


Främlingar i folkhemmet 

Om psykiskt sjuka människor 

Jenny Björkman 

I en ort i södra Sverige beklagade sig grannarna när ett hem för äldre 
utvecklingsstörda skulle läggas ned. Orsaken var att hemmet skulle bli 
en flyktingförläggning. De ville inte ha någon flyktingförläggning 
med "konstiga" flyktingar utan ville hellre ha kvar "sina" utvecklings
störda. Hur skulle de i framtiden våga släppa ut sina barn när en för
läggning med flyktingar, som man inte visste vad man kunde vänta sig 
av, var närmaste granne? I en annan svensk stad höjdes röster för att 
stoppa ett hem för lätt psykiskt störda. Också dessa grannar frågade sig 
hur de skulle våga släppa ut sina barn. Kunde inte värdet på husen 
sjunka? Var det verkligen lämpligt att vårda psykiskt sjuka människor 
mitt i ett villakvarter, när man inte visste vad man kan vänta sig av 
dem, undrade grannarna? 

Vad var det som de var rädda för? Det som är annorlunda, avvikande 
och främmande? I den här artikeln kommer jag att titta närmare på en 
viss grupp av avvikande — de psykiskt sjuka. Dessa människor har all
tid funnits någonstans i samhället, som mer eller mindre främmande, 
mer eller mindre udda. Under den senare delen av 1800-talet försökte 
staten att åta sig ett allt större ansvar för de "sinnessjuka" och i takt med 
det har institutionsvården av dem ökat. Det är den statliga behandling
en av "sinnessjuka", "galningar" eller, som man skulle säga idag, "psy
kiskt" eller "mentalt sjuka", som kommer att stå i fokus i artikeln. Min 
utgångspunkt är den så kallade tvångsvårdslagstiftningen som under 
hela 1900-talet har reglerat vården av de psykiskt sjuka. "Galningar" 
skulle vårdas på institution. Detta var inte bara för samhällets bästa, 
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utan också för deras egen skull. Bara på en institution kunde de få ade
kvat vård. Argument som dessa har funnits under hela seklet, men un
der 1960-talet ökade kritiken mot institutionerna. Då fanns det också 
de som menade att alla mentalsjukhus borde stängas helt. Idag syns 
följderna av en avhospitalisering som kanske mer grundat sig på eko
nomiska kalkyler än 1960- och 1970-talens frihetsargument. 

Det var under det sena 1700-talet och det tidiga 1800-talet som "gal
na" började att betraktas som sjuka. Tidigare, ända sedan medeltiden, 
hade de haft en plats bland spetälska och obotligt sjuka på hospitalen, 
men trots detta betraktades de inte som sjuka, snarare var det ett till
stånd att vara galen. Det allra vanligaste var emellertid att den som be
traktades som galen togs om hand av sin familj, som var ansvarig för 
den galnes, och därmed omyndiges, handlingar. Familjen hade ansvar 
för galningen och om något skulle hända var det familjen, eller släkten, 
som straffades för detta. 

Redan tidigt betraktades således den galne enligt lagen som otill-
räknelig. För att skydda sig själv mot eventuella böter och för att skyd
da samhället mot galningen hölls han eller hon ofta fastkedjad och 
bunden. Det skall påpekas att detta var en säkerhetsåtgärd — inte en 
behandlingsmetod. Det var till samhällets fromma och skydd, för all
mänhetens skull som man band de galna. Bindandet var emellerid 
dubbelbottnat; som Agneta Ney visat i sin artikel kan det förknippas 
med naturen och djuren. Att skilja djuren från människorna genom en 
uppdelning av världen i två åtskilda delar — naturen och kulturen — 
var inget nytt. Genom bindandet förpassade man den bundna bort 
från människornas värld, bort från det mänskliga och den mänskliga 
kulturen till den djuriska naturen. 

Anda in på 1900-talet var det faktiskt vanligare att de sinnessjuka 
hölls hemma hos sina familjer, än att de satt på hospital. Hospitalen 
blev under 1800-talets lopp alltmer en institution som riktade sig 
direkt till de sinnessjuka. Samtidigt började läkarvetenskapen att be
trakta "dårarna" som sjuka, det vill säga just "smntssjuka". Läkaren fick 
en fast tjänst på hospitalet, inte för att bota dem som blev sjuka, utan 
för att de som var på hospitalet var sjuka. 

De människor som togs in på sinnessjukhus blev omyndigförkla
rade. De har inte förrän under de allra sista decennierna av 1900-talet 
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fått föra sin egen talan. Deras situation har tidigare diskuterats av 
andra, framför allt av läkare och annan sjukvårdspersonal, eller av poli
tiker. Även i denna artikel bygger skildringen av de sinnessjuka på an
nat än de sinnessjukas egna berättelser eftersom det är den så kallade 
tvångsvårdslagstiftningen som utgör grunden för min text. 

Det har tidigare skrivits en hel del om hur galningar och dårar be
handlades förr. Det har skrivits om otäcka sinnessjukhus där de intag
na levde i sin egen avföring. Det har skrivits om hur läkarna visade upp 
de sjuka för en betalande allmänhet. Det har skrivits om tvångströjor 
och livslånga inspärrningar. Det har berättats om missförstådda genier 
som var fångade bakom hospitalets väggar. Det är inte detta som den 
här artikeln kommer att handla om. Det har också skrivits om otäcka 
behandlingar som överraskande kallbad, långa varmbad, snurrgungor 
och åderlåtning. Inte heller detta är artikelns tema. Istället vill jag titta 
närmare på hur staten har betraktat den sinnessjuke. Vem var tillräck
ligt sjuk för att tvångsvårdas? Hur onormala var de sinnessjuka och hur 
vet man vad som är normalt? 

Ar 1929 fick Sverige för första gången en sinnessjuklag som inte bara 
reglerade tvångsintagningar utan också medgav en viss frivillig in
skrivning av patienter. Det skulle emellertid dröja innan det blev van
ligt att människor valde att skriva in sig själva på sinnessjukhus. En 
senare lag från 1966, lagen om sluten psykiatrisk vård i vissafall, (LSPV) 
kom återigen endast att reglera tvångsintagningarna. Tanken bakom 
den senare lagen var att frivilliga beslut om vård inte skulle regleras i en 
tvångslag. Frivilligvården fördes istället över till de författningar och 
lagar som reglerade den somatiska vården. Det kan dock påpekas att 
till den frivilliga vården räknades all vård där den vårdade inte uttryck-
ligen gjorde motstånd mot vården. Detta reser frågan om var gränsen 
mellan frivillighet och tvång egentligen går. Hur frivillig är frivillig 
vård? Hur mycket övertalning, eller till och med hot, kan ligga bakom 
en frivillig intagning, för att den fortfarande skall kallas frivillig? Ar 
det riktigt att apati eller likgiltighet inför vården etiketteras som frivil
lighet? 

Under hela 1900-talet fanns det hos lagstiftarna, först bland läkarna 
i de olika kommittéerna och senare även bland politikerna, en vilja att 
likna den psykiska vården vid den somatiska och att få de psykiskt 
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sjuka att betraktas bara som helt "vanligt" och "normalt" sjuka. Genom 

att ändra sitt språk, genom att byta termer och begrepp, har lagstiftare 
och andra försökt att skapa en ny bild av de sinnessjuka. De ville bort 
från den bild som de trodde att allmänheten hade av sinnessjukvården; 
de ville bort från tvångströjor och isoleringar, droger och lobotomi. 
Under hela 1900-talet har det funnits en önskan att förändra bilden av 
de sinnessjuka — utan att stänga sinnessjukhusen. Lagstiftarna ville 
ändra allmänhetens vrångbild och få folks förtroende för vården. 
Människor skulle kunna lita på den vård som erbjöds.1 

Farlig, farligare, farligast 

Vilka personer var då tillräckligt avvikande, annorlunda och udda för 
att tvångsvårdas? Under hela perioden märker man att det framför allt 
var de som betraktades som farliga som internerades. Detta gällde 
både dem som var farliga för sig själva och dem som var farliga för all
mänheten. Att kalla någon för farlig har alltid varit ett effektivt argu
ment för att isolera och exkludera någon. "Tattare" betraktades, 
liksom "sinnesslöa" och "sinnessjuka", som farliga. Andra grupper har 
själva velat framstå som farliga för att ställa sig utanför samhället. 
Både 1950-talets raggare och dagens kriminella motorcykelgäng kan 
sägas ha använt sig av farligheten. Etnologen Birgitta Svensson anser 
också att "tattarna" delvis utnyttjade farligheten för att ställa sig utan
för samhället. I sin artikel om häxor diskuterar Kristina Tegler hur de 
som ansåg sig vara häxor kunde rida på farligheten och på så sätt få en 
roll mittemellan, en slags gränsroll mellan det som inneslöts i lokal
samhället och det som uteslöts. De sinnessjuka har däremot inte som 
grupp använt sig av farligheten. De har betraktats av andra som far
liga, möjligen har de i enskilda fall utnyttjat farligheten för att isolera 
sig. 

Lagen bygger på denna uppfattning av de sinnessjuka som farliga. 
Så även om de inte själva har använt sig av farligheten eller betraktat 
sig själva som farliga har detta varit ett av de yttersta motiven för att 

1 Till exempel proposition 1929:87, s. 37, 40, 44; SOU 1958:38, s. 286; AK protokoll 
1966:24, s. 26. 
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tvångsvårda sinnessjuka. Galna människor betraktades som farliga. 
Farliga inte bara för sig själva utan kanske främst farliga för andra — 
för oss. De utgjorde ett hot mot samhället i övrigt på flera plan. Det var 
inte bara genom att vara våldsamma som de kunde uppfattas som hot
fulla, utan också genom att vara annorlunda och göra saker på vad som 
kunde anses vara ett felaktigt sätt. De utmanade de outtalade regler 
som fanns, och finns, för hur man skulle bete sig. 

Farligheten som argument hade dock en baksida eftersom sinnes
sjukvården kom att uppfattas som ett straff. Det är tydligt att läkarna 
som satt med i 1929 års lagförslagskommitté arbetade för att förpassa 
farligheten till ett hörn och istället placera vården och behandlingen i 
centrum. Vården och omsorgen hade betonats redan under 1800-talet 
— människokärleken skulle vara sinnessjukvårdens ledstjärna. Men 
det var trots allt farligheten som motiverade ett ingripande och ett 
tvångsomhändertagande. Samhället — inte de sinnessjuka själva — 
skulle skyddas. 

Om man jämför de psykiskt sjuka med den grupp som förr kallades 
sinnesslöa eller idioter, de utvecklingsstörda, finns en liknande ut
veckling. Under det tidiga 1800-talet var man framför allt inne på att 
skydda de sinnesslöa från den oförstående världen utanför. De sin
nesslöa behövde ett skydd och isolerades för att inte utnyttjas. Under 
det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet ändrades detta. Sinnesslöa 
isolerades på anstalter, inte för att skyddas utan till skydd för allmän
heten och samhället. De hade blivit farliga. Under 1900-talets början 
utgjorde sinnesslöa så väl som sinnessjuka ett hot. De var farliga inte 
bara på grund av att de ansågs vara våldsamma både mot sig själva och 
mot andra, de var också farliga eftersom de ur såväl rashygienisk som 
arvshygienisk synvinkel utgjorde ett hot mot landets folkstam. Sin
nesslöa kunde anses extra farliga eftersom de ibland antogs vara 
hypersexuella. Om sinnessjuka, sinnesslöa och andra liknande "dege
nererade typer", såsom till exempel epileptiker, fritt skulle få vistas i 
samhället skulle de kunna fortplanta sig och föra sin skadade och där
med dåliga och farliga arvsmassa vidare, hävdades det. Dessa farliga 
individer skulle således inte bara tvångsvårdas, de belades också med 

2 Se till exempell SFS 19291321. 
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äktenskapsförbud, och från och med 1930-talet då Sverige fick sin 
första tvångssteriliseringslag kunde de också steriliseras, med eller mot 
sin vilja. Genom tvångssteriliseringarna, som främst drabbade kvin
nor, menade man sig på ett humant sätt ta itu med problematiken. 
Steriliseringarna kunde anses humana eftersom riksdagsmännen häv
dade att steriliseringarna gav de sinnesslöa en ökad frihet. Istället för 
att belägga dem med äktenskapsförbud och isolera dem, kunde man 
sterilisera dem och låta dem leva ett liv utanför anstalterna. Dessutom 
framhöll man att det med tanke på framtida generationer var humant 
att sterilisera utvecklingsstörda. Det var naturvetenskapen som legiti
merade dessa beslut och läkare som logiskt, rationellt och vetenskap
ligt utförde dem. Vetenskapens logik, dess rationalitet, ansågs i sig 
vara en garant för att besluten var riktiga. Liksom tvångsvården delvis 
motiverades med samhällets bästa, rättfärdigades också tvångssterili
seringarna med argument om kollektivets, allas, bästa. 

Eftersom farligheten var det främsta motivet till tvångsvård kom 
vården av de psykiskt sjuka och vården av brottslingar, det vill säga 
fångvården, att få en del beröringspunkter. Att koppla ihop det galna 
med våld var ju, som vi sett, inte nytt. Att vara galen var att slåss, att gå 
bärsärkagång och att slutligen bli fjättrad. Samtidigt som det våldsam
ma och farliga under hela 1900-talet har varit en anledning att spärra 
in någon på ett sinnessjukhus, har de statliga utredningarna och kom
mittéerna arbetat för att allmänheten inte skall koppla samman det 
farliga med det sinnessjuka. Genom att bland annat ändra sitt språk
bruk har staten i lagar och lagförslag försökt att tvätta bort farligheten 
från sinnessjukvården. 

I 1966 års lag (LSPV) låg vården och behandlingstankarna mer i 
förgrunden än farligheten. Ändå fanns den med. Farligheten funge
rade som argument, om än mer nedtonat. Betoningen låg på det som 
skedde under interneringen, det vill säga på behandlingen och vården. 
På detta sätt försökte man uppvärdera den psykiatriska vården. Det var 
inte farliga sinnessjuka som tvångsomhändertogs, istället var det psy
kiskt sjuka, eventuellt med vissa våldsamma drag, som behandlades. 
Psykiskt sjuka skilde sig från andra sjuka endast genom att deras sjuk
dom så att säga satt i psyket och inte i kroppen. Men det våldsamma 
och det farliga hängde sig envist kvar. Våldsamhet och fara för eget 
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eller andras liv var en av de främsta anledningarna också bakom sluten 

psykiatrisk vård.3 

Bland forskare hade farligheten i sig dessutom börjat att betraktas 
som ett tecken på sjuklighet. Att bete sig farligt eller våldsamt tydde på 
ett sjukligt drag, en störning, hos individen. Det pågick under det 
tidiga 1960-talet ingen diskussion om huruvida mentalsjukdom skulle 
betraktas som sjukdom eller inte. Det ansågs vara självklart att det var 
en sjukdom. Däremot började det smyga sig in en ny syn på det våld, 
som jag har diskuterat ovan och som tidigare spelat en så avgörande 
roll. Våldsamheten var inte längre bara farlig, den var också sjuklig. 
Att tvångsomhänderta någon för att han eller hon var våldsam fick 
dubbla motiveringar, det var både farligt och sjukt att vara våldsam. 
Våldsamt beteende kunde av läkare klassas som ett tecken på att per
sonen i fråga led av någon sorts psykisk störning. Då liknande resone
mang diskuterats runt sekelskiftet 1900 var det framför allt ärft
ligheten som intresserade forskarna. Våldsamhet och kriminalitet sågs 
snarare som tecken på en lägre stående ras eller utvecklingsform, än 
som något sjukt 

På liknande sätt försökte man att sjukförklara brottsligheten. Det 
fördes en diskussion om brott mot den personliga egendomen, det vill 
säga stöld eller förskingring, skulle kunna vara skäl nog för att tvångs-
omhänderta någon. Lagförslagskommittén motsatte sig emellertid 
detta som skäl till internering. Inte för att det inte var sjukligt att stjäla, 
utan för att man betonade samhällsskyddet på bekostnad av vården. 
Brott mot privat egendom kom trots detta att utgöra skäl för att 
tvångsvårdas, men bara en regelrätt domstol skulle kunna döma någon 
till tvångsvård på ett sinnessjukhus på grund av detta.4 

Våldsamhet är och var något som ofta förknippas mer med män än 
med kvinnor. En del av 1960-talets läkare betraktade till och med 
våldsamt beteende hos kvinnor som en anomali. De ansåg att farlighe
ten som motiv till ett tvångsomhändertagande av kvinnliga patienter 
kunde vara till skada för dem som kvinnor. Därför var de mer benägna 
att använda den så kallade hjälplöshetsindikationen i dessa fall. Denna 

3 SFS 1966:293. 
4 SOU 1964:40, s. 196—199; andra lagutskottets utlåtande 1966:44, s. 47. 
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bevekelsegrund för ett tvångsomhändertagande betonade oförmågan 
att ta hand om sig själv, inte farligheten. Läkarna påpekade visserligen 
att dessa kvinnor kunde hänföras till de farliga sinnessjuka, men efter
som en liknande motivering för tvångsintagning skulle kunna orsaka 
kvinnorna lidande ville de istället använda sig av hjälplöshetsindika
tionen.5 De sinnessjuka kvinnorna skulle, för att inte stämplas mer än 
nödvändigt, hellre tas in på grund av en påhittad hjälplöshet än på 
grund av en iakttagen farlighet. Läkarna ville med detta hjälpa kvin
norna. De trodde att farligheten skulle stigmatisera kvinnorna ytterli
gare — kvinnorna skulle då inte bara vara "knäppa" utan också 
okvinnliga. Det ligger nära till hands att jämföra med en del av de bil
der som idag serveras oss vad det gäller invandrare — männen är farli
ga och kvinnorna hjälplösa. Att betrakta kvinnor som hjälplösa istället 
för farliga var inget ovanligt. Också kvinnliga missbrukare blev betrak
tade som hjälplösa, istället för att som de manliga missbrukarna ses 
som farliga. 

De sinnessjuka har under 1900-talet således framför allt internerats på 
grund av sin farlighet. Men vad är då denna farlighet? I de exempel 
som ges i de tidiga lagförslagen är det en våldsam och otäck farlighet. 
Det var män med yxor, och kvinnor som begick blodiga självmord. 
Det förekom skildringar av otäcka mord, barnamord, hustrumord och 
fadermord. Det finns mycket blod och hot i exemplen; det verkade 
självklart att dessa människor var så farliga att de måste tvångsomhän-
dertas och hållas i förvar. Men detta var de exempel som utredarna 
själva valt. Farligheten var och är mer komplicerad än så. I annan 
tvångsvårdslagstiftning, till exempel tvångsvården av alkoholister, trä
der en mer oblodig och inte lika självklar farlighet fram. En alkoholi
serad man som knuffade omkull sin hustru så att hon slog sig på 
möbler och väggar betraktades inte som farlig nog för att tvångsinter-
neras på en alkoholistanstalt. En raggarbrud kunde däremot några år 
senare, enligt historikerna Gunnar Broberg och Mattias Tydén, be
traktas som så farlig att en tvångssterilisering var nödvändig. I de 

s Den så kallade hjälplöshetsindikationen löd "... till följd av sjukdomen ur stånd att 
taga vård om sig själv", SFS 1966:293, §1. 
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senare utredningarna finns det också en ökad betoning på patientens 
farlighet mot sig själv, det vill säga självmordsrisken. 

Vad som är farligt är inte fixerat och fast i lagarna och lagförslagen. 
Den nämnda raggarbruden var farlig på grund av det hot som hon an
sågs utgöra mot vår "folkstam". Detta är en farlighet som inte längre är 
öppet godtagbar. Det fördes också en diskussion om farligheten för 
den egna personen, självmordsbenägenheten var ett rimligt skäl att in
ternera och tvångsvårda någon. Hade man rätt att hindra någon från 
att ta sitt eget liv? Skulle detta betraktas som en farlighet som samhäl
let borde lägga sig i? Detta visar att även om farligheten har varit ett av 
huvudskälen bakom 1900-talets tvångsvård är det inte självklart vad 
som är farligt. Begrepp som farlig och normal är inte konstanta utan 
förändras ständigt. 

Normal — onormal 

Det är inte bara under 1900-talet som det har funnits en uttalad öns
kan att mäta, väga och klassificera, men dessa önskemål har fått en 
alltmer central plats, då naturvetenskapen på sätt och vis har ersatt 
religionen i västvärlden. Delvis har målet för detta varit att hitta en 
mall och en form för det som har varit "normalt" och "rätt". Det som 
inte har passat in har varit onormalt och avvikande. Idag mäts och vägs 
barn och de nyblivna mammorna och papporna får med sig diagram 
och kurvor hem i vilka de kan se om barnet har en normal utveckling. 
Går barnet en månad för sent? Pratar den lilla kanske tre veckor för 
tidigt? Normalt utvecklade barn, sena eller ovanligt tidiga barn har 
identifierats. Föräldrar kan avgöra om just deras barn har en normal 
utveckling, om just deras barn är normalt. 

Intelligenstest som har använts ända sedan 1900-talets början har 
haft liknande mål. Testerna har använts såväl av arbetsgivare som inom 
sjukvården för att klassificera människor. Det har inte alltid varit med 
den uttalade önskan att kunna identifiera de onormala, awikarna. I 
värsta fall hoppades man kunna rensa ut de oönskade. Ibland har man 
bara velat klassificera människor, för att på så sätt kunna sätta rätt man 
på rätt plats. An idag används de här testerna, inte bara för att avgöra nå
gons intelligens utan också av företag och skolor som antagningsprov. 
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Inom sjukvården har testen bland annat använts för att just identifi
era sjukdomar och störningar, det vill säga avvikelser. Avvikelserna har 
sedan efter andra tester klassificerats. Det var snarare till de utveck
lingsstörda, de sinnesslöa, än till de sinnessjuka, som testen vände sig. 
Genom en mängd olika tester, intelligenstester, som dock inte enbart 
mätte just IQj. menade läkare sig kunna avgöra om någon var debil 
eller imbecill. Hade den testade ett förstånd som en 12-åring eller som 
en 9-åring? Testerna kunde användas innan någon (tvångs-sterilise
rades, både som konfirmering av ett redan taget beslut och som tecken 
på att en sterilisering var nödvändig. Det fanns en uttalad önskan om 
att hårt differentiera olika grupper — imbecilla för sig, debila för sig, 
asociala imbecilla för sig, kvinnor för sig och yngre för sig. Det fanns 
till exempel hem för asociala sinnesslöa kvinnor vid Västra Mark i 
Örebro. 

Framför allt delades emellertid de sinnesslöa upp i två huvudgrup
per — de som kunde "bildas" och de som var "obildbara". Tanken med 
att differentiera olika grupper var att hårdare kunna rikta och speciali
sera behandlingen, dessutom fanns det olika tankar om att så kallade 
svårskötta eller asociala utvecklingsstörda borde behandlas för sig. De 
som befanns vara totalt "obildbara" troddes naturligtvis inte om att 
vara mottagliga för någon form av uppfostran, vilket de "bildbara" var. 
De tester som avgjorde hur "efterbliven" man var utfördes inte bara på 
vuxna, utan också på ungdomar och barn. 

Testerna riktade ofta in sig på hjärnan. Det var också hjärnan som 
var huvudmålet då man började behandla de sjuka med piller och dro
ger. Anda sedan sekelskiftet 1900 hade olika droger, framför allt opi
um och morfin, fungerat som behandling av vissa sjukdomstillstånd, 
men det var först under 1950-talet som man mer allmänt började be
handla sinnessjuka med psykofarmaka. Det har sagts att pillren för
ändrade vården — avdelningarna blev tysta. Men pillren har inte 
lyckats med att öka förtroendet för vården från allmänhetens sida. 
Liksom tidigare tvångströjan har stått som bild för en inhuman vård, 
gör delvis psykofarmaka det idag. 

Det onormala säger oss något om det som betraktas som normalt. 
Alkoholisten som knuffade sin hustru var under 1920-talet inte till
räckligt onormal för att tvångsomhändertas. Kvinnor som slogs och 
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var våldsamma, var under 1960-talet så onormala att läkarna inte bara 
tvångsomhändertog dem utan också valde att kalla dem för "hjälplösa" 
istället för "farliga". Raggarbruden var med sitt, enligt myndigheterna, 
promiskuösa leverne farlig och onormal och borde steriliseras. 

Vad som är normalt, farligt eller sjukt har naturligtvis förändrats 
under 1900-talets gång. Idag skulle den knuffande alkoholisten be
traktas som farlig. Det finns olika grader av normalitet och olika status 
på onormala beteenden. Att betraktas som avvikande eller konstig av 
en grupp betyder inte heller att man behöver bedömas som onormal av 
alla grupper. I de inledningsvis presenterade exemplen reagerade det 
ena grannskapet negativt på att bli av med sitt hem för utvecklings
störda, det andra grannskapet ville inte låta en liknande grupp komma 
in i deras kvarter. 

Fortfarande idag kan det bland folk i allmänhet anses lite udda att 
vara intagen på en psykiatrisk sjukhusavdelning. Att säga att någon 
sitter på psyket, har fortfarande en annorlunda och mer negativ klang 
än att säga att någon ligger på sjukhuset. Lägg märke till att man säger 
"sitta" på psyket och "sitta" på kåken medan man säger "ligga" på sjuk
huset. Antyder detta att människorna på den psykiatriska avdelningen 
inte är lika sjuka som på sjukhusets andra avdelningar? Samtidigt kan 
man dock säga "inlagd" om både psyket och sjukhuset. Att vara inlagd 
tyder dock på en frånvaro av den fria viljan. 

Dårar, galningar, vettvillingar, rasande eller sinnessjuka? 

Ett sätt att normalisera de psykiskt sjuka eller att uppvärdera de men
talsjukas situation har varit att kalla dem för någonting bättre än det 
som man för tillfället har kallat dem. Sinnessjuk var således bättre och 
mer adekvat än galning. Vad de sinnessjuka och den anstalt där de be
handlades har kallats, har varit en central fråga i de olika lagdiskussio
nerna. Alla ord och termer som var eller blev nedsättande och oklara 
skulle rensas ut. Vi skulle idag inte kalla en psykiskt sjuk människa för 
"sinnessjuk" eller för en "galning"; begreppen är inte längre neutrala. 
Vissa av de termer som man har valt att använda i det statliga materia
let har inte haft speciellt lång hållbarhetstid, i vissa fall inte mer än ett 
par år. Detta pekar på den förvirring som fanns vad det gällde dessa 
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begrepp. Denna förvirring klarnade inte av att den medicinska veten
skapen, som förväntades producera gångbara sjukdomsetiketter, själv 
delvis famlade i mörker. Begreppen har således bytts ut inte bara på 
grund av att de inte längre varit socialt gångbara, utan den medicinska 
utvecklingen har också påverkat begreppsbildningen. Detta hänger 
naturligtvis ihop. Det har funnits önskemål om att sätta så medicinska 
termer som möjligt på "galningarna" för att på så sätt bli av med en 
negativ barlast. Som vi skall se har det varit enklare sagt än gjort. 
Genom att titta närmare på nya yrkesgrupper, som till exempel psyki-
atriker och psykologer, kan man få ytterligare perspektiv på begepps-
bildningen. Nya grupper av professionella omhändertagare har ofta 
velat sätta sina egna ord på de företeelser som de handskats med. 

Dåre, störd, rubbad, svagsint, galen, rasande, vettvilling, nervös, 
fånig, sinnessjuk, mentalsjuk, psykotisk, psykiskt sjuk eller psykopat 
— listan skulle kunna göras ännu längre och fyllas ut med de olika till
ståndens specialtermer. Dessa personer har under 1800- och 1900-
talen vårdats på hospital, sinnessjukhus, dårhus, mentalsjukhus, sjuk
hem, kliniker eller psykiatriska lasarettkliniker. Det var faktiskt först i 
1966 års upplaga av Bonniers Lexikon som det inte längre hänvisades till 
"sinnessjuk" under uppslagsordet "dåre". Inom läkarkåren hade man 
emellertid redan under 1800-talet tagit avstånd från dåren som en 
synonym till den sinnessjuke. Läkarna föredrog termen sinnessjuk. 
Nya begrepp och uttiyck har avlöst varandra men har samtidigt haft en 
förvånansvärd förmåga att snabbt bli negativt belastade. I det statliga 
materialet har man med jämna mellanrum sett sig tvingad att byta ut 
begreppen för att vara så värdeneutral som möjligt. Detta har gällt vad 
man har kallat de intagna, anstalten där de levde och de plågor som de 
led under. Till slut kom också lagarnas namn att ändras. Samtidigt 
som staten alltså genom själva interneringen stämplade individerna, 
var man mån om att de inte skulle bli stämplade av sin sjukdomsbe
nämning eller beteendets namn. Man var mån om att galenskapen 
skulle betraktas som en sjukdom vilken som helst. Det som betrakta
des som onormalt skulle normaliseras.6 

I slutet av 1800-talet började man i lagen att skilja mellan hospital 

6 Bonniers lexikon 1966; proposition 1919:7, s. 28; AK protokoll 1966:24, s. 17. 
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och asyler. På asylen skulle de obotliga förvaras, på hospitalet var det 
meningen att läkare och sjukvaktare skulle behandla och försöka bota 
dem som nyligen hade insjuknat, de som hade en chans att tillfriskna. 
Denna uppdelning mellan hospital och asyler togs ganska snart bort 
eftersom den visade sig svår att upprätthålla, men uppdelningen i bot
bara och obotliga fanns ändå kvar. Anstalternas namn kom också i 
fortsättningen att debatteras. Redan 1919 diskuterades om inte sinnes
sjukhusbegreppet var att föredra framför det hårt belastade hospitals
begreppet. En förändring inleddes men det var först 1935 som man 
officiellt gick över till sinnessjukhusbegreppet. Då en utredning i sam
band med 1929 års lag föreslog bytet, var det inte alla remissinstanser 
som var med på noterna. Medicinalstyrelsen ansåg till en början att 
hospitalsbegreppet borde vara kvar. De trodde inte att ett namnbyte 
eller ett byte av begreppen skulle kunna tvätta bort den negativa klang 
som var förknippad med hospitalsvården. Dessutom skulle det bli en 
massa extra arbete och besvärligheter i samband med att alla hospital 
skulle bli tvungna att byta namn. Arbete och besvärligheter betydde 
att det skulle kosta pengar. Ett namn kunde inte spela så stor roll, en
ligt Medicinalstyrelsen. Ville man bryta ned de fördomar som fanns 
gentemot hospitalet var det helt enkelt fel väg att börja med att byta 
namn. 

Under 1950-talet blev det officiella begreppet "mentalsjukhus". 
Mentalbegreppet var ett lån från USA. Under det sena 1950-talet, då 
ordet introducerades i en utredning om den framtida "mentalvården", 
lånades det en hel del från landet i väster. I en utredningen från 1958 
om den framtida mentalvården betonades "mentalhygienen" — ett 
annat amerikanskt inlån. Den förebyggande mentalhygienen skulle, 
hoppades man, komma att dominera den framtida mentalvården. 
"Mentalhygienen" skulle komplettera den övriga hygienen i samhället. 
Ordet "mental" användes dock inte särskilt länge. Redan i mitten av 
60-talet ville lagstiftare och lagutredare ha bort det ur alla lagar och ur 
riksdagstrycket. Det officiella språkbruket borde istället använda sig av 
termen "psykisk sjukdom". Förhoppningen var att om myndigheterna, 

7 Proposition 1919 \y, s. 28; Riksdagstiyckets register 1935; ändringen började genom
föras i samband med att 1929 års lag trädde i lcraft 1931; Riksarkivet soc.dep. konseljakt nr 
50,1928-11-24, Medicinalstyrelsens remissvar, s. 49f. 
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lagspråket och övrigt officiellt språkbruk gick före med gott exempel 
skulle antagligen icke önskvärda begrepp så småningom försvinna 
även ur talspråket. 

Begrepp som mentalsjukhus, dårhus och sinnessjukhus hade alla en 
nedsättande klang och måste försvinna från språket, menade lagför
slagsutredarna. Detta var ett led i ansträngningarna för att göra den 
somatiska och den psykiatriska vården jämställda — ett av de mest ut
talade målen med en ny lagstiftning enligt 1950- och 60-talens utred
ningar. Då vidskepelse och tabuföreställningar om de sinnessjuka 
förpassats bort skulle dörrarna öppna sig för en ny bild av de psykiskt 
sjuka och den psykiska vården, menade man i flera utredningar från 
den här tiden. De psykiskt sjuka skulle inte längre betraktas som udda 
galningar, som främmande fåglar bland dem som låg inlagda för vanlig 
och normal influensa. Det gällde att börja tala om kliniker, klart och 
tydligt. Namn som till exempel Ulleråkers mentalsjukhus, i Uppsala, 
borde försvinna, och ta med sig de associationer som förknippades 
med det namnet. Istället skulle Ulleråker gå upp i Uppsala Akademis
ka Sjukhus, som en klinik bland andra. De psykiskt sjuka var sjuka som 
vilka som helst. Åtminstone var det så som man i lagförslagen såg det.9 

Sinnessjukdom ansågs naturligtvis också vara en gammalmodig och 
föråldrad term, som borde mönstras ut. Enligt Medicinalstyrelsen var 
det överhuvudtaget fel att låta läkare använda sig av begreppet som 
diagnos. Det var grovt och inexakt, och sade egentligen inte annat än 
att den intagna inte var frisk. Det gick inte att i en lag entydigt bestäm
ma vad sinnessjukdom var, men det var fel att kalla det för något så 
inexakt som "sinnessjukdom", hette det. Vad sinnessjukdom var kun
de bara den medicinska vetenskapen svara på. Sinnesrubbningar 
kunde vara alltifrån kortvariga rubbningar till längre sjukdomstillstånd 
eller förvirringar. Begreppen var helt enkelt diffusa. Allmänheten 
förknippade dessutom sinnessjukdom med något mycket allvarligare 
än det verkligen var, hävdade Medicinalstyrelsen. Folk föreställde sig, 
helt oriktigt enligt Medicinalstyrelsen, att sjukdomen varade livet ut 
och tvingade den sjuke till ett liv i enskildhet, inspärrad på sinnessjuk-

8 SOU 1958:38, s. 286; 1964:40, s. 184. 
9 AK protokoll 1966:24, s. 17. 
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huset och helt utan samhälleliga rättigheter; avklädd och strippad sin 
egen personlighet och iklädd tvångströja. Sådan hade inte de psykiskt 
sjukas situation varit under de senaste decennierna, enligt lagförslagets 
författare.10 

Tvångströjor, som också idag förknippas med sinnessjukdom, till
hörde de så kallade tvångsmedlen. Redan under 1800-talet hade det in
förts regler i de olika sinnessjukstadgorna som förbjöd sinnessjukhus
personalen att straffa de intagna, eller att överdriva användningen av så 
kallade tvångsmedel. Man fick använda tvångsmedel, som till exempel 
tvångströjor och fastbindning i sängen, i de fall då de intagna blev våld
samma. Tvångsmedel kunde också komma till användning då perso
nalen behövde skydda sig själv. I några av de stadgor som kom under 
det sena 1800-talet och i ett lagförslag från 1923 diskuterar man inte an
vändandet av tvångsmedel. Istället fanns det möjlighet för sjukperso
nalen att ta till "skyddsmedel", även sådana som innebar "mekaniskt 
tvång". Förutom ändringen av begreppet var det precis samma sorts 
tvång som avsågs. Genom att försöka använda det mindre uppseende
väckande begreppet "skyddsmedel", försökte utredningens ledamöter 
gå runt den kritik mot tvångsmedel som fanns. Det hade i England 
föreslagits att alla tvångsmedel inom sinnessjukvården skulle förbju
das. Även om det engelska förslaget kommenterades var det aldrig nå
gon som på allvar ville föreslå det här i Sverige. Utredarna ansåg att en 
sådan reform skulle bli alltför kostsam, eftersom de intagna då skulle 
behöva bevakas både en större del av dygnet och av fler sjukvaktare. 
Genom att använda "skyddsmedel" istället för "tvångsmedel" kunde 
man komma runt det här. I slutändan bestämde man sig dock för att i 
1929 års sinnessjuklag använda sig av begreppet "tvångsmedel".11 

Namn på de sjuka, på de institutioner som de behandlades på, på 
hur de behandlades och till och med namnen på de lagar som berört 
dem har diskuterats. Ord, termer och begrepp är och var viktiga. 
Genom att byta ut "sinnessjuk" mot "psykiskt störd" har staten via 

10 RA, kommitté nr 2058, Ci 530/1957, s. i6f, 25; SOU 1964:40, s. 184. 
11 Underdånigtförslag till stadga angående sinnessjukvården jemte motifuer, 1879, s. 11; 

SOU 1923:74, §12, s. 6. Intressant nog har det visat sig att man emellertid ute på sinnes
sjukhusen inte helt genomgående använde sig av "tvångsmedlel", utan ofta också tog 
hjälp av "skyddsmedel". 
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lagarna försökt att skapa en ny bild av de sjuka. Bort från de vilda och 
livslånga sinnessjukdomarna, till de lugnade patienterna på den psy
kiska kliniken, ute efter sin behandling. Den medicinska vetenskapen 
har försökt att hitta passande termer, men även de termer som har 
varit adekvata har med tiden tappat sin stringens eller fått dras med 
negativa associationer. 

Under den första delen av 1900-talet skedde det en stark ökning av 
antalet anstaltsbundna sinnessjuka i Sverige. Detta kan vara en orsak 
till att psykiskt sjuka inte längre lika självklart kopplas ihop med farlig
heten, samtidigt ligger det i det kaos som psykiskt sjuka ofta förknip
pas med något oförutsägbart och farligt. Men då fler och fler män
niskor kommit i kontakt med psykiskt sjuka av något slag har oförut
sägbarheten blivit mindre farlig. Samtidigt var det även under 1960-
talet framför allt farlighet som motiverade just ett tvångsingripande. 
Även om individen, den sinnessjuke själv, fått en större plats i lagen 
var det fortfarande samhället och dess säkerhet som ytterst motiverade 
ett ingripande. Vad det gällde kvinnor var det så onormalt att vara far
lig, att läkarna för att undvika fördomar mot dessa kvinnor ibland 
undvek att kalla deras beteende för farligt och istället föredrog att kalla 
det farliga för hjälplöst. 

Det har hävdats att brottslingen skapas av fängelset självt. Genom 
att sätt upp en tydlig gräns mellan innanför och utanför, fängelseväg
gen eller fängelsemuren, skapar man en exklusion, ett utanförskap. På 
liknande sätt kunde psykiskt sjukas utanförskap delvis sägas ha skapats 
av staten under 1900-talet. De psykiskt sjuka har under detta sekel bli
vit mer synliga då de inte längre sitter gömda hos sina familjer, sam
tidigt har man genom institutionaliseringen skapat en tydlig gräns 
mellan dem och oss, mellan de psykiskt sjuka och de psykiskt friska, 
mellan det onormala och det normala. Synliggörandet har i sig delvis 
inneburit ett tydligare utanförskap. 

I den här artikeln har läsaren fått stifta bekantskap med en gammal 
främling i vårt samhälle — galningen. En främling som både genom 
sitt beteende och sitt utseende kan verka udda och annorlunda. Staten 
har framför allt behandlat de "sinnessjuka" som på ett eller annat sätt 
har betraktas som farliga. Farligheten har rättfärdigat tvångsvården. 
Trots att staten under hela 1900-talet har bemödat sig om att inte 
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stämpla de "sinnessjuka", bland annat genom att använda sig av ett så 
neutralt språkbruk som möjligt, har den statliga tvångsvården fungerat 
stigmatiserande. Det var de onormala och avvikande som blev omhän

dertagna. 
Grannarna som i inledningen fick ge röst åt rädslan för det främ

mande var i båda fallen rädda och skrämda av det okända. Barnen och 
egendomen sattes centrum. Men grannarnas reaktioner visar också 
tydligt att det inte är de psykiska sjukdomarna eller störningarna i sig 
som skrämmer, inte heller är det de människor som lider av dessa som 
skrämmer. Grannarnas reaktioner visar istället hur det invanda är 
tryggt och det främmande kan vara skrämmande. 

Referenser 

Jag har framför allt använt mig av tryckta källor till den här texten. 
Undantaget är socialdepartementets konseljakt, nr 50 från 1928 och ett 
kommittéarkiv (YK nr 2058), vilka båda finns på Riksarkivet. I övrigt 
har jag som sagt använt mig av tryckt material som riksdagstrycket och 
statliga offentliga utredningar (SOU 1923:74, SOU 1958:38,1964:40) 
samt en äldre utredningen med namnet Underdånigt förslag till stadga 
angående sinnessjukvården jemte motifver(i%<)7, Stockholm). Dessutom 
har jag använt mig av lagarna som finns samlade i svensk författnings
samling, SFS, och av Bonniers Lexikon (1966, Stockholm). 

För den som vill läsa mer finns det en uppsjö av litteratur som både 
behandlar den svenska och den utländska sinnessjukvården. I den här 
litteraturlistan kommer jag emellertid bara att presentera de böcker 
som den här artikeln framför allt bygger på. 

Den svenska sinnessjukvården har bland annat behandlats av idé
historikern Roger Qvarsell i flera böcker och artiklar såsom Två upp
satser om psykiatrins historia (1981 skrift nr 13, Institutionen för idé- och 
lärdomshistoria, Umeå universitet) och Ordning och behandling. Psyki
atri och sinnessjukvård i Sverige under 1800-talets första hälft (Umeå 
1982). Sociologen Bengt-Erik Eriksson har skildrat den äldre utveck
lingen i Vägen till centralhospitalet. Två studier om den anstaltsbundna 
sinnessjukvårdens förhistoria i Sverige (Göteborg 1989) och Bengt Sjö
ström har diskuterat ökningen av antalet "sinnessjuka" under 1900-

!57 



talet i Kliniken tar över dårskapen. Om den moderna svenska -psykiatrins 

framväxt (Göteborg 1992). Också Rolf A. Gustavsson har diskuterat 

den äldre perioden i sin Traditionernas ok. Den svenska hälso- och sjuk
vårdens organisering i hisorie-sociologiskt perspektiv (Falköping 1987). 

Eva Eggeby har i sin avhandling från 1996 behandlat Danvikens dår

hus, Vandringsman, här ser du en avmålning av världen. Vårdare, vård 

och ekonomi på Danvikens dårhus 1750—1861 (Stockholm 1996). Hon har 

också diskuterat Michel Foucualt som bland annat skrivit boken Van

sinnets historia under den klassiska epoken (Lund 1986). Under 1970-talet 

kom böckerna Tidig svensk psykiatri (Lund 1975) av Gösta Harding 

och Det psykiatriska tvånget (Stockholm 1977) av Carl-Erik Nilsson. 

Mentalhygienen i USA har bland annat behandlats av Gerald Grob i 

hans Mentally Illness and American Society, 1875-1940 (Princeton 1983). 

Om de som kallades "sinnesslöa", de utvecklingsstörda, finns det 

inte lika mycket skrivet. Mårten Söder har dock behandlat ämnet i sin 

Anstalter för utvecklingsstörda (Stockholm 1984). Även Jan Larsson har 

sneglat bakåt i sm Ar du inte riktigt klok? Om utvecklingsstörda människor 
och omsorger (Borås 1995). Medicinalrådet em. Karl Griinewald, som 

sedan 1960-talet gjort sig känd som en förkämpe för de utvecklings

störda, har tillsammans med Ann Bakk skrivit boken Nya Omsorgs

boken — en bok om människor med begåvningshandikapp (Uppsala 1991). 

Om tvångssteriliseringar kan man bland annat läsa i Gunnar Bro

bergs och Mattias Tydéns bok Oönskade ifolkhemmet (Värnamo 1991) 

och i Bosse Lindquists bok Förädlade svenskar (Falun 1991). Dessutom 

diskuterar etnologen Birgitta Svensson ämnet i sin bok om "tattare" 

Bortom all ära och redlighet (Stockholm 1993). 

Intelligenstest och tester för att kunna klassificera och ordna har 

bland annat diskuterats av Wendy Hollway som främst diskuterar tes

tens användning för att hitta rätt man till rätt plats. Också Nikolas 
Rose diskuterar intelligenstestens användning men ur ett normalitets-

perspektiv. Båda dessa författare har skrivit uppsatser om detta i 

Hultqvist & Petterssons Foucault— namnet på en modern vetenskaplig 

och filosofisk problematik (Stockholm 1995). Vad det gäller differentie
ringar och klassificeringar har detta bland annat diskuterats av den 

engelske forskaren Stanley Cohen i hans Visions of Social Control 
(Cambridge, England 1985). 

158 


