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Abstract 
The State Institution for Education of Feebleminded Girls was one of the two swedish 

educational institutions established under state management in the 1920s and came to be 

the starting point for further government operations for the mentally deficient. The 

purpose of this paper was to investigate the activities of the State Institution for 

Education of Feebleminded Girls, out of what needs the institution filled in Sweden’s 

care for the mentally deficient. The institution has tried to be understood from the view 

of eugenics and the perspective of children that was current during the 1900s first half. 

To fulfill the purpose of the study, the archives for the State Institution for Education of 

Feebleminded Girls was studied and analyzed with basis of previous research on 

Sweden’s care for the mentally deficient and the impact from eugenics and Sweden’s 

child perspective. 

The study shows that the State Institution for Education of Feebleminded Girls mostly 

existed to educate students and adapt them to the community, which the institution did 

by education, disciplinary interventions and sterilizations. It is found in the study that 

the institution didn’t have any regular care of individuals in any great extent, which is 

also consistent with what previous research have reported concerning Sweden’s care for 

the mentally deficient. The study further shows that the State Institution for Education 

of Feebleminded Girls was largely coloured by the perception of mentally deficient as a 

threat to society. It appears that the institution primarily focused upon the interests of 

society and therefore often reduced the individual's interests and autonomy. 
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1. Inledning 
Sinnesslöhet utvecklades som ett konkret begrepp i början av 1900-talet.

1
 Anstalter för 

sinnesslöa började emellertid etableras redan under slutet av 1800-talet, vilket skedde i 

snabb takt och innebar att samtliga landsting i Sverige hade en sinnesslöanstalt redan i 

början av 1900-talet.
2
 Under första hälften av 1900-talet började även statliga 

verksamheter upprättas för sinnesslöa som ansågs vara vanartiga.
3
 De första statliga 

verksamheter som utvecklades var två uppfostringsanstalter för flickor respektive 

pojkar.
4
  

Det har gjorts ett flertal undersökningar kring Sveriges behandling av sinnesslöa och de 

sinnesslöanstalter som upprättades inom 1900-talets sinnesslövård. Dessa har emellertid 

i begränsad utsträckning behandlat de statliga verksamheterna inom sinnesslövården 

och det har inte gjorts någon större studie på de statliga uppfostringsanstalter som var de 

första att upprättas i statlig regi. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förhållandena såg ut för de flickor som var 

intagna på Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor mellan 1924-1968 och att 

sätta denna information i relation till 1900-talets syn på arvsanlag och barn. 

 

1.1.1 Frågeställningar  

Vilket behov fyllde Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor inom 

sinnesslövården? 

 

Hur såg verksamheten ut på Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor? 

 

Hur kan verksamheten förstås utifrån den syn på rashygienism och barnperspektivet 

som fanns under 1900-talets första hälft? 

 

1.2 Källmaterial 
För att uppfylla uppsatsens syfte har Örebro läns landstings arkiv använts, där 

handlingarna för Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor förvaras. De 

handlingar som är aktuella för undersökningen är patientjournaler, 

verksamhetsberättelser, inkomna skrivelser, elevmatrik samt dokumentation över 

disciplinära åtgärder. För att få en bild av hur verksamheten såg ut gällande antal elever, 

sysselsättning och behandling kommer främst anstaltens verksamhetsberättelser att 

användas då dessa är anstaltens egen sammanfattning av verksamheten. 

 

2. Metod 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Studien har använt både en kvalitativ och en kvantitativ metod på grund av 

källmaterialets utseende. Då studien syftar till att undersöka verksamheten för Statens 

uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor krävs en överblick av anstalten. Detta gjorde 

det nödvändigt att sammanställa olika typer av statistik för att ge en uppfattning om 

faktorer såsom exempelvis anstaltens antal intagna elever, uppdelningen av disciplinära 

                                            
1 Engwall, 2000, s. 41 
2 Larsson och Hasselqvist, 1995, s. 42-43 
3 Larsson och Hasselqvist, 1995, s. 47 
4 Hansson, 2007, s. 41-42 
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åtgärder och vad som troddes vara orsaken till elevers problematik. För att kunna ge en 

sådan överblick har således kvantitativa metoder använts och en del av materialet har 

följaktligen sammanställts i siffror och tabeller. En kvalitativ metod har i övrigt använts 

vid läsandet och tolkandet av material såsom elevjournaler, personliga brev och 

anstaltens personals beskrivningar av verksamheten.  

2.2 Avgränsningar och etiska överväganden 

Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor var verksam 1924-1968, varpå 

anstalten sedan omstrukturerades och den tidigare verksamheten upphörde. På grund av 

sekretessen som går 70 år tillbaka i tiden kommer främst perioden 1924-1943 

undersökas, vad gäller patientjournaler och skrivelser gällande enskilda individer. 

Materialet efter 1943 är belagt under sträng sekretess på grund av det känsliga ämnet 

och uppgifterna måste följaktligen behandlas med största försiktighet. Det material som 

hämtats från dokument daterade efter 1943 har således noga avidentifierats för att det 

inte ska gå att härleda informationen till specifika individer. Material från 

patientjournalerna efter 1943 har vidare använts sparsamt för att skydda de tidigare 

intagna individernas integritet och rätt till skyddad information. Även det material som 

hämtats gällande enskilda individer innan 1943 har behandlats med försiktighet och 

samtliga individer har avidentifierats. I citat som använts i uppsatsen avidentifieras 

samtliga personer således med en bokstav, vilket även görs med städer. De enda 

personerna som anges med namn är föreståndarinnorna för Statens uppfostringsanstalt 

för sinnesslöa flickor.  

Det övriga materialet som används i uppsatsen, verksamhetsberättelserna och liknande 

allmänna handlingar, kommer att studeras mellan år 1924-1968, då dessa inte berör 

enskilda individer och således inte gäller under sekretessen.  

2.3 Hur materialet bearbetats 

När materialet bearbetats har dels sammanställningar gjorts med tabeller och dels har 

tolkningar gjorts av det skrivna materialet i källorna. I tabeller och andra 

sammanställningar av siffror har anteckningar förts utifrån vad källmaterialet visar och 

antal har sedan räknats ihop utefter det material som finns tillgängligt. Gällande det 

skrivna materialet, såsom brev och elevjournaler, har i möjligaste mån citat använts för 

att exemplifiera vad källmaterialet visar. Det kan emellertid inte undvikas att ett visst 

mått av tolkning har skett, då det är omöjligt att framställa allt material helt objektivt 

eftersom att mina egna förförståelser omedvetet kan inverka i mina val av vad som 

ansetts mest framträdande eller centralt i en text. 

I studien bör även beaktas att en stor del av det material som använts är skrivet av 

personal från anstalten eller andra verksamheter, vilket kan innebära en risk för att inte 

alla uppgifter är helt korrekta, då det kan ha funnits anledningar att förvränga eller 

exkludera vissa uppgifter. Det kan givetvis även ha begåtts misstag vid anstaltens egna 

sammanställningar av de intagna. Detta gäller såklart även vid dokument författade av 

privatpersoner, vilket också förekommer i studien, då även dessa kan skrivas med ett 

visst syfte eller utifrån felaktiga föreställningar. 

Tilläggas bör även att i hanterandet av citat har vissa ändringar gjorts för att infoga 

tillägg som skrivits för hand i anteckningarna från källmaterialet som annars oftast 

skrivits med skrivmaskin. Ibland kan även tillägg ha skrivits mellan raderna med 

skrivmaskinen och detta har jag tolkat som att syftet var att dessa skulle stå med i 

meningen. Det är såklart omöjligt att veta om dessa tillägg verkligen skrivits av 

författaren till dokumentet, men i bearbetandet av citaten har jag utgått ifrån att tilläggen 

är gjorda av författaren till det dokument som citatet tagits ifrån. Vid ett citat har jag 
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också tillfogat en kommentar inom hakparentes för att förklara vad dokumentet 

diskuterar, då detta inte framkommer i just det citatet som används.   

2.4 Bortfall 
Under den undersökta perioden mellan år 1924-1968 saknas i Örebro läns landstings 

arkiv verksamhetsberättelser från år 1956-1961, samt år 1963. Registreringar för 

verksamhetsberättelser för de aktuella åren tycks inte heller finnas registrerade i någon 

annan del av arkivmaterialet. Dessa år är därför inte med i undersökningen och skapar 

därmed ett bortfall under perioden 1956-1961, samt år 1963. När det i undersökningen 

refereras till sammanställningar under den tid anstalten varit verksam, avses sålunda 

perioden mellan 1924-1968 med undantag av detta bortfall. Det är således 37 år av 44 

som studeras i undersökningen gällande verksamhetsberättelserna. 

2.5 Benämning av anstalten 

Anstalten som studeras i uppsatsen går under flera namn.
5
 Vid verksamhetens start är 

benämningen Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor och detta namn behålls 

fram till 1949 då verksamheten istället kallas Statens skol- och yrkeshem i Vänersborg. 

I början av år 1965 förflyttas emellertid verksamheten till andra lokaler placerade i Laxå 

och således kallades skolan 1964-1965 för Statens skol- och yrkeshem i Vänersborg och 

Laxå. Efter att flytten genomförts ändrades namnet till Statens skol- och yrkeshem, 

Tidvedskolan, Laxå för att sedan endast kallas Tidvedskolan Laxå från och med 1966 

fram till verksamhetens nedläggning 1968.  

I denna studie kommer verksamheten att kallas för Statens uppfostringsanstalt för 

sinnesslöa flickor då jag på grund av sekretessen främst studerat den period som infaller 

före 1940-talet gällande dokumentation kring specifika individer. Studien ämnar 

emellertid ge en bild över hela verksamhetstiden.  

I beskrivandet av årtal i uppsatsen anges det årtal då verksamhetsåret på anstalten 

startade. Det första verksamhetsåret startade den 1 juli 1924 och verksamhetsåren löper 

därmed över två årtal. I uppsatsen kommer emellertid alltid det årtal då verksamhetsåret 

startade att anges.   

2.6 Benämning av de intagna 

Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor sågs på flera sätt som en skola för de 

intagna flickorna, snarare än en vårdanstalt. I journalernas beskrivning av varför 

flickorna är där anges antingen teoretisk eller praktiskt undervisning. Följaktligen kallas 

flickorna oftast för elever i anstaltens eget material. I uppsatsen kommer således de 

intagna flickorna att kallas elever stundtals, vilket beror på anstaltens egen inställning 

till sin verksamhet som en skola.
6
  

2.7 Benämning av sinnesslöa 

I denna studie kommer begreppet sinnesslöa att användas, då det är detta begrepp som 

används i källmaterialet från Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor och det är 

även detta begrepp som främst används i den till studien studerade litteraturen. Andra 

benämningar av denna grupp människor som använts under 1900-talet är bland annat 

psykiskt efterblivna, förståndshandikappade och psykiskt utvecklingsstörda. Idag skulle 

denna grupp förmodligen definieras i likhet med lagen LSS, Lag (1993:387) om stöd 

                                            
5 I det följande om anstaltens olika benämningar om inget annat anges: Örebro Läns Landstings arkiv. Tivedsskolans arkiv. 
Verksamhetsberättelser. 1924-1968. B1:1. 
6 ÖLLA. TsA. Verksamhetsberättelser. 1924-1968. B1:1 och ÖLLA. TsA. Elevakter. 
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och service till vissa funktionshindrade, som använder begreppen utvecklingsstörning 

eller begåvningsmässiga och psykiska funktionshinder.  

3. Tidigare forskning 
Det finns ett flertal studier kring Sveriges anstaltsvård av människor som ansågs 

sinnesslöa under 1900-talet och ämnet har studerats ur ett flertal olika vinklar. Dessa 

studier berör främst de anstalter som drevs i landstingens regi, men undersökningar har 

även gjorts på statliga anstalter, dock inte av statens uppfostringsanstalter för sinnesslöa 

pojkar respektive flickor. Nedan presenteras forskning som kan ge en förståelse för 

verksamheten i Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor, med utgångspunkt i 

vilka de sinnesslöa var, hur sinnesslöanstalterna såg ut och hur sinnesslöhet blev 

betraktat som ett hot mot samhället, samt hur rashygienismen och barnperspektivet 

påverkat sinnesslövårdens utveckling. 

3.1 De sinnesslöa 
Kristina Engwall som är docent i historia vid Örebro universitet, förklarar att 

sinnesslöhetsbegreppet utvecklades under början av 1900-talet och kom att präglas av 

en syn på sinnesslöa som ett hot mot samhället.
7
 Engwall understryker att begreppet 

sinnesslö inte är detsamma som den grupp som idag kallas utvecklingsstörd, då 

sinnesslöhetsbegreppet innefattar mycket mer.
8
 Enligt Judith Areschoug som är filosofie 

doktor vid Linköpings universitet, användes begreppet sinnesslö fram till 1950-talet, då 

det ersattes av begreppet psykiskt efterbliven som under 1900-talets senare del ersattes 

av bland annat utvecklingsstörda, förstånds- och begåvningshandikappade.
9
 

Maija Runcis som är docent vid Stockholms universitet menar att begreppet sinnesslö 

handlar om kulturella och sociala värderingar framför en faktisk medicinsk diagnos, då 

sinnesslöhet ur ett medicinskt perspektiv inte innebar en sjukdom. Sinnesslöhet 

bedömdes således främst utifrån individens sociala beteende och inte individens 

egenskaper.
10

 Enligt Sara Hansson som är doktorand vid Uppsala universitet, blev 

emellertid sinnesslöhet en egen diagnos under slutet av 1800-talet. Sinnesslöhet ansågs 

då vara något som individen föddes med eller kunde få under barndomen genom 

sjukdomar eller andra skador.
11

  

Areschoug förklarar att ärftligheten är en viktig komponent i förståelsen av 

diagnosticerandet av sinnesslöa. Detta då en grundläggande faktor som kom att prägla 

vården och undervisningen av sinnesslöa barn under 1900-talet, var att medicinen 

etablerade sig som vetenskap vid början av 1900-talet. Medicinens etablerande ledde till 

att sådant som tidigare ansetts vara moraliska brister, såsom anpassningssvårigheter och 

asocialitet, istället bedömdes vara diagnostiserbara brister hos individen vilket oftast 

kunde förklaras med ärftlighet. Denna inriktning kom senare att utvecklas i arvs- och 

rashygienism som utgick från tanken att om människor som var bärare av goda anlag 

fick många barn och människor som ansågs ha dåliga anlag inte fick några barn alls, 

skulle befolkningen på sikt kunna förbättras och få bättre förutsättningar.
12

  

Karl Grunewald som är professor och tidigare medicinalråd i Socialstyrelsen, förklarar 

att det fanns olika normer och avgränsningar för sinnesslöhet i olika länder, men att 

                                            
7 Engwall, Kristina. Asociala och imbecilla. Kvinnorna på Västra Mark 1931-1967. Örebro: Örebro universitet, 2000, s. 41 
8 Engwall, 2000, s. 38 
9 Areschoug, Judith. Det sinnesslöa skolbarnet: undervisning, tvång och medborgarskap 1925-1954. Linköping: Tema, Univ., 2000, 

s. 20 
10 Runcis, Maija. Steriliseringar i folkhemmet. Stockholm: Ordfront, 1998, s. 280 
11 Hansson, Sara. I den goda vården namn - Sinnesslövård i 1950-talets Sverige. Uppsala: Uppsala universitet, 2007, s. 12 
12 Areschoug, 2000, s. 68 
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diagnosen ofta angavs utefter intelligenskvoter.
13

 I likhet med detta menar Areschoug 

att intelligensmätningarna var en åtgärd som alltid vidtogs när det misstänktes att barn 

var sinnesslöa. Intelligenstesten blev en garanti vid fastställandet av barnets 

problematik. Dessa stod i relation till lärares bedömningar som inte ansågs vara fullt 

tillförlitliga då lärarna färgades av relationen till barnets föräldrar, lärarens övertro till 

barnets eftermognad och lärarens oförmåga att se efterblivenhetens olika grader. 

Intelligenstesterna framstod följaktligen som mer tillförlitliga och objektiva, gentemot 

lärarnas bedömningar.
14

  

Grunewald menar att det fanns en övertro till intelligensmätningarna och att 

intelligenskvoterna som framkom av dessa betraktades vara statiska. Detta innebar att 

en begåvningsnedsättning som fastställdes när individen var barn, fortfarande var 

gällande när han eller hon var vuxen.
15

 Areschoug påpekar emellertid att det i den 

professionella debatten uppmuntrades att vara kritisk till intelligenstesternas resultat, då 

dessa inte kunde vara helt tillförlitliga. I debatten påstods att det fanns flera faktorer 

som inte hade med intelligens att göra som ändock kunde avgöra testernas resultat, 

såsom uthållighet, intresse och barnets hälsa vid testtillfället. Ett annat argument för en 

kritisk inställning till intelligenstesten som uppkom i denna debatt var att testresultaten 

tenderade att vara olika vid olika testtillfällen, vilket gjorde det problematisk att tolka 

resultaten. Det fanns vidare kritik mot intelligenstesternas validitet, då det menades att 

testerna var konstruerade på ett sätt som gynnade en intelligens där den teoretiska 

kunskapen var mest framträdande.
16

  

Hansson menar att intelligensmätningarna användes som ett sätt att fastställa det man 

redan visste men understryker samtidigt att detta bedömningsverktyg var det högst 

värderade gällande rättfärdigt intagande av individer.
17

 

Engwall förklarar att synen på orsaker bakom sinnesslöhet utvecklades i mitten av 

1900-talet då även sociala faktorer blev centrala.
18

 I enlighet med detta menar 

Areschoug att det inom sinnesslövården fanns en bild av var sinnesslöhet fanns, vilket 

utgick från social ställning i samhället. Personer som kom från arbetarhem och 

bedömdes vara fattiga, blev därmed särskilt granskade. Det ansågs finnas ett samband 

mellan barns sinnesslöhet och familjens fattigdom, som gav en förklaring till varför 

vissa geografiska områden hade fler sinnesslöa barn än andra.
19

 Areschoug menar att 

detta tankesätt kan förklaras utifrån uppfattningen att faktorer såsom fattigdom 

betraktades vara en orsak till sinnesslöhet, vilket således gjorde social bakgrund till en 

viktig faktor i resonemang kring vart sinnesslöheten var störst gällande geografi och 

klasstillhörighet.
20

  

Grunewald menar att de människor som under 1900-talet ansågs vara utvecklingsstörda 

eller sinnesslöa möjligtvis inte skulle anses vara det idag, då exempelvis många 

människor som var socialt utslagna såsom alkoholister, kriminella och prostituerade 

kunde få diagnosen sinnesslö baserat på sin sociala utslagenhet.
21

 

                                            
13 Grunewald, Karl. Från idiot till medborgare. Stockholm: Gothia, 2008, s. 17 
14 Areschoug, 2000, s. 101-102 
15 Grunewald, 2008, s. 200 
16 Areschoug, 2000, s. 103-104 
17 Hansson, 2007, s. 140-141 
18 Engwall, 2000, s. 41-42 
19 Areschoug, 2000, s. 111 
20 Areschoug, 2000, s. 112 
21 Grunewald, 2008, s. 64 
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3.2 Sinnesslöanstalter 
Jan Larsson och Ulla Hasselqvist som undersökt behandlingen av utvecklingsstörda 

människor utifrån ett historiskt perspektiv, förklarar att anstalter för de sinnesslöa 

började etablerades under slutet av 1800-talet. Sinnesslövården utvecklades sedan 

snabbt och alla landsting i Sverige hade en sinnesslöanstalt 1916. Anstalterna gavs 

statsbidrag för att kunna upprätthålla och expandera verksamheten, vilket var 

ekonomiskt nödvändigt för att anstalterna skulle kunna hållas igång.
22 Larsson och 

Hasselqvist förklarar att staten under första hälften av 1900-talet även upprättade 

statliga verksamheter för sinnesslöa, med funktionen av uppfostringsanstalter och 

specialsjukhus för vanartiga sinnesslöa.
23

 Hansson menar att de statliga anstalterna för 

sinnesslövård fyllde behovet att ta hand om de som var ”ej bekväma” och inte kunde 

intas på andra verksamheter. Ur detta behov upprättades till en början två 

uppfostringsanstalter, den ena för pojkar och den andra för flickor. Dessa ansågs påvisa 

ett behov av omhändertagande av vanartiga sinnesslöa vilket ledde till att fler anstalter i 

statens regi öppnades.
24

  

Hansson förklarar att ansvaret för sinnesslövården låg på landstinget samt privata regier. 

Landstinget var huvudansvarig för de sinnesslöas utbildning och var även 

huvudansvarig för de sinnesslöa, med undantag för de som tillhörde den statliga 

vården.
25

  

Enligt Grunewald var Medicinalstyrelsen och Skolöverstyrelsen de två ämbetsverk som 

hade ansvar för omsorgen av utvecklingsstörda människor.
26

 Hansson förklarar att 

Medicinalstyrelsen var en myndighet som skulle inspektera och ha kontroll över 

sinnesslövården.
27

 Sinnesslövården styrdes av Medicinalstyrelsen fram till 1945.
28

 

Skolöverstyrelsen blev sedan inblandad i vården av sinnesslöa när skolplikten för 

bildbara sinnesslöa infördes år 1945. Detta orsakade flera problem då myndigheternas 

olika ansvarsområden gick in i varandra och det blev därmed osäkerheter kring vilken 

myndighet som hade beslutsrätt och vem den enskilde skulle vända sig till.
29

  

Areschoug menar att sinnesslövårdens vårdformer under första delen av 1900-talet 

främst var anstalter och internat. Externatskolorna, där barnen bodde i föräldrahemmet, 

utgjorde en minoritet under 1940-talet och det fanns endast ett fåtal skolor som inte var 

internat.
30

 Areschoug förklarar att detta bland annat berodde på att anstalterna inte bara 

hade i uppgift att undervisa barnen utan också att uppfostra och disciplinera.
31

 Barnens 

hemförhållanden kunde enligt Areschoug därmed inverka i beslutet om placering av 

barn på sinnesslöskolor som var verksamma på anstalter. Detta på grund av att anstalten 

skulle utgöra ett hem för barnet såväl som en plats för undervisning. Det kunde då vara 

avgörande hur barnets hemförhållanden såg ut, vilket även kunde vara överordnat 

                                            
22 Larsson, Jan & Hasselqvist, Ulla. Är du inte riktigt klok? Om utvecklingsstörda människor och omsorgernas historia. Göteborg: 

Göteborgs omsorgsenhet i samarbete med Mölndals museum, 1995, s. 42-43 
23 Larsson och Hasselqvist, 1995, s. 47 
24 Hansson, 2007, s. 41-42 
25 Hansson, 2007, s. 38 
26 Grunewald, 2008, s. 206 
27 Hansson, 2007, s. 53 
28 Grunewald, 2008, s. 20 
29 Hansson, 2007, s. 56 
30 Areschoug, 2000, s. 137 
31 Areschoug, 2000, s. 138-139 
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barnets intelligensnivå.
32

 Areschoug förklarar att föräldrarnas vilja att behålla sina barn i 

hemmet senare blev ett argument för att utöka externatverksamheten.
33

 

Areschoug menar att staten genom sinnesslöundervisning ansåg sig ha skapat en 

undervisning som var mer tillgänglig för de sinnesslöa barnen samtidigt som de inte 

störde undervisningen i folkskolan. Sinnesslöundervisningen skulle också förhindra att 

barnen blev asociala och istället blev socialt anpassade och livsdugliga. På detta sätt 

ansågs både individen och samhället gynnas.
34

 Liknande resonemang förs av Kerstin 

Liljedahl som är doktor vid Lunds universitet och som menar att sinnesslövården utgick 

från att sinnesslöa behövde både undervisning och uppfostran då det krävdes att de lärde 

sig för att återvända till livet och samhället. Det blev således av stor betydelse att de 

förutom teoretisk kunskap, fick uppfostran för att de senare skulle kunna föra sig i 

sociala sammanhang ute i samhället.
35

 

Larsson och Hasselqvist menar emellertid att människor som var intagna på 

sinnesslöanstalter kunde få vistas där hela livet, då det inom sinnesslövården fanns en 

inställning att vissa elever inte kunde släppas ut i samhället. Detta innebar att de kunde 

fortsätta att vara inskrivna på anstalterna under större delen av sitt liv.
36

 Areschoug 

förklarar att anstalter hade möjlighet att kvarhålla intagna barn mot föräldrarnas vilja, 

liksom intagning kunde ske mot föräldrarnas vilja.
37

 Hansson påpekar emellertid att 

individer och deras anhöriga eller förmyndare i viss mån kunde påverka vistelsen, då det 

finns flera registrerade fall där personer motsatt sig insatser, vilket lett till att åtgärden 

inte genomförts.
38

 

Anhörigas rättigheter var emellertid begränsade och reglerades av varje enskild anstalt. 

Grunewald förklarar exempelvis att besök av de intagnas föräldrar på skolhemmen 

kunde ske under helger, men att detta varierade från skola till skola. Barnens kontakt 

med föräldrar och anhöriga skedde annars via brev och dessa lämnades oftast över 

direkt till barnen men kunde vid vissa anstalter först läsas igenom av föreståndaren för 

anstalten. Brev från anhöriga till ansvariga för anstalter lär främst ha berört förfrågan 

om utskrivning och försök till att förhindra beslut om sterilisering. Ett mindre antal 

handlade om kritik för omhändertagandet av barnet, men flera berörde även tacksamhet 

för hjälpen.
39

  

Liljedahl har studerat kontakten mellan intagna och deras familjer och menar att hon i 

sin undersökning kunnat se att en utveckling skett gällande hur omfattande kontakten 

var beroende på när intagningen skett. Bland de intervjuade personerna i Liljedahls 

studie kunde urskiljas att de som fötts på 1910-talet eller tidigare ofta inte hade haft 

någon kontakt med familjen, medan de som var födda fram till 1920-talet hade tillåtits 

brevkontakt och slutligen fanns en tredje grupp som ofta var yngre och som hade haft 

både skriftlig och personlig kontakt.
40

 

Areschoug förklarar att det fanns olika utskrivningar från anstalterna, då de intagna 

kunde bli försöksutskrivna eller definitivt utskrivna. Vid försöksutskrivning 

övervakades den utskrivne fortfarande för att anstalten skulle kunna avgöra huruvida en 

                                            
32 Areschoug, 2000, s. 145 
33 Areschoug, 2000, s. 156 
34 Areschoug, 2000, s. 131 
35 Liljedahl, Kerstin. Handikapp och omvärld - hundra års pedagogik för ett livslångt lärande. Lund: Pedagogiska institutionen, 

Univ., 1993, s. 153-154 
36 Larsson och Hasselqvist, 1995, s. 44 
37 Areschoug, 2000, s. 227-228 
38 Hansson, 2007, s. 156 
39 Grunewald, 2008, s. 327 
40 Liljedahl, 1993, s. 116 
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återintagning var aktuell. Definitiv utskrivning kunde inte genomföras förrän vid 21 års 

ålder. Den inskrivne kunde emellertid själv begära utskrivning efter 18 års ålder och 

vårdnadshavare eller förmyndare kunde också begära utskrivning. Vid utskrivning var 

det grundläggande att den intagna inte längre skulle anses ha någon behållning av 

undervisningen och att det skulle finnas ett lämpligt hem för individen att skrivas ut 

till.
41

  

Areschoug förklarar att detta gällde till och med 1954 då det fastställdes att utskrivning 

skulle ske om individen inte längre tillhörde målgruppen och att samtliga intagna 

fortlöpande skulle övervägas för utskrivning. Intagna individer kunde då även begära 

sin egen utskrivning vid 16 års ålder, istället för vid 18 år.
42

 Areschoug menar 

emellertid att det fanns ytterligare faktorer som inverkade i utskrivningen. Det menades 

exempelvis att de intagna som utskrevs under puberteten ofta blev socialt 

missanpassade, moraliskt förfallna eller kriminella, varför det fanns anledning att vänta 

till de intagna passerat denna ålder.
43

 

Grunewald förklarar att internatformen av undervisningen för sinnesslöa inte 

kritiserades förrän efter andra världskriget. Eftersom uppfostran bedömdes vara lika 

viktig som undervisning ansågs barnen vara i behov av att få även uppfostran på 

anstalten, då föräldrarna ofta betraktades sakna den förmågan, vilket var ett viktigt 

argument för internatformen.
44

 

Areschoug menar att det i mitten av 1900-talet riktades skarp kritik i massmedia mot 

sinnesslöanstalter, främst gällande feldiagnosticeringar men även angående hur 

institutionaliseringen påverkade barnens utveckling.
45

 Även Hansson diskuterar detta 

och lyfter också fram den massmediala kritiken som framkom under 1950-talet.
46

 

Hansson menar att detta var upptakten till flera omfattande inspektioner av 

sinnesslöanstalterna och även en större inspektion av sinnesslövården som granskade 

verksamheten och huruvida intagningar som gjorts varit korrekta.
47

  

3.3 Ideologier i samhället 
Areschoug konstaterar att det fanns flera ideologier och vetenskapsområden som 

samverkade i utvecklingen av hur samhället såg på och behandlade personer med 

utvecklingsstörning under 1900-talet. Hon menar att insatserna legitimerades genom 

psykologiska, medicinska och pedagogiska vetenskapliga slutsatser och med dessa 

fördes en argumentation som utgick från att behandlingen av sinnesslöa både låg i den 

enskilda individens och samhällets intresse.
48

 

I denna studie kommer två inriktningar som påverkade sinnesslövården att diskuteras, 

rashygienism och barnperspektivet, vilka presenteras nedan. 

 
3.3.1 Rashygienismen 
Liljedahl förklarar att hygienismen utvecklades i slutet av 1800-talet och till en början 

handlade det om sunda hemmiljöer och renlighet. Denna tanke kom senare att även 

gälla den enskilde individen, på så sätt att renlighet också skulle gälla arvsmassan vilket 

                                            
41 Areschoug, 2000, s. 228 
42 Areschoug, 2000, s. 229 
43 Areschoug, 2000, s. 231 
44 Grunewald, 2008, s. 332 
45 Areschoug, 2000, s. 165 
46 Hansson, 2007, s. 71 
47 Hansson, 2007, s. 73 
48 Areschoug, 2000, s. 76 
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lade grunden för rashygienismen.
49

 I likhet med detta menar Runcis att hygienismen 

utgick ifrån ett allmänt skötsamt levnadssätt, som ledde till att fysisk och psykisk hälsa 

sågs som ett ideal för folkhemmet. Runcis menar att hygienismen skapade två grupper i 

samhället, där den ena bestod av de människor som ansågs skötsamma och som levde 

ett liv präglat av ansvar, anpassning och sexuell återhållsamhet, medan den andra 

gruppen var de människor som ansågs vara misskötsamma och kom från dåliga sociala 

miljöer, vilket innebar att de inte var lämpliga att ta hand om barn eller föra sina anlag 

vidare.
50

 

Hansson förklarar att sinnesslövården expanderade i början av 1900-talet under ständiga 

förändringar av motiven för anstalterna, där det rasbiologiska motivet framträdde 

tydligast. Den rasbiologiska diskursen gjorde att sinneslöhet sågs som en fara för 

samhället, vilket ledde till flera insatser för att förhindra sinnesslöhetens vidare 

spridning.
51

  

Runcis menar att rashygienismen fick stor utbredning på grund av samhällets intresse 

för folkhälsan. Med folkhälsan som målsättning kom individens intressen att prioriteras 

lägre än samhällets intressen, eftersom att det var den gemensamma befolkningen som 

var viktigast. Rashygienismen kom således att tillsammans med strävan efter folkhälsa 

att leda till att människors reproduktion underställdes medicinsk bevakning genom 

sterilisering. Detta var en utveckling som både läkare och politiker hade del i och 

förordade.
52

 Larsson och Hasselqvist menar att propagandan kring arvshygien bör 

förstås i relation till samhällets kamp mot fattigdom, då detta var en del av flera olika 

sociala reformer som avsåg att minska fattigdomen i Sverige.
53

  

Agneta Kanold som är doktorand vid Stockholms universitet, menar att synen på 

sinnesslöa som ett hot mot samhället grundades i läran om rashygien och ärftlighet, 

också kallad eugenik. Kanold förklarar vidare att eugeniken utvecklades ur social-

darwinistiska tankar om att de starkaste individerna överlever, vilket skapar en naturlig 

utrensning av bristfälliga individer. Arvets betydelse var fokus inom dessa tankar och 

eugeniken utgick ifrån att även sådant som alkoholism, kriminalitet, sedeslöshet och 

fattigdom var ärftliga faktorer.  Detta medförde att sinnesslöa bedömdes vara 

mindervärdiga och de ansågs därför behöva begränsas för att inte längre utgöra ett hot 

mot befolkningen.
54

  

Grunewald menar att den rashygieniska rörelsen inverkade på behandlingen av och 

synen på människor med utvecklingsstörning och hävdar att den rashygieniska rörelsen 

var en direkt orsak till att sinnesslöhet ansågs vara ärftligt. Detta i sin tur födde tanken 

om att vissa människor inte gick att behandla eftersom att ärftlighet medförde att 

sinnesslöheten fördes vidare till nästa generation, vilket ledde till att sinnesslöa låstes in 

på anstalter och steriliserades för att sinnesslöheten skulle kunna förhindras.
55

  

Grunewald förklarar att de ledande personerna inom sinnesslövården i Sverige hade god 

kännedom om den rashygienska rörelsen och detta sågs som ytterligare ett argument för 

                                            
49 Liljedahl, 1993, s. 62-63 
50 Runcis, 1998, s. 281 
51 Hansson, 2007, s. 13 
52 Runcis, 1998, s. 47 
53 Larsson och Hasselqvist, 1995, s. 50 
54 Kanold, Agneta. Vårdens ordningar - Tvångsvård av normöverträdare med bristande begåvning. Stockholm: Stockholms 
universitet, 2004, s. 70-71 
55 Grunewald, 2008, s. 21 
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anstaltsvård såväl som för sterilisering.
56

 Grunewald påpekar att den rashygieniska 

diskussionen kring steriliseringar främst var inriktad på sinnesslöa.
57

 

3.3.2 Barnperspektivet 

Enligt Runcis gick barnavården från att vara privat till att bli ett offentligt ansvar under 

början av 1900-talet. Detta ledde till ett större fokus på barnen i samhället och 

barnavårdsnämnder började granska barns hemförhållanden, oftast utifrån moderns 

förmåga till omsorg.
58

 Runcis menar att barnet under 1900-talet började ses som en 

samhällsekonomisk investering, och barnets välmående och uppfostran blev därmed av 

relevans för hela samhället.
59

  

Areschoug menar att det fanns ett ökat intresse för barnets bästa under 1900-talet, vilket 

blev en viktig faktor i omhändertagandet av sinnesslöa barn. Detta resulterade i att 

främst barn från fattiga familjer blev granskade på ett annat sätt än tidigare. Situationen 

för barn från fattiga familjer överensstämde sällan med den bild av en bra barndom som 

målades upp i borgerliga hem, vilket resulterade i att dessa barn ansågs vara i behov av 

hjälp och därmed ökade samhällets intresse för bland annat anstaltsvård och arbetshem. 

Det nya barndomsidealet var förenat med en moralisk kris för landets befolkning. Om 

uppfostran av barnen kunde förbättras skulle dessa i framtiden bli bättre medborgare i 

samhället, vilket således låg i nationens intresse. Detta ledde till att barnens familjer inte 

bedömdes vara lämpliga att på egen hand uppfostra den nya generationen i samhället. 

Barnen erbjöds därför en annan typ av hem i och med olika institutioner för barnavård 

och barnuppfostran. I början av 1900-talet fanns ett stort förtroende för dessa 

institutioners förmåga och möjligheter att vårda barn.
60

  

Liknande resonemang förs av Engwall som menar att det inom sinnesslövården fram till 

1940-talet fanns ett propagerande för att sinnesslöa barn skulle tas från sina hem för att 

kunna få en riktig uppfostran, vilket inte kunde erbjudas i hemmet som ofta ansågs ha 

dåligt inflytande.
61

 Runcis förklarar att samhällets motiv till att separera barn från sina 

föräldrar under 1900-talet har varit att tillgodose barnens gynnsamma utveckling, 

genom att ge barnen skydd och vård.
62

 Runcis menar att det emellertid är problematiskt 

att dessa insatser gjorts för barnets bästa utifrån tolkningar av barnavårdande 

myndigheter, medan barnen själva haft liten talan i frågan om sitt eget bästa.
63

 

Areschoug påpekar att det inte endast var sinnesslöa barn som kom att uppmärksammas 

under början av 1900-talet. Det fanns ett intresse för barn i allmänhet vilket kom att leda 

till flera olika åtgärder, där vården och utbildningen av sinnesslöa barn var en av 

dessa.
64

  

3.3 Hotet mot samhället 
Grunewald menar att de så kallade obildbara barnen kom att bli ett samhällsproblem vid 

sekelskiftet, vilket var början till ett mer organiserat omhändertagande av dem. I och 

med 1920-talets intelligenstester sågs ett mönster bland många människor som var 

socialt utslagna på olika sätt och slutsatsen blev att de var sinnesslöa. Då det även 

hävdades att sinnesslöa tog varje tillfälle att föröka sig och på så sätt vidare sprida 

                                            
56 Grunewald, 2008, s. 80 
57 Grunewald, 2008, s. 109 
58 Runcis, Maija. Makten över barnen. Tvångsomhändertaganden av barn i Sverige 1928-1968. Stockholm: Bokförlaget Atlas, 

2007, s. 39-40 
59 Runcis, 2007, s. 242 
60 Areschoug, 2000, s. 64-66 
61 Engwall, 2000, s. 41 
62 Runcis, 2007, s. 12 
63 Runcis, 2007, s. 37 
64 Areschoug, 2000, s. 67 
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sinnesslöheten till nya barn, började sinnesslöa människor betraktas som potentiellt 

farliga för samhället, vilket gjorde omhändertagande och förvaring av dessa personer till 

en viktig uppgift.
65

 Grunewald förklarar att de första motionerna i riksdagen gällande 

omhändertagande av vanartade sinnesslöa år 1916, kungjorde att samhället borde verka 

för att förhindra att dessa människor födde mindervärdiga avkommor. Det ansågs att 

staten hade ett ansvar att ta hand om de sinnesslöa för att undvika denna risk.
66

 Larsson 

och Hasselqvist förklarar att ett folkbildningsprogram startades i Sverige under 1920-

talet, vars syfte var att informera befolkningen om att det låg i den enskilde individens 

eget intresse att så kallade mindervärdiga avkommor inte föddes. På så sätt skulle även 

samhällsekonomin gynnas. Detta var en tanke som var införlivad hos många svenskar, 

oavsett vilket politiskt parti de tillhörde.
67

 

Kanold menar att samhällets tankar kring ärftlighet, risker och vanart var starka 

argument för långvarigt och även livslångt omhändertagande av sinnesslöa människor 

på slutna anstalter.
68

 Hansson påpekar att bilden av sinnesslöa som farliga för samhället, 

vilket hon menar var väl förankrat även hos politiker, bidrog till att allt fler 

sinnesslöanstalter öppnades mellan 1920-talet och 1940-talet.
69

 Enligt Larsson och 

Hasselqvist fungerade sinnesslöanstalterna som en moralisk skyddsmur gentemot 

samhället, då dessa förvarade de sinnesslöa som ansågs vara en fara för samhället.
70

  

Grunewald förklarar att staten fokuserade på de lindrigt sinnesslöa då dessa utgjorde en 

risk att föröka sig och då sprida sin sinnesslöhet vidare. De måttligt och svårt sinnesslöa 

var inte föremål för lika stort engagemang då de inte utgjorde en risk för att vidareföra 

sina anlag till nya barn, på grund av sina omfattande funktionshinder och infertilitet. I 

och med tyngdpunkten på att sinnesslöa var asociala och potentiellt skadliga för 

samhället förändrades samhällets syn på dem och istället för att känna medlidande växte 

sig en allmän känsla av fruktan och avståndstagande.
71

 För att skydda befolkningen 

utvecklades enligt Grunewald tre omfattande insatser som skulle begränsa vidare 

spridning av sinnesslöhet. Dessa insatser var anstaltsvård, sterilisering och 

äktenskapshinder.
72

  

Grunewald menar att lagen om äktenskapshinder för sinnessjuka, sinnesslöa och 

epileptiker som kom 1915, var en direkt konsekvens av den rashygienska rörelsen. 

Detta var även den första insats som staten gjorde för att begränsa dessa gruppers antal. 

Lagen innebar äktenskapsförbud för dessa grupper, men från år 1935 kunde epileptiker 

få dispens från denna lag om de godtog sterilisering, vilket även kom att gälla 

sinnessjuka och sinnesslöa år 1945.
73

 Engwall förklarar att tanken bakom 

äktenskapsförbudet var att reproduktion var något som förekom inom äktenskapet. 

Genom att då inskränka på sinnesslöas rättigheter att gifta sig skulle inte heller 

sinnesslöa människor kunna föda fram barn och därmed ansågs sinnesslöheten i landet 

kunna minskas.
74

  

Grunewald förklarar att den rashygienska rörelsen utvecklade tanken på att en individ 

som var mindervärdig gällande sina arvsanlag inte kunde förändras ens med de bästa 

                                            
65 Grunewald, 2008, s. 63-64 
66 Grunewald, 2008, s. 66 
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68 Kanold, 2004, s. 72 
69 Hansson, 2007, s. 42 
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sociala insatserna, då arvsanlaget ändå förblir detsamma. Detta ledde till tanken att vissa 

individer istället bör rensas bort för att inte sprida sitt arvsanlag vidare. Utifrån denna 

utgångspunkt öppnade Statens Institut för Rasbiologi sin verksamhet i Uppsala år 1922. 

En viktig punkt i deras arbete blev vetskapen om att en individ kan bära på anlag för 

ärftliga sjukdomar eller defekter utan att själv vara sjuk. Detta ledde till att lagen om 

sterilisering även behandlade sociala skäl för att kunna sterilisera människor som inte 

ansågs kunna ta hand om och uppfostra sina barn.
75

 

Grunewald förklarar att tanken på ärftligheten hos sinnesslöa var mest markant i början 

av 1900-talet och att den minskade under 1930-talet, då det menades att ärftligheten inte 

behövde vara det primära i motivering till steriliseringar, istället kunde de sociala skälen 

utgöra det primära argumentet.
76

 Under 1940-talet utvecklades ytterligare ett skäl till 

sterilisering. Utöver ärftlighet och sociala skäl tillkom då den medicinska faktorn. 

Medicinska skäl kunde anges om den gravida kvinnans hälsa riskerades eller vid önskan 

om abort, då sterilisering kunde praktiseras eller krävas.
77

 

Larsson och Hasselqvist menar att sinnesslöanstalterna fick anvisningar från 

medicinalstyrelsen gällande hur steriliseringar skulle hanteras. I dessa anvisningar 

framkommer att om individen inte samtycker till sterilisering ska det inte tas någon 

hänsyn till detta. Larsson och Hasselqvist menar emellertid att det rådde en osäkerhet 

hos läkare gällande steriliseringar, vilket gjorde att det genomfördes ett litet antal 

steriliserande operationer under 1930-talet. 1941 kom det emellertid en lag som 

fastställde att samhället hade rätt att sterilisera individer som ansågs uppvisa ett asocialt 

levnadssätt och därmed inte skulle vara lämpliga att ha hand om barn. I och med detta 

blev medicinalstyrelsen ansvarig för att besluta om steriliseringar.
78

 Medicinalstyrelsen 

var den myndighet som gav tillstånd till steriliserande operationer, både enligt 1934 och 

1941 års lag.
79

  

Tre steriliseringslagar utfördes i Sverige under 1900-talet. Den första steriliseringslagen 

kom 1934 och utgick ifrån att om individen bedömdes vara oförmögen att förstå 

innebörden av sterilisering, kunde sådan godkännas utan individens samtycke.
80

 I likhet 

med detta påpekar Areschoug att individens vägran till sterilisering inte utgjorde ett 

hinder för att genomföra steriliserande operation.
81

 

Enligt 1941 års steriliseringslag kunde sterilisering genomföras utifrån tre olika 

faktorer, medicinsk indikation, eugenisk indikation eller social indikation. Medicinsk 

indikation var aktuell om individen led av en sjukdom eller annan svaghet som kunde 

innebära att graviditet utgjorde en fara för individen. Eugenisk indikation var aktuell om 

individen kunde antas genom sina arvsanlag överföra sinnessjukdom, sinnesslöhet, 

svåra sjukdomar eller annat lyte till sina barn. Social indikation var slutligen aktuell om 

individen ansågs vara uppenbart olämplig att ta hand om barn på grund av ett asocialt 

levnadssätt, sinnesjukdom, sinnesslöhet eller annan problematik.
82

  

År 1976 kom den tredje steriliseringslagen som fastslog att steriliserande operation 

endast får genomföras om den sker på individens egen begäran.
83

 

                                            
75 Grunewald, 2008, s. 81 
76 Grunewald, 2008, s. 102 
77 Grunewald, 2008, s. 113 
78 Larsson och Hasselqvist, 1995, s. 51-52 
79 SOU 2000:20. Steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975 : historisk belysning, kartläggning, intervjuer: slutbetänkande/av 1997 
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Mellan år 1935-1975 beräknas antalet rapporterade steriliseringar vara cirka 63 000 i 

Sverige. Av dessa anses cirka 4 000 vara omöjliga att klassificera utifrån tvång eller 

frivillighet. Frivilliga steriliserande operationer beräknas vara cirka 31 000, vilka 

huvudsakligen förekom efter 1955. Steriliseringar som skett med indikationer på 

övertalning eller påtryck beräknas vara cirka 6 000. Tvångssteriliseringar eller 

steriliseringar som anses ha skett under tvångsliknande förhållanden beräknas vara cirka 

21 000, vilket främst skedde mellan 1935-1955.
84

 Grunewald uppger andra siffror då 

han menar att det totalt steriliserades cirka 64 600 människor under tiden för de första 

svenska steriliseringslagarna. Han menar att 13 600 av dessa var sinnesslöa.
85

 Larsson 

och Hasselqvist uppger att 13 000 människor steriliserades mellan 1940 och 1960 med 

hänvisning till arvshygieniska skäl.
86

 De steriliseringar som skedde utifrån 

rashygieniska motiv skedde främst under 1940-talet.
87

 Kanold förklarar att av det totala 

antalet steriliseringar som genomfördes, skedde de flesta under 1940-talet. Enligt 

Kanold skedde steriliseringarna i ett antal som kan kallas massterilisering.
88

 

Av antalet steriliserade individer var en tydlig majoritet kvinnor, då 93 % av 

steriliseringarna genomfördes på kvinnor.
89

 Gunnar Broberg och Mattias Tydén som är 

professor i idé- och lärdomshistoria respektive docent i historia, menar att en anledning 

till överrepresentationen av kvinnor i antalet steriliseringar som genomfördes i Sverige 

mellan 1935-1975, är att ett stort antal steriliseringar som genomfördes under 1940- och 

1950-talet skedde i samband med abortoperationer. Detta berodde på 1938 års abortlag 

som sa att om en kvinna skulle genomföra abort på grund av risk för ärftliga sjukdomar, 

skulle sterilisering ske samtidigt. Detta för att det annars fanns en risk att kvinnan skulle 

abortera fler foster på grund av ärftliga sjukdomar, vilket ansågs vara stötande. Kvinnan 

var därmed tvungen genomföra en abort och en sterilisering för att kunna genomföra en 

abort överhuvudtaget. Det kan antas att abort och steriliserande operation inte alltid 

skedde med samtycke av kvinnan i fråga och att läkare och kuratorer ofta var 

inblandade i övertalning av kvinnan, för att förmå henne att ansöka om både 

sterilisering och abort.
90

  

En annan anledning till överrepresentationen av kvinnor i antalet steriliseringar ges av 

Runcis som understryker att det främst var kvinnorna som kom i fokus vid diskussioner 

om sexualitet och det var den kvinnliga sexualiteten som ansågs vara okontrollerad och 

därmed en samhällsfara. Runcis menar att steriliseringar därför kan ses som samhällets 

sätt att korrigera den kvinnliga sexualiteten då ett utsvävande sexuellt beteende 

bedömdes vara en vanart som skapade negativa effekter i samhället.
91

  

Areschoug menar att sterilisering ofta var en viktig komponent vid utskrivningar. 

Sterilisering var inte lagstadgat som ett villkor för utskrivning men däremot stod det i 

lagen att det var anstaltsföreståndarens och läkarens skyldighet att ansöka om tillstånd 

hos Medicinalstyrelsen för sterilisering om detta bedömdes vara påkallat.
92

 Liknande 

resonemang förs av Kanold som menar att sterilisering visserligen inte var ett formellt 

                                            
84 SOU 2000:20, s. 32-33 
85 Grunewald, 2008, s. 115 
86 Larsson och Hasselqvist, 1995, s. 53 
87 SOU 2000:20, s. 17 
88 Kanold, 2004, s. 77 
89 SOU 2000:20, s. 16 
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1991, s. 137-138 
91 Runcis, 1998, s. 280 
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krav men ändå kunde användas som villkor för utskrivning och permissioner.
93

  

Enligt Engwall var steriliseringar delvis ett sätt att förhindra graviditeter men också en 

metod för att behandla de sinnesslöa. Steriliserande operationer kunde jämställas med 

andra behandlingar såsom vattenterapi eller insulinbehandling och ansågs vara ett 

botemedel för de sinnesslöas sociala och psykiska problem, vilket gjorde att de kunde 

återvända till samhället.
94 

Enligt Areschoug blev steriliseringsfrågan under 1950-talet mindre debatterad av två 

olika orsaker. Den ena är att synen på rasbiologi och det ärftliga i sinnesslöhet blev 

nedtonat och inte längre nämnt i officiella sammanhang och den andra är att frågan 

kring rättsäkerhet för människor med utvecklingsstörning blev framstående i den 

professionella debatten, vilket förhindrade övergrepp och utvecklade vården av 

sinnesslöa.
95

   

 

4. Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor:  

kort historisk överblick 
Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor öppnade sin verksamhet år 1924 med 

staten som uppdragsgivare. Syftet var att ta emot vanartiga, sinnesslöa flickor som inte 

kunde hanteras på andra anstalter och erbjuda dem uppfostran, undervisning och vård.
96

 

Grunewald och Thomas Olsson (medförfattare och fotograf) förklarar att det inte var 

tillåtet att ta emot vanartiga barn som var olämpliga för samlivet på anstalter, vilket 

innebar stora problem de första decennierna av 1900-talet då man inte visste var dessa 

barn skulle placeras.
97

 Engwall menar att Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa 

flickor blev en sista anhalt för de sinnesslöa flickor som ansågs för vanartade för att 

omhändertas på annan anstalt.
98

 

Areschoug förklarar att det lades fram förslag om upprättande av uppfostringsanstalter 

för vanartade sinnesslöa år 1921, vilket ledde till ett riksdagsbeslut om att öppna en 

uppfostringsanstalt för sinnesslöa vanartiga pojkar i Salbohed och en uppfostringsanstalt 

för sinnesslöa vanartiga flickor i Vänersborg
99

. Grunewald menar att det var de 

individer som ansågs vara till skada för samlivet på de skolhem som de vistades på, som 

skulle prioriteras för intagning på uppfostringsanstalterna.
100

 Grunewald och Olsson 

förklarar vidare att elever på andra skolhem kunde hotas med att sändas till dessa 

uppfostringsanstalter om de inte uppförde sig väl.
101

  

Uppfostringsanstalten för flickor var verksam i Vänersborg fram till år 1965, då 

verksamheten flyttade till Laxå.
102

 Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor 

lades sedan ned 1968 och verksamheten kom istället att kallas Tidvedsskolan, vilket var 

en särskola för utvecklingsstörda flickor med beteendestörningar. Statens 

uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor hörde till statens regi medan Tivedsskolan 

organisatoriskt hörde till Örebro läns landstings regi. Tivedsskolan lades ned år 1981.
103

 

                                            
93 Kanold, 2004, s. 77 
94 Engwall, 2000, s. 192 
95 Areschoug, 2000, s. 238 
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5. Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor  

5.1 Målgruppen 

Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor var ett statligt styrt skolhem som 

behandlade vanartiga sinnesslöa flickor.
104

 Begreppet sinnesslö omfattade de människor 

som inte bedömdes befinna sig på den utvecklingsnivå de borde utefter deras ålder och 

de ansågs således inte uppnå normalbegåvning. Sinnesslöa kom senare att kallas 

psykiskt efterblivna och psykiskt utvecklingsstörda.
105

   

Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor sammanfattade varje år sin verksamhet 

i verksamhetsberättelser där anstaltens uppdrag inledningsvis beskrevs, i vilket 

anstaltens målgrupp framkommer. Uppdraget formulerades enligt följande. 

 

”Anstaltens ändamål är att meddela uppfostran, undervisning och vård åt sådana 

sinnesslöa, minderåriga flickor, vilka äro eller varit intagna i statsunderstödd 

uppfostringsanstalt för sinnesslöa eller fallandesjuka, men av vederbörande läkare eller 

inspektör förklarats vara olämpliga för samlivet i sådan anstalt, så ock sinnesslöa 

minderåriga flickor, vilka äro eller varit intagna i skyddshem, som avses i lagen den 13 

juni 1902 angående uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade barn 

eller i allmän uppfostringsanstalt.”
106

 

 

Följande tillägg har bifogats jämte ändamålsbeskrivningen. 

 

”Även må enligt nådiga brevet den 9 november 1922, där så finnes utan skada för 

verksamheten vid anstalten kunna ske, där tills vidare intagas till vuxen ålder kommen 

kvinnlig sinnesslö, ehuru hon icke är eller varit intagen å anstalt som ovan säges, men 

till följd av vanart icke lämpligen kan omhändertagas annorstädes än å anstalt för 

vanartade sinnesslöa.”
107

 

Denna beskrivning av syftet med anstalten kvarstod fram till 1940 då 

ändamålsbeskrivningen förändrades till en mer kortfattat variant. 

 

”Uppfostringsanstaltens ändamål är att meddela uppfostran, undervisning och vård åt 

sinnesslöa flickor i enlighet med bestämmelserna i Kungl. Maj:ts reglemente för statens 

uppfostringsanstalter för sinnesslöa, givet den 7 juni 1940.”
108

 

Detta kvarstod fram till de sista åren av verksamheten då ovanstående 

ändamålsbeskrivning fanns kvar, men begreppet sinnesslöa hade ändrats till psykiskt 

efterblivna. Begreppet psykiskt efterbliven uppkom i lagtexten år 1954 och berörde 

människor som utifrån psykologiska, pedagogiska och sociala kriterier inte ansågs 

uppnå normalbegåvning.
109

  

 

Totalt intog Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor under dessa premisser 371 

flickor mellan åren 1924-1968 för uppfostran, undervisning och vård.  

I verksamhetsberättelserna från anstalten angavs även varje år genomsnittsåldern för de 
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intagna flickorna. Den totala genomsnittsåldern för flickorna utifrån dessa uppgifter var 

17,9 år. Den högsta genomsnittliga åldern under den tid anstalten varit verksam var 22 

år och den lägsta genomsnittliga åldern som finns registrerad var 15 år.  

Det fanns emellertid undantag och det rådde tidvis stora skillnader i ålder på de intagna. 

I verksamhetsberättelserna för anstalten angavs förutom genomsnittsålder, även åldern 

på den äldsta och yngsta flickan som varit intagen under året. Under hela 

verksamhetstiden var den äldsta eleven som varit intagen 42 år gammal och den yngsta 

flickan som varit intagen var åtta år gammal. De undantag som fanns påverkade givetvis 

den genomsnittliga åldern. När exempelvis den kvinnan som var 42 år gammal var 

intagen, blev genomsnittsåldern för de åren betydligt högre än om hon inte varit intagen. 

Den intagna kvinnan som var 42 år tycks vidare vara ett undantag utifrån den 

genomsnittliga siffran av åldrarna på de äldsta intagna som var 26,8 år. De flickor som 

anges vara yngst var också generellt sett äldre än den åttaåriga flickan som anges vara 

yngst under perioden 1924-1968, då den genomsnittliga åldern för de yngsta var 11,6 

år.
110

  

Ett av kraven för intagning på Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor var att 

flickorna skulle ha varit intagna på anstalt sedan tidigare.
111

 Det gjordes dock stundtals 

undantag, vilket kan läsas i ändamålsbeskrivningen ovan. Areschoug menar att detta 

ledde till att de flesta flickor som intogs var relativt gamla vid intagningen.
112

 Då 

genomsnittsåldern för de intagna var 17,9 år kan beteckningen gamla låta missvisande, 

men ur perspektivet att verksamheten vände sig till barn, minderåriga flickor, är 

genomsnittsåldern trots allt relativt hög. 

5.2 Intagningsprocess 

Utefter de skrivelser som finns att tillgå i materialet kring Statens uppfostringsanstalt 

för sinnesslöa flickor tycks det vara anstaltens styrelse som bestämde huruvida en 

individ skulle bli intagen på anstalten eller inte.
113

 Grunewald förklarar att inskrivning 

på anstalter för sinnesslöa generellt sett genomfördes utefter föreståndarens beslut och 

utan den enskildes eller dennes anhörigas medgivande. Formella regler för in- och 

utskrivning från anstalter infördes inte förrän 1954.
114

 

Förfrågan om att en individ skulle bli intagen på anstalten ställdes ofta från andra 

institutioner för sinnesslöa. Det förekom även förfrågningar från föräldrar om intagande, 

vilket då ofta skedde i samband med en annan verksamhets förfrågan, som då hänvisade 

till föräldrarnas godkännande.
115

  

Ofta var individens hemstads barnavårdsnämnd eller fattigvårdsstyrelse involverade i 

förfrågan och dessa kunde själva skriva till Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa 

flickor för att påtala att behov fanns av intagning.
116

 Detta kan exemplifieras med 

följande brev från en flickas hemstads barnavårdsnämnd till föreståndarinnan för 

anstalten. Flickan som det gäller anges vara i behov av något utöver de vanliga 

uppfostringsanstalterna och barnavårdsnämnden anser därmed att Statens 

uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor är ett passande alternativ. 

”Flickans våldsamhet och erotiska läggning gör tanken på vård i enskilt hem eller 

tillsammans med andra välartade barn motbjudande. Då härtill kommer, att hon 
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knappast kan anses tillgänglig för uppfostran i annan mening än en viss disciplinering, 

synes det icke ens ändamålsenligt att hänvisa henne till vanlig uppfostringsanstalt.”
117

 

 

Det framkommer således att intagning på anstalten kunde ses som ett sista alternativ för 

de individer som inte kunde hanteras i andra verksamheter för sinnesslöa. Detta 

bekräftas hos Areschoug som menar att statens uppfostringsanstalter för pojkar och 

flickor skulle motta de barn som inte ansågs vara lämpliga att vårda på vanliga 

sinnesslöanstalter. Detta kunde bland annat innebära att de hade häftigt lynne, 

rymningstendenser, stöldbegär eller att de ansågs vara sexuellt opålitliga.
118

  

 

Det är otydligt huruvida Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor krävde olika 

intyg på exempelvis beteenden eller diagnoser för att skriva in en flicka i sin 

verksamhet. Inte sällan skickades olika former av intyg med från den som ställde 

förfrågan om intagning. Intygen gällde ofta att flickan hade befunnits sinnesslö av 

någon form av läkare. Intyg var även ofta utfärdade av skollärarinnor som berörde hur 

personen presterat i skolämnena och hur hon interagerat med sina skolkamrater. Ibland 

bifogades även sociala utredningar, beslut av barnavårdsnämnden, skolbetyg, prästbevis 

och olika former av medgivande från förmyndare och fosterföräldrar. Sådana intyg 

bifogades emellertid inte alltid, utefter vad som finns bevarat i arkiv och det är således 

svårt att avgöra om anstalten krävde intyg för intagning. Det framkommer dock av ett 

flertal brev skickade till anstalten att det krävdes en specifik blankett för att ansöka om 

intagandet av en person.
119

 

Bland de inkomna skrivelserna till anstalten går att utläsa att anstalten ibland valt att 

inte motta vissa individer. Detta har oftast motiverats med att man inte ansåg sig 

lämpade eller kapabla att ta hand om personen i fråga, vilket baserats på att personen 

antingen inte tillhört målgruppen eller att problematiken inte bedömdes vara av den art 

som man hade hand om på anstalten.
120

 

 

5.3 Anledning till intagning 

Anledningen till att flickor intogs på Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor 

beskrivs under en stående rubrik i verksamhetsberättelserna som beskriver vilket 

beteende eleverna uppvisat som föranlett intagning på anstalten.
121

 Rubriken för denna 

information är de första verksamhetsåren ”Den vanart som föranlett intagandet” och 

övergår senare i ”Intagningsorsak”. I slutet av verksamhetstiden, från och med år 1955, 

anges istället rubriken ”Orsakerna till intagningen har varit följande förutom dåligt 

uppförande i allmänhet, som förelegat i samtliga fall”, vilket visar att inställningen var 

att samtliga flickor som intogs på anstalten i grunden hade ett dåligt uppförande. 

Informationen som framkommer under dessa rubriker skulle kunna sammanfattas enligt 

nedanstående tabells olika teman. Vid registrering av intagningsorsaken angavs sällan 

en enskild orsak för varje individ. Vanligast var att varje elev hade flera 

intagningsorsaker. 
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Figur 1: Intagningsorsak 1924-1968 

 

Källa: Örebro Läns Landstings arkiv. Tivedsskolans arkiv. Verksamhetsberättelser. 1924-1968. B1:1. 

I ovanstående tabell kan utläsas att den vanligaste intagningsorsaken fanns i individens 

karaktärsdrag och beteende. Efter dessa faktorer var det vanligast att sexualiteten 

påverkade intagningen och tredje vanligaste intagningsorsaken var ett utåtagerande 

beteende mot andra eller mot den egna personen. I sju fall anges en annan mer specifik 

problematik, som kan jämställas med diagnoser.  

5.3.1 Karaktärsdrag och beteende 

Den klart vanligaste typen av intagningsorsak är beskrivningar av karaktärsdrag eller 

beteenden. Detta har angetts i 322 fall, vilket är cirka 87% av samtliga intagna flickor. I 

denna grupp finns det vissa personlighetsdrag och beteenden som är vanligare än andra. 

De åtta vanligaste beskrivningar inom denna grupp är stöldbegär, våldsamt lynne, 

svårhanterlighet, lögnaktighet, förstörelselusta, olovligt avvikande, rymningsbegär och 

hållningslös. Dessa beskrivningar av flickorna förekommer fler än tio gånger, övriga 

beskrivningar anges mellan en till åtta gånger. De beskrivningar som endast angetts en 

till åtta gånger är retlig, arbetsovilja, skolskolk, vagabonderi, håglöshet, lättja och 

virrighet.  

Av ovanstående beskrivningar är det endast tre som förekommer fler än 30 gånger, 

nämligen stöldbegär, våldsamt lynne och svårhanterlighet, vilket gör detta till de 

vanligaste beskrivningarna gällande karaktärsdrag och beteenden.  

5.3.2 Sexualitet 

Intagningsorsaker som kan kopplas till sexualitet förekommer i 193 fall, vilket innebär 

att 52% av samtliga intagna flickor anges ha intagits på grund av sexuella beteenden. I 

denna grupp finns det endast fyra olika beteenden beskrivna, vilka är vidlyft sexualitet 

eller lösaktighet, sexuell abnormitet, stegrad könsdrift och erotiskt uppjagad fantasi. 

Vidlyft sexualitet eller lösaktighet förekommer i 81 fall, sexuell abnormitet förekommer 

i 68 fall och stegrad könsdrift anges i 43 fall. Erotiskt uppjagad fantasi förekommer 

endast en gång under anstaltens verksamhetstid.  

5.3.3 Utåtagerande beteende mot andra eller sig själv 

Intagningsorsaker som är kopplade till utåtagerande beteenden förekommer i 108 fall, 

vilket innebär att detta förekom som en orsak till intagning i cirka 29% av fallen. Inom 
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denna grupp är det klart vanligast att flickan anges vara olydig eller ha ett indisciplinerat 

uppförande, vilket omfattar 64 fall av 108. Näst vanligast är grymhet mot svagare 

kamrater, djur eller barn som anges vara orsaken till intagning tolv gånger. Resterande 

intagningsorsaker anges mindre än tio gånger och består av våldsamhet och lömska 

överfall, störande av samlivet på anstalten, demoraliserande inflytande på kamrater, hot 

om eller försök till eldsanläggning och skadegörelse mot sig själv eller suicidförsök.  

5.3.4 Övrig problematik 

Den minsta gruppen är övrig problematik som endast förekommer sju gånger och utgör 

cirka 2% av det totala antalet intagna. Orsakerna som samlats under denna rubrik gäller 

konkreta diagnoser eller problem som inte passar in under övriga rubriker. Dessa 

intagningsorsaker är spritmissbruk, psykopati, epilepsi och nattskräck.  

 

5.4 Fastställande av problematik 

De individer som intogs på Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor tycks redan 

ha fått sin problematik fastställd genom tidigare undersökningar och utredningar av 

andra professionella. Detta verkar vidare troligt med tanke på att de oftast vistats inom 

sinnesslövården redan innan de kom till Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa 

flickor.
122

 

I varje journal för de intagna flickorna återfinns emellertid även anstaltens egna tester 

som avser att bedöma flickans fysiska och psykiska mående, samt intelligenskvot. 

Grunewald förklarar att det fästes stor tilltro till intelligenstester och att de fick stor 

inverkan i huruvida en individ ansågs vara sinneslö. Tilltron till testen minskade 

emellertid under 1900-talet och i takt med detta kom pedagogers bedömningar att få 

större betydelse jämte individens sociala förmågor.
123

  

Det finns olika mallar för tester som återfinns i elevernas journaler eftersom att tidigare 

anstalter och hem kunde skicka med sina egna papper kring flickor som hade överförts 

till Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor. Det kan således finnas många 

olika tester i journalerna, vilka ibland berör samma områden. Statens 

uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor hade en egen mall som de utgick ifrån vid 

bedömningen av flickans tillstånd. Denna hade följande beståndsdelar. 

I Prövning av elevens kunskapsliv 

   A Iakttagelseförmåga 

   B Minne, associationsförmåga, tankeverksamhet 

     1 Inpräglingsförmåga 

     2 Minnesföreställningar 

     3 Fantasiföreställningar 

     4 Konkreta föreställningar, allmänföreställning och begrepp 

   C Uppmärksamhet 

II Känslo- och viljeliv 

     1 Stämningsläge och lynne 

     2 Uppförande 

   D Kunskaper och färdigheter 

     1 Tal- och uttrycksförmåga 

     2 Läsning 

     3 Skrivning 

     4 Räkning 

                                            
122 I det följande om bakomliggande faktorer om inget annat anges: ÖLLA. TsA. Elevakter. 
123 Grunewald, 2008, s. 89-90 
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     5 Slöjd 

     6 Gymnastik 

     7 Sång/Teckning och musik 

III Hållning och rörelser: Utseende och uppträdande 

Grundläggande fakta infördes även om nyintagna flickor. I formulär fylldes i ingående 

detaljer om utseende, såsom hårfärg, hy, skallens omkrets, ansiktsform, ögonfärg och så 

vidare. En grundlig läkarundersökning tycks också ha genomförts då även sådant som 

benbyggnad, lungor, hjärta, tänder och könsorgan förs anteckningar kring.  

I enskilda fall kunde diagnoser finnas men detta är inget som finns kontinuerligt 

nedskrivet i journaler eller i någon sammanfattning av de intagna. Samtliga elever torde 

emellertid ansetts ha varit sinnesslöa men de kunde även ha ytterligare diagnoser såsom 

epilepsi. Vidare diagnosticeringar tycks dock inte ha förekommit utefter det från arkiven 

studerade materialet.  

 

5.5 Bakomliggande faktorer till elevernas problematik 

Den bakomliggande orsaken till att individer blev intagna på anstalten utvecklades 

under olika rubriker.
124

 År 1924 fram till 1951 användes rubriken ”Släktförhållanden 

m.m. som kan förklara abnormitetens uppkomst” med mindre ändringar av enskilda ord. 

Ibland användes även denna rubrik med underrubriken ”Möjliga orsaker till 

abnormiteten”. År 1951 skrevs istället ”Beträffande de nyintagna elevernas föräldrar 

och hemförhållanden kan anmärkas”. Denna rubrik stod kvar tills anstalten lades ner, 

med undantag av vissa enskilda år då det istället stod ”Belastningsfaktorer och 

antagliga orsaker till den komplicerade utvecklingshämningen hos de under året 

intagna”.  

     Runcis förklarar att orsaker till anstaltsvistelser ofta kunde fokusera på ärftliga 

egenskaper med en stark antydan om dåliga släktförhållanden, istället för att elevernas 

egen problematik beskrevs.
125

  

Dessa sammanställningar av de bakomliggande orsakerna till individens problematik 

redovisades varje år i verksamhetsberättelserna och även här, liksom gällande 

intagningsorsak, kunde varje elev ha flera orsaker till deras abnormitets uppkomst 

angivna. De faktorer som angetts vara en bakomliggande anledning till elevers 

abnormitet och utvecklingshämning kan delas in olika grupper då de oftast utgår ifrån 

specifika personer. De urskiljbara grupperna är eleven själv, modern, fadern, båda 

föräldrarna, syskonen, släkt och familj, hemförhållanden samt andra orsaker. Samtliga 

dessa kan vidare delas in i ämnena beteenden och karaktärsdrag, begåvningsnivå, 

anstaltsvistelse, sjukdomar och dödsfall, kriminalitet och alkoholism samt övriga 

orsaker. Detta med undantag av faktorer som finns kring eleven själv då dessa inte är 

lika utvecklade.  

De bakomliggande orsakerna kan sammanfattas enligt nedanstående. Det förekommer 

även 44st fall där det är angivet att orsaker som kan anses ligga bakom abnormiteten är 

okända, vilket omfattar cirka 12% av de intagna eleverna.  

 

5.5.1 Bakomliggande faktorer kring eleven 
Faktorer som är centrerade kring eleven uppkommer 70 gånger. Detta förekommer 

således i cirka 19% av beskrivningarna av de intagna. Dessa kan delas in i ämnena 

sjukdomar, födsel och graviditet, samt övriga faktorer.  

                                            
124 I det följande om bakomliggande faktorer om inget annat anges: ÖLLA. TsA. Verksamhetsberättelser. 1924-1968. B1:1. 
125 Runcis, 1998, s. 127 
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Sjukdomar är den största delen och står för 44 fall inom faktorer som handlar om eleven 

själv. I 39 fall av 44 har eleven haft eller har fortfarande diverse olika sjukdomar eller 

funktionsnedsättningar, såsom krampsjukdom och epilepsi. Andra angivna faktorer är 

medfödd sinnesslöhet, sinnessjukdom, starkt nedsatt syn och svår hörselskada.  

Faktorer kring födsel och graviditet står för 19 fall inom denna kategori och den 

vanligaste orsaken som anges är att eleven var född utom äktenskapet, vilket 

förekommer tolv gånger av 19. Andra orsaker som anges är att modern blivit skrämd 

under havandeskapet, att eleven varit för tidigt född och att förlossningen varit svår då 

eleven fötts.  

Övriga faktorer som angavs som var kopplade till eleven själv förekommer i sju fall och 

består av att eleven varit uppväxt på barnhem, fosterhem eller annan anstalt, att eleven 

var tattare, att eleven ägnat sig åt stölder under uppväxten samt att eleven haft eller hade 

ett spritmissbruk.  

 

5.5.2 Bakomliggande faktorer kring modern 
Faktorer som är centrerade kring modern uppkommer 181 gånger. Detta förekommer 

således i cirka 49% av beskrivningarna av de intagna.  

Beteenden och karaktärsdrag förekommer i 61 fall inom faktorer som handlar om 

elevens mor. Den vanligaste orsaken som anges är att modern var sexuellt eller sedligt 

hållningslös och att hon var häftig och oberäknelig. Dessa förekommer tio gånger 

vardera. Samtliga andra orsaker förekommer mindre än sju gånger och består av att 

modern var slö, undermålig, hade underhaltig karaktär, var omoralisk, prostituerad, 

hållningslös, nervös, initiativfattig, etiskt defekt, lastbar, slarvig, asocial, tattare, torftig, 

primitiv, egendomlig, hade tendens till lösdriveri och hade dåligt rykte. De flesta av 

dessa faktorer förekommer endast en gång. 

Begåvningsnivå står för 65 fall inom denna kategori och den vanligaste orsaken som 

anges är att modern var efterbliven, vilket förekommer 20 gånger av 65. De tre faktorer 

som kommer därefter är att modern var sinnesslö vilket förekommer tolv gånger, att 

modern var debil vilket förekommer tolv gånger och att modern var svagt begåvad 

vilket förekommer nio gånger. Andra orsaker som anges är att modern var imbecill, 

analfabet, intellektuellt undermålig, psykiskt efterbliven och att hon haft svårt i skolan 

eller avbrutit sin skolgång. 

Anstaltsvistelse står för 15 fall inom denna kategori och den vanligaste orsaken som 

anges är att modern vårdats eller vårdas på hospital, mentalsjukhus, sinnessjukhus eller 

psykiatrisk klinik, vilket förekommer 10 gånger av 15. Andra orsaker som anges är att 

modern är uppfostrad i eller för nuvarande är på skyddshem, att hon tidigare varit 

intagen på sinnesslöanstalt och att hon varit på ungdomsvårdsskola.   

Sjukdomar och dödsfall står för 29 fall inom denna kategori och de vanligaste orsakerna 

som anges är att modern var sjuklig, sinnessjuk eller avliden, vilket förekommer sex 

gånger vardera. Andra orsaker som anges är att modern var epileptiker, hade begått 

självmord eller självmordsförsök, var polioskadad, periodvis deprimerad, psykiskt 

egenartad, sjuk i schizofreni och hade krampanfall. 

Kriminalitet och alkoholism står för 10 fall inom denna kategori och den vanligaste 

orsaken som anges är att modern var alkoholist, vilket förekommer 6 gånger av 10. 

Andra orsaker som anges är att modern var kriminell eller led av narkomani. 

Övriga orsaker som anges som är kopplade till modern förekommer i ett fall och består 

av att modern anges ha utomäktenskapliga barn. 

5.5.3 Bakomliggande faktorer kring fadern 

Faktorer som är centrerade kring fadern uppkommer 167 gånger. Detta förekommer 

således i cirka 45% av beskrivningarna av de intagna.  
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Beteenden och karaktärsdrag förekommer i 33 fall inom faktorer som handlar om 

elevens far. Den vanligaste orsaken som anges är att fadern var aggressiv och hade ett 

svårt humör, vilket förekommer åtta gånger. Samtliga andra orsaker förekommer mindre 

än sex gånger och består av att fadern var egendomlig, arbetsovillig, tattare, sexuellt 

abnorm, inbunden, hypernervös, primitiv, affekt labil, asocial, vagabond, slö, vinglig, 

otrogen, obalanserad, hade kleptomani och anpassningssvårigheter. De flesta av dessa 

faktorer förekommer endast en eller två gånger. 

Begåvningsnivå står för 15 fall inom denna kategori och den vanligaste orsaken som 

anges är att fadern var efterbliven, vilket förekommer sju gånger av 15. Andra orsaker 

som anges är att fadern var svagt begåvad, debil, sinnesslö, har svag karaktär och att 

hans mentala utrustning var okänd.  

Anstaltsvistelse står för 15 fall inom denna kategori och den vanligaste orsaken som 

anges är att fadern vårdats eller vårdas på anstalt eller sinnessjukhus, vilket förekommer 

åtta gånger av 15. Andra orsaker som anges är att fadern var ställd under förmyndare, 

var socialfall, gått i hjälpklass, går omskolningskurs, vårdas på alkoholistanstalt och att 

han var omhändertagen på grund av alkoholmissbruk. 

Sjukdomar och dödsfall står för 26 fall inom denna kategori och de vanligaste orsakerna 

som anges är att fadern var sinnessjuk, vilket förekommer åtta gånger av 26. Andra 

orsaker som anges är att fadern var fysiskt svag, sjuklig, hade begått eller försökt begå 

självmord, var epileptisk, hade syfilis, var psykiskt abnorm, hade schizofreni, tuberculos 

och var avliden. 

Kriminalitet och alkoholism står för 71 fall inom denna kategori och den vanligaste 

orsaken som anges är att fadern var alkoholist, vilket förekommer 51 gånger av 71. Den 

näst vanligaste orsaken är att fadern var kriminell och straffad, vilket förekommer 18 

gånger. Andra orsaker som anges är att fadern var åtalad för otukt mot elevens syster, 

vilket förekommer två gånger. 

Övriga orsaker som anges som är kopplade till fadern förekommer i sju fall och består 

av att fadern var 70 år vid elevens födsel, att han var död vid 84 års ålder, var omgift, 

förtidspensionerad och att han hade en tvilling. Det förekommer även en gång att fadern 

antecknats vara okänd. 

5.5.4 Bakomliggande faktorer kring båda föräldrarna 

Faktorer som är centrerade kring båda föräldrarna uppkommer 63 gånger. Detta 

förekommer således i cirka 17% av beskrivningarna av de intagna.  

Beteenden och karaktärsdrag förekommer i elva fall inom faktorer som handlar om 

elevens föräldrar. Den vanligaste orsaken som anges är att föräldrarna var undermåliga, 

vilket förekommer fyra gånger. Samtliga andra orsaker förekommer mindre än tre 

gånger och består av att föräldrarna var nervösa, tattare, asociala och hade svag moral. 

Begåvningsnivå står för 28 fall inom denna kategori och den vanligaste orsaken som 

anges är att föräldrarna var idioter, efterblivna eller debila, vilket förekommer 18 gånger 

av 28. Den näst vanligaste faktorn är att föräldrarna var svagt begåvade, vilket 

förekommer sju gånger. Andra orsaker som anges är att föräldrarna var intellektuellt 

lågstående, sinnesslöa och hade haft skolsvårigheter. Dessa faktorer förekommer endast 

en gång vardera. 

Anstaltsvistelse förekommer endast en gång inom denna kategori och orsaken som 

anges är att föräldrar vårdats på sinnessjukhus.   

Sjukdomar och dödsfall står för fem fall inom denna kategori och den vanligaste 

orsaken som anges är att föräldrarna var sinnessjuka, vilket förekommer tre gånger. De 

andra angivna orsakerna är att föräldrarna var dövstumma och avlidna. 

Kriminalitet och alkoholism står för sex fall inom denna kategori och den vanligaste 

orsaken som anges är att föräldrarna var alkoholister, vilket förekommer fem gånger av 
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sex. Den andra orsaken som anges är att föräldrarna var förbrytare. 

Övriga orsaker som anges som är kopplade till föräldrarna förekommer i tolv fall och 

den vanligaste orsaken är att föräldrarna var skilda vilket förekommer i sju fall. Andra 

orsaker som anges är att föräldrarna var släkt, omgifta, ogifta, okända eller att 

föräldrarna vanskött eleven i fysiskt och sedligt avseende. Dessa orsaker förekommer 

endast en gång vardera. 

5.5.5 Bakomliggande faktorer kring syskon 

Faktorer som är centrerade kring syskon till eleven uppkommer 84 gånger. Detta 

förekommer således i cirka 23% av beskrivningarna av de intagna.  

Beteenden och karaktärsdrag förekommer i 13 fall inom faktorer som handlar om 

elevens syskon. Den vanligaste orsaken som anges är att syskonen var undermåliga och 

defekta, vilket förekommer tre gånger. Andra orsaker är att syskonen var slöa, 

tredskande, visade uppförandebrister, var kvarsittare, svårhanterliga, asociala, nervösa 

och mongoler. Dessa faktorer förekommer endast en eller två gånger. 

Begåvningsnivå står för 35 fall inom denna kategori och den vanligaste orsaken som 

anges är att syskonen var idioter, efterblivna och debila, vilket förekommer 17 gånger 

av 35. Den näst vanligaste orsaken är att syskonen var sinnesslöa vilket förekommer 

tolv gånger. Andra orsaker anges mindre än sex gånger och består av att syskonen var 

imbecilla och efterblivna psykopater. 

Anstaltsvistelse står för 30 fall inom denna kategori och den vanligaste orsaken som 

anges är att syskonen gick i hjälpklass eller särskola, vilket förekommer åtta gånger av 

30. Den nästa vanligaste orsaken är att syskonen var intagna på skyddshem, vilket 

förekommer sex gånger. Andra orsaker som anges är att syskonen var omhändertagna 

och intagna på mentalsjukhus, ungdomsvårdsskola, sinnesslöaanstalt eller ospecificerad 

anstalt. 

Sjukdomar och dödsfall står för tre fall inom denna kategori och orsakerna som anges är 

att syskon begått självmord under sinnessjukdom, var epileptiker eller dövstumma.  

Kriminalitet och alkoholism står för två fall inom denna kategori och orsakerna som 

anges är att syskon var straffade och att syskon satt i ungdomsfängelse. 

Övriga orsaker anges endast en gång och orsaken som anges är att det föreligger incest 

bland syskon till eleven. 

5.5.6 Bakomliggande faktorer kring släkt och familj 

Faktorer som är centrerade kring elevens släkt och familj uppkommer 90 gånger. Detta 

förekommer således i cirka 24% av beskrivningarna av de intagna.  

Beteenden och karaktärsdrag förekommer i åtta fall inom faktorer som handlar om 

elevens släkt och familj. Den vanligaste orsaken som anges är att det fanns egendomliga 

och undermåliga inom släkten, vilket förekommer tre respektive två gånger. Andra 

orsaker som anges är att släkt och familj var abnorma, stod lågt, levde ett 

kringstrykande liv och tiggde. Dessa förekommer endast en gång vardera. 

Begåvningsnivå står för 21 fall inom denna kategori och den vanligaste orsaken som 

anges är att släkt och familj var efterblivna eller idioter, vilket förekommer nio gånger 

av 21. Den näst vanligaste orsaken är att det fanns sinnesslöa i släkten och familjen, 

vilket förekommer åtta gånger. Andra orsaker som anges är att släkt och familj var 

svagsinta, svagbegåvade och att de inte fullföljt sin skolutbildning. 

Anstaltsvistelse står för fyra fall inom denna kategori och orsakerna som anges är att 

släkt och familj gått i hjälpklass och särskola eller var intagna på mentalsjukhus.    

Sjukdomar och dödsfall står för 36 fall inom denna kategori och den vanligaste orsaken 

som anges är att släkt och familj var sinnessjuka, vilket förekommer 19 gånger. Den 

näst vanligaste orsaken är att det fanns diverse sjukdomar i släkten, vilket förekommer 
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elva gånger. Andra orsaker som anges är att det fanns dövstumma inom släkten och att 

släktingar begått självmord. 

Kriminalitet och alkoholism står för 18 fall inom denna kategori och den vanligaste 

orsaken som anges är att det fanns alkoholmissbruk inom släkten, vilket förekommer 14 

gånger av 18. Andra orsaker som anges är att släkt och familj var asociala och 

kriminella. 

Övriga orsaker anges tre gånger och består av att faderns släkt var okänd, att det fanns 

tvillingar inom släkten och att en släkting blivit lobotomerad.  

5.5.7 Bakomliggande faktorer kring hemförhållanden 

Faktorer som är centrerade kring elevens hemförhållanden uppkommer 27 gånger. Detta 

förekommer alltså i cirka 7% av beskrivningarna av de intagna. Den vanligaste orsaken 

som förekommer är att hemmet ansågs vara olämpligt eller mindervärdigt, vilket 

förekommer tolv gånger. Andra orsaker som anges är att hemmet bedömdes vara dåligt, 

torftigt, att det förekom vanvård i hemmet, att hemmet var dåligt i moraliskt avseende 

och att hemmet var oharmoniskt.  

5.5.8 Bakomliggande faktorer kring andra orsaker 

Faktorer som är centrerade kring andra orsaker uppkommer fem gånger. Detta 

förekommer således i cirka 1% av beskrivningarna av de intagna. De orsaker som anges 

är att det fanns tvillingbarn, att det förekom incest, att uppfostran varit slapp och att 

familjen nomadiserat. Det är otydligt om eleven själv åsyftas i de första tre orsakerna 

eller om det handlar om personer inom släkt och familj.  

 

5.6 Uppfostran, undervisning och vård 

Behandlingen som gavs på Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor skulle 

enligt anstaltens ändamålsbeskrivning centreras kring uppfostran, undervisning och 

vård.
126

 Uppfostran tycks vara den punkt som det har dokumenterats mest kring, vari det 

framkommer att bestraffningar och psykofarmaka tycks ha varit de vanligaste 

metoderna för att disciplinera eleverna. Undervisningen tydliggörs i anstaltens 

dagordning som ordinerade sex timmars undervisning per dag med teoretisk 

undervisning och slöjd. Om även sång skulle räknas med läggs ytterligare en timme till. 

Vården som beskrivs i anstaltens ändamålsbeskrivning torde syfta på läkarvården som 

erbjuds på anstalten. Det framkommer inte i det till uppsatsen studerade materialet i 

vilken mån läkarbesök genomfördes för elevernas fysiska och psykiska mående, men 

detta verkar främst ha förekommit vid fysiska sjukdomar. I övrigt tycks vården ha 

bestått av de behandlingar med psykofarmaka som stundtals användes.
127

 

5.6.1 Undervisning och vardagsliv 

Det framkommer ingen klar bild av elevernas vardag utifrån det till studien undersökta 

materialet. De intas på grund av sina funktionsnedsättningar och psykiska problem men 

tycks inte få någon större behandlingsinsats för detta och de gånger läkaren är 

involverad i dokumenten i fråga om vård, handlar det som nämnt ovan oftast om vård 

av fysiska tillstånd, såsom influensa och liknande. Utifrån journaler, 

verksamhetsberättelser och bestraffningsregister framkommer emellertid en bild av hur 

livet på anstalten såg ut. Elevernas vardag kan ses i nedanstående schema för samtliga 

dagar, med små förändringar under helger. Dagordningen varierar men vid första 

verksamhetsåret såg dagsschemat ut enligt följande: 

                                            
126 ÖLLA. TsA. Verksamhetsberättelser. 1924-1968. B1:1. 
127 Ibid. 
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07.00 – Uppstigning och morgontoalett. 

07.40-08.00 – Morgonbön. 

08.00-08.30 – Frukost. 

09.00-11.00 – Teoretisk undervisning och slöjd. 

11.00-11.30 – Rast (Eleverna få ett mellanmål, bestående av smörgås och mjölk.) 

11.30-14.00 – Slöjd. 

14.00-14.30 – Middag. 

14.30-16.00 – Promenad eller lek i det fria. 

16.00 – Kaffe och vetebröd. 

16.30-18-00 – Slöjd. 

18.00-19-00 – Sång. 

19.00-19.30 – Kvällsvard.
128

 

Schemat är direkt citerat med undantag för hel utskrivning av tider. Förändringar i 

dagordningen under anstaltens verksamhetstid är av mindre karaktär och den största 

förändringen var att tillfällena av slöjd förändrades till att alltid innefatta både teoretisk 

undervisning och slöjd. 1948 ändrades också tiden för läggning och flyttades fram 

ungefär två timmar. Genomgående framkommer emellertid att det var undervisningen 

som var tyngdpunkten i anstaltens schema för eleverna. Ibland förekom även olika 

nöjen såsom att se på film, gå på promenader och utflykter. En stor del av dagen tycks 

emellertid ha ägnats åt undervisning, vilket överensstämmer med anstaltens tanke på de 

intagna flickorna som elever. 

Det kan utläsas i denna dagordning och verksamhetsberättelserna att eleverna även 

sysselsattes med att hjälpa till att driva anstalten på olika sätt, bland annat genom 

köksarbete, sömnad och trädgårdsarbete.
129

 Enligt Liljedahl fick sinnesslöa som var 

intagna på anstalter ofta själva hålla omkostnader nere för verksamheten genom att 

utföra arbetsinsatser, såsom städning, vilket minskade behovet av personal.
130

   

Besök av anhöriga tycks vidare ha uppmuntrats och utgöra en del av livet på anstalten, 

även om det inte framkommer hur ofta besök skedde. Detta kan ses i nedanstående 

utdrag från ett brev av föreståndarinnan till en far som ansökte om utskrivning av sin 

dotter.  

”Av Edert brev förstår jag att Ni ämnat besöka henne. För min del har jag intet emot 

det – tvärtom – ty säkert skulle Ni vid hitkomsten komma underfund att det inte går 

någon nöd på henne. Tyvärr kan vi icke mottaga någon manlig som nattgäst här, det 

skulle vara olämpligt ur många synpunkter sett, men mat skall jag ordna så att Ni kan 

få under ett par dagar. Kanske jag också rent privat kunde hjälpa Eder med logipengar 

för någon natt.”
131

 

Detta återkommer även i andra brev där föreståndarinnan ofta påpekade att det var av 

nytta att eleverna och deras anhöriga hade kontakt med varandra. Besök tycks även ha 

fått ske oanmält enligt vad som skrivits av föreståndarinnan.
132

 

Det framkommer vidare ur bestraffningsregister och brev att eleverna i viss mån kunde 

röra sig fritt på anstalten. Detta kan bland annat ses i ett brev från föreståndarinnan till 

en elevs mor. 

                                            
128 Ibid. 
129 ÖLLA. TsA. Verksamhetsberättelser. 1924-1968. B1:1. 
130 Liljedahl, 1993, s. 53 
131 ÖLLA. TsA. Inkomna skrivelser. 1924-1938. E2:1. Föreståndarinnan Anna Lefwerth till herr A, 13 juni 1934. 
132 ÖLLA. TsA. Inkomna skrivelser. 1924-1938. E2:1. 
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”Tro inte att vi här vill henne något ont. Det enda hon än inte kan ha nytta av och 

därför inte får är frihet, jag menar full frihet. Flickorna här är dock inte instängda. De 

få, så snart vi förstå att vi kunna betro dem, gå till staden i ärenden, egna el 

skolhemmets. De ha utflykter och nöjen av alla slag.”
133

 

Föreståndarinnans beskrivning av de intagnas situation framställer anstalten som en 

relativt öppen verksamhet där eleverna till viss del hade frihet under ansvar, i den mån 

det var möjligt. Det framkommer vidare att elevernas vardag även innehöll nöjen och 

utflykter. I flera journaler omnämns exempelvis att eleverna skulle se den nya tecknade 

filmen Snövit.
134

 Utifrån föreståndarinnans beskrivning och den ovanstående 

dagordningen tycks elevernas liv på anstalten ha haft en tydlig struktur med utrymme 

för nöjen såväl som undervisning.  

5.6.2 Behandling och uppfostran 
Många elever beskrivs i journalerna ha beteendeproblematik av olika slag, men 

behandling och vård av flickornas psykiska problem lyser emellertid med sin 

frånvaro.
135

 Den behandling som dokumenterats gällande elevernas psykiska mående är 

främst bestraffningar och i vissa fall psykofarmaka.
136

 Den uppfostran som 

ändamålsbeskrivningen talar om framkommer således inom dessa kategorier.
137

 

Utifrån vilka bestraffningar som har brukats på Statens uppfostringsanstalt för 

sinnesslöa flickor framkommer en bild av de regler som fanns på anstalten. Det kan 

exempelvis antas att innehållet i alla brev som eleverna skrev, kontrollerades av 

personalen på anstalten, då det förekommer noteringar om bestraffningar av elever som 

försökt avsända okontrollerade brev. 

Olika former av bestraffningar tycks ha varit ett ofta använt medel i behandlingen av 

eleverna. Grunewald förklarar att sakkunniga inom sinnesslövården menade att lämpliga 

disciplinära åtgärder inom skolhemmen var isolering, sängläge för en viss tid, 

inskränkningar av maten och i speciella fall kroppsaga.
138

 Dessa disciplinära åtgärder 

återfinns inom Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor, med undantag för 

inskränkningar av maten utöver borttagande av fika. Kroppsaga registrerades vidare i 

läkarens beskrivningar i verksamhetsberättelserna, inte ha använts annat än i 

undantagsfall.  

De disciplinära åtgärder som skedde inom anstalten tycks ha registrerats på olika sätt 

och denna information tycks inte vara komplett inom något område där information 

skrivits ned. Bestraffningar beskrevs ofta löpande i varje enskild individs journal och 

där beskrevs då kort förseelsen och vilket straff detta genererade i. Bestraffningarna av 

eleverna har emellertid även sammanställts i en bok med namnet ”Journal över 

disciplinära åtgärder” som berör åren 1926-1941. Det finns utöver denna ingen vidare 

beskrivning över bestraffningarna av eleverna. I den journal som finns beskrivs 

vanligtvis en händelse eller flera olika förseelser som eleven begått och 

sammanställningen nedan utgår således utifrån vad som bedömts vara det primära i 

handlingen. Orsaken till bestraffningar kan sammanfattas utifrån två kategorier, 

bestående av konkreta förseelser och mer allmänna inställningar och beteenden hos 

eleverna. 

 

Det finns totalt 387 förseelser beskrivna som lett till bestraffningar mellan år 1926-

                                            
133 ÖLLA. TsA. Inkomna skrivelser. 1924-1938. E2:1. Föreståndarinnan Anna Lefwerth till fru B, 13 juli 1938. 
134 ÖLLA. TsA. Elevakter. 
135 ÖLLA. TsA. Elevakter. 
136 ÖLLA. TsA. Verksamhetsberättelser. 1924-1968. B1:1. 
137 I det följande om bestraffningar om inget annat anges: ÖLLA. TsA. Journal över disciplinära åtgärder. 1926-1940. D4:1. 
138 Grunewald, 2008, s. 126 
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1940. De konkreta förseelserna som beskriver en specifik händelse har angetts i 133 fall 

och består därmed av cirka 34% av förseelserna. Den vanligaste förseelsen är att ha 

förstört, gömt eller stulit kamraters eller anstaltens saker, vilket angetts 38 gånger. Den 

näst vanligaste förseelsen är att ha slagit, bitit, nypt eller sparkat kamrater vilket angetts 

36 gånger. Övriga förseelser har angetts färre än 15 gånger och består av att eleven varit 

sexuellt närgången mot kamrater, slagit och dunkat i väggar, svurit, varit våldsam mot 

personal, talat om sex, sjungit liderliga visor, ljugit, gömt sig, inte ätit, begått 

suicidförsök, smetat med avföring, stört ordningen, rymt eller försökt rymma, försökt 

smuggla brev till en man, ej velat gå promenad, avvikit från ledet vid promenad, vätt 

sängen, ej velat stiga upp på morgonen, skickat brev till pojkar, läst sin och kamrats 

journal och skolkat. En elev hade även gungat vilket var förbjudet för henne på grund av 

att hon var epileptiker.  

De förseelserna som handlar om elevernas mer allmänna inställning och beteende har 

angetts i 254 fall och består således av cirka 66% av förseelserna. Den vanligaste 

förseelsen är att eleven varit olydig, uppstudsig eller obstinat, vilket angetts 81 gånger. 

De näst vanligaste förseelserna är att eleven varit bråkig och ovillig till arbete vilket 

angetts 22 gånger vardera. Den tredje vanligaste förseelsen är att eleven varit grinig och 

tjurig, vilket angetts 18 gånger.  

Övriga förseelser har angetts färre än 15 gånger och består av att eleven fått 

vredesutbrott, varit retsam, retlig, häftig, svårhanterlig, skrikit, varit stygg och ond, 

grälat, varit oresonlig, opålitlig, slarvig, otrevlig, ovänlig, ilsken, flamsig, ohövlig, 

otålig, orolig, efterhängsen, osnygg och gråtit. 

Dessa förseelser utmynnade i nio typer av bestraffningar. Oftast gavs samma typ av 

bestraffning för samma förseelse men vanligt var även att tidigare beteenden 

inberäknades och straffen kunde således se olika ut beroende på vem det var som 

bestraffades. Följaktligen har ingen sammanställning gjorts kring vilken förseelse som 

ledde till vilket straff, då detta tycks ha varit väldigt individuellt. Nedan sammanställs 

emellertid de olika bestraffningarna och i vilken omfattning de använts 1926-1940.  

Det finns totalt 291 straff beskrivna och av dessa finns nio olika typer av straff. Det 

vanligaste straffet var att eleven isolerades, vilket förekom 109 gånger och motsvarar 

cirka 37% av bestraffningarna. Denna bestraffning kunde gälla från några timmar upp 

till flera dygn. 

Det näst vanligaste straffet var att eleven inte fått kaffe, vilket förekom 79 gånger och 

därmed motsvarar cirka 27% av bestraffningarna. Denna bestraffning kunde gälla från 

en dag upp till två veckor. 

Det tredje vanligaste straffet var att eleven fick sina fickpengar indragna eller fick 

bekosta den skadan som åsamkats, vilket förekom 57 gånger och motsvarar cirka 20% 

av bestraffningarna. 

Det fjärde vanligaste straffet var att elevens förtroendeuppdrag indrogs, vilket förekom 

18 gånger och därmed motsvarar cirka 6% av bestraffningarna. Det framkommer oftast 

inte vad förtroendeuppdragen innebär men dessa tycks kunna omfattas av bland annat 

ärenden utanför anstalten, tjänster i köket och tjänster kopplade till vaktmästeriet.  

Övriga bestraffningar förekom mindre än 15 gånger och bestod av att eleven inte fick 

medverka vid gudstjänst, nöjen och utflykter, att eleven sattes under övervakning, fick 

friheten att röra sig fritt på anstalten indragen eller fick avdrag på elevbedömningen. 

Det framkommer av verksamhetsberättelserna att eleverna istället för bestraffningar 

kunde behandlas med psykofarmaka bestående av brom, luminal, trional och 

scopolamin efter läkarens föreskrifter. Det kan utläsas att även kroppsaga förekom som 
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bestraffning i undantagsfall.
139

  

Det främsta medlet för uppfostran tycks emellertid ha varit de disciplinära åtgärder som 

beskrivits ovan och detta tycks även ha varit ett medel för att avlägsna elevernas 

beteendeproblematik och förbättra deras psykiska mående. 

5.7 Anpassning till samhället 

Genomgående i anstaltens dokument är att eleverna skulle anpassas till samhället, 

genom att uppfostras och utbildas tillräckligt väl för att de skulle kunna skapa sig ett 

gott liv utanför anstalten. Detta förs främst fram i relation till utskrivningar och 

permissioner. Det finns således vissa faktorer som gör att dessa elever inte ansågs kunna 

återvända till samhället och den faktor som framträder tydligast är sexualiteten. 

5.7.1 Sexualiteten 
Sexualiteten är en återkommande faktor i beskrivningar av de intagna flickorna och i 

vad som hindrar dem att återvända till samhället. I vissa journaler finns utförliga 

beskrivningar av samtliga samlagspartners som eleven haft, hur ofta de hade samlag och 

när. I redogörelserna för försökspermitteringar var det även återkommande att flickorna 

på grund av sexuella utsvävningar inte kunde tillåtas fler permissioner för närvarande 

eller att få skrivas ut från anstalten.
140

 Sexualiteten är på samma sätt ständigt närvarande 

i anledning till intagning. Engwall förklarar att den vanart som var grunden till 

intagning på Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor, ofta utgick från sexuell 

opålitlighet och om platserna behövde prioriteras på anstalten var det de individer med 

en sexuell problematik som skulle ha företräde med hänsyn till deras akuta situation.
141

 

Följande resonemang fördes vid ett förordande av intagning gällande en flicka som då 

var intagen på en annan anstalt och kan exemplifiera detta prioriteringssätt. ”På grund 

av denna sjukliga könsdrift [onani och samlag] är hennes omhändertagande vid Statens 

uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor av behovet påkallat för att ej säga 

nödvändigt.”
142

 

I ett annat brev från fattigvårdsstyrelsen förordas att en flicka som inte är sinnesslö ska 

antas till anstalten. Fattigvårdsstyrelsen menar att ”Hon är ej sinnesslö men omöjlig att 

avhålla från Männen.” Förfrågningen har emellertid nekats då det står skrivet med 

blyertspenna överst på det maskinskrivna brevet ”besvarat med nej samma dag”.
143

 Det 

framkommer dock att sexualiteten spelade en stor roll för intagning vid Statens 

uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor och att den även var relevant för synen på 

huruvida eleven kunde återvända till samhället eller inte.  

 

5.7.2 Steriliseringar 
Det framkommer att sterilisering och abortoperationer genomfördes löpande av flera 

olika orsaker, bland annat för att permission och utskrivning skulle vara möjligt.  

Registreringar över hur många av de intagna flickorna som skickades till sjukhus för 

steriliserande operation finns beskrivet i verksamhetsberättelserna från och med 1938.  

Det totala antalet steriliserande operationer är enligt en sammanställning av denna 

information 33 operationer. Det genomfördes även tio abortoperationer och tre 

operationer där äggstockarna borttagits. Totalt beskrivs således 36 steriliserande 

                                            
139 ÖLLA. TsA. Verksamhetsberättelser. 1924-1968. B1:1. 
140 ÖLLA. TsA.  Elevakter. 
141 Engwall, 2000, s. 120 
142 ÖLLA. TsA. Elevakter. F2:2. Läkare C vid Vanföreanstalt i stad B till Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor, 7 juli 

1924.  
143 ÖLLA. TsA.  Inkomna skrivelser. 1924-1938. E2:1. Från ordförande D för fattigvårdsstyrelsen i stad C till Statens 

uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor, 25 september 1925. 
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operationer samt tio aborter.
144

 Det innebär att cirka 9,7%, nära var tionde elev, blev 

steriliserad under sin vistelse på anstalten.  

 

Det finns inga angivelser kring vilka flickor som steriliserats i anstaltens egna 

sammanställningar över de gångna åren och det anges inte alltid heller i flickornas 

journaler om de har blivit steriliserade eller inte. I elevmatriken går det emellertid att 

utläsa vilka besök som eleverna gjort på sjukhus eller liknande. Här finns följaktligen 

angivet vilka av de intagna som steriliserats, då operationer och liknande beskrivs efter 

den intagna flickans namn och personuppgifter. Det finns här även angivet när flickorna 

genomgått steriliserande operationer. Utifrån detta anges totalt 34 steriliseringar.  

Två av dessa anges ha genomförts innan flickan blev intagen på Statens 

uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor. De två operationer som anges ha gjorts innan 

intagningen kommer i sammanställningen nedan att registreras utifrån intagningsåret. 

Detta eftersom att dessa två operationer gäller två flickor som var 15 respektive 16 år 

vid intagningen och då det i brev till anstalten framkommer att det inte var praxis av 

Medicinalstyrelsen att godkänna steriliseringar för så unga individer torde det vara 

troligt att steriliseringen nyligen genomförts.
145

 Det är vidare otydligt huruvida 

sterilisering skett på Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickors inrådan eller om 

det varit en tidigare instans som ansökt om steriliserande operation för flickorna, de 

räknas emellertid med i nedanstående tabell. 

Det råder vidare frågetecken kring två operationer. I båda fallen har årtalet för 

operationen inte angetts och i det ena råder även oklarheter kring vem operationen 

syftar på då anteckningen ligger nära två flickors namn. För att kunna placera in dessa 

två operationer i sammanställningen kommer de tidigaste årtalen att användas. Den 

första operationen kan antas ha gjorts mellan 1941 och 1942 utefter hur anteckningen 

placerats i förhållande till andra daterade uppgifter och i sammanställningen nedan 

registreras således denna operation 1941. Den andra operationen kan antas ha 

genomförts mellan 1945 och 1947 utefter hur anteckningen placerats i förhållande till 

andra daterade uppgifter och i sammanställningen nedan registreras därför denna 

operation 1945. Den andra operationen står bredvid två flickor som är födda 1927 och 

1928 och även här kommer det tidigaste årtalet att användas, alltså 1927.
146

 

                                            
144 ÖLLA. TsA. Verksamhetsberättelser. 1924-1968. B1:1. 
145 ÖLLA. TsA. Elevakter. F2:2. Brevväxling mellan Barnavårdsnämnden i stad D och stad E samt inspektör E för sinnesslövården. 
Samtliga brev daterade under 1942. 
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Figur 2: Antal steriliserande operationer 1930-1960 
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Källa 2: Örebro Läns Landstings arkiv. Tivedsskolans arkiv. Elevmatrik. 1924-1960. D2:1. 

 

Den tidigast angivna steriliserande operationen skedde 1931. Under 1940-talet skedde 

en stor uppgång då totalt 27 flickor steriliserades. Uppgången fick emellertid ett abrupt 

slut efter 1952, som är det sista år då steriliserande operationer registrerats i 

elevmatriken. Av ovanstående diagram kan utläsas att det rör sig om en mycket intensiv 

period under 1940-talet, där det råder stor skillnad från det tidigare årtiondet som endast 

har två registrerade steriliseringar samt det nästkommande årtiondet som endast har fem 

registrerade steriliseringar. 

Utifrån elevmatriken kan även ålder utläsas då uppgifterna står antecknade i direkt 

relation till en specifik elev.
147

 De intagna flickornas ålder då de genomgick 

steriliserande operation kan ses i sammanställningen nedan. 

Figur 3: Åldrar vid steriliserande operationer 1930-1960 
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Källa 3: Örebro Läns Landstings arkiv. Tivedsskolans arkiv. Elevmatrik. 1924-1960. D2:1. 
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Den yngsta flickan var 13 år gammal då hon genomgick en steriliserande operation och 

den äldsta vad 26 år gammal. Den största åldersgruppen som steriliserades var flickor 

som var 18 år och utifrån dessa siffror är den vanligaste åldern att steriliseras 18-21 år. 

Det är endast fem flickor som var under 18 år när de steriliserades.
148

 

Dessa siffror stämmer inte överens med de som anges i sammanställningarna i 

verksamhetsberättelserna, men skillnaden är liten. Det är emellertid problematiskt att 

utläsa dessa siffror då de motsäger varandra på flera punkter, dels stämmer inte siffrorna 

överens gällande antalet steriliseringar och dels anges vissa årtal helt tomma i den ena 

källan där den andra anger siffror över antal steriliseringar. Det är emellertid min 

uppfattning att elevmatriket är mer tillförlitligt då det inte utgörs av egna 

sammanställningar gjorda av anstalten, utan direkta anteckningar kopplade till en viss 

elev. Information kan visserligen skrivits efter fel namn eller med ett felaktigt datum, 

men det är ändå min uppfattning att det torde vara större chans att det blir fel vid 

sammanställningar som gjorts i verksamhetsberättelserna då det är oklart hur denna 

information sammanställts och när.  

Det råder även oklarheter kring vilken rutin som fanns kring att dokumentera 

steriliserande operationer och dessa sammanställningar kan därmed inte tas för exakta 

fakta, då det skulle kunna saknas uppgifter. Ovanstående tabeller blir således en 

sammanställning av det material som studerats till uppsatsen gällande hur många flickor 

som steriliserades under sin tid på Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor. 

 

Det framkommer tydligt av ovanstående siffror att även väldigt unga flickor blev 

steriliserade. Vid en planerad ansökan om sterilisering av en sextonårig flicka, påpekas i 

brevväxlingen med anstalten att Kungliga Medicinalstyrelsen sällan ger tillstånd att 

sterilisera så unga individer. I detta fall anses emellertid behovet vara så pass stort att 

det kunde bortses ifrån det.
149

 Vid en steriliserande operation av en annan flicka som vid 

tiden för operationen var femton år, påpekas emellertid inte Kungliga 

Medicinalstyrelsens ovilja att sterilisera unga individer.
150

 Det tycks således inte vara 

något som hindrar en sterilisering av en ung flicka. Det framkommer emellertid att en 

sextonårig flicka ansågs vara väl ung för att genomgå en steriliserande operation och det 

kan utifrån detta antas att åtminstone fyra av de steriliserade flickorna på anstalten 

betraktades vara unga när det gällde just sterilisering, då dessa var 16 år eller yngre.  

5.7.3 Samtycke till steriliserande operationer 
Det är ofta oklart huruvida flickorna själva gett medgivande till sterilisering och det är 

därför svårt att avgöra hur många tvångssteriliseringar som gjordes på anstalten. Oftast 

nämns inte individens samtycke eller motsägning överhuvudtaget och när den gör det är 

det ofta i ett tidigare sammanhang under en undersökning eller liknande, vilket gör det 

svårt att avgöra om personen ändrat åsikt eller fortfarande motsade sig en steriliserande 

operation. Elevernas samtycke kan exempelvis beskrivas enligt följande. 

”Då en operation i steriliserande syfte föres på tal vägrar hon absolut gå med på en 

sådan och förstår ej heller innebörden av operationen […] Barnavårdsnämnden bör 

även omgående föranstalta en ansökning för operation i steriliserande syfte. Det 

åligger i detta fall jämlikt steriliseringslagen tillämpningsföreskrifter 

barnavårdsnämnden att ingiva sådan ansökan.”
151

  

                                            
148 Ibid. 
149 ÖLLA. TsA. Elevakter. F2:2. Brevväxling mellan Barnavårdsnämnden i stad D och stad E samt inspektör E för sinnesslövården. 

Samtliga brev daterade under 1942. 
150 ÖLLA. TsA.  Elevakter. F2:2. Steriliseringsansökan 1947. 
151 ÖLLA. TsA. Elevakter. F2:1. Psykiatriker F till Barnavårdsnämnden i stad F, 29 november 1944. 
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Det framkommer här tydligt att det inte tas hänsyn till flickans åsikt kring att steriliseras 

och att barnavårdsnämnden uppmanas att ansöka om steriliserande operation trots att 

flickan vägrar. I journalen går det emellertid inte att utläsa om sterilisering skett, om 

barnavårdsnämnden ansökt om operation eller om flickan senare av Statens 

uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor skickats till sjukhus för att genomföra 

sterilisering. Det blir således oklart huruvida en sterilisering faktiskt genomfördes 

överhuvudtaget och om det i sådana fall skedde mot flickans vilja. 

Det är som nämnt ovan sällan som flickornas egna viljor dokumenteras. Det finns 

däremot bevarade brev från anhöriga som motsätter sig steriliseringar. För att 

exemplifiera en sådan korrespondens mellan anhöriga och Statens uppfostringsanstalt 

för sinnesslöa flickor samt andra inblandade verksamheter kommer här nedan beskrivas 

ett exempel ur dokument från en elevs journal. 

Processen börjar i ett brev från Barnavårdsnämnden i vilket det framkommer att en 

svåger till den intagna flickan begärt hennes utskrivning. Det framkommer vidare att en 

villkorlig utskrivning diskuterats men blivit inställd och att Barnavårdsnämnden menade 

att sterilisering vore mycket önskvärt innan en utskrivning av flickan kunde ske.
152

 

Några månader senare skrev flickans far ett brev till styrelsen för Statens 

uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor. Han skrev följande: ”Jag har som hennes far 

aldrig märkt att hon visat tecken på sinnesslöhet […] Det är tyvärr sant, att min flicka 

varit inblandad i vissa sedlighetsaffärer, och upptäckten därav har medfört den största 

överraskning och sorg för hennes föräldrar och anhöriga. Jag kan inte tänka mig, att 

flickan av inneboende drift och på eget initiativ inlåtit sig på handlingarna i fråga utan 

detta torde helt bero på hennes oerfarenhet och lättleddhet […] Hon har aldrig visat 

någon vanart i hemmet och några abnormt sexuella anlag kan omöjligen finnas hos 

henne […] Jag kan inte komma ifrån tanken, att den miljö, vari min flicka nu vistas, 

måste bliva skadlig för hennes kommande utveckling. Samvaro med sinnesslöa personer 

kan enligt mitt förmenande icke vara nyttigt för en flicka i övergångsåren, som icke 

själv är sinnesslö. […] Jag och min hustru äro varmt fästade vid vår flicka. Vi hoppas 

därför, att styrelsen ville förstå och tillmötesgå vår önskan att få henne utskriven.”
153

 

Kort innan detta hade ett brev från en annan svåger till flickan inkommit till anstalten, 

gällande utskrivning. Svågern skrev att han och hans fru, flickans syster, kunde ta hand 

om flickan och att hon kunde bo hos dem.
154

 Även fadern hade i sitt brev som citerades 

ovan föreslagit att svågern och flickans syster kunde ta hand om henne. 

Barnavårdsnämnden i området sände därpå ett utlåtande om svågern och systern till 

Barnavårdsnämnden i flickans hemkommun. De skrev att makarna var fullt införstådda 

med eventuella svårigheter och att det inte fanns andra anmärkningar, då paret ansågs 

vara lämpliga att ta hand om flickan.
155

 Strax därefter inkom en skrivelse från 

barnavårdsnämnden i flickans hemkommun. De skrev att det inte fanns invändningar till 

utskrivning av flickan. De tillade emellertid att ”som förutsättning vill Nämnden 

emellertid bestämt uppställa att flickan först underkastas steriliserande operation.”
156

 

Fadern inkom därpå med ett svar på barnavårdsnämndens villkor för utskrivning. Han 

skrev: ”Jag vägrar att samtycka till en dylik åtgärd […] hon torde icke vara sexuellt 

abnorm […] Jag anser, att ett dylikt ingrepp vid hennes ålder kommer att få de svåraste 

följder för henne i socialt hänseende. Hon torde bliva utestängd från möjligheten att 

                                            
152 ÖLLA. TsA. Elevakter. F2:2. Barnavårdsnämnden i stad G till styrelsen för Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor, 19 
november 1941. 
153 ÖLLA. TsA. Elevakter. F2:2. Herr G till styrelsen för Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor, 7 januari 1942. 
154 ÖLLA. TsA. Elevakter. F2:2. Herr H till styrelsen för Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor, 15 december, 1941. 
155 ÖLLA. TsA. Elevakter. F2:2. Barnavårdsnämnden i stad H till Barnavårdsnämnden i stad G, 17 februari 1942. 
156 ÖLLA. TsA. Elevakter. F2:2. Barnavårdsnämnden i stad G till Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor, 17 mars 1942. 
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ingå äktenskap. Detta medför, att hon kommer att känna sig ställd utanför samhället 

och förorsaka bitterhet och livsleda hos henne. Som hennes far och förmyndare kan jag 

icke ikläda mig dylikt ansvar. Jag anhåller därför, att styrelsen ville medgiva 

utskrivning utan det ifrågasatta ingreppet, samt avvakta hur min flicka utvecklar sig 

innan beslut om denna åtgärd fattas.”
157

 

Efter detta brev inkom en skrivelse från en inspektör för sinnesslövården. Han menar att 

”… det är synnerligen olämpligt att flickan får lämna anstalten […] Naturligtvis bör 

flickan steriliseras, men även om man därmed undanröjer risken för att hon sätter 

undermåliga barn till världen, så skulle ett återvändande till hemmet betyda att man 

uppger varje förhoppning för flickans personliga del att få henne social under hennes 

fortsatta levnad.”
158

 

Det skickades ytterligare ett antal brev från barnavårdsnämnden, fadern och inspektören 

under året. Styrelsen avslog dock begäran om utskrivning med hänvisning till att det 

vore ”olämpligt och oförenligt med uppfostringsanstaltens mål och verksamhet”.
159

 

Under året därpå skickades steriliseringsansökan för flickan till Kungliga 

Medicinalstyrelsen, då försökspermittering var begärd.
160

  

Det framkommer sammanfattningsvis oftast inte hur individen själv ställer sig till en 

steriliserande operation i det till uppsatsen studerade materialet. I de fall det 

dokumenterats att individer eller anhöriga protesterat tycks inte detta ha någon större 

betydelse. Grunewald förklarar att sinnesslöa inte hade någon rätt att handla i något 

juridisk sammanhang, då de inte ansågs ha förmågan att göra så.
161

  

5.7.4 Krav för utskrivning 
Det framkommer i flera fall att sterilisering kunde vara ett krav för utskrivning. Detta 

kan bland annat ses i ett brev från anstaltens vikarierande läkare till en elevs hemstads 

barnavårdsnämnd, då läkaren skrev ”Jag vill även framhålla att före hennes utskrivning 

måste ansökan om hennes sterilisering inlämnas till Kung. Medicinalstyrelsen.”
162

  

Steriliserande operation kunde även förordas innan försökspermittering vilket 

framkommer då föreståndarinnan i ett brev skriver ”Åtgärder för steriliserande 

operation brukar företagas före försökspermittering härifrån.”
163

  

Karl-Henrik Lindqvist som undersökt verksamheten på Västra Marks sjukhus för 

sinnesslöa kvinnor, menar att chefsläkaren för Västra Mark i en rapport år 1932 

uttryckte sin övertygelse om att den lämpligaste behandlingsformen för sinnesslöa 

kvinnor var sterilisering. Dessa patienter skulle i och med det kunna skrivas ut och 

således kunde fler platser fyllas samtidigt som de kvarvarande patienternas vårdbehov 

kunde tillgodoses på ett bättre sätt.
164

 

5.7.5 Anstaltens inställning till sexualitet och sterilisering 
Det till studien undersökta materialet ger inga säkra fakta kring antalet steriliserande 

operationer, i vilken mån samtycke inhämtades och varför det främst skedde i en 

intensiv period. Det framkommer emellertid en bild av anstaltens inställning till 

sexualitet och steriliserande operationer. Sexualiteten är ofta en viktig anledning till 

                                            
157 ÖLLA. TsA. Elevakter. F2:2. Herr G till styrelsen för Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor, 9 april 1942. 
158 ÖLLA. TsA. Elevakter. F2:2. Inspektör I till föreståndarinnan Anna Lefwerth-Wiking, 18 april 1942.  
159 ÖLLA. TsA. Elevakter. F2:2. Anna Lefwerth-Wiking till Länsstyrelsen i stad I, 12 maj 1942. 
160 ÖLLA. TsA. Elevakter. F2:2. Anna Lefwerth-Wiking till doktor J, 12 mars 1943. 
161 Grunewald, 2008, s. 199-200 
162 ÖLLA. TsA. Inkomna skrivelser. 1924-1938. E2:1. Läkare K till Barnavårdsnämnd i stad J, 23 februari 1942. 
163 ÖLLA. TsA. Inkomna skrivelser. 1924-1938. E2:1. Föreståndarinnan till herr L, utan datering. 
164 Lindqvist, Karl-Henrik. Boken om Västra Mark: en dokumentation över en avslutad vårdepok: Västra Marks sjukhus i Örebro 

1931-1981. Örebro: Örebro läns landsting, 1983, s. 65 
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intagning och återkommer ständigt under elevernas vistelsetid på anstalten. Sexualiteten 

var också en viktig faktor vid permissioner och utskrivningar, då det sexuella beteendet 

ofta kunde vara ett hinder till att eleven skulle kunna vistas fritt i samhället. Sexualiteten 

blev utifrån det en anledning till att de intagna flickorna måste vara intagna på anstalten 

och de kunde till följd av detta inte lämna anstalten förrän deras sexuella problematik 

ansågs vara undanröjd. Det framkommer inte i vilken mån det eventuellt fanns 

behandlingar för att försöka få flickorna att leva ett godtagbart liv gällande deras 

sexualitet, men det framkommer att nästan var tionde elev genomgick en steriliserande 

operation under sin vistelse på anstalten och att detta många gånger var en förutsättning 

för att få lämna anstalten. Det kan därmed antas att flickornas sexualitet bedömdes vara 

nödvändig att anpassas innan de var kapabla att lämna anstalten. 

5.8 Utskrivning 

Vid utskrivning från Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor skrevs eleverna ut 

till hemmet och ansågs då vara kapabla att klara sig i samhället på egen hand. De kunde 

emellertid även skrivas ut till andra vårdformer och därmed fortsätta att befinna sig 

inom vårdapparaten.
165

 

5.8.1 Vistelsetid på anstalten 
Mellan åren 1924-1968 intogs enligt anstaltens verksamhetsberättelser 371 flickor.

166
 I 

anstaltens elevmatrikel skrevs 309 av dessa in, då elevmatrikelns anteckningar gäller 

1924-1960. I denna går att utläsa när eleven intogs på anstalten och när hon blev 

utskriven. Av dessa 309 elever har två avlidit och tio har ingen registrerad utskrivning. I 

nedanstående beräkningar bortses dessa tolv elever ifrån för att kunna ge en mer valid 

uträkning. Under anstaltens verksamhet var det även 14 elever som endast vistades på 

anstalten några månader och de skrevs därför ut samma år som de intogs. Dessa elevers 

vistelsetid har därmed beräknats till ett år. Utifrån uppgifterna om elevernas vistelsetid 

på anstalten kan således utläsas att den genomsnittliga tiden för intagning var cirka fem 

år. Den längsta perioden av intagning var 18 år, vilket förekom i två fall. Den kortaste 

perioden av intagning var ett år eller mindre, vilket förekom i 48 fall.
167

  

Areschoug (2000, s. 225) förklarar att det i 1944 års lag gällande bildbara sinnesslöa 

barns undervisning framgår att barnen högst ska vistas på anstalt i åtta år.
168

 Totalt har 

49 elever på Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor vistats längre än åtta år på 

anstalten, vilket omfattar cirka 16% av de elever som registrerats i elevmatrikeln.
169

  

5.8.2 Utskrivning från anstalten 
Det totala antalet intagna flickor på anstalten var enligt verksamhetsberättelserna 371 

och av dessa är det 319 som anges ha blivit utskrivna.
170

 De som blivit utskrivna anges 

antingen ha överförts till andra vårdformer eller ha fått återvända till sitt eller 

närståendes hem. Vid överföring till annan vårdform anges att eleven överflyttats till 

sjukhus, hospital eller lasarett, arbetshem, vårdhem, kombinerat vård- och arbetshem, 

ålderdomshem, upptagningshem, skolhem eller yrkesskola, epileptikeranstalt, 

familjevård eller vård i en ospecificerad vårdform. Vid förflyttning till elevens eller 

närståendes hem anges att eleven återvänt till föräldrahemmet eller det egna hemmet, 

antagit förvärvsarbete eller ingått äktenskap. Förekomsten av dessa alternativ anges i 

                                            
165 ÖLLA. TsA. Verksamhetsberättelser. 1924-1968. B1:1. 
166 ÖLLA. TsA. Verksamhetsberättelser. 1924-1968. B1:1. 
167 ÖLLA. TsA. Elevmatrik. 1924-1960. D2:1. 
168 Areschoug, 2000, s. 225 
169 ÖLLA. TsA. Elevmatrik. 1924-1960. D2:1. 
170 I det följande om utskrivning om inget annat anges: ÖLLA. TsA. Verksamhetsberättelser. 1924-1968. B1:1. 



39 
 

nedanstående tabeller. Alternativen har delats in i två tabeller för att understryka 

skillnaden i att förflyttas till annan vårdform och att återvända till hemmet. 

Figur 4: Utskrivningar till annan vårdform 1924-1968 
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Källa: Örebro Läns Landstings arkiv. Tidvedsskolans arkiv. Verksamhetsberättelser. 1924-1968. B1:1. 

  

Figur 5: Utskrivningar till hemmet 1924-1968 

 

Källa: Örebro Läns Landstings arkiv. Tidvedsskolans arkiv. Verksamhetsberättelser. 1924-1968. B1:1. 

Om en intagen flicka avlidit, räknas även hon som utskriven i verksamhetsberättelserna. 

Totalt har emellertid endast tre dödsfall registrerats. Elever kunde även registreras som 

”definitivt utskriven”. Att bli definitivt utskriven innebar emellertid inte alltid att 

återvända till hemmet utan kunde även innebära en förflyttning till andra anstalter eller 
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vårdformer, vilket framkommer av verksamhetsberättelsernas redogörelser för de 

definitivt utskrivna elevernas förflyttningar. Det är således svårt att definiera vad 

definitiv utskrivning innebar för de individer vars utskrivning beskrivs på detta sätt. 

Totalt är det 22 elever som angivits ha blivit definitivt utskrivna.  

I nio fall saknas vidare beskrivningar av vart eleven placerats efter utskrivning och 

dessa har därmed inte räknats med i ovanstående tabell.  

Av det totala antalet utskrivna var det endast 77 flickor som fick återvända till sitt eller 

närståendes hem, medan 208 blev överförda till andra behandlingsanstalter. Ungefär 

65% av flickorna blev endast utskrivna från Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa 

flickor, men inte från vårdapparaten i stort. Det kan följaktligen antas att endast 77 

flickor av 319 ansågs kunna klara sig själva i samhället. Detta utan att inberäkna de 

elever som blivit definitivt utskrivna då det är otydligt vad det innebar för individen. 

5.8.3 Beslutanderätt om utskrivning 
Det var anstalten som bedömde när en flicka kunde bli utskriven och sällan tycks det ha 

fästs vikt vid föräldrars eller släktingars önskan om att få flickan hemskickad. I ett svar 

från föreståndarinnan till en förälders önskan om utskrivning av sin dotter framkommer 

att begäran om utskrivning för en inskriven elev kan lämnas in skriftligen till styrelsen 

för Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor och att denna begäran även bör 

vara styrkt med ett uttalande från flickans hemstads barnavårdsnämnd.
171

 

I anstaltens inkomna skrivelser finns ett flertal brev från föräldrar och släktingar som 

ber om att flickan i fråga ska få komma hem. Det finns även brev till enskilda elever 

från deras anhöriga gällande utskrivning. Ett exempel på ett sådant brev citeras här 

nedan där en elevs far skriver till henne och förklarar att han ska uppsöka en advokat. 

”…för att få rättvisa, så att du kommer hem från ditt koncentrationsläger. Min kära [B] 

håll modet uppe, jag skall strida för dig hos olika myndigheter tills de släpper dig hem, 

de förstår inte att min dotter och våra anhöriga är här och man kan ju tänka sig det 

vara otroligt att samhället vill skada någon, men så blir det faktiskt. Jag skulle skrivit 

annat till dig men jag är så arg nu, får ingen sinnesro förrän du kommer hem, jag 

hoppas att detta brevet får läsas av dig utan censurering. Hälsningar från oss alla och 

din far.”
172

 

När det gäller brev från föräldrar som ber om att få sina barn utskrivna besvarades dessa 

alltid av föreståndarinnan eller någon för henne vikarierande. Svaren kan låta enligt 

följande.  

 

”Jag vill på det bestämdaste avråda från att ta hem [H][…] [H] passar bäst på anstalt, 

där hon får den bästa omvårdnad och kan få lämplig sysselsättning.”
173

 

”På förfrågan om hennes tillstånd och möjlighet att inträda i normal verksamhet i 

samhället, måste jag tyvärr meddela att hennes intelligensqvot endast uppgår till 48% 

och detta tillsammans med hennes barnsliga inställning i övrigt, dåliga omdöme och 

indisciplinära uppförande och dåliga arbetsförmåga säkert förorsakar att hon måste 

vara omhändertagen.”
174

 

                                            
171 ÖLLA. TsA. Inkomna skrivelser. 1924-1938. E2:1. Föreståndarinnan Anna Lefwerth till herr M, 3 december 1938. 
172 ÖLLA. TsA. Inkomna skrivelser. 1924-1938. E2:1. Herr N till dottern O, utan datering. 
173 ÖLLA. TsA. Inkomna skrivelser. 1924-1938. E2:1. Föreståndarinnan Anna Lefwerth-Wiking till P, 26 januari 1939. 
174 ÖLLA. TsA. Inkomna skrivelser. 1924-1938. E2:1. Föreståndarinnan Anna Lefwerth-Wiking till fru Q, 17 november 1937. 
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Det är inte ovanligt att elevernas fortsatta vistelse på anstalten motiverades med att 

föräldrarna inte skulle klara av att hantera sin dotter. Detta kan exempelvis ses i ett brev 

som föreståndarinnan skrev till en förälder som bett om att få sin dotter utskriven. ”… 

var glad att hon är väl omhändertagen. Ni skulle inte stå ut med att ha henne hemma. 

Detta är mitt råd, då jag nu på Eder begäran skrivit hur det står till med Er dotter”.
175

 

Det framkommer även utifrån föreståndarinnans svar till föräldrarna att de framlägger 

kritik till henne personligen och till anstalten. Detta kan exempelvis ses i följande 

utdrag ur ett brev som besvarar önskan om utskrivning. ”Ni tycks ha den uppfattningen 

att jag av något slags intresse behåller de i min vård lämnade eleverna. Detta måste var 

och en förstå vara fel om man något tänker efter. Styrelsen behandlar alla inkomna 

önskningar om utskrivning av elever och beslutar därom.” 
176

 

Anstaltens styrelse tycks emellertid ibland ha godtagit föräldrarnas önskan om 

utskrivning. Detta framkommer exempelvis i en av flickornas journaler där det 

antecknats följande. ”Vederbörande utskrevs härifrån 6/12 1933 på föräldrarnas 

fordran och risk.”
177

  

Den främsta anledningen till att utskrivning nekades tycks emellertid vara att eleven inte 

ansågs kunna klara sig själv ens med hjälp av föräldrar eller andra vuxna. 

Föreståndarinnan för anstalten svarade exempelvis en far följande angående 

utskrivningen av hans dotter. 

”Att hon kan få stanna här för all framtid är uteslutet, men för att komma ut i livet på 

egen hand är hon icke rustad. Med hennes svaga omdöme skulle hon sannolikt snart 

råka i olyckor av alla slag och därmed göra Eder mer sorg än hon nu bereder Eder, då 

hon vistas i ett gott hem, skyddad för mycket.”
178

 

5.8.4 Utskrivningens krav 
Utskrivningen av elever tycks ha hindrats av i vilken mån de ansågs kunna klara sig i 

samhället och i vilken utsträckning föräldrarna kunde tänkas ha möjlighet att ta hand om 

dem. Föräldrarnas bestämmelserätt gällande utskrivning av sina döttrar tycks vidare ha 

varit begränsad och det framkommer således att ansvaret för flickorna låg på anstalten.  

För de elever som slutligen utskrivits till hemmet tycks det ha ansetts viktigt att eleven 

hade något att komma hem till, i form av människor omkring dem som kunde vara till 

hjälp eller ett arbete att försörja sig på, då utskrivningen beskrivs utifrån dessa faktorer.  

När utskrivning skedde var detta emellertid främst till andra vårdformer, vilket innebär 

att flickorna fortfarande var kvar i vårdapparaten. Den genomsnittliga vårdtiden på 

Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor var visserligen fem år men med tanke 

på att cirka 65% av eleverna efter sin vistelsetid där, överfördes till andra vårdformer 

torde den totala tiden då dessa flickor var en del i vårdapparaten för sinnesslöa, vara 

betydligt längre. 
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6. Analys 
I nedanstående analys kommer den information som tidigare framkommit i denna studie 

om Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor att sättas i relation till den tidigare 

forskningen genom en diskussion kring definitionen av sinnesslöa på Statens 

uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor, den uppfostran, undervisning och vård som de 

intagna eleverna fick samt hur flickornas vistelse på anstalten kan förstås utifrån 

samhällets inställning till sinnesslöa som en samhällsrisk.  

6.1 De sinnesslöa 
Studiens första frågeställning berörde vilket behov som Statens uppfostringsanstalt för 

sinnesslöa flickor fyllde inom sinnesslövården. I studien framkommer att anstaltens 

målgrupp var de sinnesslöa, minderåriga flickor som var intagna inom andra 

verksamheter men till följd av sin vanart inte bedömdes vara lämpliga att vistas i en 

anstalt som inte specialiserade sig på vanartade sinnesslöa. Statens uppfostringsanstalt 

för sinnesslöa flickor var således en anstalt som inriktade sig på de sinnesslöa flickor 

som ingen annan anstalt ansåg sig kunna hantera. Engwall menar att Statens 

uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor sågs som ett sista alternativ och en sista anhalt 

för sinnesslöa flickor.
179

 Grunewald och Olsson uttrycker en liknande tanke då de 

hävdar att elever intagna på andra anstalter kunde hotas med att sändas till statens 

uppfostringsanstalter om de inte uppförde sig korrekt.
180

  

Ur ovanstående resonemang ges en bild av Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa 

flickor som en anstalt med ett svårare klientel än vad andra sinnesslöanstalter hade. 

Grunewald och Olssons beskrivelse av anstalten som någonting personal inom andra 

verksamheter kunde hota med, antyder vidare att bilden av Statens uppfostringsanstalt 

för sinnesslöa flickor var att detta inte var ett ställe som man ville hamna på. Engwalls 

syn på anstalten som en sista anhalt insinuerar vidare att detta också var en plats dit de 

individer sändes som man gett upp hoppet om på övriga anstalter.  

Enligt Hansson upprättades statens två uppfostringsanstalter för flickor respektive 

pojkar utifrån behovet att ta hand om de personer som betraktades vara olämpliga att 

vara intagna på andra anstalter. Hon förklarar vidare att dessa uppfostringsanstalters 

stora klientel senare ansågs bekräfta att det fanns ett faktiskt behov av att omhänderta 

denna grupp sinnesslöa, vilket resulterade i att fler anstalter grundades i statens regi för 

denna målgrupp.
181

  

Utifrån detta kan utläsas att Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor var en 

anstalt som omhändertog flickor som bedömdes vara för besvärliga att ta hand om inom 

andra verksamheter och att detta var anstaltens främsta funktion.  

En förståelse för anstaltens målgrupp kan även fås utifrån anledningar till intagning av 

flickorna och de bakomliggande orsaker som ansågs ligga till grund för deras 

problematik. Gällande intagningsorsaker framkommer i studiens resultat att eleverna 

ofta intogs till följd av beteenden som på olika sätt antyder att de var svårhanterliga, 

vilket överensstämmer med anstaltens uttalade målgrupp. Samtliga karaktärsdrag och 

beteenden som var mest frekvent angivna antyder svårhanterlighet. Här framkommer 

bland annat stöldbegär, rymningsbegär, hållningslöshet, våldsamt lynne och just 

svårhanterlighet. Även inom de orsaker som angetts kopplade till sexualitet antyds att 

det handlar om beteenden som måste kontrolleras, såsom exempelvis lösaktighet, 

stegrad könsdrift och sexuell abnormitet. Dessa begrepp antyder att sexualiteten är fel 
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eller för utlevande. Detta innebär att dessa individer kan antas behöva anpassa sin 

sexualitet efter samhällets normer, vilket i sig medför en svårhanterlighet för anstaltens 

personal då de var ansvariga för att skapa denna anpassning. Den tredje kategorin inom 

intagningsorsaker anger utåtagerande beteenden vilka per automatik innebär att 

individen kan upplevas vara svårhanterlig då denne har ett extrovert beteende som 

måste hanteras av personalen.  

Intagningsorsakerna antyder följaktligen att eleverna på anstalten på flera sätt var 

svårhanterliga för personalen, vilket således även ger en förklaring till vad som 

åsyftades med uttrycket vanart i anstaltens ändamålsbeskrivning. Runcis menar att 

sinnesslöa främst fick denna beteckning utefter kulturella och sociala värderingar och 

understryker att detta hade större betydelse än medicinska faktorer.
182

 Denna tanke 

överensstämmer med vilka uppgifter som antecknades som anledning till elevernas 

intagning, då dessa fokuserade på beteenden och karaktärsdrag och väldigt sällan tog 

upp begåvningsnedsättningar eller andra faktorer som låg till grund för diagnosen 

sinnesslöhet. Elevernas utvecklingsstörningar diskuterades nästintill endast i de 

intelligenstest som genomfördes, i övrigt låg fokus på beteenden av olika slag som 

sällan hade koppling till deras fysiska eller psykiska nedsättningar. Enligt Hansson 

användes intelligenstesten som ett sätt att fastställa en problematik som man redan 

visste om. Detta kunde då i högre grad rättfärdiga intagandet av individer och blev av 

denna anledning ett högt värderat bedömningsverktyg.
183

 

Detta framkommer ytterligare i de bakomliggande orsaker som av anstaltens personal 

ansågs kunna ligga till grund för den problematik eleverna visade. I studiens resultat 

kan ses att dessa orsaker har ett stort fokus på beteenden hos personer omkring 

individen. Tron på ärftliga faktorer framkommer även här då de bakomliggande 

faktorerna utgår från att de sociala problem och fysiska defekter som finns inom 

individens släkt och familj, är grunden till individens sinnesslöhet. Areschoug förklarar 

att det fanns ett samband mellan sociala faktorer och sinnesslöhet, då social 

levnadsstandard menades kunna vara en orsak till sinnesslöhet.
184

 Liknande resonemang 

förs av Kanold som understryker att ärftligheten blev en viktig faktor inom 

sinnesslövården genom rashygienismens etablerande i Sverige. Ärftlighet ansågs gälla 

såväl fysiska defekter som sociala, vilket innebar att problematik som alkoholism, 

fattigdom och sedeslöshet troddes vara ärftligt.
185

  

Detta blir tydligt i studerandet av de bakomliggande faktorer som betraktades ligga till 

grund för elevernas problematik på Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor, då 

en övervägande majoritet är kopplade till personer som eleven är släkt med och endast 

en liten del av de bakomliggande orsakerna handlar om eleven själv.  

Det behov som Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor fyllde för 

sinnesslövården kan även förstås utifrån tidens barnperspektiv som hade ett fokus på 

vad som ansågs vara gynnsamma förhållanden för barnet. Areschoug förklarar att det 

ökade intresset för barns bästa under 1900-talet medförde ett fokus på vad som utgjorde 

en bra barndom. De barn som inte ansågs ha en bra barndom, utifrån samhällets 

definition som var influerad av det borgerliga hemmet, omhändertogs för att få sin 

uppfostran tillgodosedd på anstalter.
186

 Detta gällde såklart även de sinnesslöa barn som 

bedömdes vara vanartiga. Det torde emellertid ha uppstått ett dilemma gällande dessa 
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barn då deras vanart ansågs störa ordningen på andra anstalter, vilket kan antas ha 

skapat ett behov av att förflytta dessa barn för att säkra de andra intagna barnens 

uppfostran. Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor kan således antas fylla 

detta behov då anstalten tog emot de individer som angavs störa samlivet på andra 

anstalter. De vanartiga barnen kunde i och med statens uppfostringsanstalter också 

tillförsäkras en tillfredsställande uppfostran, men utan att störa andra barn som inte 

bedömdes vara vanartiga. Det torde emellertid föreligga en problematik i att 

sammanföra ett stort antal barn som ansågs vara vanartiga, i förhoppningen att de på 

denna anstalt skulle få vistas i en god miljö för en bra uppfostran. Detta eftersom att det 

torde finnas en risk för att dessa barn utgjorde störningsmoment för varandra, liksom de 

tidigare menades ha gjort på andra anstalter.  

Utifrån tidigare resonemang om Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor som 

en sista anhalt kan emellertid antas att dessa vanartiga barns uppfostran inte 

prioriterades. Det torde främst ha handlat om att tillförsäkra barnen på de andra 

anstalterna en bra uppfostran, genom att förflytta de störningsmoment som de vanartiga 

barnen ansågs utgöra. 

Studiens inledande frågeställning kring vilket behov inom sinnesslövården som Statens 

uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor fyllde, kan således främst förstås utifrån fyra 

orsaker som studien diskuterat. Behovet kan antas ha uppstått utifrån den problematik 

som de vanartiga barnen menades skapa inom andra sinnesslöanstalter, hur elevernas 

intagningsorsaker främst fokuserar kring svårhanterligt beteende, hur ärftliga faktorer 

troddes inverka i dessa beteenden samt samhällets syn på vikten av en god uppfostran. 

Statens uppfostringsanstalter blev följaktligen en sista anhalt inom sinnesslövården, som 

vårdade de barn som ingen annan sinnesslöanstalt ansågs sig kunna hantera på grund av 

barnens vanart.  

 

6.2 Verksamhetens uppfostran, undervisning och vård 
Studiens andra frågeställning berörde hur verksamheten såg ut på Statens 

uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor. I studien framkommer att både intagning och 

utskrivning skedde utefter beslut av styrelsen för anstalten och att anhöriga ofta hade 

lite att säga till om i den frågan. Studiens resultat kring den uppfostran, undervisning 

och vård som enligt anstaltens ändamålsbeskrivning ska ges eleverna, visar vidare att 

det fanns ett fokus på främst uppfostran och undervisning, medan den vård som nämns 

tycks ha skett i mindre utsträckning.  

Det framgår i studien att de rutiner som anstalten hade kring intagning och utskrivning 

från anstalten, reglerades enligt anstaltens styrelse och att vistelsetiden på anstalten i 

genomsnitt var fem år. Larsson och Hasselqvist menar att individer som var intagna på 

sinnesslöanstalter kunde fortsätta att vara intagna hela livet.
187

 Detta tycks emellertid 

inte vara något som förekom på Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor, även 

om det framkommer i resultatet att det finns vissa undantag. Den längsta perioden av 

intagning var 18 år men det förekom endast i två fall och det finns närmare 50 flickor 

som endast var intagna ett år eller kortare.  

Resultatet visar dock att mer än hälften av de intagna flickorna blev utskrivna till andra 

anstalter vid deras utskrivning från Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor. 

Detta antyder att deras vistelsetid inom sinnesslövården var betydligt längre än i 

genomsnitt fem år, särskilt med tanke på att ett av kraven för intagning på Statens 

uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor var att individen redan varit intagen på annan 
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anstalt inom sinnesslövården.  

Areschoug menar att anstalter inom sinnesslövården kunde genomföra intagning och 

neka utskrivning av barn trots föräldrars protester.
188

 Detta kan även ses i Statens 

uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor då resultatet redovisar ett antal brev som 

skrivits till föräldrar som svar på förfrågan om utskrivning, där utskrivning vanligtvis 

nekas. Oftast framgick att föräldrarna inte skulle klara av att ta hand om sin dotter, 

vilket gjorde att fortsatt intagning på anstalten var nödvändig. Runcis förklarar att 

samhället motiverade separeringen mellan förälder och barn med att det var för barnets 

bästa.
189

 Enligt Runcis var detta emellertid problematiskt då barnets bästa i dessa fall 

tolkades av myndigheter, medan barnet själv sällan tillfrågades.
190

 I likhet med detta 

menar Areschoug att det i början av 1900-talet fanns en stor tilltro till institutioners 

förmåga att vårda barn, vilket blev en del av samhällets sätt att tillgodose 

barnperspektivet.
191

 Utifrån detta kan svaren på föräldrarnas förfrågan om utskrivning 

förstås, då samhällets inställning var att vistelse på anstalter kunde vara för barnets 

bästa, vilket då kunde motivera både intagning och nekande av utskrivning. 

Anstaltens verksamhet kan vidare förstås utifrån den uppfostran, undervisning och vård 

som enligt anstaltens ändamålsbeskrivning var utgångspunkter för verksamheten. 

Areschoug förklarar att sinnesslövården främst utgjordes av internatskolor under första 

hälften av 1900-talet. Dessa skulle förutom undervisning även erbjuda uppfostran, 

vilket var ett argument för internatformen.
192

 I likhet med detta menar Liljedahl att det 

menades att både undervisning och uppfostran var grundläggande för att de sinnesslöa 

barnen senare skulle kunna anpassa sig till samhällets sociala sammanhang.
193

 

Grunewald påpekar också detta och menar att uppfostran inom anstalter bedömdes vara 

nödvändigt eftersom att föräldrarnas uppfostran ofta ansågs bristfällig.  

Det framkommer utifrån detta att uppfostran generellt sett betraktades vara en 

nödvändighet inom sinnesslövården, vilket också överensstämmer med verksamheten 

på Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor. Disciplinering och uppfostran 

tycks ha utgjort en viktig del av anstaltens verksamhet då det tycks vara detta sätt som 

främst utgjorde elevernas behandling. Uppfostringsmetoder kan anses vara en 

behandlingsmetod då eleverna främst intogs på anstalten på grund av diverse beteenden 

och karaktärsdrag, vilka behandlades med disciplinära åtgärder.  

Psykofarmaka tycks ha använts i begränsad utsträckning för att behandla eleverna men 

kan antas vara en del av den vård som verksamheten skulle utgå från. I övrigt användes 

emellertid främst bestraffningar i olika former, vilket därmed även kan antas utgöra en 

form av vård, utöver att vara en behandlingsform. Detta då elevernas beteenden tycks 

vara det primära i anledningen till anstaltsvistelsen. Elevernas sinnesslöhet tycks inte 

ges någon vård eller behandling i större utsträckning bortsett från undervisningen, 

förutsatt att denna kan ses som en behandlingsmetod. Detta kan förstås utifrån att 

elevernas sinnesslöhet oftast inte anges som en intagningsorsak, trots att detta är den 

grundproblematik som eleverna skulle ha för att bli intagna på anstalten.  

Vården tycks överlag inte ha fått någon större uppmärksamhet inom sinnesslövården. 

Inte heller den tidigare forskningen har i någon vidare bemärkelse behandlat vården av 

sinnesslöa, utifrån en definition av vård som ett sätt att förmildra eller åtgärda 

sjukdomar eller funktionsnedsättningar.   
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Avsaknaden av vård inom Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor samt 

sinnesslövården i stort, kan förstås utifrån rashygienismen. Grunewald förklarar att 

rashygienismens etablering i Sverige medförde att sinnesslöhet ansågs vara ärftligt. 

Detta resulterade i att vissa individer inte bedömdes vara möjliga att behandla eftersom 

att ärftligheten visar att sinnesslöheten ändå förs vidare till nästa generation. Denna 

tanke ledde till att sinnesslöa låstes in på anstalter där många steriliserades, eftersom att 

detta var enda sättet att behandla och sätta stopp för sinnesslöheten.
194

 

Utifrån detta kan tilltron till sinnesslöhetens ärftlighet vara en orsak till det bristande 

fokus på vården och behandlingen av sinnesslöhet, som kan ses inom Statens 

uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor. Att anstalten därmed tycks ha fokuserat på 

individers beteenden som utgjorde grunden för deras vanart, antyder att det inte främst 

utfördes behandling inom anstalten, utan hantering av svårhanterade individer som 

behövde förvaras där de inte störde samlivet på andra anstalter. 

Studiens andra frågeställning kring hur verksamheten såg ut på Statens 

uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor, kan således sägas främst centreras kring 

uppfostran i olika former. Överlag tycks verksamheten delvis ha utgått från vad 

anstalten upplevde vara det bästa för barnen. Detta torde ha varit en av anledningarna 

till intagning på anstalten, då eleverna ansågs behöva vistas i en bättre miljö än vad de 

annars fick, liksom utskrivning tycks ha nekats på grund av att anstaltsvistelsen troddes 

vara bättre för eleverna. Uppfostran bedömdes vidare vara en central del av 

sinnesslövården vilket torde bero på att detta ansågs vara för barnens bästa. Den 

uppfostran och de disciplinära åtgärder som genomfördes på Statens uppfostringsanstalt 

för sinnesslöa flickor kan därmed antas ha gjorts för att eleverna skulle uppfostras på ett 

tillfredsställande sätt, vilket senare kunde hjälpa dem i samhället.  

Verksamheten kan emellertid också sägas utgå från en förvaringstanke, då de eleverna 

som intogs på anstalten kom dit eftersom att ingen annan verksamhet kunde hantera 

dem. Då ingen tydlig vård heller har getts eleverna utifrån det material studien 

bearbetat, kan vidare antas att eleverna inte främst var där för att vårdas, utan för att 

förvaras på anstalten i uppfostringssyfte med hänvisning till att de annars inte skulle 

klara sig själva i samhället.  

 

6.3 Hotet mot samhället 
Studiens tredje frågeställning berörde hur verksamheten på Statens uppfostringsanstalt 

för sinnesslöa flickor kan förstås utifrån synen på rashygienism och barnperspektivet 

under första hälften av 1900-talet. Dessa två perspektiv har behandlats tidigare i 

analysen och satts i relation till anstaltens målgrupp och verksamhet. Rashygienismen 

och barnperspektivet kan på flera sätt ge en förklaring till anstaltens verksamhet och 

funktion inom sinnesslövården, vilket framkommit ovan.  

Utifrån rashygienismen kan emellertid även en annan stor del av anstaltens och 

sinnesslövårdens mål och samhällsfunktion förstås. Grunewald förklarar att sinnesslöa 

människor började ses som ett hot mot samhället i början av 1900-talet, vilket ledde till 

flera insatser för att begränsa denna grupp, främst genom omhändertagande och 

förvaring på anstalter.
195

 Denna syn på sinnesslöa framkommer även i Statens 

uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor då resultatet visar att anstalten genomgående 

försökt anpassa de intagna eleverna till samhället, vilket visar att de inte ansågs vara 

lämpliga att vistas fritt i samhället. Det framkommer även av ett flertal brev som 

återgetts i studiens resultat, att det förelåg en fara i att skriva ut flickorna utan 
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korrigering av deras defekter, ett korrigerande som bland annat innebar att steriliserande 

operationer kunde anses vara nödvändiga innan eleverna kunde bli utskrivna. 

Grunewald förklarar att rashygienismen var grunden till att sinnesslöa betraktades vara 

en samhällsfara, då tankarna på ärftlighet medförde att de sinnesslöa inte ansågs vara 

lämpade att föra vidare sina defekta gener.
196

 Rashygienismen hade följaktligen ett stort 

inflytande på sinnesslövården och därmed även Statens uppfostringsanstalt för 

sinnesslöa flickor, vilket kommer att utvecklas nedan.  

Runcis förklarar att hygienismen, som senare utvecklades till att fokusera på rashygien, 

grundades på tanken om ett skötsamt levnadssätt som var ett ideal i Sverige. Detta ledde 

till att människor delades in i skötsamma eller icke-skötsamma, där den senare gruppen 

ansågs komma från dåliga sociala miljöer och ta ett begränsat ansvar för sin sexualitet 

och anpassning till samhällets normer. Denna grupp bedömdes därmed inte vara lämplig 

att föra sina anlag vidare eller ta hand om barn.
197

 Grunewald menar att sinnesslöa var 

en grupp som betraktades vara olämpliga att föda fram barn och att de ansågs vara 

farliga för samhället då deras sexuella utsvävanden resulterade i att fler sinnesslöa barn 

föddes. Genom att sinnesslöa individer omhändertogs, skyddades samhället från 

sinnesslöheten, eftersom att sinnesslöa intagna på anstalter inte hade möjlighet att 

föröka sig.
198

 

Det kan antas att ovanstående resonemang även fanns införlivat på Statens 

uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor då det framkommer i resultatet att det fanns ett 

stort fokus på flickornas sexualitet som på flera sätt ansågs vara för utsvävande. Elever 

kunde även hindras från försökspermitteringar eller utskrivningar på grund av en 

lösaktig sexualitet. Det kan därmed antas att anstalten såg de intagna flickornas 

sexualitet som en riskfaktor.  

Grunewald förklarar vidare att grunden till att sinnesslöa sågs som en samhällsfara var 

rashygienismens tankar om ärftlighet. Rashygienismen menade att en individ med 

defekta arvsanlag inte kunde förändras med sociala insatser, eftersom att arvsanlagen 

ändå förblev oförändrade, vilket resulterade i att samhället ansåg att dessa individer 

borde rensas bort.
199

  

Vikten av ärftliga faktorer kan även ses i verksamheten på Statens uppfostringsanstalt 

för sinnesslöa flickor, då varje elev vid intagning fick ett antal bakomliggande faktorer 

registrerade som troddes vara orsaken till flickans problematik. Dessa bakomliggande 

faktorer fokuserar nästan uteslutande på ärftlighet och det kan således klart ses att 

ärftlighet var ett viktigt argument i intagandet av elever på Statens uppfostringsanstalt 

för sinnesslöa flickor, vilket även antyder att rashygienismen var ett perspektiv som 

anstalten byggde upp sin verksamhet utifrån.   

Grunewald förklarar att det hot som sinnesslöa troddes utgöra för samhället, skulle 

hindras med tre omfattande insatser, bestående av anstaltsvård, sterilisering och 

äktenskapshinder, vilka alla tre var en konsekvens av den rashygieniska rörelsen.
200

 Av 

dessa insatser är det främst de första två som utefter det till studien insamlade materialet 

praktiserades i verksamheten på Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor. 

Anstaltsvården var uppenbarligen en viktig åtgärd på anstalten, då det i resultatet 

framkommer i ett flertal brev att anstaltsvistelsen ansågs vara gynnande för elevernas 

utveckling och framtid. Steriliseringar tycks också ha varit en viktig insats på anstalten, 
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då det i resultatet kan utläsas att nästintill var tionde elev steriliserades, vilket av flera 

brev som redovisats i resultatet beskrivs bero på att individerna ska kunna klara sig i 

samhället och att deras sexualitet därför måste begränsas. Äktenskapshinder är 

emellertid en insats för sinnesslöa som inte framkommer i det material som studien 

studerat gällande Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor.  

 
I studien diskuteras även i vilken mån ovan nämnda insatser skedde utefter individens 

eller dennes anhörigas eget samtycke. Samtycket är emellertid svårbedömt då det 

nästintill aldrig antecknas huruvida individen samtycker till intagning på anstalten eller 

till att genomgå steriliserande operation. Det framkommer emellertid av flera brev att 

det förekom att individer eller deras anhöriga starkt motsade sig insatser, men att detta 

inte togs någon hänsyn till. Detta överensstämmer med synen på samtyckeskrav inom 

tidigare forskning, då Larsson och Hasselqvist menar att det i anvisningar från 

medicinalstyrelsen som beslutade om steriliseringar, konstaterades att det inte skulle tas 

någon hänsyn till att individen inte samtyckte till en steriliserande operation.
201

 

Areschoug påpekar också att en individs uttalade vägran till sterilisering inte heller 

utgjorde något hinder för att ändå genomföra operationen.
202

   

Under verksamhetstiden för Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor kan av 

resultatet utläsas att cirka 34-36 flickor steriliserades, med eller utan samtycke. Detta 

utgör nästintill var tionde elev som intogs på anstalten mellan 1924-1968. Det 

framkommer vidare i resultatets tabell över antal steriliserande operationer (se Figur 2) 

att det skedde en markant uppgång av steriliseringar på anstalten under 1940-talet. Detta 

kan förstås utifrån tidigare forskning, då Larsson och Hasselqvist menar att det endast 

genomfördes ett begränsat antal steriliseringar under 1930-talet.
203

 Kanold förklarar 

vidare att de flesta steriliseringar som skedde under perioden för Sveriges två första 

steriliseringslagar, 1935-1975, utfördes under 1940-talet.
204

 Under 1940-talet skedde 

även flest steriliseringar utifrån rashygieniska motiv.
205

 Detta ger följaktligen en 

förklaring till den dramatiska uppgång av antal steriliseringar på Statens 

uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor som studiens resultat redovisar. 

 

Forskning visar vidare att av det totala antalet steriliserade individer mellan 1935-1975, 

cirka 63 000, var kvinnor i majoritet och utgjorde 93% av steriliseringarna.
206

 Runcis 

menar att en anledning kan vara att det främst var kvinnor som diskuterades i samtal om 

sinnesslöas sexualitet. Detta då kvinnors sexualitet bedömdes vara okontrollerad och 

därmed skapade en samhällsfara och ett behov av att stoppa det utsvävande sexuella 

beteendet hos kvinnor. Runcis menar att steriliseringar blev en metod för att 

åstadkomma detta, vilket ansågs förhindra de risker som samhället utsattes för i och 

med kvinnors sexualitet.
207

  

Det fokus på kvinnors sexualitet som Runcis resonerar kring kan även ses i 

verksamheten för Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor, då det genomgående 

i dokumentationen kring eleverna framkommer sexuella aspekter på deras problematik. 

Det blir därmed uppenbart att Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor tycks 

följa det samhälleliga klimatet i frågan om kvinnors sexualitet som något som borde 
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korrigeras och hanteras. 

Areschoug förklarar att steriliserande operationer även var en viktig faktor för 

utskrivning från sinnesslöanstalter, även om det inte var ett lagstadgat villkor.
208

 Detta 

kan tydligt relateras till verksamheten för Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa 

flickor, då studiens resultat visar att sterilisering ett flertal gånger angivits som ett 

villkor för utskrivning eller försökspermittering. I brev som redovisats i resultatet 

framkommer att detta i vissa fall ansetts vara en nödvändighet för individens bästa.  

I analysen har tidigare diskuterats bristen på vård i Statens uppfostringsanstalt för 

sinnesslöa flickor, då det inte dokumenterats att någon regelrätt vård gavs. Den 

behandling som huvudsakligen framkommer är den undervisning eleverna fick och de 

disciplinära åtgärder som utdelades efter elevernas förseelser. Engwall menar emellertid 

att steriliseringar kan jämställas med andra behandlingsmetoder som användes inom 

sinnesslövårdens anstalter, såsom vattenterapi eller insulinbehandlingar. Steriliseringar 

kunde således ses som ett botemedel mot de sinnesslöas sociala och psykiska 

problematik, vilket resulterade i att de efter steriliserande operation kunde återvända till 

samhället.
209

 Detta erbjuder en ytterligare förklaring till varför sterilisering kunde ställas 

som krav för utskrivning. Då sinnesslöhetens största problem tidigare angetts vara 

ärftligheten, enligt rashygienismens tankar, torde sinnesslöas behov av anstaltsvård 

minska om deras ärftliga gener inte längre kan spridas vidare, vilket blir ett direkt 

resultat av sterilisering. Steriliseringarna kan följaktligen ses som en behandlingsmetod 

som botade samhällets mest grundläggande problem med sinnesslöa människor. Detta 

stärker vidare tanken om att sinnesslöa inte främst skulle behandlas och vårdas på 

anstalter, utan förvaras från omvärlden för att inte sprida sina gener vidare. När denna 

risk inte längre förelåg ökade också individens chans att få återvända till samhället, 

vilket antyder att samhället inte avsåg att vårda och hjälpa de sinnesslöa, utan främst 

institutionalisera dem för att undanröja risken att de skulle föra vidare sina gener, vilket 

utgjorde ett hot mot samhället.  

Studiens tredje frågeställning berörde hur Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa 

flickor kan förstås utifrån samhällets syn på rashygienism och barnperspektivet. Utifrån 

studiens resultat och analys kan dessa perspektiv säga något om anstaltens och 

sinnesslövårdens resonemang kring samhällets bästa och individens bästa.  

Utifrån barnperspektivet kan förstås att barn omhändertogs för att erbjudas en bättre 

uppfostran, vilket troddes kunna ges inom anstalter och institutioner. Här fanns barnens 

bästa i fokus även om begreppet tolkades utifrån hur myndigheter upplevde att barnets 

bästa borde se ut. Det ska emellertid även tas i beaktande att detta enligt Runcis ansågs 

vara ett sätt att gynna samhällsekonomin då barnen skulle kosta samhället mer om de 

fortsatta leva under ogynnsamma förhållanden.
210

 Sinnesslövården sedd utifrån 

barnperspektivet anger emellertid ett större fokus för individens bästa, än vad 

rashygienismen gör.  

Rashygienismen har på flera sätt ett tydligt mål att gynna den stora massan, samhället i 

stort, vilket i praktiken skedde på bekostnad av den enskilda individen. Här sätts 

samhällets bästa framför individens intressen. Genom att begränsa 

reproduktionsmöjligheten för sinnesslöa och andra grupper som inte bedömdes gynna 

samhället, kunde samhällets ogynnsamma grenar klippas av eftersom att dessa arv inte 

längre fördes vidare i befolkningen. Detta åstadkoms genom anstaltsvård, sterilisering 
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och äktenskapshinder, vilket gav samhället möjlighet att kontrollera de människor som 

inte ansågs ha önskvärda anlag. Rashygienismen erbjuder således en förklaring på hur 

sinnesslöa blev ett hot mot samhället och hur detta hot hanterades. 

Det framkommer i ovanstående analys att rashygienismen hade en stor inverkan på 

sinnesslövården och att barnperspektivet gav ett grundläggande intresse för att uppfostra 

barn utefter vad samhället trodde vara bäst. Dessa perspektiv kan därmed ge en 

förståelse för verksamheten på Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor, då 

anstalten tycks ha varit starkt påverkad av samhällets och sinnesslövårdens ideologier, 

vilket framkommer i studiens resultat och analys. Både rashygienismen och 

barnperspektivet kan följaktligen anses ha gjort stor inverkan i anstaltens verksamhet 

och behandling av de sinnesslöa, vanartiga flickor som ämnades vårdas på anstalten.  

 

6.4 Sammanfattning och avslutande diskussion 
Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor var en av de två uppfostringsanstalter 

för sinnesslöa barn som öppnades i statlig regi under 1900-talet. Dessa 

uppfostringsanstalters stora klientel ansågs bevisa att det fanns en efterfrågan på 

anstalter som kunde hantera den målgrupp som dessa anstalter gjorde. Statens två 

uppfostringsanstalter för sinnesslöa är följaktligen en viktig del av Sveriges 

sinnesslövård under 1900-talet. Det finns emellertid ingen utförlig undersökning 

gällande dessa två verksamheter, då de oftast endast nämns kort eller inte alls av 

tidigare forskning.  

Denna studie har gett en överblick av verksamheten på Statens uppfostringsanstalt för 

sinnesslöa flickor, som visar att anstalten i stora drag var uppbyggd och drevs på samma 

sätt som andra sinnesslöanstalter inom sinnesslövården. Den stora skillnaden är 

målgruppen, då Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor upprättades för att 

omhänderta de flickor som bedömdes vara för vanartiga och svårhanterliga för att kunna 

vårdas på annan anstalt. Studien visar att detta behov kan antas ha uppstått på grund av 

att dessa barn ansågs utgöra ett problem inom andra anstalter, vilket torde ha skapat en 

efterfrågan på en institution som kunde ta hand om denna grupp. På grund av detta 

intogs elever på Statens uppfostringanstalt för sinnesslöa flickor främst utifrån olika 

svårhanterliga beteenden, som nästintill alltid anges som intagningsorsak, medan 

elevernas sinnesslöhet sällan är en anledning till intagning utan snarare ett krav för att 

tillhöra målgruppen.  

Studien visar vidare att anstaltens verksamhet huvudsakligen utgick från uppfostran och 

att vård och behandling hade en lägre prioritering, vilket stämmer överens med 

sinnesslövården i stort. Detta överensstämmer även med tidens syn på barnperspektivet 

som skapade ett behov hos samhället att säkerställa att alla barn fick en god uppfostran, 

utifrån en definition av god uppfostran som var starkt påverkad av synen på sociala 

klasser. 

Det framkommer vidare i studien att Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor 

även kan antas ha utgått ifrån en förvaringstanke, då bristen på dokumentation av 

regelrätt vård antyder att syftet med intagning på anstalten inte främst var att vårda 

eleverna för deras sinnesslöhet. I tidigare forskning benämns anstalten vara en sista 

anhalt och något som elever på andra anstalter kunde hotas med, vilket vidare stärker 

tanken om att anstalten syftade till förvaring av svårartade individer som inte kunde tas 

om hand på annat sätt. 

Detta överensstämmer vidare med anstaltens försök att anpassa eleverna till samhället, 

vilket studien belyser i resultat och analys. Det framkommer att eleverna på olika sätt 
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var tvungna att anpassa sig för att de skulle kunna anses redo att återvända till samhället 

och bli utskrivna från anstalten. I studien kan utläsas att det främst var elevernas 

beteenden och sexualitet som skulle anpassas, vilket skedde genom disciplinära åtgärder 

och steriliserande operation. Grunden för detta tankesätt kan härledas till 

rashygienismen som hade stort inflytande inom sinnesslövården under 1900-talet. 

 

I verksamheten för Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor framgår ett 

tillvaratagande av samhällets intressen före individens. Anstaltens målgrupp utgjordes 

av individer som på andra anstalter hindrade sinnesslövården, vilket skapade ett behov i 

samhället av att förflytta dem. Det tidiga 1900-talets syn på barnens bästa kan även 

härledas till Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor och utgår också från 

samhällets intressen. Detta då det låg i samhällets intresse att barn fick en god 

uppfostran eftersom att det skulle innebära en samhällsekonomisk vinst. Detta kan 

vidare vara en orsak till anstaltens fokus på uppfostran framför vård av sinnesslöa, som 

också var genomgående i sinnesslövården, med grund i rashygienismen. Anstaltens 

försök att anpassa eleverna till samhället genom disciplinära åtgärder och steriliseringar 

utgår även detta från samhällets intresse av att minska gruppen sinnesslöa.  

Genomgående kan Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor anses utgå från 

samhällets intressen, vilket inte minst framkommer i bristen på dokumentation av 

elevernas eller deras anhörigas samtycke till insatser och nonchalerandet av prostester 

till sterilisering och intagning på anstalten samt förfrågan om utskrivning. Sammantaget 

visar studien följaktligen att Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor främst 

tycks ha prioriterat samhällets intressen före individens intressen. Detta är också 

överensstämmande med tidigare forsknings bild av hela Sveriges sinnesslövård under 

1900-talet. Det centrala tycks ha varit att tillgodose samhällets intressen, vilket på flera 

sätt inkräktade på individens mänskliga rättigheter. 
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