


Frihet, makt och disciplin 

Om social styrning i svensk sinnessjukvård 

Mikael Eivergård 

Den 20 november 1920 flyttades Harry Gunnarsson från den låsta avdel

ningen iD till den öppna avdelning 7 på dåvarande Östersunds hospital.1 

Överförandet från låst till öppen avdelning motiverades av läkaren med att 

Gunnarson den senaste tiden hade skött sig klanderfritt och den gångna 

hösten arbetat flitigt i sjukhusets jordbruk. 

Harry Gunnarsson var 25 år och uppvisade en lång och brokig men inte 

särskilt ovanlig anstaltskarriär när han togs in på sinnessjukhuset i Öster

sund. Den började i unga år på den statliga uppfostringsanstalten Bona. 

Sedan följde några korta fängelseresor innan sinnessjukvården tog vid. I 

sjukhusjournalen noterades han vara ömsom lugn och flitigt, ömsom 

störande och besvärlig. Dessa skiftningar motsvarades av ständiga förflytt

ningar mellan sjukhusets olika avdelningar; iD (för lugna patienter), iB 

(halvoroliga), iC (övervakningsavdelningen) och iA (oroliga). 

Hösten 1920 var han placerad på den lugna avdelningen iD och 20 no

vember var första gången han kom till en helt öppen avdelning. Här hade han 

frigång på sjukhusområdet, vilket innebar att han kunde röra sig fritt på om

rådet under förutsättning att han skötte det anvisade arbetet och passade de 

tider som angavs i dagordningen. Efter en månad noterades i hans journal: 

Pat. medgiver att han blivit mer uppspelt sedan han kom från slutna avdel
ningen och säger, att det är svårt att sköta sig då man kommer från en sådan, 
och att här är väl fritt för honom. Pat. uppträder självmedvetet och spotskt, 

1 Avsnittet bygger på journal 10/20, journalarkivet, Östersunds sjukhus arkiv 
(Frösö sjukhus). I denna, liksom i övriga journaler som används i artikeln, är 
uppgifter som namn, tidpunkter och liknande vilka kan bidra till identifikation av 
enskild person ändrade. 
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är högröstad och skrytsam och pratar vidt och brett. Har gått utan tillstånd 
till staden men lovar att foga sig efter tillsägelser om att slippa flytta. 

Läkarens notering i Gunnarssons journal anger att frigången och placeringen 

på den öppna avdelningen var villkorad och nära kopplad till patientens upp

trädande. I anteckningen kan vi också identifiera ett slags överenskommelse 

mellan läkare och patient som baserades på att den senare visade prov på en 

viss förmåga att inspektera sitt eget handlande. Gunnarsson bekände sina 

tillkortakommanden och gjorde själv bedömningen att det på den öppna 

avdelningen "varit väl fritt" men att han hädanefter lovade att foga sig om han 

fick stanna kvar. 

För patienten var frigången något eftersträvansvärt eftersom den gav ett 

avsevärt vidare manöverutrymme än vad tillvaron på den låsta avdelningen 

bjöd. För läkaren var den relativa friheten något mer. Det var en prövning 

där patientens förmågor till självreglering examinerades; uppförde han sig 

väl, återkom han självmant till avdelningen på utsatt tid, höll han sig inom 

de anvisade gränserna? Frigången var också en övning som organiserades på 

så vis att frihet var något som patienten måste tränas och läras till. Till en 

början var den av läkaren utmätta frigångstiden kort. Efterhand blev - som 

det ofta uttrycktes - "dosen" högre i takt med att patientens kapacitet an

sågs växa. 

I Gunnarssons exempel drogs frigången snart in. Efter att några kvällar ha 

anlänt för sent till avdelningen, och dessutom utan tillåtelse lämnat sjukhus

området, hade han förverkat förtroendet. Harry Gunnarsson hade inte för

mått hantera prövningen och fick återvända till en sluten avdelning. Det 

problem som man försökte hantera genom att förflytta patienter mellan olika 

avdelningar rör närmast frågorna: Hur skulle patienten förmås att själv vilja 

det rätta? Hur skulle han förmås att aktivt delta i styrningen av sig själv? 

Liberal styrning 

I denna artikel diskuterar jag hur frihet, eller rättare sagt, föreställningar om 

frihet, har använts som ett styrningsredskap inom den moderna sinnessjuk

vården.2 Den centrala frågan kan sägas gälla hur moderna maktutöv-

2 Artikeln bygger på material och resonemang ur Mikael Eivergård, Frihetens milda 
disciplin. Normalisering och social styrning i svensk sinnessjukvård 1850—19jo (Umeå 
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ningstekniker tog sig uttryck i sinnessjukhusets miljö. Utgångspunkt tas i 

Michel Foucaults resonemang kring den disciplinära maktens karaktär och då 

framförallt i dess frigörande potential.3 Foucault hävdar att disciplinär makt 

leder till att öka den enskilde individens herravälde över sig själv, även när den 

uttrycks i lydnadsregimer. Dess syfte är att skapa ett förhållande som "på en 

och samma gång gör kroppen lydigare ju nyttigare den är - och tvärtom".4 

Den disciplinerade människan är nyttig och lydig, och samtidigt självreflekte-

rande och utrustad med förmågan att styra sig själv. 

Vid läsning av Övervakning och straff förefaller detta vara en paradox. 

Det är det också i någon mening, menar den engelske sociologen Nikolas 

Rose som talar om den moderna maktutövningens grundläggande problem i 

termer av rädslan "att inte styra tillräckligt kontra rädslan att styra för 

mycket".5 Metoderna för hur makt utövas måste relateras till den moderna 

erfarenheten, alltså till det komplex av idéer, praktiker och föreställningar 

som sedan 1700-talet präglat västvärldens politiska styrningsformer. Å ena 

sidan betonas här individens autonomi och självständighet, å andra sidan 

ska samma individ styras på ett sådant sätt att han eller hon av egen kraft 

och vilja agerar på ett för samhället önskvärt sätt.6 

Enligt Rose ska liberalismen och den liberala demokratin i det avseendet 

ses som en formel för maktutövning som introducerar lågmälda men effek

tiva metoder för att styra och reglera människors handlande utan att onö

digtvis pålägga dem tvång och restriktioner.7 Det vore alltså ett misstag att 

uppfatta makt och disciplin som motsatsen till frihet. Det vore också ett 

misstag, menar Rose, att betrakta frihet som en given storhet eller en absolut 

kvalitet. Frihet bör i stället förstås som en föränderlig relation - "a mobile 

historical possibility" - som inte uppstår i frånvaron av makt utan som är ett 

2003). Exempel på hur frihet använts inom kriminalpolitik och socialpolitik, se 
Robert Anderssons och Shamal Kavehs artiklar i denna antologi. 
3 Foucaults definition av begreppet disciplin diskuteras närmare i Johannes Fredriks
sons bidrag till denna volym. 
4 Michel Foucault, Övervakning och straff. Fängelsets födelse (Lund 1987), s. 162. 
5 Nikolas Rose, "Politisk styrning, auktoritet och expertis i den avancerade liberalis
men", i Kenneth Hultqvist och Kenneth Petersson (red.), Foucault. Namnet på en 
modern vetenskaplig och filosofisk problematik (Stockholm 1995), s. 51. 
6 Rose (1995), s. 51. 
7 Jfr Shamal Kavehs och Robert Anderssons definitioner av liberalism. 
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slags makt.8 Frihet ska ur ett sådant perspektiv inte fattas i termer av mindre 

styrning, utan som ett annat slags styrning än den traditionella, repressiva 

och lydnadsinriktade. 

Sinnessjukhuset 

När moderna sinnessjukhus började inrättas i Sverige vid mitten av 1800-

talet var det som delar i system av anstalter och institutioner med männi

skan, hennes kropp, moral och egenskaper som sitt råmaterial.9 Oavsett om 

vi talar om fängelser, korrektionsanstalter, sinnessjukhus eller någon annan 

anstaltsform så fanns en grundläggande behandlingstanke som innebar att 

tillvaron på anstalten skulle förändra den intagne i önskvärd riktning. Åt

minstone idealt tänkte man sig att den som lämnade anstalten vara en an

nan, förändrad och förbättrad person än den som en gång skrivits in. Denna 

tänkta positiva förändringsprocess var åtminstone det officiella och retoriska 

uppdraget. De människobehandlande institutionerna hämtade, beroende på 

anstaltsform, i högre eller lägre grad sin legitimitet i vetenskapliga rön om 

människan och från en växande kår av expertis på mänskligt beteende och 

uppförande. Hit hörde psykiatrin och den snabbt - närmast explosivt -

expanderande slutna psykiatriska sjukvården under 1900-talets första hälft. 

År 1900 vårdades cirka 4 000 personer på svenska hospital. Samma år 

genomförde Medicinalstyrelsen en inventering som gav för handen att cirka 

16 000 svenskar var sinnessjuka. Av dessa ansågs 10 000 behöva anstaltsplats 

medan övriga ansågs kunna klara sig i samhället. 

Femtio år senare var läget ett annat. Sinnessjukhusen hade plats för drygt 

30 000 patienter.10 De psykiska sjukdomarna beskrevs som "frätande syror" 

som orsakade gnissel på samhällsmaskineriet. Den statliga mentalsjukvårds

utredningen 1958 menade att 257 000 personer, fem procent av Sveriges 

8 Nikolas Rose, Powers of Freedom. Refraiming Political Thought (Cambridge 1999), s. 
96. Se vidare t.ex. Graham Burchell, Colin Gordon & Peter Miller (red.), The Foucault 
effect. Studies in governmentality (Chicago 1991). 
9 Fram till 1931 var hospital det officiella namnet på sjukhus för psykiatrisk vård. 
Från 1931 till 1958 var benämningen sinnessjukhus och därefter mentalsjukhus. Mel
lan 1886 och 1931 var asyl benämningen på den del av hospitalet som var avsedd för 
obotliga patienter. 
10 Siffrorna är hämtade ur Bengt Sjöström, Kliniken tar över dårskapen. Om den 
moderna psykiatrins framväxt (Göteborg 1992), s. 13. 
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befolkning, led av svåra psykiska sjukdomstillstånd. Omkring 40 000 ansågs 

behöva vård på mentalsjukhus. Vid sidan av dessa uppskattades ungefär 1,5 

miljoner ha sådana psykiska problem att läkare behövdes kopplas in.11 Den 

kraftiga expansionen innebar att anstalterna för psykiatrisk vård inte bara 

blev flera under loppet av 1900-talets första hälft, de blev också större. Ett 

ordinärt sinnessjukhus hade omkring tusen platser. 

Låst dörr - eller öppen? 

Sinnessjukhusen byggde på att en komplex tvångssituation etablerades runt 

den intagne. För det första krävdes det ett juridiskt tvång som innebar att 

patienten kunde tas till anstalten och kvarhållas mot sin vilja. Från 1858 års 

sinnesjukstadga till 1929 års nya sinnessjukvårdslag var i princip all intag

ning ett tvångsförfarande. Med 1929 års lag gjordes intagning på patientens 

eget initiativ möjligt, medan den generella kvarhållningsrätten avskaffades 

först med 1966 års lagstiftning.12 

För det andra fanns ett påtagligt fysiskt tvång som innebar att den in

tagne enbart fick vistas på bestämda platser och att dessa begränsades av 

staket, murar, låsta dörrar eller andra fysiska hinder. För många innebar det 

att dagarna tillbringades i avdelningens dagrum och korridor. Sjukhuset 

kontrollerade med andra ord den intagnes rörelseförmåga och därmed också 

hans eller hennes sociala umgänge. Mindre iögonfallande, men förmodligen 

nog så genomgripande i sin verkan, var de gränsdragningar som dagord

ningar, rutiner och olika terapier lade kring patientens sociala liv.13 

Därtill ska läggas det selektiva tvång i form av olika hindrande don, så 

kallade mekaniska tvångsmedel, som användes på enskilda patienters krop

par. Redskap som spännbälten, remmar, handskar och andra hindrande 

plagg var tillsammans med inlåsning i cell åtgärder som riktades mot pati

enter som uppfattades störande eller oroliga. På 1860-talet stod cellen i cent

rum för läkarens uppmärksamhet och vid denna tid meddelade överläkaren 

11 SOU 1958:32. 
12 Jenny Björkman, Vård för samhällets bästa. Debatten om tvångsvård i svensk lagstift
ning 1850-1970. (Stockholm 2001), s. 169 ff. Se även Eivergård (2003), s. 41. 
13 För exempel på tvingande tekniker i sinnessjukvårdens praktik, se Eivergård 
(2003), t.ex. s. 110 ff. 
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vid Stockholms hospital att drygt en tredjedel av patienterna hade vårdats i 

cell, det vill säga i ett omöblerat, låst och fönsterlöst utrymme.14 

Fram till slutet av 1800-talet kunde sådana insatser omges av en viss tera

peutisk retorik. Trots detta var det just denna form av direkt fysiskt tvång 

som först problematiserades. Lagstiftningen angav att tvångsåtgärderna 

skulle verkställas med "mildhet" och vid sekelskiftet 1900 uttalade sig 

läkarkåren tämligen enhetligt mot mekaniskt tvång. Sådant tvång skulle 

undvikas i möjligaste mån. Framförallt menade man att inlåsning i cell var 

en åtgärd som i allt väsentligt verkade förråande.15 

Parallellt fördes en diskussion rörande sinnessjukhusets generella tvångs

potentialer, och i det tidiga 1900-talets programtexter återfinns en ny di

mension i problematiserandet av relationen mellan tvång och frihet. En 

sträng anstaltsregim framhölls vara nödvändig, men den skulle inte innebära 

att patientens friheter begränsades mer än nödvändigt. Frey Svenson, en av 

dåtidens ledande sinnessjukläkare, formulerade vad han kallade den frihet-

liga vårdens princip; det var den sjukes "ovillkorliga rätt att erhålla så 

mycket frihet han kan bära [...] icke mer, men icke heller ett uns mindre".16 

Vad som här uttrycks är en djupgående liberal tankefigur byggd på å ena 

sidan den enskilde individens frihet som överordnad princip, å andra sidan 

samhällets rätt att begränsa denna frihet för den som inte förmår att leva 

efter samhällskontraktets lagar, regler och normer. Denna fråga har i det 

moderna samhället förflyttats från den politiska och religiösa beslutssfären 

till den vetenskapliga auktoriteten och expertisen. Den sinnessjukes förmåga 

att bära frihet blir således en fråga för psykiatern, och den frihet som det här 

handlar om är inte primärt förankrad i ett politiskt rättighetstänkande. I 

stället bygger den på vetenskapliga bedömningar av den enskildes förmåga 

att leva upp till olika sociala och moraliska överenskommelser.17 

Det tidiga 1900-talets sinnessjukhus inrymde ett brett register av vård

miljöer som var anpassade till en mångfald av olika patientkategorier. Här 

14 Riksarkivet, Medicinalstyrelsens arkiv, Årsberättelse för Stockholms hospital 1863. 
15 Om fysiska tvång inom den anstaltsbundna sinnessjukvården, se Lars-Eric Jönsson, 
Det terapeutiska rummet. Rum och kropp i svensk sinnessjukvård 1850-1970 (Stockholm 
1998), s. 185-216. 
16 Frey Svenson, "Den moderna sinnessjukvårdens hufvudprinciper", i Upsala 
läkareförenings handlingar, häfte 1 (1908-09), s. 8. 
17 Rose (1999). Se även t.ex. Mats Börjesson, Eva Palmblad & Tomas Wahl, I sköt
samhetens utmärker. Berättelser om välfärdsstatens sociala optik (Stockholm 2005) 
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fanns övervakningssalar med så kallad sänglägesbehandling för nyinsjuknade 

och oroliga, asylavdelningar för obotliga, särskilda avdelningar för arbetande 

patienter, för slöa och uppegående, för osnygga och så vidare. Till dessa 

olika sorteringskategorier lades vid sinnessjukhusen ytterligare en uppdel

ning - den mellan låsta och öppna avdelningar.18 

Inför att det nya sinnessjukhuset i Säter skulle byggas fördes en diskus

sion kring hur mer frihetliga och öppna vårdformer skulle kunna rymmas 

inom anstaltens hägn. Psykiatern Georg Schuldheis, som skrev byggnads

programmet för det nya sjukhuset, menade att anstaltens frihetsinskränk

ningar innebar problem för flera patientkategorier.19 Flera patienter skulle 

dessutom, tänkte sig Schuldheis, bli mer lättskötta om de erbjöds friare 

förhållanden och pekade på utländska erfarenheter som visade att "eljest 

motspänstiga och opålitliga element blifva fogliga, villiga och arbetsamma" i 

den stund anstalten erbjöd friare villkor.20 

Överlag antydde vårdprogrammen från 1900-talets början en strävan efter 

att minska de fysiska regleringar som omgav patienten. I programtexterna 

intog begreppet frihet en central plats och det talades om en ny, modern 

sinnessjukvård bedriven under frihetliga principer. Synliga galler för fönstren, 

celler och allt för höga murar och annat som kunde ge associationer till fängel

set skulle helst elimineras och de nya sjukhus som byggdes planerades med 

långt fler öppna avdelningar än tidigare. När mönstersjukhuset i Säter stod 

klart 1912 var nära en tredjedel av platserna på öppna avdelningar. 

Konfronteras denna frihetliga retorik med källor rörande sjukhusens 

praktiska verksamhet kompliceras bilden en aning. Från Säter rapporterades 

ganska snart om akut platsbrist på de låsta avdelningarna, medan de öppna 

var svåra att belägga.21 Rapporterna från andra sjukhus var likalydande. Men 

oavsett om de öppna platserna inte ersatte de slutna i den omfattning och i 

den takt som programmen antyder, så ägde en förskjutning rum. Under 

loppet av 1900-talets första hälft omgavs patienten gradvis av allt mindre 

fysiska hinder. 

18 Se t.ex. Jönsson (1998), s. 155. 
19 Georg Schuldheis, "En ny anstalt för sinnessjuka", i Hygiea (1905), s. 234 f. 
20 Schuldheis (1905), s. 235. 
21 Riksarkivet, Medicinalstyrelsens arkiv, sinnessjukhusens årsberättelser, årsberättel
ser för Säters hospital 1912, 1913,1914. 
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På Säter framstod den öppna avdelningen som ett ideal, men anstalten 

var i allt väsentligt sluten. De flesta avdelningar var låsta, sjukhuset låg in

hägnat, avgränsat och för sig själv en bit utanför staden. De så kallade pro

menadgårdarna som fanns vid varje avdelning var omgärdade av plank, 

murar eller staket. 

Ett av de sista mentalsjukhus som togs i bruk var Falbygdens sjukhus 

som öppnades 1961. Det nya sjukhuset påminde mer om ett samtida bo

stadsområde än om en anstalt. De ljusgula huskropparna var oregelbundet 

utplacerade runt ett centrum med ett litet torg, kafé, postkontor och annan 

service för de intagna. Området vände sig mot staden och låg öppet mot 

omgivningarna. Här fanns inga staket, ingen skarp gräns mellan innanför 

och utanför. I stället för promenadgårdar hade varje avdelning "sitt lilla 

trädgårdsområde med buskar och fruktträd avskilt genom en häck".22 

Patienterna hade generell frigång och de flesta avdelningar stod olåsta. 

Denna förändring av anstalternas fysiska miljö motsvaras av en auktoritets

förskjutning från en lydnadsregim till ett ideal där patienten självmant 

gjorde det rätta och önskvärda. Det tidiga 1900-talets ordningsregler före

skrev att patienten "lydde" läkaren - på 1960-talet handlade det om att med 

mer lågmälda metoder förmå patienten att handla rätt. 

Frihet som styrningsmedel 

På ett yttre plan kan den ovan tecknade historien sägas gå från låst till öp

pen sinnessjukvård, från fjättrad till fri patient. I en sådan tolkning ligger en 

underförstådd förutsättning; om de yttre och påtagliga hindren elimineras, 

så ökar individens, i detta fall, patientens, frihet och autonomi. Det är för

stås svårt att argumentera mot att nedmonteringen av olika fysiska hinder 

innebar ett avlägsnade av anstaltens tvångspotential. Men samtidigt uppstår 

frågan om vad som trädde i dessa hinders ställe. Vad skulle få patienten att 

av fri vilja stanna kvar på sjukhuset? Vad skulle få honom eller henne att 

självmant återvända till avdelningen efter frigång? 

Om vi tar som utgångspunkt att sinnessjukhusets disciplinära maktut

övning inbegrep ett samspel mellan tvingande och frigörande praktiker 

måste samtidigt det dikotomiska förhållandet mellan tvång och frihet sättas 

22 Socialstyrelsen, Mentalvårdsbyrån, årsberättelser för mentalsjukhus, årsberättelse 
för Falbygdens sjukhus 1961. 
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i fråga. I material som härrör från sinnessjukhusens verksamhet - veten

skapliga texter, program, årsberättelser, journaler etcetera - är det emellertid 

uppenbart att tvång och frihet beskrivs som två motsatta krafter där den ena 

breder ut sig på det andras bekostnad. Tvång anses kunna ersättas av frihet 

och vice versa med en skarp gräns dragen mitt emellan. 

Om vi undviker en sådan fast och fixerad distinktion kan vi i stället tala 

om frigörande respektive tvingande praktiker i termer av samspelande styr

ningstekniker. De utgör då inte varandras motsatser, utan framstår snarare 

som varandras förutsättningar. Frånvaron av synligt tvång innebär således 

inte att patienten träder in i ett område av "frihet" eller en plats befriad från 

makt, utan snarare i ett område där föreställningen om frihet systematiskt 

utnyttjas som ett medel att styra patientens handlingar och uppförande. 

Med vilka tekniker skulle självregleringens förmågor etableras hos sin

nessjukhusens patienter? Vad var det för egenskaper som skulle internalise-

ras i patienten för att träda i staketens och murarnas ställe? Hur skulle man 

skapa patienter som var självreglerande och kapabla att under fria former 

styra sig själva? 

Makt och belöning 

Relationen mellan styrning och belöning var central i hanteringen av pati

enterna. När murar och staket plockade ned innebar det inte att patienten 

"fick" frihet. De förmåner som ställdes i sikte var villkorade och en del av ett 

belönings- och bestraffningssystem. Vid 1800-talets slut rensades ordet straff 

bort från den psykiatriska nomenklaturen och ersattes av benämningen 

disciplinär åtgärd. Den praktiska innebörden i detta ska inte överskattas. 

Liksom straffet verkställdes den disciplinära åtgärden - till exempel isolering 

eller kalla bad - som ett svar på patientens oönskade handlingar. 

Här fanns också en kategori åtgärder som hade karaktär av förlust, vilket 

innebar att patienten fråntogs en vunnen förmån. På så vis sattes sanktionen 

i samband med ett belöningssystem som fungerade på så sätt att patienter 

som skötte sig, det vill säga inordnade sig i sjukhusets regler och visade gott 

uppförande, belönades. Det kunde röra sig om allt från ett uppmuntrande 

ord och extra kaffe- eller matportion till flyttning till "bättre" avdelning, 

eget rum eller rentav frigång. 
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Till skillnad från bestraffningen som var ett anstaltens svar på en redan 

utförd felaktig handling så syftade belöningens strategi till att på sikt styra 

och förändra patientens framtida uppförande i önskvärd riktning. Belö

ningen vädjar dessutom till den underordnades medverkan och ger sken av 

att det föreligger någon form av valsituation, medan hotet om straff snarare 

antyder en tvångssituation. Denna skillnad är skenbar men betydelsefull. 

Belöningen, skriver Magnus Hörnqvist i Foucaults maktanalys, ger en upple

velse av frivillighet och delaktighet på ett annat sätt än straffet, vilket i sin 

tur ökar viljan att underordna sig det påbjudna beteendet.23 

För sinnessjukhusets patient innebar det att ett gott beteende belönades 

med en förmån medan en felaktig handling innebar att en eller flera upp

nådda förmåner förlorades. Om patienten slutade att utföra det anvisade 

arbetet eller uppförde sig fel kunde till exempel matportionen minskas, 

patienten kunde flyttas till en sämre avdelning eller mista frigången. 

Sociologen Erving Goffman har påpekat hur denna teknik på ett effektivt 

sätt tränger in sjukhusets bild av patienten i dennes egen självuppfattning 

genom att den lär den intagne att förmåner eller indragna sådana är självklara 

reaktioner på dennes tillstånd.24 Skötsamhet och friskhet länkades på så sätt 

samman och med hjälp av belöningssystemet omvandlades det sociala beteen

det till medicinska spörsmål. Att erhålla förmåner var ett meddelande om att 

sjukdomstillståndet förbättrats och omvänt signalerade en handling som re

sulterade i en indragen förmån en motsvarande försämring. 

Normalisering och frihet 

Frigång innebar att patienten mellan vissa tidpunkter tilläts lämna avdel

ningen och fick vistas på sjukhusområdet, i vissa fall också utanför detta. 

Under loppet av 1900-talets första hälft omfattades allt fler patienter av 

frigången. Vid sekelskiftet var det en relativt exklusiv förmån, som dess

utom främst gällde manliga patienter. Vid 1960-talets sjukhus var fri

gången generell.25 

23 Magnus Hörnqvist, Foucaults maktanalys (Stockholm 1996), s. 210. 
24 Erving Goffman, Fotala institutioner. Fyra essäer om anstaltslivets villkor (Stock

holm 1983), s. 108 f. 
25 Se Eivergård (2003), s. 82 ff. 
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Frigång i olika former var en av flera tekniker som på ett eller annat sätt 

lösgjorde patienten från sjukhusets direkta inflytande. Familjevård var en 

annan modell som innebar att patienten sattes i arbete och bodde på en 

bondgård inte allt för långt från sjukhuset. Denna förflyttning av patienten 

kan beskrivas som ett steg från en regelstyrd och lydnadsorienterad tillvaro 

till ett sammanhang där patienten aktivt och frivilligt skulle anpassa sitt 

beteende och uppförande till påbjudna normer. Medan avdelningen var 

organiserad för att hindra patientens felaktiva handlingar, öka förutsägbar

heten och minimera handlingsalternativen syftade frigången till att utveckla 

och pröva individens positiva egenskaper. Med Michel Foucault kan vi säga 

att patienten övergick från en lag- och regimstyrd till en normreglerad värld 

när han eller hon lämnade avdelningen.26 

Vi möter en maktutövning där föreställningar om "slarv", om det "opas

sande" och "olämpliga" utgör en grund för bedömningen av patientens 

sociala förmågor och hans eller hennes psykiska hälsa. Låt oss plocka fram 

en journal förd över en kvinnlig patient vid Frösö sjukhus.27 Året är 1955. 

9.6. Frågar dagl. om hon får åka in till stan och köpa skor. Vanliga skor du
ger ej utan pat. ska ha årets modefärg (pats. ålder 61 år). Får överläkare 
Möllers tillåtelse att i sköt. sällskap fara och handla med får ej köpa skära 
skor. Pat. mycket svårhanterlig inne i stan, köper trots förbud skära skor, när 
sköt. påminner pat. överl. ord, svara pat. att hon gör som hon vill och att 
sköt. ska vara tyst. Vid provningen av skorna drager pat. upp kjolen ovanför 
knäna, sitter ofint (manligt biträde). 

14.6. Dr. talat med pat. idag om skoköpet., men pat. envisas med att behålla 
skorna. Men har i och med detta förverkat rätten att gå till stan och handla. 
Får hädanefter inte gå till stan ens med skötare enl. överl. Möller. 

Dessa noteringar beskriver inte regelbrott, utan begångna fel och olämplig

heter. För att åter tala med Foucault: de "inrutar ett område som lagarna 

lämnar öppet, de stämplar och bestraffar en samling förseelser som är så pass 

relativt obetydliga att de undandrar sig de stora straffsystemen".28 Frigången 

och stadspermissionen placerade kvinnan i en sfär där anstaltsregimen inte 

längre kunde göra anspråk på att styra henne. I dess ställe trädde en mängd 

26 Foucault (1987), avsnittet "Den normaliserande sanktionen", s. 208 - 216. 
27 Östersunds sjukhus arkiv, (Frösö sjukhus) journalarkivet, journal 99/34. 
28 Foucault (1987), s. 208. 
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normregleringar i kraft, utifrån vilka patienten kunde göra sig skyldig och 

till föremål för sanktioner och tillrättavisanden. 

Samtidigt illustrerar händelsen med de skära skorna den liberala maktut

övningens ambivalenser. Under 1950-talet ägde en privatiseringsprocess rum 

på sjukhusen som innebar att patienter tilläts och uppmuntrades till att 

ersätta institutionsdräkten med privata kläder. Att handla kläder gjordes till 

en del av den sociala träning som på sikt skulle införliva patienten i sam

hällsgemenskapen. I detta fall gavs patienten tillåtelse att köpa egna skor, 

men fick inte själv välja färg. 

Utövandet av normalisering ägde, som i detta fall, rum genom ett fast

ställande av de olämpliga och felaktiga handlingarna som man på ett eller 

annat vis försökte korrigera, vanligtvis genom tillsägelser eller temporära 

förluster av förmåner. Så länge normalitetens yttre gränser inte överträddes 

var straffen för olämpligheter och slarv sällan långvariga. Syftet var inte 

heller att straffa, utan att nyttja brännpunkten mellan frigörande och tving

ande praktiker till att öva upp och inpränta ett korrekt beteende. Processens 

andra sida handlade om att uppmuntra och belöna det riktiga uppförandet 

- den som inte slarvade, den som inte var högljudd eller uppträdde på ett 

sätt som ansågs olämpligt, premierades med ökade förmåner. I denna disci

plinära logik skapades den självreglering som utgjorde förutsättningen för 

ett sjukhus med fria patienter. 

Bekännelse och delaktighet 

Det patriarkala sinnessjukhuset eftersträvade lydnad från sin patient. På 

1950-talets mentalsjukhus talades hellre om att patienten gjordes delaktig i 

sin egen behandling. En förutsättning för detta var att patienten på något 

vis kunde bibringas insikten om att han eller hon var i behov av behandling. 

Här finns en lång bekännelsetradition där samtalet mellan läkare och 

patient hade karaktär av ett förhör samtidigt som det också fungerade som 

en tillrättavisningsstrategi. I sinnessjukvårdens praktik innebar den ideala 

bekännelsen att patienten erkände sjukhusets biografi om sig själv och sina 

egna tillkortakommanden. Patienten skulle fås att betrakta sig själv med 
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sjukhusets perspektiv, inse att hon var sjuk och att de åtgärder som sattes in 

var berättigade.29 

I början av 1900-talet framstod patientens tal i första hand som ett behov 

initierat av läkarens kunskapsintresse. Femtio år senare knöts behovet att 

tala till patienten själv. I 1958 års Mentalsjukvårdutredning framhålls den 

intagnes vilja att tala om sin sjukdom och man förordade olika former av 

gruppterapi. Det handlade i grunden om att påverka patientens inställning 

till sin situation och till patienskapet.30 

På 1960-talet bedrevs gruppterapi vid de flesta mentalsjukhus. Från spe

cialavdelningen vid S:t Sigfrids sjukhus rapporterades om logoterapi: 

Patienter på specialen har rätt att få tala ut. Logoterapin uppskattas högt och 
uppfattas som den mest effektiva formen av psykoterapi. Dessa ibland en 
kvarts eller halvtimmas långa samtal har ofta hjälpt patienten till en bättre 
introspektion och visat honom möjlighet till en viss självkorrektion.31 

Den i samtiden tongivande psykiatern Gunnar Lundquist menade att sam

talen med patienten inte skulle vara någon moralpredikan, men väl in

rymma ett fostrande moment, särskilt om patienten var socialt missanpas

sad. Samtalets uppgift var, menade Lundquist att "hjälpa patienten att lära 

känna sig själv, påvisa hans fel, få honom att inse dem och hjälpa honom att 

eliminera dem."32 

Att få den intagne att betrakta sig själv med psykiatrins perspektiv - att 

få honom eller henne att själv nyttja ett psykiatriskt språkbruk och att be

trakta sig själv som en person med problem och i behov av hjälp - var alltså 

en teknik för att få patienten involverad i sin egen behandling. 

Det var emellertid inte enbart den enskilde patienten som skulle involveras 

i vården av sig själv utan patienterna som kollektiv skulle helst göras delaktiga 

i utformningen av sjukhusets vård och miljö. Vid Falbygdens sjukhus talades i 

mitten av 1960-talet om en strävan efter ökat självstyre från patienterna sida 

och det ordnades gemensamma möten. Överläkaren skrev 1964: 

29 Se t.ex. Jönsson (1998), s. 60 ff. 
30 Se Eivergård (2003), s. 63 f. 
31 Socialstyrelsen, Mentalvårdsbyråns arkiv, mentalsjukhusens årsberättelser, års
berättelse S:t Sigfrids sjukhus 1966. 
32 Gunnar Lundquist, "Den psykiatriska sjukvården och de socialt missanpassade", i 
Ivar Agge (red.), Samhällets åtgärder mot lagöverträdare (Stockholm 1960), s. 207. 
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Mötena understryker också betydelsen av patientens egen insats och minskar 
den auktoritära ställningen av personal - läkarsidan. Människor kan inte hjäl
pas till ökad självständighet och personlig frihet under eget ansvar genom att 
göras till endast den mottagande delen i ett starkt hierarkiskt system.33 

Vid Sidsjöns sjukhus ordnades ett patientråd med motiveringen att om 

sjukhuset skulle "bli en rätt terapeutisk miljö, är det ju nödvändigt att pati

enterna får känna att de är medansvariga".34 När man hävdade att patien

tens medansvar var av fundamental betydelse för den terapeutiska miljöns 

effektivitet så ska det förstås i termer av maktutövning. Patienten omvandlas 

från ett passivt lydnadsobjekt till ett subjekt som aktivt deltar i sin egen 

underordning och identifikation som patient. Vid tillfällen där patienten 

prövades i friare sammanhang än de som sjukhuset erbjöd, var det egna 

ansvaret, den egna viljan och de inre förmågorna viktigare än förmågan att 

lyda. Men det var inte patientens vilja i största allmänhet som avsågs, utan 

viljan att göra rätt. 

Patient i välfärdsstaten 

I en mening kan man läsa historien om den anstaltsbundna sinnessjukvår

den som en berättelse över hur de terapeutiska åtgärderna allt mindre kom

mit att handla om att lägga fysiskt tvång på individen och mer om att upp

öva förmågan att handskas med en reglerad frihet. Denna process bör inte 

förstås i termer av vare sig mindre maktutövning eller ökad humanitet. I 

stället bör den fattas som en maktutövningsteknik som verkar just genom 

att göra individen fri. Denna frihet är emellertid inte villkorslös utan intimt 

kopplad till en serie av normaliserande processer. Nikolas Rose föreslår att 

de disciplinära maktteknikerna - övervakning, fördelning av kroppar i tid 

och rum, den individualiserade kunskapsproduktionen, den hiearkiserande 

blicken, examinationsprocedurerna - ska betraktas som liberala styrnings

tekniker vilka i grunden syftar till att producera "fria" individer som är 

kapabla att själva normalisera och reglera sitt beteende. Disciplinär makt 

syftar till att på samma gång reglera människan och göra henne fri. 

33 Socialstyrelsen, Mentalvårdsbyråns arkiv, mentalsjukhusens årsberättelser, års
berättelse Falbygdens sjukhus 1964. 
34 Sundsvalls sjukhus arkiv, PM rörande patientrådet vid Sundsvalls sjukhus psykiat
riska kliniker 1966. 
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I den moderna välfärdsstaten sker disciplineringen inte i första hand inom 

ramarna för totalitära och slutna institutioner. Om avskilj ning och isolering 

tidigare varit kodorden ersätts de efterhand av integrering och normalisering 

som syftar till att anpassa människan till samhället snarare än till anstalten. 

Den människobehandlande institutionen är inte längre en avgränsad plats 

utan snare en gränslös praktik. Vad gäller den institutionaliserade psykiatrin 

har ett skifte ägt rum, från en i allt väsentligt isolerande till en integrerande 

praktik. Denna förändring inom sinnessjukvården följer en generell tendens i 

välfärdssamhällets maktutövningsstrategier, vilka inte längre syftar till att 

isolera och marginalisera utan till att integrera och normalisera. 

Detta betyder att vi inte på ett okomplicerat sätt kan beskriva samhällets 

eller sinnessjukvårdens historia i termer av ökad frihet. Frihet kan inte, 

vilket Rose betonar, fattas som ett ting, ett fixerat tillstånd eller en absolut 

kvalitet, utan ska ses som en relativ och över tid föränderlig relation. Det

samma gäller begreppet humanitet, också det nära förknippat med retoriken 

kring sinnessjukvården. När moderna sinnessjukhus började byggas var det i 

termer av ett gigantiskt humanitetsprojekt och när socialminister Gustav 

Möller 1943 invigde Sidsjöns sjukhus i Sundsvall talade han om ett "huma

nitetens tempel".35 På samma sätt kom nedläggningen och rivningar av 

sinnessjukhus under en senare period att ske i humanitetens namn. Om den 

psykiatriska vården har blivit humanare eller om dagens patient är friare än 

gårdagens, är frågor som inte så enkelt låter sig besvaras. Kanske kan vi säga 

att vården och patientens villkor har förändrats på ett sådant sätt att vi ut

ifrån vår tids perspektiv gärna uppfattar saken så. 

35 Mikael Eivergård & Lars-Eric Jönsson, Sidsjöns sjukbus. Ur den moderna 
sinnessjukvårdens historia (Sundsvall 1993), s. 38. 
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