plan som verktyg mot allmän normlupplösning, demoralisering och
degenerering. På det individuella planet som en markör mellan det otyg
lade driftlivet och förmåga till kontroll och för att "förstärka bilden av
självkontroll som kulturmänniskans förnämsta egenskap" (1990:147).

152

Ett liknande resonemang förs också av Jonas Frykman och Orvar
Löfgren i Den kultiverade människan (1979). Thomas Laqueur (1994) me
nar att stämplingen av onanin, "ensamlasten", på samma sätt som pro
stitutionen, "samhällsgisslet", hade med antalet att göra; antingen
med för många eller ensam i stället för inom den äktenskapliga par
bildningen. Förutom att onanin var en akt utan annat mål än vällust,
innebar ensamheten i sig ett hot och eftersom ingen partners medtycke
krävdes, ökade risken att "förslavas" under lasten. Dessutom antogs
ensamheten i sig kräva mer själslig energi och erotisk fantasi varför
onanin ansågs frambringa både häftigare och farligare sinnesrörelser
än ett samlag.16 Onaniproblemet aktiverade således relationer mellan
samhälle och natur och mellan kropp och självkontroll. Onanin var på
samma gång kulturfientlig och naturvidrig.
För hospitalsläkaren var det en viktig uppgift att i samband med in
tagningen av en ny patient att utröna huruvida denne ägnat sig åt hand
lingen. När patienten Adolf Lundström togs in på Uppsala hospital i
slutet av artonhundratalet var frågan av vitalt intresse och vid flera till
fällen försökte läkaren informera sig om patientens ensamvanor. På den
förtryckta intagningsblanketten fanns rubriken "könsdrift; förvänd,
ökad" där läkaren skulle ange vad som kommit till kännedom. I Adolf
Lundströms fall drog läkaren ett streck, vilket antingen kan tolkas som
att inget anmärkningsvärt fanns att notera eller att informationer sak
nades för ett fylligare utlåtande.
Det är svårt att säga hur läkaren hämtade in kunskap i denna typ av
frågor - vem kunde bistå med tillförlitliga uppgifter? Till onanins far
lighet hörde ju att den ägde rum enskilt och i smyg. I de fall där onani
explicit angavssom sjukdomsorsak kan man tänka sig att patienten brutit
mot diskretionen och med vår tids språkbruk blottat sig. Det kunde också
handla om en bekännelseakt där patienten svarat jakande på läkarens
frågor. I ett exempel från Stockholms hospital 1886 lämnades informa
tion av patientens anhöriga.
Hans bröder misstänka att han onaniserat. Sköterskan vid
Jakobsberg, tycker sig äfven märka tendenser ditåt hos
honom.17
Med stöd av dessa uppgifter angav läkaren att sinnessjukdomen orsa
kats av onani. Exemplet antyder att läkaren i praktiken var hänvisad till
tämligen osäkra informationer vilka, sedan de väl accepterats, omvand
lades till medicinska sanningar om patienten, och i detta fall, till en be
kräftelse på onanins farlighet. Inne på sjukhuset gavs möjligheter att
mer ingående observera patientens beteende och de kunskaper som
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producerades på anstalten gavs givetvis en högre status av tillförlitlig
het. Hur framträder då onanin som ett eget kunskapsområde i journaler
na och hur hanterades den i mer handgripliga termer?
Osedlighet och medicinsk fara
Hösten 1892 skrevs pianolärarinnan Märit Hallgren in på Stockholms
hospital.18 Diagnosen mania noterades på journalens första sida. Av dag
anteckningarna att döma uppfattades hon vara en svårskött patient. Vid
ett tillfälle slog hon till en sköterska så att denne började blöda näsblod,
orden "svår" och "bråkig" återkommer ofta i journalen. Hon vistades
ofta i cell fram till 1904 då hon flyttades till den nya övervakningsav
delningen för sänglägesbehandling. Det visade sig emellertid svårt att
få patienten att ligga till sängs som tänkt. Hon hade "en mängd spratt"
för sig, klädde ofta av sig naken och "onaniserar mycket, stundom inför
allas ögon". Tvångströjan nyttjades flitigt på Märit Hallgren. Tröjan, heter
det i journalen, användes "emedan hon annars klär af sig naken".
En samtida patient på hospitalet var den trettioåriga Kristina Ersdotter.19 I hennes fall talade journalen om en kvinna som var "oanstän
dig i tal och åtbörder". Hon uppgavs också vilja klä av sig och "gå na
ken". Hennes uppförande och brist på blygsel ledde tillsammans med
en "manisk exaltation" till att hon placerades i hospitalets cellavdelning.
En medpatient uppgavs ha "erotiska fantasier".20 Om en annan skrevs
att hon ständigt fällde "oanständige och liderlige yttranden".21
Det är inte ovanligt att i journaler från årtiondena kring sekelskiftet
hitta omdömen om kvinnliga patienter som "sexuellt lagda", "erotiserade" eller "erotiskt betonade". Karaktäriseringarna tog fäste i hand
lingar och tal som oftast utan att ges någon närmare precisering angavs
vara oanständiga eller liderliga. I de fall där onani explicit uppges tycks
denna ha fogats in i en vidare moralisk kontext där den endast var del
av en mer omfattande sedlighetsproblematik som också tog sig uttryck
i till exempel oblyg nakenhet, oanständigt tal och uppförande. Åtgär
derna, som till exempel tvångströjan som sattes på Märit Hallgren, syf
tade enligt journalen i första hand inte till att stoppa hennes onani, utan
att förhindra henne nakenhet.
I journalerna verkar den oblyga nakenheten, att "slita av kläderna",
snarare än onanin vara sinnebilden för okontrollerad kvinnlig lidelse.
1882 uppgav överläkare Fredrik Björnstrand vid Stockholms hospital
att tvångströja brukades vid två indikationer. Den ena var när patienten
"kastar af sig kläderna". Av journalerna att döma gällde detta kvinnor.
Den andra var "om nätterna för onanister" och tycks i första hand gällt
manliga patienter.22
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Tar vi steget från hospitalets kvinnosida till mansavdelningarna åter
finns inte samma sedlighetsproblematik i journaltexterna. Männen kunde
beskrivas ha kraftig sexualdrift och stark lust efter samlag, men detta
omtalades inte i termer av osedlighet. Inte heller beskrevs manliga pa
tienter vara sexuellt lagda eller erotiserade. Däremot tycks de konkreta
åtgärderna för att förhindra den manliga patientens onani varit av mer
handfast slag än på kvinnoavdelningarna.
30.4.1888 Fortfarande slö, med hängande hufvud, osnygg.
Tvångströja om nätterna för onani.
31.12. Har arbetat hela september, oktober, november
med endast fem dagar i december; slö.
1.3.1889 Slö och sysslolös. Fortfarande tvångströja för
onani.23
Våren 1890 togs en 24-årig man in på Stockholms hospital. Anamnesen
omtalar att han mist förståndet till följd av ett flitigt deltagande i
frälsningsarméns mötesverksamhet24 i kombination med ett intensivt
onaniserande. Dagtid sattes patienten i arbete utomhus eller i någon av
hospitalets verkstäder. Inför sänggåendet på kvällen remmades tröjan
om kroppen, händerna snördes fast och gjordes oanvändbara inför nat
tens obevakade timmar i sovsalen.
1.3. Samma tillstånd; tröja om natten för onani. Arbetar
dagligen på skrädderiet.25
Tvångströjan var nattens redskap. På dagen skulle en kombination av
övervakning och arbete hindra övningarna. Redan i de tidiga medicin
ska texterna om onani framhölls arbetet, och då särskilt kroppsarbetet,
vara en viktig behandling. Dels tömde det kroppen på energi, dels
distraherades de lustfyllda tankarna.26 I journalerna från Stockholms
hospital anges inte specifikt att arbete var en behandling mot onani,
men ambitionen att sysselsätta patienterna måste ändå ses som uttryck
för en grundläggande tankefigur där arbetet både i moralisk och fysisk
mening ställdes mot den sexuella, liderliga kroppen.
Enligt Karin Johannisson (1994), som i sitt resonemang tar utgångs
punkt i läkarhandböcker och sexualhandledningar, var det läkar
vetenskapens uppfattning att kvinnlig onani var mer förödande och far
ligare än manlig. Journalerna från Stockholms hospital ger en delvis
annan bild, där kvinnlig onani visserligen avlästes i patologiska termer
men i en kontext av allmän abnorm sexualitet och osedlighet. Det var
det osedliga beteendet, snarare än onanin som självständig handling,
som var farlig och skulle förhindras.
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Manlig onani var frigjord från sedlighetsperspektivet men samtidigt
hårdare fästad vid det patologiska perspektivet och därmed medicinskt
farligare, vilket kunde motivera de handfastare tvångsåtgärderna mot
manliga onanister. Johannisson finner stöd för sitt resonemang i att an
delen kvinnor intagna med onani som sjukdomsorsak på 1880-talet
ökade från 0,2 till 2 procent (Johannisson 1994:66). Utgångspunkten för
ökningen var emellertid en kraftig manlig dominans. Till exempel 1877
vårdades 33 patienter med sjukdomsorsak "onani och nymfomani", 30
män och 3 kvinnor.27
Avmedikalisering ?
Runt sekelskiftet 1900 introducerades övervakningssalarna där åtta till
tio sängliggande patienter kontinuerligt skulle övervakas av en skötare
eller sköterska. Denna ordning skulle ersätta cellvistelse och andra fy
siska tvångsåtgärder för patienter som ansågs oroliga eller besvärliga.
Grundprincipen handlade om ett synliggörande. Ögat, var det tänkt,
istället för tvångsmedlet skulle hindra patienten att onanera eller agera
osedligt.
Ungefär samtidigt löstes det etiologiska sambandet mellan onani och
sinnessjukdom och en allmän psykiatrisk ståndpunkt etablerades där
handlingen inte längre ansågs orsaka sinnessjukdom.28 Det innebar inte
att relationen mellan onani och psykopatologiska tillstånd bröts.
Sinnessjukläkaren Viktor Wigert karaktäriserade i boken Psykiatriska sjuk
domstillstånd (1924) onanin som en last och ovana som generellt skulle
bekämpas. I ungdomsåren, skriver Wigert, är lasten en naturlig följd av
den återhållsamhet som det civiliserade samhället ålägger det uppväx
ande släktet. Trots detta fick dess bekämpande inte försummas och fort
satte övningarna in i vuxen ålder var detta "oftast uttryck för andra
psykopatiska29 förhållanden" (1924:120). Onanin var enligt Wigert en
last, en ovana och en oart som när den utövades av en vuxen människa
var en abnorm handling och ett psykiatriskt sjukdomssymtom, om än
handlingen i sig själv uppfattades som medicinskt ofarlig. Med utgångs
punkt i Wigerts resonemang kan man säga att onanin förflyttades från
en specifik sjukdomskontext till att bli en handling som annonserade
social missanpassning och konstitutionella brister.
Idéhistorikern Åsa Bergenheim (1994) har undersökt det institutio
nella hanterandet av onani på ett skolhem för barn på 1930- och 40talen. I många fall var barnen remitterade till hemmet av sexuella skäl,
något som nästan alltid inbegrep onani. Av vad Bergenheim kan utläsa
ur journalakterna tog ledningen emellertid relativt lätt på de intagna
barnens onanivanor. I enstaka fall kunde handlingen bestraffas men även
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fast den betraktades som en "sexuell oart" och kopplades till psykopati
ska tillstånd så var det sällan personalen aktivt agerade för att hindra
barnen. I fråga om hindrande åtgärder verkar gränsen inte ha gått mel
lan att utöva onani eller inte, utan hur och var handlingen ägde rum.
Skedde den i ensamhet och enskilt ingrep man i allmänhet inte, däre
mot om den ägde rum öppet eller i sällskap (1994:237). Onanin tycks
generellt ha uppfattats som en klandervärd och i grunden asocial hand
ling men samtidigt såg man inte särskilt allvarligt på handlingen som
sådan (1994:234 f).
I sinnessjukhusens journaler från samma tid råder en påfallande tyst
nad i frågan, en tystnad som kan jämföras med det ymnigare talet några
decennier tidigare. Till exempel vid Västra Mark, där sexualproblematiken generellt hade en central plats i patientbeskrivningarna, var note
ringar om onani mycket sällsynta i den annars närgångna dokumenta
tionen av kvinnornas sexuella förehavanden.
Derma tystnad kan tolkas som att saken inte längre var viktig, vare
sig i den sexuella problematik som knöts till patienten eller i mer strikt
medicinsk mening. Tystnaden kan också möjligtvis också förstås i ter
mer av acceptans och ett slags godkännande. De fall där onanin upp
märksammades var då den utfördes på ett sådant sätt att den uppfatta
des som socialt stötande eller kunde tolkas i en homosexuell kontext.
Följande journalutdrag gäller en manlig patient på Frösö sjukhus.30
31.8 1934 Skenhelig och salvelsefull. Pockande och oför
skämd så fort han inte får sin vilja igenom. Överraskades
en dag masturberande med en annan pat. men vägrade
erkänna och utfor i grova tillmälen, trots att han överras
kades på bar gärning.
23.5. 1935 Under vistelsen på daggården fick han se
kvinnor vid avd. 6 och började då onanisera.
25.6 Åter onani på daggården då en sköterska passerade
förbi.
30.6. Samma förhållande idag.
27.6. Dåligt humör hela månaden. Onaniserar öppet.
I den första anteckningen beskrivs ett förlopp där patienten togs på bar
gärning, han överraskades. Varför detta ordval? Som jag ser det, hand
lade det inte bara om att man kom på patienten med att onanera utan
mer om att handlingen ägde rum tillsammans med en medpatient och
därmed kunde ges en homosexuell laddning. Det är också möjligt att
det var denna innebörd patienten avvisade när han lät bli att erkänna
handlingen. Också i de följande anteckningarna uppmärksammas om
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ständigheterna kring onanin. Den sker "öppet" inför de andra patien
ternas och personalens blickar, utomhus och okontrollerat. Problemet
är inte handlingen som sådan, utan patientens oförmåga att dölja de
privata övningarna. Han respekterade inte intimitetens gränser utan
brast i förmåga hålla det privata och offentliga åtskilt.
Denna brist var på ett sätt paradoxal. Sjukhuset var uppbyggt för ett
synliggörande där patientens åthävor, såväl grövre som finare, skulle
blottläggas för det observerande ögat. Drog sig patienten undan var det
tecken på opålitlighet. I detta fall var det emellertid oförmågan att dra
sig undan som var problemet. Kanske man kan säga att anstalten läm
nade ett frirum åt patienten - en privat zon - och att konflikten uppstod
när patienten inte tog detta i besittning. Lösningen var påtvingad privat
avskildhet. "Får ligga för låst dörr" noterades i journalen efter en synlig
och öppen onanisession, "isoleringen" efter en annan.
Åtgärderna kan sägas beskriva onanins förflyttning från att ha be
traktats som en medicinsk fråga till att i huvudsak ses som ett socialt
problem. När patienten vid sekelskiftet fördes ut ur cellen var syftet att
göra honom synlig för den medicinska blicken och hindra onanin, när
han på trettiotalet åter fördes in i det isolerande och avskärmande rum
met var det för att dölja hans handlingar - flytta dem från det offentliga
till det privata - genom att placera honom utanför anstaltens obser
vationsradie. Onanin var fri, så länge dess utövare besatt förmågan att
sköta handlingen på ett socialt accepterat sätt. Man kan tala om ett för
lopp där onanin gradvis tömdes på medicinskt innehåll, något som i sin
tur antyder att medikaliseringsprocessen inte i alla avseenden kan för
stås som enkelriktad och rätlinjig.

Samkönade handlingar
Sättet att hantera onanin på sinnessjukhuset kan över tid beskrivas ha
förändrats från en förhindrande och tvingande till en mer varsamt sty
rande praktik.Tekniker att med tvång passivisera patienten ersattes med
normer där det primära målet inte var att förhindra utan att styra pa
tienten till att själv att kontrollera och normanpassa sina handlingar. I
denna skarv mellan å ena sidan förtryckande åtgärder och å den andra
sidan bejakande men kontrollerande och disciplinerande tar Foucault
utgångspunkt när han i första delen av Sexualitetens historia (1980) reser
ett antal invändningar mot vad han kallar förtryckshypotesen. Foucault
vänder sig mot en historieskrivning som i entydig kulör målar upp ti
den från 1600-talet och framåt som en era där könet systematiskt var
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föremål för förtryck. Själva kärnfrågan gäller huruvida de makt
mekanismer som etablerades kring könet verkligen var förtryckande
till sin karaktär. Ja, menar Foucault, om vi väljer att identifiera makt
med förbud, censur och förnekelse och med "en helhetsuppsättning av
institutioner och apparater som garanterar medborgarnas underkastelse
i en given stat" så kanske det är på det viset (1980:117). Om man däre
mot uppfattar makt som ett rörligt spel som verkar genom en rad olika
praktiker av mångfaldig karaktär är det möjligt att i utövande också
finna frihetliga strategier. Det negativa och repressiva elementet hade
förvisso en vital uppgift i maktutövningen om könet, men ska enligt
Foucault inte tas som intäkt för att det rörde sig om en "stor central
nejsägarmekanism" utan hellre ses som delar i skapandet av nya makt
tekniker kring könet (1980:21).
Ett fundament i förtryckshypotesen är att anständighetsreglerna fram
tvingat ett strängt och restriktivt sätt att tala om och överhuvudtaget
förhålla sig till sexualia. Den viktorianska regimen etablerade en tyst
nad kring könet som varhelst det gjorde sig påmint skulle motas bort
(se t.ex. Frykman & Löfgren 1979). Samtidigt, säger Foucault, så explo
derade talet om könet och om det som vi idag förstår i termer av sexu
alitet.
Karaktäristiskt för de tre senaste århundradena är vare sig tystnad
eller någon helgjuten omsorg att dölja könet, utan tvärtom de många
sammanhang där det talas om könet - från biologin och medicinen till
demografin och politiken. Detta tal har enligt Foucault en reglerande
och styrande funktion, men det innebär inte nödvändigtvis förtryck el
ler censur.
Ett av dessa tal gällde vad som kom att kallas de sexuella perversione
rna och handlade om att särskilja den avvikande sexualiteten från den
normala och av naturen anvisade. Detta tal fördes främst av läkarveten
skapen och framförallt inom psykiatrin. En milstolpe var psykiatern
Richard Krafft-Ebings Psychopatia sexualis från 1884 som kom att bli
standardklassificeringen över de sexuella perversionerna och därmed
också en auktoriserad katalog över det normala och naturliga köns
umgänget. I raden av de sjukliga avvikelserna ingick könshandlingar
mellan personer av samma kön, dvs. konträr sexualitet eller homosexu
alitet som, liksom onanin, var icke-reproduktiv och därmed klassifice
rad som en abnorm, sjuklig sexualyttring.31
Foucault talar om födelsen av en homosexuell personlighet vars "sexu
alitet genomsyrar hela hans person" (Foucault 1980:58, min kurs.). Att
Foucaults homosexuella typ är av mankön är inte någon tillfällighet.
Den homosexuella karaktären var en man, inte en kvinna. För båda kö
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nen likställdes heterosexualitet med normalitet, men den homosexuella
typen var en manlig konstruktion. Medicinen låg i detta avseende mycket
nära det juridiska synsättet. Med några sällsynta undantag var det t.ex.
i Sverige enbart män som straffades för homosexuella handlingar fram
till avkriminaliseringen 1944 (Rydström 2001). Pia Lundahl, som i
Intimitetens villkor (2001) undersökt kvinnors kroppsliga närhet i fängelse
miljö, menar att de samkönade handlingarna fram till början av 1900talet tolkades med utgångspunkt i allmänna kulturella föreställningar
om kvinnlig sedlighet. Att kategorisera kvinnorna i termer av homooch heterosexualitet föreföll däremot vid denna tid sakna betydelse (Lun
dahl 2001:170). Första gången ordet homosexualitet förekommer i
Lundahls källmaterial är 1928. Det är först vid denna tid som kvinnliga
fångars delande av säng, en form av intimitet som enligt de fängelse
protokoll Lundahl tagit del av inte var ovanlig, börjar omtalas i termer
av homosexualitet (Lundahl 2001:89).
Den homosexuella kvinnan utgjorde, skriver Bror Gadelius 1924, inte
samma anständighetshot som den homosexuella mannen. Förklaringen
låg i den kvinnliga sexualitetens skyggare väsen, som enligt Gadelius
gjorde kvinnlig homosexualitet mer tillbakadragen och därmed mindre
oanständig. Där könsumgänge mellan kvinnor främst utövades genom
kroppsberöring, kyssar och möjligtvis mutuell (ömsesidig) onani var
den manliga motsvarigheten av genital, penetrerande och aggressiv ka
raktär och därför mera sedlighetssårande (Gadelius1924:61 ff). Gadelius
resonemang är intressant på flera sätt. Dels för att det är en närmast
övertydlig illustration till medicinsk vetenskap som en socialt och kul
turellt styrd verksamhet, dels för att fokus paradoxalt nog ligger just på
själva handlingen och dess grad av sedlighet. Det är sättet på vilket köns
umgänget utövas som enligt psykiatern Gadelius är själva problemet.
Detta kan i sin tur tolkas som att kvinnors intima beröringar inte upp
fattades vara samma hot mot den heterosexuella normen och feminin
normalitet som det manliga genitala och penetrerande sexualitets
utövandet var mot maskulin normalitet.
Omställning av driften?
Homosexualitet, skrev den tyske läkaren August Forel, var en bland flera
sexuella avvikelser som uttryckte en själsabnormitet och därför inte
kunde bestraffas utan krävde "behandling från sakkunnig dårhusläkares
sida" (Forel 1905:25). Vad skulle en sådan behandling bestå av? Hur
hanterades och definierades könsumgänge mellan personer av samma
kön på sinnessjukhuset? Frågorna pekar mot två omständigheter. Den
första gäller om och i så fall hur man på sinnessjukhuset försökte be
handla den "abnorma driften". Den andra gäller hur dessa handlingar
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igenkändes, beskrevs och hanterades på avdelningarna.
Från psykiatriskt håll drevs sedan tidigt1900-tal linjen att homosexu
ella handlingar skulle avföras från strafflagen, vilket alltså skedde 1944.32
Hospitalsläkaren Frey Svenson (1908a) menade i en uppsats 1908 att
könsumgänge mellan personer av samma kön inte borde straffas under
andra villkor än det "normala könsumgänget", dvs. i fall av otukt mot
minderårig och våldtäkt. Enligt Svenson var det en privatsak om två
vuxna människor av samma kön frivilligt valt att idka könsumgänge så
länge det inte fick negativa följder för samhällsordningen. Inställningen
baserades på uppfattningen att samkönat umgänge var lika naturligt
för en homosexuell som tvåkönat samliv för en heterosexuell. Skillna
den var att det förra uppstått genom somatiskt och psykiskt betingade
rubbningar av det normala driftlivet.
Psykiatrin ville stryka den homosexuelle ur brottsregistret för att i
stället placera honom i det psykopatiska typgalleriet. Under inflytande
av Freud menade Viktor Wigert 1924 att sexualiteten var en så central
del av människans personlighet att om den var rubbad fanns det med
all sannolikhet också andra psykopatiska symtom.
I själva verket kombinerar sig homosexualiteten ofta med
andra psykopatiska drag, såsom överkänslighet, nervositet,
hysteri. Föreligga samtidigt, såsom ej sällan är fallet, etiska
brister, kan den homosexuella driften medföra en hänsyns
lös, för ingenting väjande liderlighet. Ofta är homo
sexualiteten förbunden med en moralisk hållningslöshet
eller patologisk lögnaktighet (1924:124f).
Bilden av den homosexuella typ som reproducerades i de psykiatriska
texterna var emellertid inte entydig. Själv framhöll t.ex. Wigert i ett an
nat sammanhang att flertalet av dem som tilltalats för homosexuella
handlingar förutom sin abnorma drift i regel var oförvitliga, skötsamma
och ordentliga samhällsmedlemmar (Wigert 1935). I praktiken visade
det sig också problematiskt att ringa in och avgränsa den homosexuella
sjukdomsbilden. Var t.ex. en man som i brist på kvinnlig sexualpartner
sökt sig till manligt umgänge att betrakta som homosexuell i medicinsk
mening eller handlade det om ett asocialt beteende? I de psykiatriska
texterna talades om olika grader av homosexualitet och om olika arter
av homosexuella.33
Homosexualitet definierades av psykiatrin som ett medicinskt pro
blem, men var den homosexuelle en fråga för sinnessjukvården? Kom
till exempel vård på sinnessjukhus att ersätta de tidigare straffsatserna?
Jag har i mitt material inte sett något exempel på att någon togs in på
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sinnessjukhus enbart med hänvisning till sexuell läggning, såvida den
inte klassificerades som samhällsfarlig, det vill säga där umgänge utö
vats med minderårig. Det betyder givetvis inte att så aldrig skedde.
Uppenbart är att homosexualitet kunde användas som ett av flera argu
ment för intagning på sinnessjukhus.
Flera av sinnessjukvårdens företrädare uttryckte ambitioner att neu
tralisera och omstämma den homosexuella läggningen och i den psy
kiatriska litteraturen refererades flera fallbeskrivningar där homosexu
alitet påstods ha botats. I en uppsats med titeln Homosexualiteten ur medi
cinsk synpunkt (1935) betonade Viktor Wigert att det var medicinens
uppgift att bekämpa homosexualiteten i syfte att "omstämma den ab
norma könsdriften så att den söker ett normalt objekt" (1935:112). Enligt
Wigert ska behandling kunna sättas in även mot patientens uttalade
vilja. I besvärliga fall förordade han kastrering och refererade till expe
riment där könskörtlar inympats från heterosexuella personer.34 Behand
lingens tyngdpunkt skulle emellertid ligga på psykoterapi med syfte att
stärka den homosexuelles motståndskraft mot "asociala sexuella impul
ser". Med psykoterapi avsåg Wigert anstaltens generella terapier, dvs.
det reglerade anstaltslivet och arbete. I vilken omfattning man inom
sinnessjukvården använt sig av operativa eller farmakologiska åtgärder
med det direkta och uttalade syftet att "omstämma" det homosexuella
beteendet är med utgångspunkt i mitt källmaterial svårt att säga.35
På avdelningen
Enligt vårdattesten som upprättats i februari 1933 var föräldrarna till
Alice Olsson36 psykiskt undermåliga. Läkaren noterade därtill att de
sammanbodde utan att vara gifta. I skolan uppgavs Alice Olsson ha varit
ett svagt begåvat barn, "redan då starkt erotiskt betonad" och med en
benägenhet att fabulera. I femtonårsåldern togs hon in på Skarviks
skyddshem37 för psykiskt abnorma flickor. Därifrån överfördes hon 1933,
21 år gammal, till Västra Marks sjukhus.
I journalanteckningarna från sjukhuset beskrivsAlice Olsson som "in
ställsam". När hon talar med en sköterska eller ser att hon är observe
rad uppges hon vara "vänlig" men då hon "tror sig oobserverad är hon
fräck och ful i sina uttryck". Vid flera tillfällen skrivs att hennes vänliga
sätt och skötsamhet är av manipulativ art och inte uttryck för en sann
och djupare vilja att sköta sig utan snarare ett tecken på opålitlighet.
Patienten är, heter det, "falsk".
Efter en tid noterades att Alice Olsson ofta hade någon medpatient
som "hon hänger efter, smeker och daltar med". Efterhand byts verben
ut mot adjektiv och dokumentationen inriktas på att beskriva hennes
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karaktär, vad hon "är". Den 15 februari 1935: "Kladdig, smeksam och
inställsam som förut". Ordet "kladdig" återkommer sedan regelbundet
i journalen. Liksom "smeksam" antyder "kladdig" att någon form av
kroppsberöring äger rum mellan patienterna men uttrycker ett mer explicit avståndstagande hos betraktaren. "Kladdig" är ett ord som anty
der liminalitet - varken fast eller flytande - och som associeras med
orenhet. Med Mary Douglas (1996) kan man säga att ordet symboliserar
något formlöst och obestämt som utgör ett hot mot ordningen, i detta
fall den heterosexuella ordningen.
Hur uppfattades den beröring kvinnor emellan som beskrevs "klad
dig"? Kamratlig eller sexuell? Den 19 mars 1936 skrevs att Alice Olsson
var "kärvänlig" i förhållande till sina kamrater på avdelningen, sedan
följde tillägget "tydligen homosexuellt lagd". Denna notering markerar
en punkt efter vilken hennes kroppsliga närhet till andra patienter gavs
en mer uttalat sexuell innebörd. Journalen beskriver dock inte något
som kan tolkas som att könsumgänge av något slag ägt rum. Snarare
handlar det om vänskapsförhållanden som ges en sexuell innebörd. Alice
Olsson har "goda vänner" på avdelningen. "Vänner" är en benämning
som avviker från gängse journalprosa och som antyder en privat rela
tion utöver det av anstalten påtvingade medpatientskapet (jfr Goffman
1983:185 f).
29.1 1940 Arbetar på vävsalen och utför arbetet jäm
förelsevis bra. På fritid ej intresse av ngt. Fick byta plats på
arbetssalen och kom så att sitta en bit från sin goda vän.
Sitter nu på avd. och småträter.
Detta språkbruk anknyter till benämningar som enligt Pia Lundahl bör
jade användas inom fängelseväsendet på 1880-talet. Som uttryck för en
strävan att särskilja kvinnliga fångars kroppsliga intimitet från andra
oönskade handlingar etablerades begrepp som "fångvänner" och "fång
vänskap" i fängelseprotokollens beskrivningar. Införandet av benäm
ningarna uttrycker enligt Lundahl ett förändrat sätt inom anstalten att
betrakta och hantera kvinnlig samkönad intimitet (Lundahl 2001:27).
Lundahl, som i sin framställning värjer sig mot att tolka detta skeende
med nutida termer av homosexualitet och lesbiskhet, menar att benäm
ningen fångvänskap kunde innefatta närhet och intimitet som inte nöd
vändigtvis behövde avse direkta könshandlingar. Däremot beskrevs och
tolkades fångvänskapen inom ramen för en sedlighetsdiskurs där den
kopplades samman med begrepp som sedlighetssårande, lättsinne och
liderlighet. Fångvännen, skriver Lundahl, förkroppsligade den onda
fången (Lundahl 2001:33). Att klarlägga hur snarlika benämningar letat
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sig in i det psykiatriska språkbruket är inte alldeles enkelt. Det är över
huvud taget sällan som patienternas relationer och handhavanden sins
emellan beskrivs i journalen. I journalen är patienten vanligtvis ett iso
lerat beskrivningsobjekt. När någon annan patient omnämns är det i
regel med ordet medpatient. Ordet "vän" har jag endast stött på i jour
naler från Västra Mark, detsamma gäller benämningen "kamrat". Det
senare användes t.ex. när patienter samarbetet kring något otillåtet, t.ex.
vid en rymning eller vid insmuggling av förbjudna varor till sjukhuset
medan benämningen vän tycks varit reserverat för sammanhang som
handlade om kroppslig intimitet.
Alice Olsson uppgavs ha vänner på avdelningen och hon karaktäri
serades som "sexuellt betonad". En sådan karaktäristik var, som ovan
framgått, inte ovanlig i fråga om kvinnliga patienter och behövde nöd
vändigtvis inte förankras i konkreta handlingar av sexuell art, utan kunde
också anspela på hur patienten allmänt uppträdde och förde sig på av
delningen.
18.9 1941 Gladlynt och tillgänglig, lögnaktig och fåfäng,
sexuellt betonad. Sköter sig själv men ser ovårdad ut.
Inställsam ögontjänare. Med medpatienterna kladdig, visar
homosexuella tendenser. Arbetar med bandväv, duktig och
intresserad.
När denna anteckning gjordes hade Alice Olsson varit sju år på Västra
Mark. De täta journalnoteringarna från första året hade krymt till tre till
fyra nedslag per år. Bilden av patienten som en sexuellt betonad kvinna
med homosexuella tendenser hade successivt förstärkts genom att do
kumentationen kom att fokusera på hennes "kladdande" och kärvänliga
förhållande till sina "vänner".
De homosexuella tendenser som tillskrevs Alice Olsson tog fäste i en
kroppslig närhet till medpatienterna, men inte vid något tillfälle doku
menterades något direkt könsumgänge. Istället var det just med ord som
smeksam, kladdig, inställsam och kärvänlig som hennes avvikelse från
den heterosexuella normen beskrevs.
Vid några tillfällen ingrep personal och skilde Alice Olsson från medpatienter som hon uppgavs ha fattat särskilt tycke för. Åtgärder av så
dant slag var på samma gång varliga och tydliga markeringar i hetero
sexualitetens tjänst. Så länge samvaron hölls inom vissa gränser och inte
inbegrep något direkt könsumgänge, tycks anstalten ha lämnat ett visst
manöverutrymme för denna kvinnliga vänskap, även om den uppfatta
des som utslag av homosexualitet. Med utgångspunkt i det kvinnliga
gemensamhetsfängelset talar Pia Lundahl om en stigande skala av osed
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liga handlingar. Att ligga i varandras knä kunde passera som en tillåten
form av intimitet, medan kyssen föll utanför gränsen för det acceptabla.
En kritisk gräns passerades vid kroppslig beröring under kläderna. Vid
könsberöring talades i termer av otukt (Lundahl 2001:35f).
På Västra Mark användes uttrycket "sexuella otrevligheter" för att
beskriva vad som förmodligen var handlingar som inbegrep köns
beröring. I en journal38 heter det att en patient "avslöjas" när hon har
"sexuella otrevligheter för sig med en pat. på daggårdens klosett". Av
texten framgår inte direkt vad uttrycket avsåg, men troligtvis menades
umgänge av genital karaktär.39 I detta fall hade de båda kvinnorna sökt
sig till en plats - klosetten - där de förmodligen visste att kontinuerlig
bevakning inte kunde upprätthållas.
I relationen mellan anstalt och patient kan ett sådant handlande för
stås i termer av motstånd och som ett sätt att, om än för ett kort ögon
blick, neutralisera effekterna av anstaltens strävan att kontrollera pa
tientens kropp och känslor (jfr Lundahl 2001:49). Det är givetvis vansk
ligt att uttala sig om den faktiska förekomsten av motståndshandlingar
av detta slag. Det ligger så att säga i deras karaktär att undgå dokumen
tation. Uppenbart är dock att sinnessjukhusens patienter identifierade
och utnyttjade blottor i det panoptiska systemet. Sjukhuset var en plats
där tid, rum och aktiviteter var organiserade för att maximera anstalt
ens kontroll över de intagna. Men man kan inte bortse från att patienten
utifrån sin position, erfarenhet och sina egna önskemål gjorde kalkyler
och utvecklade taktiker för att kringgå anstaltens inflytande.
Ett sådant sätt var att använda toaletter och avträden på ett annat sätt
och till andra aktiviteter än de avsedda. Förutsättningen var att patien
ten besatt kunskaper om avdelningens bevakningsgeografi. Dagrum och
promenadgård var ständigt bemannade när patienter vistades där. Över
korridorer, sovsalar och de patientrum som var olåsta skulle regelbun
den tillsyn utövas. Trapphus, sköljrum, städskrubbar, förråd och liknande
utrymmen hölls låsta. Den ur bevakningssynpunkt svagaste punkten
var toaletterna. Det var en plats, klagade George Schuldheis i sitt lokal
program för Säters hospital 1905, dit rymmare, komplottmakare och
självmordskandidater gärna sökte sig och där patienter kunde stå och
hänga i timtal om inte personalen var alert.40 Dessutom, det var patien
ten själv, inte personalen eller anstaltsordningen, som dirigerade närva
ron på toaletten. Till detta rum hade patienten rätt att gå på eget bevåg,
å andra sidan fick han eller hon inte vistas där utan anledning. Toalet
terna utgjorde ett slags gränszoner; det var inte fria rum, men inte heller
fullständigt kontrollerade. De hörde till avdelningspersonalens
auktoritets- och bevakningsområde men de låg samtidigt bortom de mest
kontrollintensiva ytorna.
165

På den oroliga avdelningen 10 B på Östersunds hospital vistades i
början av 1920-talet en patient som vid flera tillfällen uppgavs ha an
vänt toaletten till otillåtna handlingar av sexuell karaktär. Enligt jour
nalen41 hade han hållit sig undan inne på avdelningstoaletten och ona
nerat tillsammans med andra patienter. Efter att detta skett några gånger
beskrevs han vara "mutuell onanist".
Det finns skäl att stanna upp för denna benämning. I journalen kunde
patienter beskrivas ägna sig åt att onanera, en beskrivning som kunde
övergå i en kategorisering av patienten som "onanist". Utövades onanin
tillsammans med andra innebar det kvalitativ förändring där den om
vandlades till en icke-heterosexuell handling. Patienten kunde då
kategoriseras som mutuell onanist eller pervers, begrepp som inte an
vändes för ensam-onanister. Gemensamt utövad onani fogades in i en
homosexuell kontext, men utövaren klassificerades inte automatiskt som
homosexuell. Gemensamhetsonanin kunde tolkas som en kompensato
risk sexualhandling, dvs. som en ersättning för den heterosexuella avhållsamhet som anstalten påtvingade den manliga patienten. I sådana
fall såg sig sjukhuset inte nödvändigtvis ha avslöjat en homosexuell ka
raktär, utan snarare en personlighet präglad av hållningslöshet och bris
tande driftkontroll.
Den gemensamma onanin var en tvetydig och därmed farlig hand
ling som problematiserade gränsen mellan homo- och heterosexualitet.
För att den manliga patientens handlingar entydigt skulle definieras i
homosexuella termer fordrades ett mer direkt könsumgänge. Den pa
tient som på Frösö sjukhus benämndes för mutuell onanist avslöjades
vid flera tillfällen tillsammans med andra patienter, oftast inne på
avdelningstoaletten. I journalen kom han att benämnas som "aktiv ho
mosexuell", en klassificering som var förankrad i andra handlingar än
den gemensamma onanin.
20.2 1923. Arbetar fortfarande ute en del av dagen. Inne
söker han gärna, om han kommer åt, taga in någon slö
kamrat på toaletten och göra coitus. Hotfull då han efterhålles.
3.11. Går i arbete halva dagen och är där mycket flitig.
Inne söker han allt som oftast få någon av de andra in på
klosetten för att öva coitus. Vresig och hotfull vid tillsägelser.
Att "göra coitus" tolkades entydigt i termer av homosexualitet. Patien
ten i fråga tillskrevs dessutom rollen av den aktiva parten till skillnad
från de passiva medpatienter som följt honom in på toaletten.
Det finns inget i journalen som i detta fall tyder på att någon specifik
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behandling riktades mot patientens homosexualitet. I allt väsentligt fram
står handlingarna som ett praktiskt problem - mer som en hanteringsän en behandlingsfråga. Inget i akten tyder på att patienten bestraffades
för sina handlingar (vilket givetvis inte utesluter att så skedde) trots att
hans agerande uppgavs skapa oro och stundom uppfattades som hot
fullt av andra patienter på avdelningen.
Journalernas beskrivningar av umgänge av sexuell karaktär mellan
personer av samma kön tycks ganska väl följa den syn som redovisades
i den psykiatriska litteraturen. På avdelningen igenkändes manliga ho
mosexuella handlingar i genitala aktiviteter som gemensam onani och
penetration. I fråga om kvinnliga patienter kunde en bredare uppsätt
ning handlingar fogas in i ett homosexuellt sammanhang. Beröringar
och en allmän kroppslig närhet kunde tydas som att patienten var "lagd"
åt det homosexuella hållet utan att något könsumgänge utövats. Det
direkta könsutövandet män emellan framställdes som hotfullt och ag
gressivt, det kvinnliga som oönskat och "otrevligt".
Dessa skilda förhållningssätt till manlig respektive kvinnlig homo
sexualitet menar Pia Lundahl ska förstås mot bakgrund av att kvinnors
intimitet i allt väsentligt fortfarande ett stycke in på 1900-talet betrakta
des i enlighet med kultur-moraliska föreställningar om kvinnlig sedlig
het. I fråga om kvinnlig samkönad intimitet var problematiken kopplad
till föreställningar könet, när det gällde männen till individen (Lundahl
2001:170).

Hot mot celibatet
Särskiljandet av könen på sjukhuset framhölls vara nödvändigt och önsk
värt men ansågs också kunna leda till vissa problem. Å ena sidan skulle
sexuellt umgänge mellan personer av samma kön bekämpas. De enkönade miljöerna erbjöd å andra sidan inte så många andra alternativ.
Från läkarhåll sades också att den enkönade sjukhusmiljön riskerade
att stimulera patienterna till homosexuella handlingar, något som för
des fram som argument mot att behandla homosexuella på sinnessjuk
hus.42 Sjukhusmiljön innebar inte bara att de intagna uteslöts från den
"normala" heterosexualitetens möjligheter utan från mellankönsliga kon
takter överhuvudtaget. Samtidigt som sjukhuset skulle bevaka och
skydda den celibatära ordningen skulle den heterosexuella normen re
produceras.
Dessa motstridiga mål hanterades genom att inrätta tillfälliga, kon
trollerade och ritualiserade former för umgänge mellan könen. Framför
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allt ägde dessa rum vid årsbundna högtider och särskilda festtillfällen.
Vid midsommar har majstång blivit upprest och patienterna
samlade däromkring. Tillfälle att höra musik har ofta blivit
de sjuka beredt, ej sällan genom artisters och amatörers
välvilja mot dem. Små, enkla kaffefester, som tillställda på
de flesta anstalter, hafva lemnat någon omvexling i det
enformiga anstaltslivet. På anstalterna i Lund och Upsala
har hvarje månad förekommit en fest, då det uppförts
musik, dansats och utdelats enkla förfriskningar. Tillåtelse
att deltaga deri har eftersträvats och ofta ansetts som
belöning för ett godt uppförande.43
Överstyrelsens rapport från 1896 skildrar den verksamhet på hospita
len som redovisades under rubriken "patienternas förströelser". Dessa
upphävde tillfälligt den reglerade tillvaron, som ansågs terapeutiskt
nödvändig men som också omtalades i termer av enformighet och tris
tess. Också könens separering var föremål för en viss problematisering.
De tankar om avhållsamhetens skadlighet som förts fram bland annat
av den engelske läkaren George Drysdale (Johannisson 1990:147)44på
1870-talet ledde visserligen inte till någon diskussion om isärhållandets
eventuella negativa följder inom anstaltsväsendet, men de kontrollerade
tillfällena av samvaro över könsgränserna kan ses som ett sätt att han
tera spänningar mellan anstaltens celibatära ordning, det som ansågs
vara sexualitetens "natur" och de villkor som var rådande utanför sjuk
huset.
Den mest spektakulära samvaroformen var de danstillställningar som
regelbundet arrangerades på flera hospital. 1868 rapporterade överlä
kare Nils Gustaf Kjellberg på Uppsala hospital att danskvällar anord
nats. Patienterna på en kvinnlig avdelning tilläts att bjuda in några av
de "lugna karlarne". För musiken svarade sjukpersonalen. Arrang
emanget övervakades av doktor Kjellberg som noga studerade de dan
sandes reaktioner för att sedan fastslå att han ej lagt märke till "någon
upphetsning därav".45 Hospitalsdanserna var ett sätt att laborera med
anstaltens könsgränser samtidigt som kontroll bibehölls över att det sexu
ella momentet exkluderades.
Samma villkor gällde för andra former av sanktionerad samvaro.
Könens separering var således inte total, utan luckor öppnades vid vissa
tillfällen - kyrkobesök, högtider, utflykter, fester, danser, filmvisningar
och så vidare - som kontrollerades och övervakades av personalen och
där deltagandet var villkorat. Endast skötsamma och pålitliga patienter
tilläts att delta.
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Överträdelser
I sjukhusens egen rapportering framställdes den kontrollerade samva
ron mellan könen som okomplicerad i sexuell mening. Den utgjorde
inte heller något hot mot den celibatära ordningen. Mer problematiska
var de överträdelser som ägde rum bortom denna kontroll. I det föl
jande kommer jag att diskutera hur patienternas attacker mot köns
ordningen hanterades, hur de betraktades och tog plats i den medicin
ska beskrivningen av patienten. Avsikten är också att föra en mer över
gripande diskussion om sinnessjukvårdens praktik i relation till före
ställningar om manlig och kvinnlig heterosexuell normalitet.
En händelse ur en journal från S:ta Maria sjukhus i Helsingborg får
bilda utgångspunkt. Den 2 november 1935 antecknades att 23-åriga
Yvonne Martinsson avslöjats att i smyg brevväxlat med en manlig pa
tient på sjukhuset.46 Ett brev hade omhändertagits som påstods visa att
Yvonne Martinsson gått med på att sammanträffa med mannen och in
leda en sexuell förbindelse. Efter avslöjandet uppgavs hon vara ångerköpt och ledsen och skall självmant ha överlämnat de brev hon fått till
läkaren. Hennes frigång drogs omedelbart in. Dagen efter skrev Yvonne
Martinsson ett brev till överläkaren.
Högt ärade Dr Olsson. Med anledning av att jag mistat
frigången skriver jag detta. Orsaken kan inte vara någon
annan än att Rolf och jag brevväxlat. Vilket jag känner mig
skyldig till..Högt ärade Doktor, döm oss inte för
hårt, vi äro båda unga och hyser sympati för varandra.
Förlåt oss! Jag är mycket ledsen för detta. Det tråkigaste är
att det kommit fram på skvallervägen. Jag skulle själv velat
tala om det för doktorn.
Högaktningsfullt Yvonne Martinsson
Utan att hon egentligen fått någon beskyllning riktad mot sig, erkände
Yvonne Martinsson oreserverat sin skuld. Man kan möjligen tala om en
bekännelsens taktik - "jag skulle själv velat tala om det för doktorn" grundad på insikten om vad som förväntades av en skötsam patient
och vetskapen om att påföljden förmodligen blev en annan vid en be
kännelse än vid ett avslöjande. Nu hade hon emellertid blivit ertappad
och genom att ta på sig skulden ställde hon sig till läkarens förfogande
och erkände därmed anstaltens överhöghet samtidigt som hon för egen
del sökte styra utvecklingen i positiv riktning. Hennes ordval i brevet
måste också uppmärksammas då det i blixtbelysning ger en bild av hur
patientskapet kunde uppfattas av den intagne. "Döm oss inte för hårt",
skriver Yvonne Martinsson och antyder att hon uppfattade läkaren som
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något mer, eller kanske något annat, än den som skulle behandla hen
nes sjukdom.
Men varför utlöste denna brevväxling en sådan aktivitet? Vad gjorde
att detta lilla drama blev föremål för såväl bekännelseakter som indragna
förmåner och en omfattande skriftlig dokumentation? Jag tror att man
får söka i två samverkande omständigheter varav den ena hör samman
med anstaltens interna reglemente, och den andra ska kopplas till sy
nen på kvinnlig sexualitet.
Utanför sinnessjukhuset hade en brevväxling av detta slag vare sig
uppfattats som ett regelbrott eller ansetts särskilt olämplig. På sjukhus
et var all korrespondens som ej godkänts av läkaren otillåten, vilket slogs
fast i sinnessjuklagen: "...må brev eller andra handlingar ej utan
sjukvårdsläkarens tillstånd från den intagne fortskaffas eller honom till
sändas../'. 47 Ett sådant tillstånd innebar i praktiken att brevet passe
rade läkarens hand och öga irman det eventuellt vidarebefordrades.
Genom att kringgå systemet bröt patienten inte bara mot en regel, utan
utmanade samtidigt anstaltens kunskapsanspråk. Det var en given för
utsättning att sjukhuset och läkaren skulle veta mer om patienten än
denne själv eller någon annan. När patienten "talade" skulle detta tal
stå till läkarens förfogande.
I Yvonne Martinssons fall överträddes dessutom gränsen mellan
kvinnliga och manliga patienter. Breven innebar givetvis inte ett fysiskt,
kroppsligt överskridande men läkaren tolkade korrespondensen som
första steget till ett sådant möte. Återigen handlade det om ett brott mot
en intern anstaltsordning. Separeringen av könen var, som vi sett ovan,
inskriven i regleringar, förordningar och i sinnessjukvårdens terapeu
tiska program, och saknade i denna totalitära form, motsvarigheter ut
anför sjukhuset. Yvonne Martinsson bröt inte mot en samhällsnorm, utan
mot en anstaltsregel. I sjukhusets ögon innebar brottet att sjukdoms
tillståndet försämrats och den indragna frigången var det medicinska
svaret på denna försämring.
För läkaren innebar händelsen med breven en möjlighet att vidga sitt
vetande om patienten, och i allt väsentligt bekräftade den nya kunska
pen en redan etablerad bild av Yvonne Martinsson som en opålitlig och
sexuellt omdömeslös kvinna. Anamnesen berättade att hennes uppfö
rande förändrats i femtonårsåldern. Från att tidigare varit "glad, stark,
flitig och arbetsvillig" uppgavs hon fått "en påfallande benägenhet för
manligt sällskap, dansnöjen och nattspring." Den avgörande händelsen
inträffade när hon var 16 år och greps för att vid två tillfällen ha anlagt
mordbrand. Hon internerades och efter en rättspsykiatrisk undersök
ning förklarades hon otillräknelig och flyttades till S:ta Maria sjukhus.
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Anamnesen öppnar för två möjliga förklaringar till Yvonne Martins
sons agerande. Den första tar fasta på att flickan i unga år sändes hemi
från som piga och att hon uppenbarligen utnyttjades av sin arbetsgi
vare. Hon hade tjänst i vad som beskrivs som en "osympatisk miljö"
där hon fick skäll och stryk av husbonden och systematiskt misshandla
des av dennes son. Enligt anamnesen kände hennes föräldrar till förhål
landena, men ingrep aldrig. Den andra förklaringsmodellen såg hän
delserna som ett uttryck för flickans konstitutionella brister. Hon på
stods vara lögnaktig, etiskt och moraliskt defekt, impulsiv, opålitlig och
omdömeslös. Dessa egenskaper gavs ett koncentrerat uttryck i hennes
påstådda erotiska erfarenheter "som tydde på en tidig och stegrad sexu
alitet". Läkarna fastnade för den senare förklaringen som den sanna.
Patientens agerande kunde vare sig skyllas på eller förklaras av hennes
levnadsvillkor. Hennes ovilja mot föräldrarna uppgavs vara omotive
rad, hennes arbetskapacitet låg och sjukdomsinsikt saknades.48
I status praesens, dvs. läkarens nedtecknade observationer vid intag
ningen, skrevs att Yvonne Martinsson var fåordig"men deklarerar gång
på gång sin uppriktiga vilja att 'sköta sig' så att hon kan 'återvinna det
förtroende som jag har förstört för mig', säger hon". Läkaren noterade
att det "är svårt att tillfullo bedöma hennes inställning" men att det sub
jektiva intrycket "nog bör sägas vara det, att hon efter förmåga tänker
sköta sig". Efter två månader beviljades Yvonne Martinsson frigång i
två timmar per dag och i daganteckningarna beskrevs hon som flitig
och hjälpsam. Ytterligare två månader senare avslöjades brevväxlingen,
och i hennes förhistoria fanns ett fix färdigt tolkningspreparat till hän
delsen. Brevhistorien verifierade anamnesens karaktärisering av en opå
litlig och starkt erotiskt lagd kvinna.
Efter att brevväxlingen avslöjats drogs alltså frigången in. I en och en
halv månad var hon inlåst på avdelningen, därefter bokfördes följande:
Pat. är lugn och skötsam och lovar vara pålitlig och undvika
närmanden från manliga patienter. Hon erhåller en halv
timmas frigång med en annan patient.
Vad hade hänt under denna en och en halv månad? Journalen talar om
en patient som sköter sig ordentligt och är "tyst och sluten och gråter
emellanåt". Den stilla gråten var, till skillnad från t.ex. ilska och uppkäf
tighet, ett beteende möjligt att tolka i termer av ånger och underkastelse
och som, tillsammans med löftet om pålitlighet och om att undvika när
manden från manliga patienter, återgav patienten en del av de frigångsförmåner hon hade innan brevincidenten.
Förfarandet innebar en sedlighetsprövning där Yvonne Martissons
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förmåga och vilja att förhålla sig avvaktande till manspersoner koppla
des till beviljandet av rumsliga friheter. Sjukhusets meddelande till pa
tienten var att det existerade ett förhållande mellan uppvisad självkon
troll och den grad av frihet som lämnades - friheten var, lärde dessa
övningar, en funktion av den sedliga självdisciplinen.
Yvonne Martinssons exempel visar samtidigt på patientens möjlig
het till motstånd mot anstaltens könsseparering. Det visar också på en
tendens att uteslutande tolka kontakter mellan manliga och kvinnliga
patienter i sexuella termer och, i kvinnornas fall, som uttryck för en stark
erotisk läggning. Man kan säga att Yvonne Martinsson genom sitt hand
lande hävdade rätten att själv förfoga över sin sexualitet. Samtidigt be
tonade hon själv i brevet till överläkaren andra aspekter av relationen
med den manlige patienten: "Vi har inte försökt dra ner varandra till
något lågt..vi är båda unga och hyser sympati för varandra../'.
Att patienten kunde ha emotionella relationer som inte var av sexuell
karaktär låg, åtminstone i detta fall, bortom sinnessjukläkarens tolknings
horisont. I Yvonne Martinssons fall var bilden av patienten redan fix
erad, och hennes egen skildring av förhållandet till den manliga patien
ten var i förväg diskvalificerad.
Benägen på nattspring
I ett undersökningsrum på Frösö sjukhus dokumenterades hösten 1938
ett samtal mellan överläkaren och en 30-årig kvinnlig patient. Det hade
kommit till kännedom att patienten under den tid hon varit i familje
vård haft kontakt med en gift man. Hon återfördes till sjukhuset och
togs i upptuktelse av läkaren. Hon var inte längre sexuellt pålitlig.
Läkaren: Vad är det för fasoner att springa på det viset och
ofreda folk. Det är ju en i Skönviken som ni skandaliserat.
Den kvinnliga patienten: Det går väl an att låta bli att
fara dit.49
Den sexuella pålitligheten var könsspecifik. Att manliga patienter i fa
miljevård umgicks med kvinnor uppfattades inte som särskilt proble
matiskt, utan snarare som naturligt. Mannens sexualitet var hotfull om
den riktades mot det egna könet, kvinnans om den liknade den hetero
sexuelle mannens.
Två år innan samtalet mellan läkaren och den 30-åriga kvinnan pre
senterades den statliga befolkningskommissionens "Utredning i
sexualfrågan" (SOU 1936:59). Dess tankegångar pekade mot ett nytt,
bejakande och rationellt förhållningssätt till sexualiteten. Njutningen blev
legitim samtidigt som den också blev till ett pedagogiskt projekt. Jonas
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Frykman (1993) har diskuterat trettiotalets sexualmoraliska förskjut
ningar i termer av disciplinering och befrielse. Å ena sidan skulle sexu
aliteten vara en livsberikare, å den andra underställas kontroll och nytta
(1993:192 f).
På samma sätt som trettiotalet kan beskrivas i termer av frigörelse
var det också en period av ökad repression mot dem som ej förmådde
eller visade vilja att inordna sig i den "fria" och disciplinerade sexualpraktiken. Det mest koncentrerade uttrycket för en sådan repressiv prak
tik var 1934 och 1941 års steriliseringslagstiftning som gav möjlighet att
med direkt eller indirekt tvång sterilisera personer vars sexualitet be
dömdes hotfull och svårkontrollerad.50 I hög utsträckning riktades åt
gärden mot kvinnor som klassificerades som sinnesslöa eller asociala.51
Ett annat slag av repressiv åtgärd var internering på anstalt. På Väs
tra Marks sjukhus i Örebro, specialsjukhuset för asociala imbecilla kvin
nor, intog könslivet en central plats i den problembild patienterna till
skrevs. Även om "sexuell vådlighet" endast angavs som huvudsakligt
intagningsmotiv för en mindre del av patienterna, så återfinns sexualproblematiken i någon form i de flesta journalakter. Många av de intagna
på 1930-, 40- och 50-talen beskrevs i termer av sexuell opålitlighet, sexu
ell aggressivitet eller med ord som "sexualiserade" och "erotiserade".
Till dessa hörde Anna-Lisa Andersson, 18 år gammal när hon togs in
på sjukhuset i april 1944.52 Av hennes akt framgår att hon genomgått
sexårig folkskola, konfirmerats och därefter haft tjänst som hembiträde.
Så långt kunde det handla om vilken arbetarflicka som helst i ett ungt
folkhemssverige. Men det alldagliga och önskvärda visar sig snart ha
en marginell plats i aktens biografi och ger vika för en beskrivning av en
flicka född utom äktenskapet och uppvuxen i ett hem som liknas vid ett
eländigt, fattigt näste. Fadern var okänd, modern däremot väldokumen
terad på grund av ett påstått osedligt och asocialt leverne. Barnavårds
nämnden meddelade att de "knappast haft ett sämre fall" och såg tyd
liga tecken på att dottern följde i moderns fotspår. Enligt de kommunala
funktionärerna hade flickan "slöat på dagarna och sprungit ute på nät
terna".
Till karaktären beskrevs Anna-Lisa Andersson som opålitlig, hon "ta
lar osanning och försöker på alla sätt slingra sig undan." I samtal med
undersökningsläkaren hade hon emellertid "erkänt" att hon haft ett fli
tigt sexuellt umgängesliv sedan trettonårsåldern; "medger villigt och
fullkomligt oberörd att hon varit ute mkt med pojkar". Inte bara upp
lysningen i sig utan också sättet på vilket hon levererade den, utan syn
bara skamkänslor, tillsammans med övriga informationer gjorde att hon
klassificerades som hypersexuell och asocial.
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Journalaktens berättelse om Anna-Lisa Andersson är unik och indi
viduell i den meningen att den rymmer en mängd detaljer som är intimt
knutna till hennes person. Ändå vill jag påstå att relationen mellan det
enskilda fallet och journalernas standardiserade biografiska struktur ger
ett påfallande homogent intryck i aktmaterialet från Västra Mark. När
jag under några dagar läste igenom ett drygt hundratal akter från sjuk
huset kunde jag inte låta bli att slås av framställningarnas monotoni.
Det var som om jag läste samma akt gång efter annan. Det berodde för
stås inte på att de intagnas liv saknade variation sins emellan, utan på
det likartade sätt dessa liv problematiserades och textualiserades. När
kvinnan väl befann sig i undersökningsrummet på Västra Mark var det
som om det bara fanns ett sätt att berätta historien genom en kombi
nation av några på förhand givna teman (jfr Börjesson 1994:63 f).53
Det första temat var uppväxtmiljön. Med korta och mer eller mindre
svepande drag karaktäriserades patienternas hem- och familjebakgrund.
Hit hör skildringar av en svårutrotad bostadsmisär och materiell torf
tighet som sätts i samband med familjens bristfälliga moraliska, sociala
och eugeniska kvaliteter. Det är en torftighet som tolkas i mycket nära
samklang med individernas egenskaper; de beskrivs som efterblivna,
konstiga, supiga, sedeslösa och undermåliga i största allmänhet.
Det andra temat handlar om flickans möte med institutioner som skola
och kyrka och som, givetvis, redovisades ur de senares perspektiv. Lä
rare berättade om klent begåvade flickor och levererade utsagor om före
detta elevers moraliska kvaliteter. Påfallande ofta härrör journaluppgifter
om patienters bristande pålitlighet, lögnaktighet och, som det heter i
några fall, benägenhet att fabulera, från skolans funktionärer. Skolan
bistod också med klassificeringar av flickornas sedliga uppförande;"re
dan då starkt erotiskt betonad", rapporterade t.ex. en lärare till undersökningsläkaren om en före detta elev.54 Kyrkan var också en viktig uppgiftslämnare. Framförallt lämnades informationer om sättet att tillgo
dogöra sig konfirmationsundervisningen. Var kvinnan inte konfirme
rad var det i sig intäkt för att något inte stod rätt till.
Uppgifter som rör tiden från tonåren och uppåt hämtades i första
hand från arbetsgivare, polis och kommunala nämnder. Från de först
nämnda rörde det sig om allmänna skötsamhetsbedömningar, medan
de senare explicit fokuserade missanpassningen. Det var också från dessa
håll som kritiska händelser oftast rapporterades, det vill säga sådana
händelser som på ett särskilt tydligt sätt antogs blottlägga flickans svaga
karaktär och som därmed kunde ges avgörande betydelse i den psykia
triska bedömningen.
En sådan händelse var det som kallades för "nattspring". I var och
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varannan akt från Västra Mark beskrivs att flickan "springer ute" om
kvällar och nätter. Vi har tidigare stött på uttrycket i anamnesen över
Yvonne Martinsson och i det korta samtalet ovan från Frösö sjukhus
beskrivs det oönskade beteendet med ordet "springa". Vad som avsågs
är lättbegripligt. Kvinnan befann sig inte där hon borde, dvs. i hemmet,
utan rörde sig i det offentliga rummet och, vilket är outtalat med under
förstått, träffade män. Ordet "springa" har givetvis inte någon självklar
plats i den psykiatriska journalterminologin, men uttrycket "nattspring"
var en väletablerad metafor som användes inom socialtjänsten för att
karaktärisera kvinnliga gränsöverskridande handlingar samtidigt som
det också beskrev en kvinnotyp. Det var ofta med barnavårdsnämn
dens eller socialtjänstens funktionärer som mellanhänder uttrycket le
tade sig in i den psykiatriska vokabulären (jfr Swärd 1993). Själva ut
trycket säger att kvinnan höll sig undan och sysslade med otillåtna ting.
Det antyder en svårkontrollerbarhet där nattens mörker tillsammans
med de snabba rörelserna dolde en flicka i riktning bort, inte bara från
den redbara kvinnans plikter och normer, utan också från samhällets
förmåga att styra henne rätt. "Nattspringet" uttryckte ett hot mot den
borgerliga kulturens uppfattning om kvinnans plats i hemmet, ett hot
mot idealbilden av den framåtsträvande arbetarflickan och framförallt
ett hot mot den rådande ordningen mellan man och kvinna.Att "springa
ute om nätterna" var en beskrivning som var reserverad för kvinnor.
Motsvarande manligt beteende formulerades i termer av att "dra om
kring", "stryka" eller "hänga ute", uttryck som snarare förde tankarna
till lättja och kriminalitet än till sexuella handlingar. Inte heller den
prostituerade kvinnan sprang ute, utan "strök omkring". Dessa benäm
ningar uttrycker på olika sätt samband mellan det offentliga rummet
och föreställningar om manliga och kvinnliga ideal och misskötsamhet.
En stor andel av patienterna på Västra Mark omtalades med benäm
ningar som hypersexualitet, sexuell opålitlighet och abnorm sexualdrift.
Samtidigt framställdes inte sexualiteten som en isolerad företeelse, utan
som en del av en mer vittomfattande missanpassning där den torftiga
hemmiljön och föräldrarnas undermålighet spelade en viktig roll vid
sidan av patientens påstått bristande omdöme och begränsade förstånds
gåvor.
Underlaget till de biografiska patientberättelserna baserades således
på observationer och uppgifter från olika aktörer utanför den medicin
ska professionen. I flera fall rörde det sig dock om institutionellt produ
cerade omdömen som utan större motstånd gled in i den medicinska
berättelsen. I det slutgiltiga fastställandet av kvinnans karaktär ställdes
den inhämtade informationen mot de intelligenstester som rutinmäs
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sigt utfördes i samband med att patienten skrevs in på sjukhuset. Tes
terna syftade till att efter en given skala fastställa intelligensålder och
innebar att fakta med laboratoriemässiga exakthetsanspråk kunde läg
gas till de övriga observationerna. 118-åriga Anna-Lisa Anderssons fall
visade testresultatet en intelligensålder på nio år.55

Frihetens spelregler
Isolering var en kvalitet som eftersträvades i omhändertagandet av de
kvinnor som kategoriserades som asociala och ansågs vara i behov av
sluten vård. En anstalt placerad på en i övrigt obebodd ö fanns tidigt
med i planerna. Där skulle de intagna vara helt isolerade från män, sam
tidigt som rymningsrisken var försumbar. En annan fördel var att strikt
isolering kunde kombineras med de intagnas relativa rörelsefrihet, nå
got som sågs som ett sätt att mildra interneringens negativa effekter.
Förebilder fanns i Danmark där en anstalt för män öppnats på ön Livo
1911 och 1923 en för kvinnor på ön Sprogo. Någon svensk ö-anstalt kom
aldrig till stånd, utan de kvinnliga patienterna kom att koncentreras till
Västra Markssjukhus som, liksom den manliga motsvarighetenSalberga,
inrymdes i en före detta militärkasern.56 En avdelning för asociala män
öppnades vid samma tid på Källshagens sjukhus i Vänersborg och yt
terligare ett manligt sjukhus, Västra Ny (fd Bona uppfostringsanstalt)
utanför Motala togs i bruk 1950.
Västra Mark låg relativt centralt i Örebro och avskiljdes från stads
livet av ett högt stängsel. Överläkare Axel Wåhlén såg omgående ett
problem i sjukhusets läge. Det nära stadslivet bidrog till att kvinnornas
isolering blev bristfällig. Manliga stadsbor lockades till sjukhuset och
träffade de intagna längs staketet som på vissa håll doldes av sjukhus
parkens grönska. Här gavs möjligheter för patienterna att knyta för
bjudna kontakter och dr. Wåhlén klagade över att otillåtna varor smug
glades in denna väg. Allvarligast i överläkarens ögon var dock de kon
takter som togs längs med staketet och som Whålén karakteriserade som
"erotiska".
Läget i staden och den lätthet med vilken de intagna kunde samman
träffa med manliga personer hotade enligt Wåhlén att undergräva dis
ciplinen på sjukhuset. Dessutom menade han att patienterna eggades
till att rymma eftersom lusten efter mansfolk aldrig fick ro. Rymningar
na handlade enligt Wåhlén i första hand om att "komma ut på sexuella
äventyr".57Som motåtgärd förklarades delar av sjukhusparken vara för
bjudet område.
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Var då de kvinnor som bedömdes intellektuellt undermåliga och
moraliskt defekta och vars personakter talade om sexuell abnormitet,
var dessa kvinnor dömda till ett isolerat liv på anstalt? Det vore att un
derskatta anstaltssystemets dynamik och flexibilitet om man entydigt
valde att svara ja på frågan. Av sjukhusets årsberättelser framgår t.ex.
att patientomsättningen var tämligen omfattande.58 Jag har ovan pekat
på processer som drog in kvinnorna till anstalten. Men vilka krafter ver
kade i motsatt riktning? Vad var det som gjorde att sjukhuset kunde
bedöma att det var möjligt att släppa kontrollen över den intagne? Kort
sagt - vad krävdes för att patienten skulle tillåtas att lämna Västra Mark?
Jag har också påstått att tillvaron på Västra Mark i långt högre grad
knöt patienten till anstalten än vad förhållandena var på det manliga
Salberga sjukhus. Men i vilken grad ska omhändertagandet på Västra
Mark förstås i isolerande respektive frigörande termer? Dessa frågor
avser jag att diskutera med utgångspunkt i journalen över Anna-Lisa
Andersson.59
På patientjournalens försättsblad farms en förtryckt rad där läkaren
skulle skriva in patientens diagnos. Där fanns också en liten ruta där
skälet för utskrivning skulle fyllas i den dag patienten lämnade sjukhu
set. Fem alternativ stod till buds - tillfrisknad, förbättrad, oförbättrad,
överförd till annan institution samt död. Men lika lite som den medicin
ska diagnosen säger oss något om den mångfald överväganden och kraf
ter som förde till sjukhusets port, lika lite säger de formella utskrivning
skriterierna oss något om de processer som ledde patienten ut från sjuk
huset.
Anna-Lisa Andersson skrevs 1956 ut som "förbättrad" från Västra
Mark. Hon hade då varit intagen i nära tretton år, mellan 18 och 31 års
ålder. Diagnosen var imbecill, intelligensåldern fastställd till nio år, fak
torer som tillsammans med hennes "hypersexualitet och omdömeslöshet samt uttalade asociala livsföring" angavs som huvudsakliga skäl
för hennes intagning. Hur ska den "förbättring" som tillskrevs henne
efter tretton år förstås i relation till dessa skäl och på vilket sätt uppfat
tades hon ha förändrats till det bättre?
Vid intagningen 1944 noterades att Anna-Lisa Andersson var en lugn
och foglig patient som svarade ordentligt på tilltal. Hon uppgavs också
ha god reda på sig. Efter en månad flyttades hon till en lugn avdelning
och efter ännu en tid beviljades hon frigång samtidigt som hon sattes att
arbeta i sjukhusköket. Anteckningarna första året beskrev henne som
"snäll, foglig, hövlig och stillsam".
Ett år efter intagningen försöksutskrevs Anna-Lisa Andersson till
Brotorps arbetshem, en mindre institution med 52 platser som var nära
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kopplad till Västra Mark. Överflyttningen ställde två villkor. Det första
var en längre tids dokumenterat gott uppförande och uppvisad pålit
lighet. Det andra att patienten var sexuellt erfaren. Det var relativt van
ligt att patienter på försök förflyttades till arbetshem, ett moment som
innebar en sortering av de sexuellt erfarna från de oerfarna. De senare
placerades på vanliga arbetshem, medan Brotorps klientel skulle bestå
av sexuellt erfarna patienter. Sorteringen var ett uttryck för anstalts
systemets inbyggda differentieringssträvanden, men ska också relate
ras till den långtgående problematiseringen av kvinnlig utomäktenskaplig sexualitet och innebar i praktiken att den medicinska kategoriser
ingen av kvinnor med sådana erfarenheter förstärktes. I grunden låg en
förförelsetanke. De oerfarna skulle skyddas från att förledas av de sexu
ellt försigkomna, en risk som bedömdes större i den öppnare och friare
tillvaron på arbetshemmet än på sjukhuset. I maj 1946 hade Anna-Lisa
Andersson varit ett år på Brotorps arbetshem.
15.5. 1946 Har å Brotorp uppfört sig utan anmärkning.
Flyttas idag till ålderdomshemmet i Leksand, där hon ska
tjänstgöra som biträde.
7.10 1946 Var å ålderdomshemmet omöjlig att springa
med mansfolk, vilket befordrades av att det i närheten fanns
en militärförläggning. Pat. var omöjlig att övervaka och
kunde vara borta i flera dagar i sträck. Återintagen till Bro
torp.
Det vore fel att säga att Anna-Lisa Anderssons två första år som sinnes
sjukvårdens patient entydigt bar interneringens prägel. Snarast hand
lade det om en stegvis rörelse ut - frigång, arbetshemsplacering, för
söksutskrivning - från den slutna anstalten och mot en i fysisk me
ning friare tillvaro. Rörelsen förutsatte patientens goda uppförande, dvs.
att hon var "snäll", arbetsam och inordnade sig i anstaltsordningen och
framförallt att hon hade förmåga att avstå från kontakter och umgänge
med personer av manligt kön. När hon visade sig "omöjlig att springa
med mansfolk" innebar det en vändpunkt och början på en process där
sjukhuset skärpte kontrollen över en patient vars självkontroll brustit.
Återförd till Brotorp beskrevs Anna-Lisa Andersson "varit snäll, men
längtat efter friheten". Den korta noteringen är värd att stanna upp vid.
Ordet "men" som är placerats mellan snäll och längtan signalerar att
det senare är något som kan störa ordningen och negativt inverka på
hennes i övrigt goda anstaltsuppförande. Kort sagt, frihetslängtan som
ett hot. Så tolkar också Lars-EricJönsson patientens dokumenterade läng
tan i en uppsats där han diskuterar frågor kring utskrivningar från
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sinnessjukhusen. Längtan, skriver Jönsson, är en kraft som står i mot
sättning till anstaltens strävan att med tvång vårda och omhänderta sin
patient (1996:131). Jag vill tillägga att längtan var mer tvetydig än så. Ett
hot, ja, men samtidigt var existensen av denna längtan ett villkor för att
kunna styra patienten med lägre grader av fysiskt tvång. Rätt använd
var längtan själva motorn i den process som skulle få patienten att upp
föra sig väl. Saknade patienten längtan att bli fri - vilken inre kärna
skulle då bearbetas?
I maj 1947 smugglade Anna-Lisa Andersson ut ett brev till en pojke
bosatt nära Brotorps arbetshem. Enligt journalen förklarade hon sin "kär
lek och önskan att träffa honom". Hon återfördes till Västra Mark och
hölls inlåst i en månad. Därefter beviljades hon frigång. De följande årens
journalanteckningar gestaltar en kraftmätning mellan sjukhuset och
Anna-Lisa Anderssons återkommande attacker mot interneringens vill
kor.
4.101948 Avvek igår kväll tillsammans med en kamrat, Ada
Grönlund. Har inte verkat riktigt bra senaste tiden, varför
man fruktat att hon skulle gå sin väg. Har dock varit snäll
och villig att arbeta, men trånat och längtat ut i friheten.
5.10 Upptäcktes i går på marknaden i Fjugesta av per
sonalen. Pat. hade då sällskap med en man. Blev
omhändertagen av polis och införd till Västra Marks sjuk
hus.

//
27.12 Har tagit emot paket under frigången genom
staketet. Erkänner att hon fick ett snuspaket men hon
kastade detta sedan i parken. Har arbetat villigt och snällt,
men slutar nu i köket och får frigången indragen.

//
28.51949 Pat. syns vara mycket intresserad av karlar och
har tillsammans med en kamrat hållit till vid staketet i träd
gården. Får frigången indragen några dagar.
4.6 Pat. får åter frigång.
13.6 Pat. avvek idag från sjukhuset under utearbete
tillsammans med Ingrid Svensson.
15.7 Pat. omhändertogs i en gård vid Lindbacka station.
Följde godvilligt med sköterskorna tillbaka till sjukhuset.
Verkade skamsen vid återkomsten. Flyttas till avd. Illa.

//
19.3 1951 Pat. lugn och foglig. Får idag frigång.
7.6 Pat får idag sin frigång indragen under en vecka då
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hon skickat brev på olovligt sätt till en brevklubb.
11.7 Pat. sänder återigen smygelbrev till en mansperson.
...Får frigången indragen.

//
10.10 1952 Ertappas ofta med att överträda regler och
förordningar...[...]...har i dagarna varit över staketet i
parken under frigången och hämtat otillåtna varor som hon
delar med sig till de andra pat. Får frigången indragen.
25.3 1953 Pat. är snäll och villig och rask i sitt arbetet i
köket men visar sig synnerligen intresserad av alla de
manspersoner hon där kommer i kontakt med. Får sluta i
köket och i stället börja i tvätten.
30.5 Pat. missköter frigången genom att gå till förbjudet
område och sammanträffar med en man som hoppat över
staketet in i sjukhusparken för att ge henne cigarretter.
Frigången indragen en vecka.
7.6 Pat. återfår frigången.
Två veckor efter noteringen den 7 juni 1953 försöksutskrevs Anna-Lisa
Andersson. Arbete hade ordnats i en bondfamilj som skulle se till henne
och regelbundet hålla sjukhuset informerat om hennes uppförande. Den
första september 1953 rapporterade husbonden att det "går riktigt bra
för henne" och att hon "sköter sin fritid väl". Två veckor senare medde
lades att "pat. mer och mer börjar springa ute med mansfolk" och den
14 oktober antecknades att "pat. är oförbätterlig med sitt utespringande
med karlar". Två dagar senare återtogs hon till Västra Mark.
De fortsatta noteringarna följer mönstret från tidigare år. Anna-Lisa
Andersson tillskrevs med jämna mellanrum olika regelöverträdelser och
sjukhuset svarade med indragen frigång. Den 15 januari 1956 uppgavs
hennes tillstånd vara oförändrat. Den 8 mars försöksutskrevs hon på
nytt för att bo i en familj. Anställning ordnades på ett ålderdomshem.
Den 23 mars var sjukhuskuratorn i kontakt med familjen och noterade
att "pat. får ha som ett hem hos makarna Nyberg". Tre dagar senare,
den 26 mars, skrevs Anna-Lisa Andersson ut som "förbättrad" från Väs
tra Marks sjukhus.
Anna-Lisa Anderssons svårförståeliga förbättring
Vid intagningen 1944 framhölls att Anna-Lisa Anderssons hypersexualitet gjorde "intagningsbehovet trängande".Sjukhusets uppgift var
att kontrollera och om möjligt bearbeta och normanpassa patientens
sexuella uppförande. Ett sätt att utöva en sådan kontroll var total inter
nering, dvs. inlåsning av patienten på en sluten avdelning. En sådan
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placering var standardläge för en nyintagen patient och det påtvingade
åtagande var att steg för steg undanröja de fysiska hindren och därmed
uppnå en ökad "frihet". Strategin bygger på den outtalade förutsätt
ningen att patienten vill förverkliga den frihet som anstalten ställer i
sikte och att frihetsinskränkningarna upplevs som negativa och olus
tiga.
Anna-Lisa Anderssons två första år innebar en sådan rörelse utåt från
anstaltens fysiska begränsningar och slutenhet. Rörelsens villkor var att
hon också utanför anstaltens direkta kontroll underordnade sig dess
celibatära ordning. När hon hotade denna genom att "springa med
manfolk" återupprättades de fysiska hindren kring hennes person.
Anstaltens sätt att hantera Anna-Lisa Andersson kom därefter att ta for
men av ett spel mellan att hindra och att pröva, mellan repressiva och
frigörande praktiker. När Anna-Lisa Andersson hotade eller överträdde
den celibatära regimen svarade anstalten med att temporärt begränsa
hennes friheter. Och det motsatta - när hon visade förmågan att avstå
från umgänge med manspersoner kvalificerade det till ökade friheter.
Precis som interneringen var ett sätt att kontrollera hennes sexualitet,
var den villkorade friheten ett annat, mindre synligt och mera lågmält
sätt att nå samma effekt.
Var det då en gradvis anpassning till den celibatära ordningen och
till anstaltens normer överhuvudtaget som förde fram till att Anna-Lisa
Andersson skrevs ut från sjukhuset? Och hur ska det "förbättrad" som
läkaren skrev i hennes journal i maj 1956 förstås?
När jag första gången läste journalen överraskades jag av den plöts
liga utskrivningen. Jag såg inget i anteckningarna från tiden närmast
före som pekade på att hon bedömdes vara "bättre". Tvärtom uppgavs
tillståndet oförändrat endast några månader innan. Det går inte heller
att säga att patientens konflikter med anstaltsordningen minskade med
tiden. Av journalen att döma tycks hennes motståndshandlingar sna
rast ha eskalerat. Diagnosen imbecill stod fast och fortfarande ansågs
hon "oförbätterlig" i sexuellt hänseende. Om läkaren bedömde att de
beteenden som motiverade hennes intagning - den väldokumenterade
asocialiteten, opålitligheten och hypersexualiteten - hade förändrats
under de tretton år hon åtnjutit anstaltens vård och behandling, så fram
går inte det av journalen.
Frågorna kring Anna-Lisa Anderssons utskrivning och svårförståeliga
förbättring kan länkas till den större frågan om vilket uppdrag anstal
ten egentligen fyllde. Stanley Cohen talar i Visions of Social Control (1995)
om tre olika sätt att se på och berätta historien om det moderna samhäl
lets människobehandlade institutioner. Det första utgörs av ett traditio
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nellt och framstegsorienterat perspektiv, "a simpled-minded idealist
point of view", som bygger på tanken om "uneven progress" och där
enskilda reformatorers visioner och strävanden efter humanitet ges en
avgörande betydelse för utvecklingen (1995:15). Den moderna anstal
ten - fängelset, korrektionsanstalten, sinnessjukhuset - betraktas som
uttryck för humanitetens och vetenskapens seger över fördomar, grym
het och okunskap. Den goda viljan och de goda intentionerna styr en
ligt detta synsätt utvecklingen i rätt riktning. Eventuella brister i
anstalternas sätt att fungera kan åtgärdas med reformer av olika slag;
genom att tillföra mera resurser, bygga nya lokaler, bättre utbildad per
sonal, mer forskning, effektivare organisation och så vidare.
Det andra synsättet, "good intentions - disastrous consequenses" inne
bär ett mer problematiserande och kritiskt förhållningssätt som, till skill
nad från det idealistiska synsättet, relaterar anstaltens sätt att verka till
en social kontext. Anstaltssystemet befinner sig enligt detta perspektiv i
ett komplicerat förhållande till sitt ursprungliga uppdrag där goda in
tentioner och vällovliga reformer motverkas av pragmatiska omstän
digheter, något som leder till att glappet mellan retorik och praktik har
en tendens att öka. "The gap between rhetoric and reality is so vast, that
either itself is deeply flawed or social reality resist all such reform
attmepts (1995:19). Historien om den moderna anstalten blir med detta
synsätt ett misslyckandets historia.
Det tredje och radikalaste synsättet kallar Cohen för "disciplin och
mystifikation", eller med en mer tillspetsad formulering, bluffper
spektivet. Enligt detta ska anstalternas historia inte förstås i termer av
misslyckande, utan av framgång. Men framgången har i allt väsentligt
bestått av att fylla helt andra uppgifter än de officiellt uttalade.
Sinnessjukhusets verkliga uppgift har enligt detta synsätt inte varit att
bota sjukdom utan att dra gränser mellan normalitet och avvikelse och
att isolera, oskadliggöra och disciplinera avvikande personer.60 Fängelse
systemet handlar mindre om att omvända kriminella till laglydiga med
borgare än att, vilket Foucault diskuterar i den avslutande delen av
Övervakning och straff (1987), "skapa kriminaliteten som objekt" och att
konstruera förbrytaren, den kriminelle personen. I dessa avseenden har
fängelset enligt Foucault varit ett synnerligen lyckat projekt.61
Anna-Lisa Andersson skrevs ut som "förbättrad". Läsningen av
journalen pekar samtidigt på att tillståndet egentligen bedömdes vara
oförändrat. Men det kanske inte var så viktigt. Vad som otvivelaktigt
bedömdes ha förbättrats var hennes sammanhang utanför sjukhuset.
När hon togs in var det från en miljö som beskrevs i termer av social och
moralisk misär. När hon skrevs ut var det till en "riktig" familj. Vad som
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hänt eller egentligen, inte hänt, med patienten under mellantiden ver
kar i sammanhanget haft ringa eller ingen betydelse. I exemplet AnnaLisa Andersson framstår sjukhusets uppdrag att bota och behandla som
sekundärt. Vad det egentligen rörde sig om var att inom den medicin
ska kontextens ramar fixera, hantera och administrera en social och mo
ralisk problematik.Anna-Lisa Anderssons förbättring var i den meningen
en del av en sammansatt process som bara i begränsad omfattning hade
med hennes tillstånd och utfallet av sjukhusets behandling att göra.

Prövningar och självkontroll
Jag har i tidigare kapitel diskuterat hur kvinnliga och manliga patien
ters tillvaro på sinnessjukhuset organiserades i olika riktningar. Kvinn
lig anstaltsvardag riktades in mot avdelningen och mot det privata,
medan den manlige patienten fostrades i riktning utåt, mot en tillvaro i
det offentliga rummet. I detta inbegreps att inskränkningar i de manliga
patienternas friheter ansågs mer problematiska än motsvarande begräns
ning för kvinnor. Konstruktionen av den sexuellt lagda kvinnan var i
sammanhanget ett slagkraftigt argument för att begränsa de kvinnliga
patienternas rumsliga friheter. Genom att framställa kvinnan som det
primära hotet mot den celibatära ordningen kunde samtidigt den man
liga sexualiteten kontrolleras utan att man för männens del behövde
tillgripa frihetsinskränkningar. Vid Umedalens sjukhus skrev överläka
ren 1946 att den könseparerade sjukhusmiljön "tyvärr" framkallade en
svårhanterlig sexuell och erotisk abstinens. Denna gällde båda könen,
men ansågs särskilt problematisk för vissa kategorier av manliga pa
tienter. En följd, förklarade överläkaren, var att i vanliga fall behärs
kade patienter efter en längre tids avhållsamhet kunde "falla för frestel
sen" vid ett plötsligt och okontrollerat möte över könsgränsen.
Frigången blir därför övervägande en förmån för ena
könssidan medan den andra - som här kvinnosidan - blir
utan.62
Behärskningens problematik fästes vid de kvinnliga patienterna som
isolerades för att inte utsätta männen för frestelser. Praktiken vilade,
förutom den ovan nämnda frihetsaspekten, på ett synsätt präglat av en
större förståelse för att det manliga könet led av de otillfredsställda
sexualbegär som anstaltslivet medförde - mannen som föll för frestel
sen handlade trots allt i enlighet med sin driftnatur. Det var klander
värt, men förståeligt.
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Perspektivet återfanns också i frågan huruvida det var lämpligt med
kvinnliga sköterskor på manliga avdelningar. Argument för en sådan
ordning tog fasta på föreställningen om kvinnans av naturen vårdande
egenskaper och förhållandet att kvinnliga sköterskor gjorde sinnessjuk
huset mer lasarettslikt. Mot detta invändes att kvinnlig närvaro innebar
en osund sexuell retning av de manliga patienterna. Sköterskan befall
des att klä sig och föra sig på ett sådant sätt att risken för frestelser
minimerades. På avdelningen bland de manliga patienterna skulle skö
terskan idealt glömma sitt kön och i sitt medvetande ersätta relationen
man och kvinna med förhållandet moder - barn (se t.ex. Neuman-Rahn
1924).
Det var sällsynt att manlig heterosexualitet fördes in som ett symtom
i sjukdomsbilden eller problematiserades i det praktiska hanterandet
av patienten.63 Så skedde inte heller för alla kvinnor. Men det var av
gjort vanligare och frågor kring kvinnans sexuella vandel förbisågs säl
lan i anamnesen. Och i de fall kvinnor tog kontakt med manliga patien
ter på sjukhuset så "föll de inte för frestelsen", utan uppvisade sedliga
och moraliska defekter.
En könsspecifik sedlighetskod upprättades för kvinnliga patienters
frigångsvillkor. När kvinnan lämnade avdelningen och steg in i ett of
fentligt och könsblandat rum var det med uttalade krav på sedlig kom
petens; hon skulle själv förmå att underkasta kroppens rörelser och ställ
ningar liksom handlingar och tal en kontinuerlig anständighetsprövning,
hennes yttre skulle vara vårdat men samtidigt hållas innanför behagsjuk
ans gränser. Och framförallt, eventuella inviter och närmanden från
manliga patienter skulle avvisas. I Yvonne Martinssons journal ovan
hette det att hon lovat vara pålitlig och "undvika närmanden från man
liga patienter". Därmed lades ansvaret för den sexuella kontrollen och
celibatära ordningen ensidigt på kvinnan. Männens "närmanden" fram
ställdes som naturliga och normala driftuttryck medan kvinnan benämn
des som "opålitlig" och fick se sin frihet beskuren om hon inte intog en
avvisande hållning. Att denna kontrollförmåga i första hand lades på
kvinnorna innebar inte att manliga frigångspatienter gavs fritt spel
utrymme och det finns exempel i källmaterialet på att också män som
gjort "närmanden" kunde mista frigången. Det vore också fel att säga
frihetsinskränkningarna för kvinnor inte problematiserades. Tanken
bakom enkönade sjukhus var att eliminera hotet mot den celibatära ord
ningen och samtidigt mildra de negativa effekterna av en långvarig in
ternering genom att öka möjligheterna till frigångsförmåner. Avskurna
från manliga medpatienter erhöll patienterna på Västra Mark mer fri
gång än kvinnor på de ordinära könsblandade sinnessjukhusen där man
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i valet mellan att isolera män eller kvinnor systematiskt valde de senare.
När frigång blev vanligare på fyrtio- och femtiotalen blev det svårare
att upprätthålla den fysiska separeringen av könen. Allt fler patienter
av båda kön rörde sig på sjukhusområdet, vilket i sin tur ställde krav på
ökad självkontroll. På femtiotalets mentalsjukhus var könens totala isär
hållande inte längre den givna eller ens önskvärda modellen, och vid
flera sjukhus övades patienterna att umgås över könsgränserna. På
Mariebergs sjukhus kallades tillsammans-övningarna för rekreations
terapi och innebar "att manliga och kvinnliga avdelningar bjuder var
andra på kaffe med dopp eller varmkorv".64 De enkönade sjukhusen
Västra Mark, Salberga och Västra Ny ordnade gemensamma dans
tillställningar. I årsberättelsen från Västra Mark noterades 1961:
Det är givetvis av stor betydelse att dessa från normal
kontakt med personer av motsatt kön avstängda patienter
får tillfälle att träffas under hyfsade och trevliga former.
Vid dessa tillfällen har underhållning av växlande slag
ordnats, musik, dans, trolleri, uppträdande av patienter i
sketcher osv.
Den strikta könsåtskillnaden är här formulerad som ett problem. Den
"avstänger" de intagna från "normala" kontakter och fjärmar dem från
de villkor som väntar efter en eventuell utskrivning. Samtidigt rörde
det sig om ett kontrollerat, organiserat och övervakat möte mellan kö
nen, där adjektiven "hyfsade" och "trevliga" ska förstås i termer av en
asexuell samvaro- ett slags heterosexuell skolning befriad från sexuali
tet.
En liknande praktik förordades i läroboken Psykiatrisk sjukvård (1957),
som på 1950- och 60-talet användes i utbildningen av skötare och skö
terskor. Bokens författare menade att den kontrollerade samvaron mel
lan könen var positiv för patienternas uppförande och ökade intresset
för hyfs, hållning och klädedräkt. Man rekommenderade att manliga
och kvinnliga patienter träffades såväl under vardagliga rutiner, t.ex.
under arbetet, som vid mer högtidliga tillfällen. Som lämplig fritidsak
tivitet föreslogs gemensamma kaffebjudningar, vilka kunde avslutas med
dans, en "lämplig sexuell avspänning" (Fauerbye 1957:117).
Här fanns en tanke om att en normaliserad och daglig samvaro un
der kontrollerade former skulle minska den sexuella frustration som
skapades av den absoluta separationen. Heterosexualiteten blir samti
digt den självklara utgångspunkt för hur normaliseringen ska gå till,
inte som sexuell praktik, utan som förebildlig modell. Men framförallt
ses här en förskjutning mot en strategi där den celibatära ordningen
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generellt ska upprätthållas genom inre kontroll istället för med fysiska
hinder och åtskillnad. Den viktiga gränsen kom hädanefter inte att dras
mellan könen utan mellan de som klarade och de som inte klarade att
anpassa sitt beteende till de friare villkoren.

Noter
1. Vid mittenav 1700-taletfanns omkring 40 hospital i Sverige, de flesta mycket
små inrättningar vilka från och med 1765 sorterade under Hospitals- och
barnhusdeputationen. Den allmänna regeln var att endast personer som inte
kunde försörjas på annat sätt hade rätt att tas in på hospital.
2. Instruktion för överläkare vid hospitalen 1861, i BiSoS serie k II, 1861.
3. Laqueurs tes är att kvinnan fram till 1700-talet i stort sett betraktades som
en ofullkomlig man, dvs. skillnaderna var av kvantitativ art. "Renässanstidens
läkare såg bara ett kön" (1994:157). På 1700- och 1800-talet förändrades detta
synsätt i grunden och kvinnan framstod som diametralt annorlunda mannen.
Hennes anatomi, organ, själsliv och inte minst sexualliv, framställs av läkarve
tenskapen vara av ett fundamentalt annat slag än mannens.
4. Uppgifterna hämtade ur sammanställningar i BiSoS, serie KII, Berättelser
om hospitalen, åren 1865 -1895.
5. Karin Johannisson, 1994:161, har pekat på att medikaliseringen av van
sinnet innebar att den arketypiske dåren bytte kön från man till kvinna och att
en särskild kvinnopatologi utvecklades som sedan dess legat till grund för en
klichéartad bild av den sinnessjuka kvinnan som vild, farlig och våldsam.
6. Denna ordning gällde på alla sinnessjukhus. När Falbygdens sjukhus i Fal
köping togs i bruk 1961 var det som första mentalsjukhus där överläkaravdelningarna inte var indelade efter kön.
7. BiSoS, serie k II, 1861 s 6.
8. Om denna aspekt av anstalten, se vidare Broberg & Tydén 1992, Eivergård
2000, Jönsson 2000 och Tydén 2002.
9. Sedlighetsbrotten angavs i Strafflagens 18:e kapitel och omfattade förutom
förseelser som hade med könsumgänge att göra bland annat fylleri på allmän
plats, djurplågeri och drivande av verksamheter för "äventyrligt spel".
10. Citatet av Hellstrand är hämtat ur hans förord till den svenska utgåvan av
Hegar 1895, s 3.
11. Det är dock oklart vilken betydelse Hegar egentligen tillskrev miljön. Han
betonade också starkt arvets betydelse och menade att det "existerar ganska
stora olikheter hos olika racer, folk, folkklasser och individer". Bland annat häv
das att"negrer" och"orientaliska folk" liksom fabriksarbetare var särskilt "starkt
disponerade för kopulation" (1895:11).
12. Asyl kom talande nog att vara den officiella benämningen på sinnessjuk
hus och avdelningar för obotliga patienter mellan 1883 och 1931.
13. Från 1861 till och med 1917 redovisades tabeller över antagliga sjukdoms
orsaker i BiSoS, serie KII, och från och med 1918 och framåt i SOS, sinnessjuk
vården i riket.
14. Det vill säga läran om sjukdomsorsaker.
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15. Begreppet onani antyder en religiös tolkningshorisont genom att ta ut
gångspunkt i den bibliska berättelsen om Onans förbrytelser mot Gud. I ett för
sta skede tycks alltså onanin utskiljts som en syndfull handling i strid mot Guds
ordning. Den process som sedan införlivade handlingen i en medicinsk och ve
tenskaplig kontext är ett bra exempel på hur medicinen inte bröt med, utan
tvärtom vidareförde en kristen grundinställning och omvandlade den från att
ha varit ett brott mot Gud till att bli ett till brott mot naturen. Det bör också
påpekas att den handling som Onan enligt bibeltexten utförde inte var onani i
teknisk mening, utan avbrutet samlag.
16. Se vidare Flemming Boge, 1993, "Haenderne oven dynen".
17. Stockholms läns landstings arkiv, Stockholms hospital, journal nr. 1789.
18. Stockholms läns landstings arkiv, Stockholms hospital, journal nr. 1578.
19. Stockholms läns landstings arkiv, Stockholms hospital, journal nr. 1401.
20. Stockholms läns landstings arkiv, Stockholms hospital, journal nr. 2762.
21. Stockholms läns landstings arkiv, Stockholms hospital, journal nr. 7.
22. Årsberättelse Stockholms hospital 1882.
23. Stockholms läns landsting, Stockholms hospital, journal nr. 1578.
24. Den framväxande väckelserörelsen framhölls av flera artonhundratalspsykiatrer som en sjukdomskälla av betydande kraft. Nils Gustaf Kjellberg, pro
fessor och överläkare vid Uppsala hospital menade att folket var utsatt för en
våldsam religiös bearbetning vars intensiva känsloretningar inte sällan ledde
till ångest och fasa och slutligen till förvirrning och vanvett; "hospitalenas ark
iver förvara talrika bevis för dessa sorgerliga fakta" (Kjellberg 1861:52). Särskilt
farlig för den psykiska hälsan ansågs frälsningsarméns verksamhet och 1888
menade hospitalsöverstyrelsen att denna "föga betänksamma sekt" med
extatiska sammankomster under sena kvällstimmar var skuld till inte mindre
än 78 intagningar på hospital (BiSoS 1888, serie k II). En särskild diagnos,
Religiosa Melancholia, knöts till väckelserörelsens framväxt medan statskyrkan
framhölls som representant för en sund och måttfull religiositet.
25. Stockholms läns landsting, Stockholms hospital, journal nr. 1578.
26. Se till exempel C.J. Hartmans husläkarebok från 1830. Hartman föror
dade att onanisten behandlades genom att "sysselsättas och distraheras, hvilket
sker fördelaktigast på landet" (1830:294).
27. BiSoS, Berättelse om hospitalen, serie KII ) 1877, § 13, tabell 14.
28. Läkarkåren var dock inte enig i frågan. Till exempel i Henrik Bergs popu
lära och välspridda Läkarebokför hemmet hävdades i upplagor från 1920- och 30talen att onani kunde orsaka sinnessjukdom. Av en journal från Östersunds hos
pital att döma hade uppfattningen om denna relation också en viss folklig för
ankring. En manlig patient som togs in 1921 hävdade i ett samtal med läkaren
att han blivit sjuk då "han gjort det själv utan att vara tillsammans med kvinns,
ja, onaniserat".
29. Psykopatibegreppet härrör från den tyska 1800-talspsykiatrin och etable
rades i Sverige under 1900-talets första decennier. Begreppet avsåg personer
som inte bedömdes sinnessjuka i egentlig mening, men som tillskrevs sådana
moraliska och känslomässiga defekter att de betraktades som själsligt abnorma.
De avvikelser som fästes vid psykopaten ansågs framförallt gälla viljan,
känslolivets och driftlivets områden. 1947 års psykopatutredning (SOU 1952:46)
typindelade psykopaterna med utgångspunkt i "det sätt varpå abnormiteten
manifesterat sig i asocialitet" och urskiljde sju huvudgrupper: 1. bedragare, soloch vårmän, notoriska förskingrare. 2. Vanetjuvar, inbrottstjuvar, småbedragare.
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3. Våldsverkare, familjeplågare, mördare, dråpare. 4. Sexualförbrytare. 5. Alko
hol» och andra giftmissbrukare. 6. Lösdrivare. 7. Prostituerade. Definitionen av
psykopatiska beteenden tenderade efterhand att bli tämligen yvig och inom lä
karkåren rådde oenighet om begreppets användbarhet.
30. Östersunds sjukhus arkiv, Frösö sjukhus, journalarkivet, journal nr. 162/
32.
31. Beteckningen homosexualitet etablerades på 1870-talet. Dessförinnan sor
terade sexuella handlingar mellan personer av samma kön under benämningen
"sodomi". Historikern Jonas Liliequist (1997) menar att det på 1600- och 1700talen i princip saknades beskrivande termer för könsumgänge mellan personer
av samma kön. Det vi idag menar med homosexuella handlingar var ett ode
finierat fält och sexualiteten överhuvudtaget spelade en marginell roll i männis
kans självuppfattning. En anledning till det knapphändiga språket för homo
sexuella handlingar kan, enligt Liliequist, varit att de i själva verket var ovan
liga. Först i samband med urbanisering och den moderna stadens framväxt ska
pades villkor för ett mer omfattande homosexuell praktik. Själva benämningen
homosexuell kom enligt Greger Eman, 1999, i mer allmänt bruk i Sverige i sam
band med tidningsskriverierna kring en så kallad sedlighetsskandal i Stock
holm 1907. För en vidare diskussion, se Rosario 1997.
32. Fram till 1944 rådde ett totalförbud som omfattade alla homosexuella hand
lingar, vilka kunde straffas med maximalt två års straffarbete. Detta avskaffa
des med 1944 års lag. Samtidigt skärptes straffen för homosexuella handlingar
med minderåriga.
33. Den "homosexuella typen" var i själva verket flera typer. Med avseende
på grad av homosexualitet gjorde psykiatrin en indelning i utpräglat homo
sexuella, homosexuellt lagda och bisexuella. Man talade också om aktiva och
passiva homosexuella. Med utgångspunkt i sexualaktens utövande särskildes
på feminina och maskulina homosexuella.
34. Bror Gadelius diskuterade i Människans själsliv, 1924, möjligheterna att
med operativa ingrepp förändra den homosexuelles drift i heterosexuell rikt
ning. Gadelius refererade bland annat till som han menade hoppingivande för
sök av den tyske psykiatern Lichtenstern. "Tolv dagar efter operationen inställde
sig erektioner, och könsdriften visade nu en otvetydig heterosexuell karaktär.
Hans erotiska drömmar rörde sig kring kvinnor och ej som förut om män. Han
visar ett erotiskt tillnärmande mot en sjuksyster och måste i detta avseende hål
las på avstånd..erinrar sig med äckel sina förra sexuella förbindelser. Sex
veckor efter operationen genomför han med tillfredsställande resultat coitus
med en prostituerad, och detta upprepas under de följande månaderna..."
(Gadelius 1924:66-67). Se vidare Rydström, 2001.
35. Det kunde förekomma att manliga homosexuella patienter kastrerades.
Jag kan referera till ett exempel från Sidsjöns sjukhus 1951 där en patient med
"homosexuella tendenser" enligt journalen uttryckligen själv bad om att få kastreras: "Begär av överläkaren att få bli kastrerad. Tror att han då skulle bli lug
nare och ej komma i konflikt med medpatienter genom homosexuella närman
.Tjatar dagligen om att kastreringsop. borde utföras..Till las.
den.
för att bli kastrerad. Pat. har ivrigt väntat på detta och var glad att få det gjort."
För en utförligare skildring av detta fall, se Eivergård och Jönsson (1993:133). I
årsberättelsen för 1963 rapporterade överläkaren från Psykiatriska sjukhuset i
Stockholm att man av en händelse upptäckt att ett kemiskt preparat (dixyrazin)
dämpade den homosexuella driften. Efter att en patient som fått medlet mot
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nervosa besvär "lagt märke till att hans dragning mot småpojkar upphört, har
medlet försökts jämväl å 16 andra fall av sexuell aberration. Det har gällt
exhibitionister, pederaster och homosexuella med spänningstillstånd. Av dessa
ha 9 fortsatt behandlingen under längre tid och uppgiva sig ha god nytta av
den. Inga biverkningar har kunnat iakttagas. Några av dem, som ej fullföljt be
handlingen, ha gjort detta, då de ej vill förlora sina homosexuella intressen, som
givit deras liv ett visst innehåll." 1979 ströks homosexualitet ur Socialstyrelsens
sjukdomsregister och betraktades därefter inte officiellt som en sjukdom. Inom
psykiatrin talade man istället i termer av "sexuell störning" och homosexualitet
kom även fortsättningsvis att framställas som en defekt. Ett exempel är Johan
Cullbergs lärobok Dynamisk psykiatri, 1984, där homosexualitet sägs vara en i
biologisk mening icke normal sexualvariant. Cullberg menar också att det ho
mosexuella beteendet kan behandlas med psykoanalys (Cullberg 1984:191).
36. Västra Marks sjukhus, journalarkivet, Fl a.32, journal no 30/ 34.
37. På skyddshemmen, före 1902 benämnda räddningshem och efter 1946
ungdomsvårdsskolor, omhändertogs barn och ungdomar som ansågs särskilt
svåruppfostrade. 1940 fanns omkring 1.300 skyddshemsplatser. Flera av hem
men bedrevs i privat eller kyrklig regi fram till 1950 då verksamheten förstatliga
des. Intagna pojkar var ofta kriminellt belastade, medan flickorna oftare var
anmälda för sexuell vanart. Skarviks skyddshem drevs av Stockholms stads
mission fram till 1948 då staten övertog verksamheten.
38. Västra Marks sjukhus, journalarkivet, Fl a:29, journal no. 7/36.
39. Åsa Bergenheim, 1994, ger exempel på att man också i journaler på skydds
hem för barn använde ordet otrevlig, t.ex. uttrycket "otrevliga saker", som om
skrivning för sexuella handlingar.
40. Därför menade Schuldheis, 1905, att toaletterna skulle placeras centralt
på avdelningarna, trots att detta innebar en betydande hygienisk olägenhet. En
sådan lösning kom också att bli den vanliga på 1900-talets sinnessjukhus. När
det på 1950-talet blev aktuellt att förse toalettbåsen med dörrar aktualiserades
bevakningsfrågan. Å ena sidan framhölls vikten av att patienten tilläts att upp
rätta vissa privata gränser kring sin kropp, å andra sidan var problemet att
"toalettbåsen är en plats där patienternas förehavanden svårligen kan kontrol
leras" (inspektion av Restads sjukhus, fd Vänersborgs hospital, den 9-11 /11962.
41. Frösö sjukhus, journalarkivet, journal no 101/15.
42. Psykiatern Torsten Sondén menade i en artikel i Social Tidskrift 1935 att
det var en felaktig medicinsk behandling att ta in homosexuella på sinnessjuk
hus eftersom de i den dagliga, instängda miljön med andra män utsattes just för
de frestelser de skulle skyddas från. Goffman, 1983, gjorde i sin mentalsjukhus
studie iakttagelsen att vissa homosexuella patienter som var inspärrade på grund
av sin sexuella läggning såg det enkönade sovsalslivet just som en sexuell möj
lighet.
43. BiSOS, serie k:2,1896.
44. Enligt Drysdale var förhindrandet av sexualdriftens tillfredsställande inte
bara naturvidrigt och därmed fysiskt och psykiskt skadligt, utan också driv
kraften bakom sexuella perversioner av olika slag. Läkarkåren var långt ifrån
enig i denna fråga och många hävdade en motsatt ståndpunkt och betonade
kontrollens och måttfullhetens betydelse.
45. Årsberättelse Uppsala hospital 1868. Liknande arrangemang rapportera
des från flera hospital i slutet av 1800-talet.
46. S:ta Maria sjukhus arkiv, journalarkivet, avd. K, 331 / 35. Andra aspekter
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av samma journal diskuteras i en uppsats av Lars-Eric Jönsson, 1996.
47. 1929 år sinnessjuklag, kap 1, § 14. Denna paragraf innebar inte bara ett
sätt att kontrollera och ibland förhindra den intagnes kontakter med omvärl
den, utan gav också möjligheter för läkaren att fördjupa kunskapen om patien
ten genom att läsa dennes privata korrespondens. Att det inte var ovanligt att
läkaren öppnade, läste och omhändertog brev som patienten trott sig skickat
iväg, tyder den rikliga förekomsten av brev som ligger bifogade i journalakter.
48. På många sätt var detta en tolkning som låg i tiden. Mats Börjesson, 1994,
konstaterar i sin studie av rättpsykiatriska undersökningar att 1930-talet var
"ärftlighetens årtionde" och att biologiska förklaringsmodeller hade ett mycket
stort inflytande när människors beteende skulle förklaras, inte minst i fråga om
brottslighet.
49. Östersunds sjukhus arkiv, Frösö sjukhus, journalarkivet, journal nr. 99/
34.
50. Det vore emellertid en grov förenkling av steriliseringspolitikens sam
mansatta praktik och ideologi att enbart se den som ett redskap att kontrollera
kvinnans sexuella beteende. Det bör därför framhållas att det var genom att
koppla sexualiteten till andra omständigheter i kvinnans livssituation, t.ex. eko
nomiska, eugeniska, sociala, familjära osv., som den framstod som hotfull. Det
bör också framhållas att trettio- och fyrtiotalens steriliseringspraktik inte enbart
avsåg kvinnor, även om kvinnodominansen var stor. Salberga sjukhus var t.ex.
en anstalt där man bedrev systematisk sterilisering av män. Bara under 1944
steriliserades inte mindre än 174 patienter, en siffra som ska relateras till att
anstalten hade 374 platser. Se vidare Eivergård 2000, Eivergård & Jönsson 2000
och Tydén 2002.
51. Det finns skäl att uppmärksamma benämningarnas historiska innebör
der. Benämningen sinnesslö avsåg på 1930- och 40-talen ett långt vidare fält av
normavvikelser än vad som idag ryms under rubriken förståndshandikapp.
Maija Runcis ger i Steriliseringar i folkhemmet (1998) en, som jag ser det, alltför
yvig definition av termen sinneslö - "ett samlingsbegrepp för personer som
störde konformitetens kultur" - men hon tydliggör samtidigt svårigheten att
översätta benämningen till nutida språkbruk. För en redogörelse kring hur
sinnesslöbegreppet etablerades, se Kristina Engvall 2000, Mandrup-Ronn 1996
och Mårten Söder 1979. "Asocial" och "asocialitet" var centrala benämningar i
den sociala debatten under 1900-talets första hälft. De avsåg både en rad olika
beteenden som var asociala - arbetsovillighet, prostitution, sexuell normlöshet,
alkoholism, lösdriveri m.m. - och en vagt avgränsad del av befolkningen som
var de "asociala". Dessa var inte, skriver Mattias Tydén, 2002, de svårast psy
kiskt defekta, utan människor som i flera avseende antogs kunna leva fritt. På
1930- och 40-talen talades om "sociala restgrupper", "samhällets undervegeta
tion" och "kulturfattiga skikt", benämningar som på olika sätt klassificerade
och bestämde de asociala.
52. Västra Marks sjukhus, journalarkivet, Fla: 68, journal n:o 10/ 44.
53. För likartade beskrivningar inom socialtjänsten, se Karin Salomonssons
uppsats "Sexualflickan och särartens pris", 1996, och Hans Swärd, 1993, Mång
enstädes svårt vanartad
54. Om skolan som en arena för moralisk övervakning, se Dave Jones Stads
skollärarens genealogi, 1995.
55. Axel Wåhlén, överläkare på Västra Mark, utvecklade en så kallad experi
mentell intelligensundersökningsmetod (Wåhlén 1941), den såkallade "Wåhléns
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test", som tog ungefär en halvtimme att genomföra. Den testade fick svara på
ett batteri av 50 frågor. De poäng som uppnåddes avlästes mot en standardskala
där de översattes till intelligensålder. På femtiotalet ökade skepsisen mot
testresultatens exakthet, bland annat efter att man konstaterat flera fall av så
kallad "eftermognad". Se vidare Jönsson, 1998:67 och Börjesson 1994:71.
56. Diskussionen fördes i sinnesslösakkunnigas betänkande, SOU 1927:18,
med psykiatern Alfred Petrén som sakkunnig. Svenska öar som var aktuella för
anstalter var Balgö och Vendelsö utanför Hallandskusten och Stora Röken i Vät
tern. De två senare var tilltänkta för manliga patienter. Förutom kostnaderna
tycks svårigheten att hitta lämpliga öar där det omgivande vattnet var öppet
största delen av året bidragit till att inget ö-sjukhus kom till stånd.
57. Årsberättelse Västra Marks sjukhus 1948. Att komma ut på sexuella även
tyr påstods vara drivkraften bakom flertalet de kvinnliga patienternas rymningar
från Västra Mark. För de manliga patienterna på Salberga och på det 1952 öpp
nade Västra Ny uppgavs motivet vanligen vara att ge sig ut på stöld- och
vandaliseringsturnéer. "Ett särskilt lustbetonat moment har framförallt utgjorts
av bilfärder i stulna, slutligen ofta ramponerade bilar," noterades i årsberättelsen
1959 från det senare sjukhuset.
58.1 årsberättelserna för sjukhuset redovisades antalet utskrivna patienter. I
runda tal handlade det om mellan 20 och 60 per år, de flesta skrevs ut som för
bättrade. 1950, för att ta ett exempel, skrevs 51 patienter ut; två avlidna, 49 för
bättrade.
59. Västra Marks sjukhus, journalarkivet, Fla:68 journal nr. 10/44.
60. Talande exempel på hur sinnessjukhuset användes till något annat än det
uttalade uppdraget är intagningar initierade av att myndigheterna avsåg att få
personer steriliserade. Ett exempel från Västra Mark återfinns i en journal, no
32/ 43, från 1943. "Hon anses vidare icke farlig för andra människors säkerhet
till liv eller egendom, men då hon har en stark sexualdrift och idkar livligt köns
umgänge med en fästman, torde det vara starkt indicerat att för någon tid om
händertaga henne på sinnessjukhus och därunder sterilisera henne". Exemplet
är inte unikt. Se vidare Engwall, 2000. Patienter som togs in enbart för att steri
liseras skrevs efter operationen ut som förbättrade.
61. Frågan om fängelsets "egentliga" funktion har förutom hos Foucault bland
annat diskuterats i Thomas Mathisens Kan fängelset forsvaras? (1988). Histori
kern Roddy Nilsson behandlar frågan i sin avhandling om det svenska reform
fängelset under rubriken "Fängelset - det lyckade misslyckandet" (2000:444 ff).
62. Årsberättelse Umedalens sjukhus 1946.
63. Det fanns dock ett mindre antal manliga patienter som klassificerades
som hypersexuella eller sexualabnorma. På 1950-talet kom dessa till stor del att
koncentreras till Västra Ny sjukhus där de enligt årsberättelsen för 1955 "icke
kunnat betros med frigångsförmåner eller vårdats på öppen avdelning".
64. Årsberättelse Mariebergs sjukhus 1961.
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Kapitel 5

Frihet och disciplin

När jag påbörjade denna undersökning såg jag sinnessjukhuset som en
i allt väsentligt totalitär institution. Avhandlingens titel hade jag bestämt
i ett tidigt skede. "Den slutna anstalten" skulle den heta. Min bild av
vad sinnessjukhuset var för något hade formats först och främst genom
läsning av Erving Goffmans Totala institutioner (1983) och Michel
Foucaults Övervakning och straff (1987) men också av egna, tidigare mö
ten med källmaterial från sjukhusen. Givetvis var jag inte heller opåver
kad av den debatt som med emfas dömt ut mentalsjukhuset som en
anti-human och auktoritär institutionstyp. Jag tyckte mig ganska väl
veta vad jag skulle finna. Och tvånget, ofriheten och repressionen har
aldrig varit svåra att få syn på, vare sig i litteraturen eller i arkivens
handlingar. Hos Goffman gick visserligen att urskilja öppningar i det
totalitära systemet, men i allt väsentligt framstod mentalsjukhuset som
en plats som i första hand producerade de symtom som man var satt att
behandla. Och Foucaults anstalt - var inte det den Weberska järnburen
i sin absoluta och definitiva form? Förnekas inte med en djävulsk nit,
som Marshall Berman skriver, varje slags frihet, såväl innanför som ut
anför institutionerna när Foucault "klämmer ned sina idéer över läsarna
som järnstänger och vrider in varje dialektik i köttet på oss som drog
han åt skruven bit för bit" (Berman 1990:31). Foucaults samhälle var en
dystopi där allt som var möjligt att överhuvudtaget förknippa med fri
het för evigt raderats ut. Berman är måhända ovanligt distinkt i denna
sak, men långt i från den ende som ser Foucault skriva in den moderna
människan i den panoptiska kontrollmekanikens dystra värld.
En något annorlunda läsning av Foucault mötte jag hos den engelske
sociologen Nikolas Rose.1 Det vi förstår som frihet är enligt Rose inte en
antites till maktutövning eller disciplinär styrning, utan tvärtom, den
moderna friheten är intimt sammanlänkad med moderna former av so
cial styrning. Med Rose fick jag syn på de frigörande praktikernas bety
delse i sinnessjukhusets maktutövning och anstalten framstod inte längre
enbart som en disciplinär och reglerande utan också, på samma gång
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och just därför, som en liberal och frigörande verksamhet. I detta avslu
tande kapitel är avsikten att med utgångspunkt i min undersökning föra
en diskussion om den moderna sinnessjukvården som ett liberalt pro
jekt.

Sinnessjukhuset och det moderna
Sinnessjukhusets modernitet är komplex och motsägelsefull. När hos
pitalen började byggas på 1800-talet var det som en del i ett växande nät
av specialiserade anstalter med människan som råmaterial. Under led
ning av expertis skulle fången, delinkventen eller patienten omformas
till en socialt skötsam människa. Vid sidan av denna behandlingstanke
kan också andra moderna drag identifieras i sinnessjukvården; det ve
tenskapliga perspektivet, differentiering, individualisering, byråkratisering och så vidare. Föreställningen om det moderna var dessutom ett
centralt inslag i verksamhetens självbild. När sinnessjukvårdens egna
företrädare beskrev verksamheten använde man gärna ordet modern,
inte minst för att markera ett avstånd från inte allt för forna tiders oupp
lysta och fördomsfulla hanterande av de vansinniga.
Samtidigt gör sig en antimodern ådra ständigt påmind i sinnes
sjukvårdens praktik, som i flera avseenden kan läsas som en kritik mot
det moderna, industrialiserade samhället. Denna hållning utgick från
en sammankoppling mellan de urbana och industrialiserade miljöerna
och påstådd ohälsa av såväl psykisk som fysisk art (Eivergård 1996, Jöns
son 1998).2
Det förmoderna landsbygdslivet kom i flera avseenden att stå mo
dell för sinnessjukhuset. Anstalterna placerades utanför städerna där
det fanns odlingsmark. Närheten till naturen, var det tänkt, skulle med
verka till hälsans återställande. Men framförallt skulle de intagna skiljas
från stadslivets negativa inflytande.
Denna anti-urbana hållning gavs sitt kanske kraftfullaste uttryck i
patientarbetet där de agrart orienterade sysslorna tillskrevs terapeutiska
och moraliska egenskaper som det moderna arbetslivet ansågs sakna.
Patienterna sysselsattes med jordbruk och hantverk, vävning, sömnad
och hushållsgöromål medan det arbete som formats i industrialismens
samhälle hölls utanför sjukhusgrinden. Sjukhusets tidschema var för
visso besläktat med fabriksreglementets noga utmätta tidsmoduler, men
stod samtidigt i förbindelse med en agrar och närmast cyklisk tid som
parerade den moderna stadens puls. Där det moderna livet, för att åter
tala med Marshall Berman (1990), lovade ständig förändring, äventyr
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och förvandling var den eviga upprepningen, det montona och det
förutsägbara några av fundamenten i anstaltens terapeutiska arsenal.
Sinnessjukhusets metod att rumsligt hantera en stor mängd männis
kor ska också relateras till den urbana faran. Varje plats, varje yta och
lokal hade en bestämd funktion. Symmetrin och regelbundenheten var
påfallande. Ingenstans några prång, inga baksidor som bjöd skydd. Ef
fektivt eliminerades den rörlighet och den mångfald av anonyma plat
ser som hörde staden till. En väsentlig del av det moderna urbana rum
mets karakteristik, menar Zygmunt Bauman, (1995:196), låg i möjlighe
ten att undvika oönskade möten samtidigt som stadsrummet var lämp
ligt för planlösa och svårkontrollerade rörelser. Sjukhuset skulle i detta
avseende vara stadens motsats.
Från och med mitten av 1940-talet vore det emellertid felaktigt att
entydigt hävda att sinnessjukhuset vände sig från det moderna livet. I
mellankrigstidens vårdprogram märks en starkare betoning på patien
tens återanpassning till samhället och viktigare, i den praktiska vården
odlas kontakterna mellan den intagne och det omgivande samhället
avsevärt intensivare än tidigare. Frigång, familjevård, utsträckt frigång
och försöksutskrivningar innebar att många patienter, åtminstone till
fälligt, vistades i andra miljöer än avdelningens och sjukhusets. Staden
var inte längre enbart ett hot, utan en plats där patienternas förmågor
kunde övas och prövas. Den sista generationen mentalsjukhus byggdes
inte som tidigare isolerade från stadsmiljön, utan tvärtom, de öppnade
och vände sig mot den omgivande staden.
I mitt källmaterial vill jag läsa in 1950-talet som den brytpunkt där
sinnessjukvården förändras till att bli "modern" och urban. Sjukhusens
jordbruk lades ned och ersattes av arbetsterapilokaler anpassade för in
dustriell produktion, inte sällan med ackordslön i stället för den tidi
gare symboliska flitpengen. Syftet var dels att uppmuntra patienterna
att arbeta, dels vänja dem vid industrisamhällets arbetsvillkor. Att lön
erhölls öppnade dessutom dörren till det framväxande konsumtions
samhället. Tidigare hade sjukhuset förfogat över hela patientens tid. Från
och med nu gjordes en tydlig uppdelning i arbetstid och fritid, också
det en anpassning till det industrialiserade livets villkor.
Alla patienter omfattades emellertid inte av sjukhusens aktivare orien
tering mot samtidens villkor. Genom hela perioden går en tydlig skilje
linje mellan könen. När de negativa effekterna av hospitalets inskränk
ningar i individens frihet diskuterades i början av 1900-talet, rörde det
sig om en manlig problematik. Instängdheten var hot mot manligheten
och föreställningen om vad en man var för något. För kvinnornas del
uppfattades anstalten vara en ersättning för det hem där de ändå skulle
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hållas. Medan det fanns en tydlig strävan att orientera männens tillvaro
i riktning utåt från såväl avdelning som sjukhus, så organiserades kvin
nornas tillvaro i motsatt riktning.
Det ska också framhållas att 1950- och 60-talets mentalsjukhus var en
heterogen institution där patienter vistades under vitt skilda villkor. För
en del rörde det sig om en kortvarig och tillfällig sjukhusvistelse som
knappast innebar något allvarligare avbrott i den sociala tillvaron. An
dra hade varit på sjukhuset i decennier, en del hela sitt vuxna liv. För
några - företrädesvis manliga - patienter var sjukhusavdelningen när
mast en plats för övernattning efter dagens arbete på någon arbetsplats
utanför sjukhuset. För ytterligare andra bjöds en tillvaro på en låst av
delning som inte på något väsentligt sätt skilde sig från villkoren vid
seklets början. Trots detta är det ett faktum att en stor del av de fysiska
hinder som tidigare knöt den intagne till anstalten hade avlägsnats.
Kärnfrågan är - hur ska då denna frihet förstås i relation till avhand
lingens centrala begrepp - disciplin?

Patienten och den moderna friheten
Som tidigare framgått hävdar Nikolas Rose (1999 b) ett konstruktivistiskt
frihetsbegrepp där frihet vare sig ska fattas som ett ting, ett absolut till
stånd eller en definitiv kvalitet utan som en relativ och historiskt förän
derlig relation. I det moderna samhället utövas makt enligt Rose i allt
väsentligt genom liberala styrningstekniker. Liberal makt ska förstås som
en formel för att skapa fria och autonoma (av grek. auto 'själv' och nomos
'ordning') individer vilka själva förmår att underkasta sig grundläggande
normer för hur man ska bete sig och leva.3 Därför finns det enligt Rose
en nära förbindelse mellan modern frihet och normaliserande proces
ser.
Att vara fri i modern mening, är att förena sig med ett sam
hälle där bestämda sätt att uppföra sig identifieras som
normala, och samtidigt vara nära lierad med de "själens
ingenjörer" som definierar dessa normer och styr individen
till ett levnadssätt som i sig själv producerar normalitet
(Rose 1999 b:76, min översättning).
Föreställningen om den autonoma individen ska därtill relateras till den
liberala tanken om medborgarskapet. Detta kan givetvis beskrivas i
rättighetstermer men kan också som Rose framhåller, fattas som ett
moraliskt kontrakt där de medborgerliga rättigheterna är intimt för
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bundna med individens förmåga att anpassa sig till samhällets grund
läggande normsystem. Att ingripa mot dem som av olika skäl saknar
denna förmåga blir en av den moderna liberala statens viktiga uppgif
ter (Rose 1999 b:254). Michel Foucault har påpekat att "upptäckten" av
den medborgerliga friheten och inrättandet av det frihetsberövande fäng
elset var två sidor av samma process (Foucault 1987:270). En bärande
tanke hos Rose är att en viss typ av makt producerar det vi uppfattar
vara frihet. Hur ska då denna makt förstås i relation till sinnessjukhusets
praktik?
Riktas blicken mot det tidiga 1900-talets anstalt är det inte svårt att
finna en maktutövning dominerad av hindrande och neutraliserande
åtgärder i slutna rum. Merparten av patienterna hölls inne på avdel
ningarna och vistades de utanför, till exempel under arbetet, var de of
tast noga övervakade. Hinder i form av murar, plank, staket och låsta
dörrar utgjorde gränser för patienternas rörlighet. Lydnad och efterlev
nad var nyckelord i förhållandet mellan läkare och patient. Femtio år
senare är flera av dessa anstaltens elementa uppluckrade och i dess ställe
har andra former av kontroll och styrning tagit plats. Patienten ska för
mås att stanna kvar på avdelningen trots att dörren är öppen. Den intagne
ska fås att av sig själv återvända till sjukhuset när frigångstiden är slut.
Det är inre förmågor, inte fysiska hinder eller blind lydnad som, idealt,
ska styra patientens beteende.
Detta sätt att styra patientens beteende med frigång i stället för stängsel
innebar att det synliga och för ögat uppenbara tvånget avtog och, möj
ligtvis, att patientens upplevelse av tvång minskade på samma gång
som han eller hon indirekt tvingades utföra eller avstå från en rad hand
lingar för att inte gå miste om förmåner. Med Rose synsätt är den kopp
lingen själva kärnan i den moderna disciplinära maktens sätt att fung
era. Disciplin, heter det i Powers offreedom "...syftar inte till att skapa
kuvade slavar utan något privatliv, utan självreglerande medborgare
som är kapabla att under fria förhållanden styra sig själva.. ."(Rose 1999
b:242, min övers.) Några väsentliga inslag i den liberala disciplinens
praktik på sinnessjukhuset vill jag sammanfatta i följande punkter.
För det första - relationen mellan disciplin, belöning och styrning.
När staket och murar monterades ned och låsta dörrar öppnades så inne
bar inte det att patienten "fick" frihet av anstalten. Förmånen att tillgo
dogöra sig ökad fysisk rörlighet var villkorad, en form av belöning som
förutsatte patientens anpassning till anstaltens skötsamhetsregler. Un
der 1900-talets första hälft vinner belöningens princip mark och nya for
mer för villkorade friheter berör allt fler patienter. Den kvinnliga pa
tienten tillåts att vistas i könsblandade miljöer om - men bara om - hon
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samtidigt uppvisar ett korrekt sedligt beteende. Den manliga patienten
kan placeras i sammanhang utanför sjukhuset så länge han sköter sig
och sitt arbete till full belåtenhet. Till skillnad från bestraffningen, som
är ett svar på en redan begången handling, är belöningen ett sätt att
styra framtida handlingar. Därtill ger belöningen sken av en valsitua
tion, medan straff och repression kopplas ihop med tvång. Det centrala
är att belöning i form av t.ex. frigång är ett maktmedel som syftar till att
styra patientens handlade på ett sätt som associeras till frihet i stället för
tvång. Det handlar mindre om att ersätta tvång med frihet, mer om att
utnyttja anstaltens tvångspotential för att metodiskt använda belöning
som styrningsmedel.
För det andra - förhållandet mellan lydnad och delaktighet. Det
patriarkala hospitalet eftersträvade lydnad av sin patient. 11950-talets
sinnessjukvård talades hellre om att patienten gjordes delaktig i sin egen
behandling. Metoder som grupp- och samtalsterapi syftade till att få
patienten att uppfatta sig själv som ett subjekt. Man kan också tala om
en förskjutning från en lydnads- till en viljeorienterad styrning av pa
tienten. I sammanhang där patienten prövades i friare sammanhang var
viljan och de inre förmågorna viktigare än förmågan att lyda. Betoningen
på patientens vilja kan förefalla vara mindre auktoritär än hävdandet
av lydnadens princip. Men det var inte patientens vilja i största allmän
het som avsågs, utan viljan att göra rätt. Det handlade inte om att styra
mindre utan om att placera lydnadsmomenten i bakgrunden.
För det tredje - välfärdstatens modernitet. Jag har ovan hävdat att
sinnessjukhuset "blev modernt" på 1950-talet. Det urbana och moderna
framstod då inte längre som ett hot och isoleringen från det omgivande
samhället inte heller som den självklara vägen. Gillez Deleuze (se Rose
1999 b:233) påpekar i en kommentar till Övervakning och straff att det
disciplinära samhälle som Foucault skildrar i själva verket stod på sin
höjdpunkt kring sekelskiftet 1900. Därefter, menar Deleuze, har sam
hället först sakta och gradvis men under efterkrigstiden i allt snabbare
takt omvandlats till ett "societies of control".4 I ett sådant samhälle sker
disciplineringen inte nödvändigtvis inom ramarna för stränga och to
tala institutioner. Om isolering och marginalisering tidigare varit kod
ord så ersätts de nu av integrering och normalisering som syftar till att
anpassa patienten till samhället snarare än till anstalten. I välfärdssta
ten är den människobehandlande institutionen inte längre en avgrän
sad plats utan snarare en gränslös praktik (jfr Cohen 1995:57). För
sinnessjukvårdens del innebar uppbyggnaden av välfärdsstaten ett suc
cessivt skifte från en i allt väsentligt isolerande till en i allt högre ut
sträckning integrerande praktik. Normaliserande tekniker, som till ex
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empel arbetet, vilka tidigare avsåg att förbinda patienten med anstal
ten, gavs från och med nu uppdraget att förena patienten med samhäl
let och dess villkor. På liknande sätt hävs sjukhusets strikta åtskillnad
av könen och ersätts av socialiserande terapier som ska öva manliga
och kvinnliga patienterna till ett socialt och kulturellt acceptabelt um
gänge sinsemellan.
Dessa förändringar inom sinnessjukvården följer en generell tendens
i välfärdsstatens maktutövningsstrategier. Dessa syftar inte längre till
att marginalisera de utanförstående, utan till att inordna och normali
sera.5 Birgitta Svensson (1993) har tidigare pekat på hur statens strategi
visavi tattarna förändrades i mitten av 1900-talet. Tidigare utstötningsoch avskiljningspraktiker ersattes vid denna tid av ambitionen att inte
grera tattarna "genom en positiv socialisering som skulle ge dem en
plats som normala inom samhället" (1993:212). Välfärdsstaten accepte
rar inte det definitiva och i någon mening fria utanförskapet och lämnar
därför inte, som Andrew Seuil någonstans formulerat det, plats för det
slutna sinnessjukhusets "wilderness".

Förändring och kontinuitet
En avsikt med avhandlingens långa tidsperspektiv har varit att disku
tera relationen mellan historisk kontinuitet och förändring. Det finns,
som Lars-Eric Jönsson (1998) påpekar, skäl att betona det tröga och sega
i anstaltens praktik. Många handgrepp, rutiner och metoder som pa
tienten på 1950-talets mentalsjukhus konfronterades med, återfanns
också på 1800-talets hospital. Läser man vårdens program får man lätt
intryck av att gamla metoder ständigt ersätts av nya och bättre. Texter
som producerats i anknytning till den praktiska verksamheten ger ett
något annorlunda intryck. Visst refereras också där nya metoder men
inte på ett sådant vis att de på något enkelt sätt kan sägas ha trätt i de
gamlas ställe.
Jag har ändå valt att lyfta fram förändring och rörlighet i sinnessjuk
husets sätt att fungera. Men jag vill samtidigt värja mig för en alltför
entydig och linjär historieskrivning, framförallt mot en sådan som leder
mot ökad frihet i största allmänhet. Det kan till exempel förefalla vara
en paradox att jämsides med att man problematiserat den enskilda pa
tientens bristande frihet på sjukhuset, så har en exceptionell ökning av
antalet människor som utsätts för just denna frihetsinskränkning ägt
rum.
En inventering år 1900 gav, noga räknat, vid handen att 16.242
svenskar var sinnessjuka. Av dessa ansågs 9.653 kvalificerade för an
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staltsvård.6 Därutöver identifierades inga direkta vårdbehov. Femtio år
senare redovisade helt andra volymer och det talades om ett omfattande
och allvarligt samhällsproblem. "I samhället är de psykiska sjukdomarna
som frätande syror, som tär på maskineriet och orsakar svårigheter och
gnissel" (Inge 1945:69). 1958 presenterades siffror som beräknade att
257.000 personer, fem procent av befolkningen, led av svåra psykiska
sjukdomstillstånd. 40.000 ansågs behöva vård på mentalsjukhus. Utö
ver denna kärna av svårt psykiskt sjuka uppskattades 1,5 miljoner
svenskar ha psykiska störningar av sådant slag att läkarkonsultation
krävdes.7
Den psykiatriska verksamheten, som på 1800-talet begränsats till
hospitalet, hade vidgat sitt arbetsfält från det ursprungliga kärnområdet,
vansinnet och den vansinnige, till att omfatta nya tillstånd och nya grup
per. Den relativt unga psykiatriska verksamheten födde i rask takt
underdiscipliner som rättspsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, soci
alpsykiatri och mentalhygien. Den psykiatriska blickens räckvidd kom
att omfatta allt fler icke socialt önskvärda avvikelser som prostitution,
kriminalitet, missbruk och nedsatt arbetsförmåga (se t.ex. SOU 1958:38).
1960 tvångs vårdades mångdubbelt fler personer på mentalsjukhus än
60 år tidigare.8
Jag har placerat adjektivet "milda" mellan begreppen Frihet och Dis
ciplin i avhandlingens titel. Med det avses inte en förändring från en
stark till en mindre kraftfull disciplinering. Poängen med mitt ordval är
att betona att styrningen ändrar karaktär och verkar genom - som vi
med dagens perspektiv ser det - mindre brutala, mer lågmälda och so
fistikerade metoder. Men det är samtidigt lika rimligt att tala om en mer
genomgripande styrning. Det var inte bara patienten som frigjordes när
sjukhusen gläntade på sina dörrar. På samma gång som sinnessjukvården
blev "öppen" följde den med patienten ut i samhället och tog plats, ver
kade och utövade kontroll i miljöer där den tidigare inte verkat.
Den frihet det rör sig om är reglerad och auktoritetsstyrd. Läkaren
och ytterst samhället anger hur patienten ska leva och sätter ramarna
för dennes manöverutrymme. När jag hävdar att en positiv och frihetlig
maktutövning ökar i betydelse på bekostnad av den negativa och hin
drande så handlar det inte om mindre styrning eller att normaliseringen
minskat i intensitet, utan om att formerna och villkoren för dessa pro
cesser ändrats. Den frihet som ställs i sikte är villkorad, den äger ett
pris. När vi uppfattar att den patient som erhåller frigång eller beviljas
familjevård utanför sjukhuset är friare än de inlåsta medpatienterna på
avdelningen, måste vi samtidigt vara medvetna om att patienten un
derkastat sig påbjudna normer och regler för att realisera denna frihet.
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Medicinens historia skrivs ofta som en berättelse om framsteg. Med
ett sådant synsätt kan de successivt ökade friheterna för sinnessjukvård
ens patient ses som ett uttryck för just framsteget - för såväl samhällets
som vetenskapens utveckling. Anders Åman (1976) har påpekat att i
varje skede av sin historia tycks sinnessjukvården ha lämnat bakom sig
ett inhumant och brutalt förflutet. Det verkar, skriver han, som om man
ständigt måste intala sig att något nytt och bättre tagit vid. En sådan
historieskrivning legitimerar den egna samtidens vård som överlägsen
gårdagens.9 Varje reform blir till det bättre, varje förändring ett avstånds
tagande mot det förgångna. När sinnessjukhusen en gång började byg
gas var det i termer av ett gigantiskt humanitetsprojekt. Humanitet var
också ett nyckelord i retoriken kring nedläggningen av samma sjukhus
hundra år senare.
Vad som är humant, vad som är frihet eller repression, är emellertid
inte eviga och absoluta storheter, utan var tid har sina föreställningar.
Huruvida sinnessjukvården har blivit humanare eller om dagens pa
tient är friare än gårdagens kan inte besvaras. Däremot har vården och
patientens villkor förändrats på ett sådant sätt att vi - utifrån vår tids
perspektiv - gärna uppfattar saken så.

Noter
1. Om Foucault och maktutövningens frihetliga dimensioner, se även Bernauer
& Rasmussen, 1994. Ur ett historievetenskapligt perspektiv diskuterar Roddy
Nilsson, 2000, i en artikel den frihetliga aspekten av Foucaults arbeten.
2. Sekelskiftets medicin- och moralpolitiska problematisering av den moderna
staden behandlas med utgångspunkt i prostitutionsfrågan i etnologen Rebecka
Lennartssons nyutkomna avhandling Malaria urbana (2001).
3. Rose (1995:49f) anger fyra kännetecken för den liberala styrningstekniken.
1) Styrningen baseras på en aktiv relation mellan makt och kunskap. 2) Den
syftar till att skapa individer som styr sig själva. 3) Styrningen är omedelbart
knuten till expertisens auktoritet. 4) Den inbegriper ett kontinuerligt ifrågasät
tande av formerna för styrning och de styrandes aktiviteter.
4. Tankegången framförs också av Foucault, framförallt i kapitlet "Panopismen" där Foucault talar om den osynliga men alltid verkande makten som bärs
upp av dess objekt till den grad att den "blir så fullkomlig att den inte behöver
utövas" (Foucault 1987:235).
5. För ett likartat resonemang, se Hydén 1998.
6. Räkningen publicerades i Underdånig berättelse angående genom nådigt bref
den 14 juni 1902 anbefalld undersökning af sinnessjuka och sinnesslöa inom riket, Stock
holm, 1903.
7. SOU 1958:38. Utredningen hänvisade också till en undersökning i två skån
ska kommuner i vilken 12 procent av männen och 14 procent av kvinnorna be
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fanns psykiskt sjuka. Psykiatern Gösta Rylander hävdade tio år senare att psy
kiatrin "spänner över ett ofantligt område" och hänvisade till danska undersök
ningar som "tyder på att 12 procent av befolkningen förr eller senare kommer
att visa tecken på psykiska sjukdomar eller andra abnormiteter" (Rylander,
1968:91).
8. Den tilltagande medikaliseringen, det vill säga tendensen att tolka allt fler
sociala avvikelser i termer av sjukomstillstånd hör förstås hit. Ett för mentalvår
den konkret exempel gäller alkoholisterna som under loppet av 1950- och 60talet i stor skala överfördes från andra vårdformer till mentalsjukhusen
(Eivergård & Jönsson1993:117). Det vore dock en förenkling att hävda att medi
kaliseringen enbart handlade om att psykiatrin själv lade under sig ett större
arbetsfält. Det fanns också krafter utanför sjukhuset verkade i sådan riktning.
Till exempel klagade överläkaren vid S:t Sigfrids sjukhus i årsberättelsen 1960
på att socialförvaltningarna såg sjukhuset som "en försörjningsinrättning dit
det gäller - utan att vara direkt sinnessjuka - förpassa personer som av en eller
annan anledning är till besvär." Se även resonemang om psykiatrins expansion
i Glimell, 1997, s 103 f.
9. För exempel från olika perioder, se Gadelius 1900, Björck 1946 och Lundquist 1965. Jämför diskussionen kring socialvårdens egenformulerade historie
skrivning i Karin Salomonssons "Fattigdomens besvärjelser", 1998:181 f.
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Källor och litteratur

OTRYCKTA KÄLLOR
HELSINGBORG
S:ta Maria sjukhus arkiv, journalarkivet.

STOCKHOLM
Riksarkivet (RA)
Medicinalstyrelsens arkiv, Hospitalens/sinnessjukhusens
årsberättelser 1861-1947.
Medicinalstyrelsens arkiv, Reseberättelser.
Medicinalstyrelsens arkiv, Överinspektörens för sinnessjukvården i
rikets årsberättelser 1860-1947.
Socialstyrelsens arkiv

Mentalvårdsbyrån. Årsberättelser för sinnessjukhus och
mentalsjukhus 1948-1967.
Mentalvårdsbyrån, Överinspektören för sinnessjukvården i rikets
årsberättelser 1948-1967.
Stockholms läns landstings arkiv

Stockholms hospital, journalarkivet.
SALA
Salberga sjukhus arkiv

journalarkivet, sjukhuschefens arkiv.
SUNDSVALL
Sundsvalls sjukhus arkiv

Psykiatriska kliniken, Sidsjöns sjukhus arkiv.
UPPSALA
Landsarkivet i Uppsala,

Västra Marks sjukhus arkiv, journalarkivet.
ÖSTERSUND
Landsarkivet i Östersund

Frösö sjukhus arkiv.
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Östersunds sjukhus,

Psykiatriska kliniken, journalarkivet för Östersunds hospital/Frösö
sjukhus.

TRYCKTA KÄLLOR
Offentligt tryck
Bidrag till Sveriges officiella statistik, Helso- och sjukvården, serie k:2
Sinnessjukvården, berättelser över hospitalen 1861-1917.
Reglementeringskommitténs betänkande, del III, 1907.
SFS 1858:50 Kongl. Maj:ts nådiga Stadga, angående sinnessjukas
behandling och Wård.
SFS 1929:321-328, Författningar angående vården av sinnessjuka den
19 september 1929.
SOS Sinnessjukvården i riket 1918-1941.
SOU 1927:18 Sinnesslövårdsakkunniges betänkande II. Betänkande
med förslag rörande ordnandet av vården av vuxna vanartade
sinnesslöa (asociala imbecilla).
SOU 1929:7 Berättelser rörande studier i vissa sinnessjukvårdsfrågor särskilt arbetsterapi och hjälpverksamhet - i Danmark, Tyskland,
Holland och Schweiz.
SOU 1935:68 Promemoria angående ändringar i strafflagen
beträffande straffsatserna för vissa brott m.m.
SOU 1935:64 Betänkande och förslag rörande verksamheten vid
skyddshemmen m.m.
SOU 1936:59 Utredning i sexualfrågan.
SOU 1948:37 Statens sjukhusutredning av år 1943- Betänkande 4,
Synpunkter och förslag rörande sinnessjukvården.
SOU 1949: 37 Klientelet på arbetshemmen. En socialpsykologisk
utredning om försumliga försörjare och störande understödstagare.
SOU 1950:47 En anstalt för svårbehandlade.
Ungdomsantaltsutredningens betänkande.
SOU 1952:46 Betänkande angående psykopatvård m.m. avgivet av
1947 år psykopatutredning.
SOU 1958:38 Mentalsjukvården. Planering och organisation.
Betänkande III av mentalsjukvårdsdelegationen.
Underdånig berättelse angående genom nådigt bref den 14 juni 1901
anbefalld undersökning av sinnessjuka och sinnesslöa inom Riket
afgifven af Medicinalstyrelsen den 8 december 1902.
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Summary

1. Introduction
The aim of this thesis is to describe and analyse the institutionalised
swedish mental care during the period 1850-1970 as a modern
disciplinary-project. A period which can also be described as the era of
the large mental hospitals.
The first modern mental hospitals started their work in the middle of
the 19th Century. And the last large hospitals of this kind were built a
hundred years låter - in the beginning of the 1960:s. During this Century
the psyciatric care was characterized by a general care-taking of the pa
tient in a closed ward with a firm confidence in the institution as a
therapeutical instrument.
The study has two important aspects. One deals with normalized
procedures in the practice of mental care, and draws the attention to the
relation between social and cultural standards and the way the mental
hospitals handles, treats and review the patient. The second aspect deals
with the actual administration, i.e. the various techniques and methods
used to control the patient and his actions in a desirable direction.
Therefore, questions concerning normalization and social control
constitutes the overarching framework of the study. The aim is to write
a type of "practice-history" where the work at mental hospitals and the
actual meeting between the institutions and patients are in focus.
This so called meeting will be analysed through three various themes:
The regime and the patient analyses the meeting between the admitted
patient and the medicai administration of the mental hospital. The pro
gram of the administration gives the impression of an almost totalitarian
rule. The intention is to analyse how this was put into actual practice,
and to focus on tensions and contradictions in this practice. At first, it is
not difficult to identify a ruling regime. But is it also possible to see a
form of practice aimed towards the liberation and independance of the
patient? And if so, how?
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The productive patient. The working patient was a central form of
treatment at the hospitals during the period in question. Focus lies on
how work is used as a disciplinary technique, and how the conception
of the modern society staged at the hospital looked upon the productive,
useful - yet disciplined man.
Sex and sexuality. This subject forms a starting point to analyse body
and sexuality that relätes to control, authority and resistance. In the
daily work of the institutions sexual activities were associated with
uncontrolled instincts. Compared to the working body, the sexual body
was evasive, unpredictable as well as provocative, and thereby subject
to the control and governing of the institution. How did this control
work, how stable or how fragile was it? What possibilities did the pa
tient have to escape the control and - if only for a short time - have
recourse of his own body and mind?
Theoretical influences are based on the analytical work of power by
Michel Foucault as well as the discussions by Nikolas Rose on the rela
tions between disciplinary exercise of control and the conception of the
modern society regarding freedom and the independant individuai.
The mainsources of information for this study are based on documents
related to - and produced by the hospital administration and its work.
The case sheets are here of great importance. Other sources of interest
are annual reports, inspection-protocols, agendas and regulations.
Additional sources are medicai and psyciatric litterature, investigations,
general care-programs and similar published texts.

2. Freedom with conditions
This chapter describes and analyses the meeting between the patient
and the regime-program of the psyciatric institution. The overarching
discussion concerns the relationship between liberating and Controlling
practioners, where special emphasis are put on how freedom is used as
a Controlling instrument and as a form of social governing.
Point of departure relätes to the discussion on disciplinary exercise of
control by Michel Foucault, and how it relätes to conceptions regarding
coercion and freedom. With case sheets and other texts related to the
practice of the mental care the techniques of the institutions to control
and normalize the behaviour of the patient are described and analysed.
During this period a process is described where the regime of the men
tal hospital gradually change from concentrating its methods on
constraining measures for the purpose of restraining and neutralizing
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the patient - to a more cautious governing and positive control, not to
produce obedience and Submission - but to form useful, social and independent individuals.
One could write a 20th Century history of the mental hospitals in terms
of a graduai increase in freedom for the patients. Walls were torn, doors
were opened, fences were cut and a more open form of treatment became
more common during the first part of the Century. The obvious obstacles
which limited the existance of the patient is gradually eliminated. There
is no denying that the dismantling of physical obstacles influenced the
potential of coercion of the institution. But at the same time the question
arise - what kind of control and governing methods were used instead?
A basic train of thought in this chapter is not to see coercion and
freedom as contradictions where one thought overtakes the other. The
absence of visible coercion did not imply that the patient were placed in
an control-free area. But control was exercised with methods that seemed more liberating than constrained. It was not a question of Controlling
less, but instead differently, using other methods and purposes.
One example of a liberating governing technique is analysed in the
so called temporary release, which meant that the patient was allowed
to stay outside the immediate control of the ward for an hour or more.
One condition for this temporary freedom was that the patient did not
break any given rules as well as complying with hospital regulations.
This type of temporary release was a reward that easily could be revoked should the patient neglect his obligations towards the hospital. The
temporary release itself, i.e. the "free" visit outside the ward meant also
that the social abilities of the patient could be monitored in a more
complex surrounding. Failures meant generally that the temporary re
lease permit was withdrawn for a short period of time. What we can see
here is a game of rewards and punishments where the reward eventually
becomes more significant. It becomes more important to incourage and
reward the correct behaviour than to punish the failure. The temporary
release action becomes a form of governing which coordinated the po
tential of coercion of the institution with the conception of the realization
of freedom.
As a Controlling technique, the temporary release aimed at normalizing
the behaviour and actions of the patient, not by locking up or by
constrain, but by being a part of a system of regulated freedoms, rewards
and sanctions which aimed to create an independant patient. The social
therapies of the mental hospitals where at the same time aimed at making the patient involved in setting up his own mental boundaries and
control. Among other examples were the patients ability to survey his
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own actions through various forms of confessions, such as conversation
therapy and group therapy. It must be stressed that the level of increased
spatial freedom were not evenly distributed among men and women.
The limitation of freedom at the mental hospitals were according to the
prevailing order of sex more troublesome for men than they were for
women. The regulations sorrounding temporary freedoms where
therefore mainly aimed towards men.
The historical change that has been described in this chapter deals
with altered aims and means of the hospital to control the patient. While
the hospitals in the early 20th Century based its strategy and regime on
obedience, it changed its strategies in the 1950:s and strived towards a
patient who was able to normalize and regulate his own behaviour. This
established form of control can, with the thoughts of Nikolas Rose (1999),
be characterized as liberal governing techniques which at the same time
aimed at Controlling the individuai as well as setting him free.

3. Work as a disciplinary technique
In the middle of the 19th Century the patient-work were established as a
central form of treatment at the swedish mental hospitals. This form of
treatment was upheld for more than a Century. Under the influense of
Continental mental care, the hospitals became a form of work- institu
tions with large farms, a variety of workshops, as well as sew- and
weave-wards where patients were put to work. In this chapter, the work
as an instrument in the construction of social normality at the hospitals,
will be described and analysed.
The overarching thought is to look at this type of work as a liberal
form of control. On the one hand work was suppose to arrange and
direct the patient towards a certain behaviour. This kind of behaviour
were on the other hand ultimately connected with the conception and
practicians that relätes to the anatomi and possible freedom of the
individuai - using work as an instrument for regulated freedom.
When work was established as the most important form of treatment
in the middle of the 19th Century, it was look upon with great optimism.
Work was believed to cure mental deseases. But after several decades of
experience, and with a biological perspective on mental deseases work
were no longer considered to be a cure at the beginning of the 20th Century.
Why then was work not only maintained but did even strengthened its
grip over mental care during the first part of the 20th Century?
One answer to this question can be connected to the general condem-
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nation of idleness by the modern society, which was also put into a medi
cai context during the 20th Century. To not be able to, and even worse not wanting to work, was considered as a clear sign of a mental defect.
Work was in this sense a way of educating patients to become useful
members of the community. The larger hospitals were at the same time
incorporating the work of the patients as part of its overall economy.
Another answer to the question above can be found in regarding work
as a form of Controlling technique. Putting patients to work created or
der and a certain amount of predictability. In a pragmatical sense, work
had to be considered in terms of a practice to create order, which became
especially apparent around 1930. During this period the swedish men
tal hospitals - influenced by the german psychiatrist Herman Simons
and his so called "active therapy" - carried out an intensive campaign to
increase the number of working patients for the sole purpose of attaining
peace and order.
In a sense, the work of the patients had to be connected to coercion
and Submission. The case sheets indicates several examples where refusai
or an aversion to work meant negative consequenses for the patient. At
the same time, there is a graduai change towards letting work appear as
an optional activity, rather than as a form of obedience. This change
does not necessarily have anyting to do with voluntariness, but rather
that the element of obedience becomes harder to identify when reward
and will is of greater importance than punishment and loyalty. The work
is therefore a Controlling technique that fits smoothly and effectively
into the liberal exercise of control. Work has easily been inserted into the
modern conception of a free and independent individuai. And at the
same time, without any offensive brutality, it has been able to meet the
demands for control, adjustment and correction. In addition to work,
various forms of treatment such as family care was initiated. This moved
the patient out from the immidiate control of the hospital. This and sim
ilar formsof treatment which connected work with spatial freedom from
the hospital will be analysed with the starting point in the special hospi
tal called Salberga.
The work must also be understood as part of the production of gen
der by the medicai clinic. The education through work by male patients
should preferably lead out from the ward to a public life, while work by
women was organized in the other direction. In other words, towards
the ward and the sphere of the private life.
Work, as a practice of the institution, shows a long continuity. It was
this form of treatment that the mental hospitals of the 19th Century were
built round, and stili had a centrai place in psyciatric therapies in the
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1960:s. In other respects, the meaning of work changed. Work was for a
long period, both in theory and in pratice, the expression of a dimen
sion that was criticai against modernity. The patients were occupied in
pre-industrial farm-oriented chores. Work was suppose to separate the
patient from the modem and urban life, which was an isolating practice
based on the conception of the moral values of work. This changed in
the 1940:s. The work of the patient were more than ever integrated into
a social context, and oriented towards the surrounding community rat
her than the former separating institution. Work was gradually transformed as means of integration instead of isolation and therefore it
contributed to dissolve the borders between the hospital and the
surrounding community.

4. The order of celibacy
This chapter describes and analyses how the institutionalised mental
care looked at and handled the sexual body. And how this body
constituted an aspiration for normalisation, control and resistance. The
mental hospitals banished the sex instinct of the patients for the pur
pose of achieving an ideal non-sexual zone. It was built and organized
for a strict physical separation of male and female patients. Behind these
regulations were morality motives but also contemporary medicai
conceptions regarding the differences in sexes.
The sex-separating institutions of the 20th Century also worked as an
instrument for eugenics. With the starting point in case sheets three different attacks on the rules and regulations concerning the sexual order
will be analysed, and these are: masturbation, homosexual actions and
the breach against celibacy.
Up to the beginning of the 20th Century masturbation was considered
to cause mental disease, and several physical actions were taken at the
hospital to prevent such behaviour. The female masturbation was con
sidered as an expression of immorality and the patient was looked upon
as being of an "erotical character". Male patients were disconnected from
such a morality-perspective. But masturbation was on the other hand
given a more patological/ medicai meaning if the practician was a male
patient. Some decades into the 20th Century the masturbation was in ge
neral changed from a medicai to a social context. The measures taken at
the ward changed the practical handling from prevention to acceptance
and education - where the patient was taught that masturbation was
part of the intimate private sphere.
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Sexual acts at the ward between people of the same sex should be
prevented by separating those who showed interest in eachother. Case
sheets indicates that dose female bodily contact could be defined in terms
of homosexuality even without sexual intercourse. Male homosexuality
were on the other hand manifested by actual intercourses, in for example
the restrooms on the wards which was difficult to monitor. The case
sheets talk about male homosexual actions as being considered as a more
serious threat against the standard of heterosexuality than female
homosexuality. Sexual intercourse between men is described as
menacing and agressive, whereas that between women is considered as
"messy" and unpleasant.
The case sheets reads how patients violated the strict separation of
sexes and the order of celibacy. The handling of such violations from the
mental hospital is analysed with the starting point in the cultural
construction of normality in male and female heterosexuality. The woman
was here presented as the threat against the order of celibacy, and their
breach was described in terms of deficient control, immorality as well
as moral defects.
A special type of sexualised woman was constructed with the story
of the sexually dangerous woman as a starting point who devoted her
time to "nightly adventures". There where a bigger understanding for
male patients who suffered from the unsatisfactory sexual life of the
institution. The separate ways to consider male and female sexuality
influnced the practical care taking where restrictions on freedom where
seen as more of a problem for men than for women.
The hospital aimed to control and normalize the sexual behaviour of
the admitted patients. One action, especially towards women, was to
lock in and separate. The problem of immorality were at the same time
part of a game between prevention and trial, between liberation and
repressive practicians. Any woman who could show the ability to
voluntarily relinquish intercourse with men could be allowed increased
spatial freedoms. Confinement can be considered as a passive method
of control, whereas the conditionalised freedom were an active method
to normalize the behaviour of the patient.
Over time, this chapter describes a movement from a strict physical
control of the patients sex life - to a more commonly used method where
tests of the patients ability to control his own desires where used. The
order of celibacy should towards the middle of the 20th Century be
maintained through inner control and self discipline, abilities that will
be rewarded with spatial freedoms instead of physical obstacles and
separation. The important börder were heneceforth no longer drawn
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between men and woman, but instead drawn between those who could
manage or not manage to adapt his or her behaviour to the new terms.

5. Freedom and discipline
It is in the practice of the mental hospital not difficult to identify elements
of coercion, lack of freedom and oppression. My central question in this
thesis has revolved round how - and in what way liberating practitioners
participated in the Controlling strategies of the mental hospital. Free
dom in this sense should not been seen as an antithesis to authority and
governing, but rather the opposite, as a central element in the modern
form of normalization and social governing. To what extent can the
mental hospital be understood in terms of a liberal project?
One conclusion of my exmination is that the 1950:s in many ways
meant a point of divergence in the way the mental hospitals exerted
control. This is the time when the farm- and rural-oriented ideals where
left behind. The strive to separate and isolate is gradually replaced with
the emphasis to integrate the patient into the community. Liberating
governing techniques are at the same time more important elements
than the oppressive ones. Walls and physical obstacles are dismantled
at the same time as the patient is induced to stay on the ward even though
the door is unlocked. It was the inner abilities and the desire of the pa
tient which was suppose to guide his behaviour, not physical obstacles
or blind obedience. The patient was not "given" his freedom but was
placed in more or less imperative circumstances as a reward for good
behaviour and adaptation. The reward, i.e. the freedom that were within
reach, appeared in other words both as an achieveable goal, as well as a
way for the hospital to direct the patient.
In a wider perspective, these changes must be related to the general
Controlling strategies of the welfare state. From the 1950:s and onward
the Controlling strategies of the community against divergent groups
changes. Previous isolating and separating practitioners is being replaced
with a strive to normalize, adapt and integrate. One can talk of a positive
normalization which aimed at giving the divergent groups a place in
the community.
When I, in this examination, maintain that a positive and more lenient
way to exercise control increases at the expense of a negative and more
preventive way- does not imply less governing or that the normalization
has decreased in intensity. But rather that the forms and the conditions
for these processes has changed. The freedom that is placed in sight is
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conditionalised, it has a price and it is regulated and governed by
authority. We must, at the same time as we interpret the patient who
receives a temporary release as being more free than those that are still
locked in the ward, be aware of that the so called free patient has
submitted himself to rules and norms in order to realize this freedom.
Translated by Pia Berg-Stugholm
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