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Abstract 
 
In 1931 a change in Swedish legislation made it possible for people to voluntarily apply for 
mental healthcare. This study examines the practical impact this had on the way that insanity was 
first observed and diagnosed, just a few years after the new law was put in to use. Previous 
research has often disregarded the voluntary admission as only being voluntary by name, and in 
practice resembling forced admissions. This study however shows that voluntary admissions did 
exist in practice and that it contained a different procedure in which insanity were determined. 
Before 1931, when only forced admissions existed, insanity had been determined by the local 
society in its contact with the doctor and the psychiatry. In the case of the voluntary admissions 
however the patient him- herself could play a part in the observation of insanity and especially in 
the case of diagnosing it. By defining free will as not only the absence of coercion but also as 
positive signs of free will the voluntary applications is divided into three categories. The first 
category contains the voluntary applications that show signs of free will. The second category 
contains the voluntary applications that show signs of force. The third contains all the 
applications that couldn’t be categorized in category one and two due to not enough information. 
The results show that one fourth of all the voluntary applications contain signs of free will and an 
absence of coercion. In these cases, the patient could define their own insanity or simple apply 
for admission for reasons that had no clear connection to insanity. The voluntary admissions that 
show signs of force must not however be forgotten as they don’t strictly resemble forced 
admissions. Here the patient became a constant actor to which the local society, the doctor and 
the psychiatry had to relate to.  
 
 
Nyckelord: Sinnessjukvård, Sinnessjukdom, Frivillighet, Tvång, Diagnostisering 
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Inledning och syfte 

Vid årsskiftet 1930-1931 trädde en ny sinnessjuklag och stadga i kraft som ett svar på den svenska 

sinnessjukvårdens alltmer negativa framtoning ute i samhället. Den nya lagen och stadgan hade 

kommit till redan i september 1929 och var resultatet av en utredning tillsatt sexton år bakåt i 

tiden, 1913. Målet hade varit att ersätta 1858 och 1901 års stadgor angående sinnessjukas 

behandling och vård med någonting nytt. På så sätt skulle man förändra läkarkårens och 

allmänhetens uppfattning om sinnessjukvården som en gammal fängelseliknande 1800-

talskvarleva.1 Inga större genomgripande förändringar skedde dock i och med den nya lagen, även 

om vissa nyheter självklart tillkom.2 B.la. så ändrades benämningen hospital till det redan frekvent 

förekommande begreppet sinnessjukhus.3 Vissa administrativa förändringar tillkom även och 

indelningen mellan hospital och asyl försvann helt, något som förvisso redan tidigare hade 

realiserats i praktiken.4 De två största nyheterna var dock att överläkarens ställningstagande i 

utskrivningsfrågor kunde överklagas av patienten själv, till sinnessjuknämnden, och att:  

 

§8 Sinnessjuk må efter därom gjord ansökan för vård intagas å sinnessjukhus i enlighet 
med vad nedan stadgas. Ansökan må göras av den sjuke, så ock av hans förmyndare, 
gode man, make eller anförvant eller av myndighet…5 

  

 

I teorin hade det alltså 1931 för första gången blivit möjligt att frivilligt skriva in sig för vård eller 

observation på sinnessjukhus. Den nya lagen hade varit ett försök att närma sinnessjukvården 

med den somatiska vården för att på så sätt skapa en mer accepterad vård. Detta som ett försök 

att legitimera tvångsvården. Samtidigt skapade den nya möjligheten även en förhoppning om fler 

in- och utskrivningar.  

     Att möjliggöra frivillig inskrivning för sinnessjukvård var dock inte helt oproblematiskt. Hur 

skulle man exempelvis förhålla sig till just utskrivning och tvångsmedel? En helt oreglerad 

utskrivning ansågs vara en samhällsfara och det rådde stora frågetecken kring huruvida man enligt 

lagen fick använda tvång emot frivilligt inskrivna patienter. För att lösa detta vara man tvungna 

att motivera sig i likhet med den somatiska vården samtidigt som man bibehöll sin historiska 

funktion som skyddande institution. Samhället skulle skyddas mot individer som kunde göra 

skada mot personer och/eller egendom samtidigt som den intagna patienten även skulle skyddas 

                                                 
1 Qvarsell, ”History of psychiatry in Sweden” i History of Psychiatry 2, 1991, s.316 
2 Grönwall; Holgersson 2014, s.25.  
3 Uppsatsen gör ingen åtskillnad mellan begreppen hospital och sinnessjukhus. Skillnaden ligger oftast i vilken 
tidsperiod begreppet syftar till men kommer i uppsatsen endast syfta till att ge eventuell variation i texten. 
4 Sjöström 1992, s.174 
5 SFS nr.321 (svensk författningssamling 1929) 
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mot sig själv.6 Tvångsmöjligheterna argumenterades därför vara jämställda den somatiska vården7, 

där tvång exempelvis kunde nyttjas mot medvetslösa patienter, samtidigt som man i lagtexten 

bibehöll sin skyddande funktion genom motiveringen att: 

 
 
§4 … Den, som är intagen å sinnessjukhus, må underkastas det tvång, vilket finnes vara 
nödvändigt med hänsyn till ändamålet med intagningen eller till skydd för honom själv 
eller omgivningen.8 
 

 

Utskrivningen av frivilliga patienter kunde dock inte jämställas med den somatiska vården i och 

med vårdens samhälleliga plikt som skyddande funktion. Därför gjordes i detta avseende ingen 

åtskillnad mellan frivilligt inskrivna eller tvångsvårdade patienter. Patienten utskrevs först när 

läkaren ansåg patienten vara tillräckligt frisk, så pass att han/hon inte längre kunde anses vara en 

fara för sig själv eller samhället.9  

När man alltså från och med 1931 för första gången i svensk historia frivilligt kunde skriva in 

sig för vård på sinnessjukhus skedde det alltså med vissa lagstadgade krav på restriktioner rörande 

den egna friheten. Man skrev i princip frivilligt in sig för tvångsvård, vilket i teorin var tänkt att 

öppna för ett legitimerande av tvångsvården samt ett närmande av den somatiska vården genom 

ett mer humant yttre. Det rent praktiska förfarandet vid frivillig inskrivning har dock lämnats 

tämligen oberört i forskningen. När det väl adresserats har det gjorts i förbifarten och det har 

antagits att det inte innebar någon större förändring gentemot tvångsintagningen.10 

Det som här ämnas göras är således att undersöka hur frivilliga intagningar gick till i praktiken 

för att se hur den nya sinnessjuklagen och stadgan från 1929 påverkade förfarandet i vilket 

sinnessjukdom i 1930-talets Sverige uppmärksammades och diagnostiserades. I och med 

införandet av möjligheten till frivillig inskrivning ändrades i teorin premisserna för hur 

sinnessjukdom uppmärksammades och diagnostiserades. När tvångsvård hade varit den enda 

möjligheten så hade sinnessjukdom varit en benämning skapad av läkaren i sin kontakt med 

psykiatrin och lokalsamhället.11 När patienten 1931 själv fick möjligheten att diagnostisera sig 

själv bör det då rimligen även skett någon form av förändring i det praktiska förfarandet. Syftet 

med undersökningen är alltså att undersöka om och i så fall hur de nya premisserna, i och med 

den nya sinnessjuklagen och stadgan från 1929, påverkade det sätt på vilket sinnessjukdom rent 

praktiskt först uppmärksammades och diagnostiserades.   

                                                 
6 Björkman 2001, ss.170-174 
7 För exempel på hur detta tar sig i uttryck se §82 i ”KUNGL. MAJ:TS Stadga angående sinnessjukvården i riket” 
SFS nr.328 (svensk författningssamling 1929) 
8 SFS nr.321 (svensk författningssamling 1929)  
9 Se § 17 och 18 i Sinnessjuklagen från 1929. SFS nr.321 (svensk författningssamling 1929) 
10 Se exempelvis Grönwall; Holgersson 2014, och Björkman 1998, s.143. 
11 Teorin om ”uppkomsten” av sinnessjukdom är grundad på Cecilia Rivings bok ”Icke som en annan människa: 
Psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft” och vad teorin innebär 
kommer klargöras senare i texten i avsnittet om teoretiska perspektiv. 
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Sinnessjukvårdens framväxt  

Den svenska institutionaliserade sinnessjukvårdens historia tar sin början redan under 1700-talets 

mitt. Staten började då aktivt att involvera sig i omvårdnadsarbetets övergripande planering på 

hospitalen.12 Genom att helt försöka inrikta sig på den grupp av människor som benämndes som 

obotliga, vilka sinnessjuka kom att utgöra en majoritet av, hoppades staten på att man skulle 

kunna lätta på den ekonomiska bördan, vilket hospitalens tidigare funktion som 

fattigvårdsinrättning hade inneburit.  Vid sekelskiftet 1800 hade detta resulterat i större statlig 

kontroll över hospitalen, som blev allt färre och större13, samt en inneboende befolkningen av 

nästan enkom sinnessjuka.14 Att sinnessjukvården centraliserades under 1800-talet är dock inget 

svenskt fenomen utan något som skedde runt om i västvärlden som ett sätt att återvinna den 

sociala och moraliska kontrollen.15 Resultatet blev en statlig institutionalisering av den sinnessjuke 

och med det så växte även tanken fram om att man kunde bota och behandla dessa tidigare 

obotligt sinnessjuka.  

Under 1800-talet hade det nämligen skett en professionalisering av sinnessjukvården vilket gått 

hand i hand med tankar kring behandling och bot för den sinnessjuke. Bengt Sjöström hävdar 

visserligen i sin bok Kliniken tar över dårskapen. Om den moderna svenska psykiatrins framväxt att detta 

inte skedde under 1800-talet utan att sinnessjukvården inte såg någon professionaliseringen 

förrän efter mitten av 1900-talet. Enligt Sjöström var det nämligen först efter 1950 som det 

skedde en tillkomst och ökning av nya personalkategorier.16 I ovanstående argument åsyftas dock 

en snävare definition av professionalisering än den som här används. Begreppet 

professionalisering innefattar här även en förändrad roll och ett förändrat tankesätt kring redan 

etablerade personalkategorier. Det handlade inte längre om att förvara den sinnessjuke utan om 

att bota och behandla, även om man kan argumentera för att det i praktiken fortfarande rörde sig 

om förvaring. Med det följde även en vilja att kontrollera människans känslor och passioner. En 

sorts moralisk rehabilitering som växte fram till att bli grundstenen i 1800-talets västerländska 

psykiatri.17 I Sverige hade detta inneburit ett ideologiskt uppbrott inom lagstiftningen där man 

övergav tidigare stadgor grundade på förvaring för att i 1858 års stadga angående sinnessjukas 

vård och behandling istället införa sjukdomsbegreppet och kravet på behandling.18  

Diskrepansen mellan teori och praktik var dock en ständig realitet. Som ett exempel kan 

nämnas att isolering av sinnessjuka patienter levde kvar under hela 1900-talet trots att åtgärdens 

                                                 
12 Eriksson 1989, s.165. 
13 Endast 9 (central)hospital återstod år 1832 till skillnad från 22 bara tio år tidigare. Qvarsell 1982, s.53.  
14 Eriksson 1989, ss.217-226. 
15 Porter 1985, s.88. 
16 Sjöström 1992, ss.232f. 
17 Suzuki 2006, s.95. 
18 Grönwall; Holgersson 2014, s.20. 
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huvudsakliga motiv försvann redan i slutet av 1800-talet.19 Kampen mellan sinnessjukvården 

idealiska teoretiska strävan att närma sig den somatiska vården och det möjliga praktiska 

tillvägagångssättet var ständigt närvarande och resulterade i att debatten ständigt var skiftande i 

att betona det vetenskapliga idealet eller vikten av att bota den sinnessjuke. Vid sekelskiften 1900 

låg dock prioriteringen på att etablera psykiatrin som en biologisk vetenskap.20 Detta var till stor 

del tack vare influenser från tysk psykiatri där vården var starkt sammankopplad med 

universiteten och deras forskningsmentalitet, där man ville finna en vetenskaplig förståelse genom 

systematisk observation och experiment.21  

För de flesta patienter hade de tyska influenserna resulterat i en vård bestående av en strikt 

reglering av vardagslivet samt någon form av arbetsterapi eller sysselsättning.22 Under 

mellankrigstiden började dock svensk psykiatri få upp ett intresse för amerikansk människo- och 

samhällsforskning. Här förespråkades öppna vårdformer istället för slutna institutioner, man 

betonade vikten av ett socialt arbete i städernas fattigkvarter, en genomtänkt barnuppfostran och 

att sinnessjukdomar kunde förebyggas genom immigrationskontroll, steriliseringslagstiftning och 

äktenskapsförbud. Det försiktiga intresset som byggdes upp för denna nya mer människo- och 

samhällsorienterade syn skulle visa sig ha stor påverkan på den svenska omorienteringen som 

1929 års nya sinnessjukvårdslag försökte befästa.23  

Sinnessjukvårdens teoretiska ideal visade sig dock även fortsättningsvis vara svåra att tillämpa 

praktiskt då man ständigt var tvungen att förhålla sig till hospitalens plikt som skyddande 

institution. För att belysa hur detta förhållningssätt tog sig i uttryck kan vi titta närmare på ett 

förslag som lades fram i debatten kring 1929 års sinnessjuklag av den socialdemokratiska 

ledamoten Alfred Petrén. I samband med den nya lagen föreslog Petrén att man skulle upprätta 

sinnesslöinternat på rymningssäkra öar. Detta ansågs vara en slags kombination eller kompromiss 

mellan human vård och samhällsskydd där den sinnessjuke kunde få så mycket frihet som möjlig 

samtidigt som samhället skyddades. Förslaget realiserades dock aldrig men 1929 tecknades den 

nya sinnessjuklagen och stadgan där den frivilliga inskrivningen måste betraktas i ljuset av 

utvecklingen till den nya humana ideologin, den skyddande funktionens kvarleva samt den 

praktiska realiteten.24 Samtidigt som den ideologiska utvecklingen gått från strikt förvaring av den 

sinnessjuke till små steg av ökad frihet så tydliggjordes alltså även motsättningarna mellan idealet 

och vad som var praktiskt tillämpningsbart. Det är mot denna bakgrund man måste se och förstå 

den nya sinnessjuklagen och stadgans uppkomst och bruk.   

                                                 
19 Jönsson 1998, s.270. 
20 Porter 2002, s.183. 
21 Ibid. s.139, s.145. 
22 Qvarsell ”Mentalhygien och psykisk hälsovård” i Hur skall själen läkas. Förändringar inom den psykiatriska vården 
Eriksson & Qvarsell (red) 1997, s.144. 
23 Ibid. ss.127-129 
24 Björkman 2001, s.49. 
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Under 1900-talets första hälft femdubblades antalet vårdplatser på sinnessjukhusen. 

Utvecklingen mot allt större institutioner fortsatte och den medicinska behandlingen av 

sjukdomssymptomen hamnade allt mer i fokus, även om det inte var förrän efter 1950 som man 

kan tala om ett riktigt genombrott och en revolution inom den medicinska behandlingen på 

sinnessjukhusen.25   

                                                 
25 Qvarsell ”Mentalhygien och psykisk hälsovård” i Hur skall själen läkas. Förändringar inom den psykiatriska vården 
Eriksson & Qvarsell (red) 1997, s.144. 
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Forskningsläge  

Inom ramen för den ovan angivna bakgrunden, psykiatrins framväxt och utveckling, har det 

producerats otaliga verk och forskningsläget är i det närmaste omöjligt att fullt överskåda. Från 

att till en början i mer traditionell medicinskhistorisk anda beskriva utvecklingen som en 

framgångshistoria har de sociala perspektiven och den lilla människan vuxit fram som 

frontfigurer i historieskrivningen. När den tidigare forskningen nu presenteras så görs den det 

som ett urval baserat på producerad mängd, geografiska restriktioner och relevant inriktning.  Det 

är alltså de största och mest relevanta perspektiven som redogörs för. 

Den institutionaliserade psykiatrins framväxt och behandlingstanken är två av de största 

forskningsområdena inom ramen för ämnet, vars huvudsakliga innehåll redan redogjorts för i den 

ovanstående bakgrunden. Värt att framhäva som ett komplement till den tidigare forskningen i 

den svenska kontexten, rörande behandlingstanken, är Lars-Eric Jönssons bok Det terapeutiska 

rummet: rum och kropp i svensk sinnessjukvård 1850-1970. Jönsson beskriver där hur institutionen som 

fysisk plats även fungerade som ett verktyg för att skapa ordning. Själva platsen skapade enligt 

Jönsson en sfär för vård, omhändertagande och sysselsättning, samtidigt som insidan fungerade 

som ett verktyg för kontroll, där tvång exempelvis kunde brukas genom att man förflyttade den 

stökiga patienten bort från de öppna ytorna tillbaka till de gamla cellerna för att på så vis isolera 

denne från den sociala gemenskapen. 26  

Mängden forskning som producerats inom ramen för psykiatrins historia under 1800- och 

1900 talet utifrån teorier om makt, kontroll och normalisering är enorm. Framväxten av denna 

typ av forskning kan i grunden spåras till en man, Michel Foucault. I sitt verk Vansinnets historia 

under den klassiska epoken beskriver Foucault ett antal ständigt närvarande maktstrukturer inom 

psykiatrin. Läkaren erhöll här den viktigaste maktpositionen och utövade sin totala auktoritet 

över anstaltsvärlden genom att vara både fader, domare, familj och lag. Den medicinska praktiken 

bedriven av läkaren kom länge att bestå av just ingenting annat än kommentarer av de gamla 

tillämpningarna av auktoritet, ordning och bestraffning.27 Anstalten var alltså enligt Foucault en 

ordningsinstans där dess funktion och ändamål inte hade något att göra med vetenskapliga 

idéer.28 Samtidigt så var anstalten även en moralisk institution ”ålagd att bestraffa och korrigera en viss 

moralisk ”frånvaro…”.29 Det bör vid det här laget vara tämligen tydligt att många av dessa teorier 

rörande makt, kontroll och normalisering återfinns i det som ovan angivits rörande psykiatrins 

teoretiska och praktiska utveckling, vilket vidare speglar den enorma influensen detta haft på 

forskningsläget.  

                                                 
26 Jönsson 1998, s.17, ss.144f, s.195 
27 Foucault 1983, s.284. 
28 Ibid. s.69. 
29 Ibid. s.86. 
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Det var enlig Foucault även grundläggande att betrakta sinnessjukdom som en socialt skapad 

avvikelse, snarare än en biologisk sjukdom. Sinnessjukdom som ett socialt fenomen var i sin tur 

framtvingat utav psykiatrin för att tjäna olika ideologiska syften. Uppkomsten av sinnessjukdom 

skulle alltså spåras i en social kontext och i relationen till den psykiatriska vetenskapen.30 Detta 

synsätt innebar ett brott mot tidigare forskning och kan ses som grunden för forskningslägets 

fortsatta utveckling. 

Psykiatrin och sinnessjukvården under 1800-talet var med andra ord både behandling och 

kontroll, där alltså både hämmande och humanitära element kan ingå. Sinnessjukvården var en 

mångsidig verksamhet och fyllde olika funktioner i olika sammanhang.31 Foucault hade inneburit 

ett brott mot tidigare forskning och står än idag som en ledande teoretiker inom forskningsfältet 

och ett självklart förhållningsobjekt när man diskuterar psykiatrin och sinnessjukvårdens historia. 

Forskningsläget har dock fortsatt utvecklats och idag befinner vi oss i, vad Cecilia Riving, Jette 

Möllerhöj och Pernille Sonne beskriver som , en ”postrevisionistisk” eller ”post-foucaultiansk” 

verklighet.32 Där har det argumenterats emot Foucaults maktstrukturer och om nödvändigheten 

att även lyfta in lokalsamhällets betydelse i historien.   

Ett av de kanske viktigaste bidragen till svensk forskning inom denna nya inriktning kommer 

från Cecilia Riving själv. I hennes bok Icke som en annan människa: Psykisk sjukdom i mötet mellan 

psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft lyfter hon just in lokalsamhället i 

diskussionen rörande uppkomsten av sinnessjukdom. Likt det som tidigare angivits så betonar 

även Riving diskrepansen mellan den teoretiska strävan och det praktiska förfarandet. Hon 

beskriver det som en cirkelprocess mellan medicinska och sociala perspektiv. Strävan efter en 

medicinsk förklaring till sinnessjukdom var helt enkelt inte något som var praktiskt 

tillämpningsbart. Istället så skapade psykiatrins bristande kunskap om sinnessjukdomars 

fysiologiska orsaker en realitet där man var tvungen att utgå från en symptombaserad tolkning. 

Denna tolkning var enligt Riving i sin tur baserad på sociala observationer i lokalsamhället, 

tillskillnad från Foucaults maktteorier där läkaren och psykiatrin enkom stod för den moraliska 

och sociala bedömningen av individers normbrott och i förlängningen utpekandet av 

sinnessjukdom.33   

I praktiken så ”uppkom” alltså sinnessjukdom i mötet mellan lokalsamhället, psykiatrin och 

läkaren.34 Det var i lokalsamhället som ”lekmän” först urskilde den psykiska sjukdomen genom 

att observera sociala avvikelser i individers handlingar, tal, utseende och känsloyttringar.35 

                                                 
30 Riving, Möllerhöj, Sonne ”Psykiatrihistoriska perspektiv. Arvet efter Foucault i skandinavisk och internationell 
psykiatrihistoria” i Scandia. Tidskrift för historisk forskning Vol:72, nr.2, 2006, s.7.  
31 Ibid. s.8. 
32 Ibid. s.8f. 
33 Riving 2008, s.118. 
34 Läkaren ska här inte jämställas med psykiatrin utan åsyftar snarare den lokala och somatiska läkaren tillskillnad från 
den institutionaliserade sinnessjukvården. 
35 Riving 2008. s.282. 



10 

Psykiatrins moraliska kontroll var i praktiken endast en förlängning ”… av lokalsamhällets 

utmönstrande av normbrott och avvikelse”.36 

Gemensamt för den mesta forskningen bedriven inom sinnessjukvårdens historia är att fokus 

legat på 1800-talet. Detta är kanske inte helt överraskande med tanke på att det under den 

angivna perioden skedde den mest dramatiska utvecklingen ifråga om omorganisering och nya 

ideologiska perspektiv. 1900-talets första hälft har i forskningen oftast beskrivits som en 

förlängning av 1800-talets psykiatri och den medicinska revolutionen efter 1950 har lämnats lite 

utrymme i förhållande till 1800-talet.37 Detta har även gjort att mycket av forskningen fokuserat 

på tvångsvård, eftersom det var det enda riktiga alternativet i vilket man försökte behandla och 

bota den intagne.  

I boken Vård för samhällets bästa. Debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 1850-1970 försöker 

författaren Jenny Björkman teckna tvångsvården i dess olika former under det tidsspann där 

tvångsvården var som mest nyttjad. Det är här viktigt att minnas att tvångsvård inte endast ansågs 

vara ett behövligt medel inom psykiatrin utan användes flitigt även mot andra grupper än de 

sinnessjuka. Exempelvis så berörde tvångsvården missbrukare och veneriskt sjuka och det kan 

även sägas vara basen för fängelsevistelsen. Tvångsvården var helt enkelt ett verktyg för 

samhällsskydd, där exempelvis den sinnessjuke tvångsvårdades för allmänhetens skull eftersom 

han/hon ansågs vara farlig.38 

Ett närliggande forskningsområde där frågan om frivillighet diskuterats är det som rört 

steriliseringspolitiken. I en av SOU från år 2000 rörande steriliseringslagstiftningen har Mattias 

Tydén i en rapport diskuterat steriliseringslagarna just från perspektivet tvång och/eller 

frivillighet. Enligt Tydén så var frivilligheten inte något häpnadsväckande nytt som plötsligt 

uppenbarade sig under mellankrigstiden. I själva verket så var frivillighet väl förankrat i riktlinjer 

för sjukvården redan vid sekelskiftet 1900. I exempelvis Tyskland hade det redan då ställts 

långtgående krav på att läkaren skulle informera patienterna och inhämta deras samtycke.39 

Huvuddiskussionen i Tydéns rapport rör dock definitioner kring begreppen tvång och frivillighet. 

Denna diskussion kommer utförligt redogöras för senare då den kommer vara väsentlig i att just 

definiera vad frivillighet är och hur den bör ses, vilket för uppsatsen är av stor betydelse.  

Bifogat som den andra bilagan i SOU 2000:20 är även texten Mellan tvång – frivillighet i 1074 

steriliseringsakter 1935-1975 skriven av Lars-Eric Jönsson och Mikael Eivergård. Även denna text 

kommer att presenteras och diskuteras närmare senare i uppsatsen då den presenterar en metod 

för att klassificera olika former av frivillighet. Resultatet från undersökningen är dock intressant 

att redan här diskutera. Enligt Jönsson och Eivergård så hamnar nämligen 537 av de 1074 
                                                 
36 Riving 2008. s.288. 
37 Se exempelvis Waltraud ”The limits of comparison: institutional mortality rates, long-term confinement and causes 
of death during the early twentieth century” i History of Psychiatry Vol:23, nr.4, 2012, s.405  
38 Björkman 2001, s.174. 
39 Tydén ”Från politik till praktik. De svenska steriliseringslagarna 1935-1975” i SOU 2000:20 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/28/64/212fc81a.pdf 2000, s.30. 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/28/64/212fc81a.pdf
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undersöka ansökningarna om sterilisering under vad dem benämner som kategori 1, frivillig 

sterilisering.40 Hälften som ansökte om sterilisering gjorde alltså det utan någon övertalning, några 

påtryckningar eller villkor och endast för att dem själva ansåg det vara något önskvärt.41  

Detta blir särskilt intressant i relation till att man i tidigare forskning ofta avfärdat införandet 

av frivillig inskrivning för sinnessjukvård som ett sätt att rättfärdiga tvångsvården, och där det 

antagits att det i praktiken hade lite betydelse för hur det praktiska förfarandet egentligen gick till. 

Exempelvis så skriver Grönwall och Holgersson att den nya sinnessjuklagen som tillkom 1929 

inte innebar några genomgripande förändringar från tidigare stadgor.42 Att inte erkänna frivillig 

intagning som en genomgripande förändring när vården varit så  präglat av tvång säger en del om 

synen på lagens praktiska genomslagskraft. Jenny Björkman erkänner visserligen att den nya lagen 

innebar ”… viss frivillig inskrivning av patienter”.43 Samtidigt så slår hon dock även fast att frivillig 

vård vid lagens tillkomst innefattade all vård där det inte uttryckligen fanns något motstånd.44 

Vidare så blir det i Björkmans diskussion tydligt att dåtidens definition av frivillighet inte 

överensstämmer med den som hon åsyftar. Björkman erkänner med andra ord att frivillig 

intagning efter dåtidens definition existerade men ställer sig samtidigt skeptisk till att det efter 

dagens syn på frivillighet skulle uppfattas som sådan. Björkman diskussion är emellertid väldigt 

kort och och ingen vidare förklaring av det åsyftade begreppets definition anges. 

Likt Grönwall och Holgersson blir alltså intrycket av Björkman att den frivilliga inskrivningen  

erkänns med samtidigt bortses från som att endast vara frivillig till namnet. Det har med andra 

ord ofta antagits att frivillig inskrivning endast var ett mer humant sätt att beskriva vad det 

egentligen rörde sig om, nämligen tvångsvård och tvångsintagning. Det är ofta här den tidigare 

forskningen har landat i sina diskussioner rörande den frivilliga inskrivningens tillkomst. När den 

väl har adresserats så har det antagits att frivilligheten endast varit frivillig till namn, och att det i 

praktiken fortfarande var fråga om tvångsintagning, efter någon form av definition som sällan 

redogörs för fullt ut. Det kan här även understrykas att den här undersökta perioden oftast endast 

redogjorts för i förbifarten. Fokus har legat på 1800-talet för att därefter hoppa till den 

medicinska revolutionen som skedde på 1950-talet. Början av 1900-talet har med andra ord i 

princip endast ansetts representera en förlängning av 1800-talets medicinska praxis.   

                                                 
40 Jönsson, Eivergård ”Mellan tvång – frivillighet i 1074 steriliseringsakter 1935-1975” i SOU 2000:20 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/28/64/212fc81a.pdf 2000, s.69 
41 Ibid. s.67. 
42 Grönwall; Holgersson 2014, s.25. 
43 Björkman 1998, s.143. 
44 Loc.cit 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/28/64/212fc81a.pdf
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Teoretisk utgångspunkt 

 

Den teoretiska basen för denna undersökning kommer till stor del att grunda sig på Cecilia 

Rivings tidigare nämnda avhandling Icke som en annan människa: Psykisk sjukdom i mötet mellan 

psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft. Sinnessjukdom kommer med andra ord i 

grunden att ses som en beteckning skapad av lokalsamhället i sin kontakt med läkaren och 

psykiatrin. Med denna utgångspunkt kommer uppsatsen sen ta vid och undersöka huruvida de 

nya premisserna, i och med 1929 års sinnessjuklag och stadga, påverkade det sätt på vilket 

sinnessjukdom rent praktiskt först uppmärksammades och diagnostiserades, och om, i så fall hur? 

I och med att den frivilliga intagningens infördes så ändras alltså premisserna för hur 

sinnessjukdom kunde identifieras och hanteras. Innan 1931 hade identifieringen av 

sinnessjukdom och beslutet om intagning legat i mötet mellan lokalsamhället, läkaren och 

psykiatrin. I och med lagens tillkomst möjliggjordes det dock att patienten själv kunde agera som 

en aktör i själva identifieringen och hanteringen av sinnessjukdomen. Frågan är dock huruvida 

denna nya möjliga aktör i praktiken förändrade det faktiska förhållandet och i så fall hur? 

Med detta sagt så betyder det inte att sinnessjukdom under den undersökta perioden endast 

bör ses som någonting skapat eller fiktivt, utan tvärtom så pekar många symptombeskrivningar 

på att mycket av det som även i dagens samhälle skulle bedömas som sinnessjukdom var en 

realitet för många av de intagna. Det var dock inte existensen av någon psykisk störning45 som låg 

till grund för att individer uppmärksammades och diagnostiserades som sinnessjuka utan det var 

grundat på individens sociala avvikelse, dess brott mot sin förväntade roll. 

 

 

"Den sjuka i lokalsamhället var den som inte betedde sig som andra, den som skilde ut sig 
genom handlingar, tal, utseende och känsloyttringar. Det oförutsägbara och oförnuftiga 

lyftes fram som tecken på sjukdom, oavsett om det handlade om förvirrande 
föreställningar eller fixa idéer, religiösa grubblerier eller storhetsvansinne, överdriven sorg 

eller glädje, slöhet eller exaltation.”46 

 

 

Epitetet sinnessjuk var alltså inte något som tillskrevs individen endast på grund av att någon 

psykisk störning hade uppmärksammats, utan var i huvudsak istället tilldelat den individ vars 

beteende inte bedömdes passa in i det som ansågs vara samhällets norm. Denna utpekade 

normavvikelse gavs i sin tur ofta en moralisk anstrykning, där individens sätt att sköta sig, lyda 

överordnade, anpassa sig efter regler, iaktta renlighet, anständighet, disciplin och individens ovilja 

                                                 
45 Definitionen av sinnessjukdom enligt Ne elektronisk resurs, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sinnessjukdom  
46 Riving 2008, s.282f. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sinnessjukdom
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eller oförmåga till arbete, ofta var kopplade till uppmärksammandet och bedömningen av 

sinnessjukdom. Våldsamhet var här det absolut vanligaste symptomet som framhölls och 

individens negativa inverkan på omgivningen gavs alltså lika stor inverkan, om inte större, som 

psykisk störning i att bedöma huruvida någon var sinnessjuk.47  

I och med att uppmärksammandet och bedömningen av sinnessjukdom till stor del var baserat 

på huruvida individen bröt mot sin förväntade roll i samhället så måste man här även förhålla sig 

till begreppen klass och kön, eftersom dessa satta etiketter hade en stor inverkan på huruvida 

något bedömdes vara normalt eller sjukligt.  

Huruvida våld bedömdes som sjuklig eller normalt var exempelvis baserat på personerna i 

frågas inbördes relation. Om våldet drabbade någon som stod högre på samhällsstegen så ansågs 

det vara mer irrationellt än om våldet drabbade någon lägre ner på stegen. Om våldet i sin tur 

rörde kvinnliga deltagare så framstod det som ännu mera irrationellt och bedömdes därför 

generellt oftare som sjukligt eftersom det stred mot det kvinnliga idealet. Att en hustru slog sin 

make ansågs alltså som mer irrationellt än det motsatta. Vidare så lyftes exempelvis oftare 

kvinnors utomäktenskapliga sexualitet in i sjukdomsbilden i mycket högre utsträckning än mäns.48  

Individens ekonomiska situation spelade även in i uppmärksammandet och utpekandet av 

sinnessjukdom. I exempelvis England så spelade familjens ekonomiska situation lika stor roll som 

sociala avvikelser i vad som betraktades som sinnessjukt. Om någon spenderade ”för” mycket 

eller förstörde egendom så kunde en särskild laglig procedur åberopas där den slösaktige 

tvångsintogs på sinnessjukhus och fråntogs sina ägor. 49 Processen var dock tämligen dyr och det 

är oklart i vilken utsträckning den nyttjades. Samhällets högre skikt hade exempelvis ingen laglig 

skyldighet att anmäla sinnessjukdom till staten samtidigt som man hade andra ekonomiska 

möjligheter än de lägre skikten. Detta gjorde att många istället valde att vårda den sinnessjuke i 

hemmet, för att bevara familjens rykte.50 Den ekonomiska situationen var med andra ord en 

bestämmande faktor i vilka möjligheter den sinnessjuka hade för eventuell behandling eller vård.  

 Väl inne på sinnessjukhuset, i det svenska exemplet, så vårdades rika och fattiga på olika 

avdelningar fram till att betalningsklasserna avskaffades i och med den nya sinnessjuklagen och 

stadgan från 1929.51 De högre samhällsskikten hade dock fortsatt större valmöjligheter i och med 

att man även efter 1929 kunde välja mellan att inskrivas som sals- eller rumspatient. 

Rumspatienten stod för behandlingens fulla kostnad medan salspatienten betalade en mindre 

avgift och fattigvårdsstyrelsen kunde där även gå in och stå för kostnaden om patienten inte hade 

råd.52 I och med den psykoterapeutiska behandlingens framväxt under mellankrigstiden ökade 

dock skillnaderna igen då behandlingen oftast utfördes av privatpraktiserande psykologer vilket 

                                                 
47 Riving 2008, s.282f. 
48 Loc.cit. 
49 Suzuki 2006, s.152. 
50 Ibid. s.170. 
51 Björkman 2001, s.169. 
52 Sjöström 1992, s.174. 
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gjorde att det i hög grad inte täcktes av sjukförsäkringen. Detta i sin tur innebar att de högre och 

bildade klasserna oftare återfinns i ett psykoterapeutiskt sammanhang medan de lägre klasserna, 

som inte hade dem ekonomiska förutsättningarna, oftast fortsatt återfanns på sinnessjukhusen.53 

När undersökningen senare tar vid så gör den alltså det med utgångspunkten att 

sinnessjukdom i praktiken var en benämning på individer vars beteende brutit mot den roll som 

samhället tillskrivits dem. Detta avvikande beteende var i sin tur först uppmärksammat och 

utpekat av lokalsamhället i sitt möte med läkaren och psykiatrin. Det vill säga i alla fall fram till 

1931, då nya möjligheter gjorde sig gällande. Dessa möjligheter eller premisser gav den teoretiska 

möjligheten för individer att uppmärksamma och utpeka sina egna normbrott, eller helt ändra 

den ovan nämnda definitionen av sinnessjukdom, i sin kontakt med lokalsamhället och läkaren. 

Frågan är dock om den teoretiska möjligheten tillämpades i praktiken? 

Vidare så har det även framkommit att kön och klass påverkade förfarandet i vilket 

sinnessjukdom uppmärksammades och diagnostiserades. Detta är något som man ständigt måste 

vara medveten om och förhålla sig till. Exempelvis så kommer vi se att kvinnors redogörelser om 

sina problem ofta speglades av maktförhållandena inom familjen. Problemen definieras med 

andra ord i stor utsträckning genom mannen, där ”svårt att sköta arbetet i hemmet” ofta syns i 

journalerna som en problembeskrivning.  

Avslutningsvis skulle jag här vilja adressera faktumet att Rivings teorier grundar sig på 

forskning rörande 1800-talet, medan den kommande undersökningen berör 1930-talet. Som 

tidigare nämnt så har dock början av 1900-talet ofta setts som en förlängning av 1800-talet i 

tidigare forskning. Detta behöver nödvändigtvis inte vara sant, då exempelvis möjligheten till 

frivilliga inskrivningar indikerar ett uppbrott mot tidigare praxis. Som vi kommer att se så är dock 

tvångsintagningarna fortsatt i klar majoritet, och det finns inget annat som tyder på att Rivings 

teorier inte skulle vara kompatibla med svensk sinnessjukvård även under början av 1900-talet. 

1858 års stadga, med 1901 års komplettering, var fortsatt standarden under vilket vården bedrevs 

och samhällets syn på den sinnessjuke var fortsatt oförändrad, då praktiken och den 

vetenskapliga utvecklingen inte tillät annat. Det är med andra ord fullt rimligt att anta att 

sinnessjukdom även under början av 1900-talet vanligen ”uppkom” i mötet mellan 

lokalsamhället, läkaren och psykiatrin. Frågan är dock om detta förhållande på något sätt 

förändrades genom införandet av frivilliga inskrivningar? 

  

                                                 
53 Sanner ”Den psykiska ohälsans historia” i Framtider nr.3 2009, s.9. 
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Frivillighet och metod 

 

Eftersom undersökningen syftar till att undersöka just frivilligt inskrivna på sinnessjukhus är en 

definition av och diskussion kring begreppen frivillig och tvång av största vikt. Frågan om frivillig 

intagning i relation till sinnessjukvården har tidigare lämnats tämligen orörd eller reducerats till 

antaganden om en avsaknad av någon form av frivillighet. Följande diskussion är därför istället 

till stor del baserad på tidigare forskning gjord angående frivillighet och tvång inom 

steriliseringsprocessen.  

Det första att minnas är att dagens allmänna uppfattningar av vad frivillighet innefattar och 

innebär inte nödvändigtvis är detsamma som det var under den undersökta perioden. 1929 års 

sinnessjuklag och stadga hade infört kriteriet att individen själv ska ha skrivit under ansökan samt 

att detta skulle intygats av två ojäviga vittnen.54 Detta var rimligen tillräckligt för att uppnå 

frivillighet i enlighet med vad som då innefattades i begreppet. Det garanterar emellertid inte 

förekomsten av att detta genomfördes i enlighet med vad många nog idag kanske skulle bedöma 

som en tvångssituation. Innan vi dock går in på och försöker definiera vad som här menas med 

frivilligt låt oss titta på intagningens andra alternativ, tvång.  

Tvång kan i grunden beskrivas som en frihetsinskränkande åtgärd vars agerande inte 

överensstämmer med subjektets vilja. Samtidigt har det även diskuterats kring frågan angående 

adekvat information. I relation till sterilisering har detta bland annat argumenterats av Mattias 

Tydén på följande sätt: 

 

”Vad gäller sterilisering kan man därför tala om tvång i situationer där den enskilde inte 
givit ett samtycke som både är informerat och frivilligt. Ett samtycke är informerat om 
den enskilde har förstått vad åtgärden (som han eller hon samtycker till) innebär och 
vilka konsekvenser den får, och ett samtycke är frivilligt om det ges utan 
påtryckningar.”55 

 
 

Tydén adresserar även flera problem i relation till detta. För det första så kan begreppet tvång 

tolkas på olika sätt beroende på individuella preferenser. En utsatt person kan exempelvis 

uppleva en situation som tvångslikande medan en annan endast uppfattar det som övertalning. I 

relation till frågan om vad som är adekvat information kan samma diskrepans råda mellan 

individuella perspektiv, och frågan blir ännu svårare när det rör en individ med 

förståndshandikapp. Hur avgör man exempelvis att den förståndshandikappade rimligen förstått 

informationen som tillgivits denne.56  

                                                 
54 § 8-9 i SFS nr.321 (svensk författningssamling 1929)  
55 Tydén ”Från politik till praktik. De svenska steriliseringslagarna 1935-1975” i SOU 2000:20 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/28/64/212fc81a.pdf 2000, s.29. 
56 Loc.cit. 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/28/64/212fc81a.pdf
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Tvång är med andra ord inte så självklart som man vid första anblicken kan tro. Oftast förs 

tankarna till det som kan benämnas som den yttersta polen av tvång, så kallat fysiskt eller direkt 

tvång, där det utsatta subjektet verbalt och fysiskt protesterar medan han/hon utsätts för våld 

och inspärrning mot sin vilja.57  I dagens samhälle skulle dock även andra situationer passa in i ett 

bedömande om tvång. Hot är ett sådadant exempel. Där kan man exempelvis tänka sig en 

situation där indragna förmåner fungerar som en slags hotfull övertalning till att få det utsatta 

subjektet att följa någon annans vilja än ens egen. Det motsatta kan dock även det bedömas som 

tvång. Låt oss ta exemplet från steriliseringsdebatten där sterilisering används som ett villkor för 

andra förmåner: 

 

”Även situationer där sterilisering ställdes som uttryckligt villkor för något annat t.ex. 
utskrivning från anstalt eller institution, för att få gifta sig, för att få abort eller 
ekonomiskt bidrag är exempel på sådant administrativt tvång. Dessa senare exempel på 
steriliseringar uppfattades av samtiden i stor utsträckning som frivilliga eftersom den 
enskilde ansågs ha en valmöjlighet.”58 

 

 

Så både hot och förmåner kan alltså uppfattas som tvång, även om det under 1900-talets första 

hälft ansågs som frivilligt i och med valmöjligheten. Idag skulle nog dem flesta säga att inga reella 

valmöjligheter faktiskt existerade i dessa exempel då alternativen varit så pass limiterade. I denna 

uppsats kommer dock tvång att definieras efter riktlinjerna satta i diskussionen rörande 

steriliseringen. Direkt- eller fysiskt tvång kommer med andra ord inte ensamt utgöra 

begreppsbetydelsen, utan betydelsen kommer även innefatta indirekt tvång, så som övertalning, 

myndighetspåtryckningar och hot.  

I själva undersökningen kommer dock diskussionen rörande begreppet tvång att 

vidareutvecklas genom exemplifiering av olika typer av tvång. Att ange en exakt definition av vad 

som utgör en viss typ av tvång är dock inte möjligt då det i stor utsträckning baseras på 

sammanhanget. Generellt kan dock sägas att direkt tvång självklart skiljer sig från indirekt tvång, 

då patientens valmöjligheter är mindre eller till och med obefintliga. Med detta sagt så kommer 

endast den ovan angivna definition av tvång att ligga som grund för själva kategoriseringen. 

Diskussionen rörande olika typer av tvång kommer med andra ord först att bli relevant i relation 

till patientens egen roll vid intagningen, då vilken typ av tvång som nyttjats är starkt 

sammankopplat med hur pass stor delaktighet patienten själv kan sägas ha haft i beslutet att intas 

på sinnessjukhus. Vad detta mer explicit innefattar kommer att klargöras senare i 

undersökningen. I samtliga av dessa fall är det dock fortsatt så att tvång på något sätt föregått 

                                                 
57 Koch 2000, s.153, Eivergård 2003, s.41. 
58 Tydén ”Från politik till praktik. De svenska steriliseringslagarna 1935-1975” i SOU 2000:20 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/28/64/212fc81a.pdf 2000, s.33. 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/28/64/212fc81a.pdf
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ansökan och att de därför inte, i enlighet med uppsatsen definition, kan betraktas som frivilliga. I 

relation till detta kommer frivillighet nu att diskuteras. 

Frivillighet kan idag inte helt överraskande beskrivas som utförandet av en handling efter ens 

egen fria vilja.59 Enligt denna definition skulle dock indirekt tvång samtidigt kunna anses vara 

frivilligt, i enlighet med 1930-talets uppfattning. Det är här viktigt att minnas att kravet på 

frivillighet inte endast var ett beslut grundat på humanitära ideal. Det kom till som ett försök att 

närma den somatiska vården, samtidigt som det fungerade som ett sätt att legitimera 

tvångsvården. Inom steriliseringsdebatten har uppkomsten av frivillighet även tillskrivits rollen 

som garant gentemot klagomål och kritik, genom att patienten var tvungen att ta sitt ”ansvar”.60 

Uppkomsten av frivillighet har även argumenterats genom teorier om liberal kontroll som makt 

verktyg.61 

När frivillig inskrivning infördes var det alltså inte frågan om den enskilde människans rätt, 

utan det kan istället, beskrivas som samtycke snarare än frivillighet. I denna uppsats kommer 

dock frivillighet att definieras så som avsaknaden av tvång, samt genom närvaron av fri vilja. För 

att det ska uppfattas som frivilligt räcker det alltså inte med att patienten givit sitt samtycke till 

intagningen utan det får även inte finnas något spår av direkt eller indirekt tvång.  

Metoden för att utröna huruvida en journal ska bedömas som frivilligt eller inte kommer att 

bestå av en modifikation av Lars-Eric Jönssons och Mikael Eivergårds metod för att kategorisera 

steriliseringsansökningar. Jönsson och Eivergård delar upp ansökningarna i fem kategorier. Den 

första kategorin avser helt frivilliga steriliseringar. För att ansökan ska hamna här så måste den 

vara signerad av patienten själv, sakna indikationer på att tvång föregick ansökan samt att det 

måste finnas positiva tecken på att patienten faktiskt önskade att bli steriliserad. I kategori två 

hamnar ansökningarna där patienten själv undertecknat ansökan men där det har funnits tecken 

på övertalning eller någon form av påtryckning från myndigheter, eller genom att patienten inte 

fått tillräckligt med information rörande ingreppets konsekvenser. I kategori tre är steriliseringen 

resultatet av indirekt tvång eller att steriliseringen varit ett villkor för något, exempelvis abort. 

Kategori fyra i Jönsson och Eivergårds uppdelning berör ansökningar som dem bedömer som 

rena tvångssteriliseringar och består av de ansökningar där patienten inte signerat ansökan eller 

där personen ifråga inte varit myndig. Kategori fem fungerar som en restkategori där samtliga 

ansökningar som inte kunnat indelats i någon av de andra kategorierna återfinns. 62  

                                                 
59 Ne elektronisk resurs, http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/frivillig  
60 Koch 2000, s.176, s.178. 
61 Rose 1999, s.67. 
62 Jönsson, Eivergård ”Mellan tvång – frivillighet i 1074 steriliseringsakter 1935-1975” i SOU 2000:20 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/28/64/212fc81a.pdf 2000, s.67. 
 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/frivillig
http://www.regeringen.se/content/1/c4/28/64/212fc81a.pdf
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Denna kategorisering är dock inte helt kompatibel med undersökningsmaterialet som används 

i denna uppsats. Exempelvis så är kravet på patientens egen underskrift överflödigt eftersom 

urvalet för själva undersöknings delarna redan byggts på denna premiss. Samtliga medverkande 

journaler innehåller med andra ord patientens underskrift för medgivande till intagning.  

Rörande den första kategorin så kommer resterande parametrar att behållas. För att en frivillig 

ansökan om egen intagning ska kategoriseras som helt frivillig så får journalen alltså inte innehålla 

några tydliga tecken på tvång samtidigt som positiva tecken på att detta var patientens egen vilja 

måste finnas. Exempelvis genom att patienten uttryckligen citeras vilja intas på sinnessjukhus. 

Materialet tar dock sällan hänsyn till patientens egna uttryck vilket gör att citerade uttalanden från 

patienten rörande den egna intagningen är sällan förekommande. De positiva uttrycken behöver 

därför inte nödvändigtvis citeras härröra från patienten själv utan kan även beskrivas vara 

andrahandsuppgifter eller argumenteras fram till genom sammanhanget.  

Kategori två, tre och fyra kommer att buntas ihop till en kategori rörande indirekt och direkt 

tvång. Premisserna för kategori tre, fyra och fem i ovan nämnda citat kommer här alltså att infalla 

under en kategori, kategori två. Här kategoriseras journaler där det finns ett tydligt spår av tvång, 

oavsett hur det uttryckts. Journaler som kategoriseras här kan med andra ord innehålla 

exempelvis spår av övertalning eller påtryckning från myndighet eller en frivillig ansökan som 

krävt ett medgivande i fråga om omyndig sökande.  

Den sista kategorin, kategori tre, kommer likt Jönssons och Eivergårds kategorisering vara en 

restkategori, där journaler som inte kunnat inordnas i någon av de andra kategorierna hamnat. 

Oftast på grund av att journalerna innehållit för lite information. 

För den första delen av undersökningen, där den praktiska frivilligheten och patientens roll 

undersöks, så kommer journalerna att sorteras kronologiskt efter dessa tre kategorier. Varje 

individuell kategori kommer i sin tur att uppdelas i ett antal underkategorier baserat på vilken roll 

patienten utpekats ha haft i tecknandet av den frivilliga ansökan. Här kommer ett antal exempel 

ur journalerna att lyftas fram, för att illustrera dels vad som föranlett kategoriseringen samt för att 

visa på patientens egen roll vid inskrivningen. Det bör här nämnas att patienten inte helt själv 

behöver ha beslutat om intagningen, utan att det även kan ha gjorts i samverkan med annan part. 

I dessa fall är det dock inte frågan om övertalning eller någon annan typ av tvång, utan 

sammanhanget gör istället gällande att det rört sig om en presentation av vården, som för den 

delen inte innehåller några medvetna spår av felaktig information i hopp om att påverka 

patienten. 

Innan detta så kommer dock resultatet av själva kategoriseringen först att presenteras, för att 

ge en överblick av frivillighetens existens och spridning i materialet. Den andra delen av 
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undersökningen kommer i likhet att bestå av en kvalitativ diskussion av varje kategori där istället 

motiven bakom intagningen diskuterats för samtliga kategorier.  

Innan själva undersökningen tar vid är det avslutningsvis viktigt att nämna att materialet inte 

helt tillåter en strikt kategorisering efter särskilda nyckeluttryck eller fraser. Att en läkare 

exempelvis rekommenderat patienten till att söka vård vid sinnessjukhus är alltså per automatik 

inte ett tecken på tvång utan ska ses i sitt sammanhang. Vad detta dock betyder i praktiken 

kommer att tydliggöras under den löpande diskussionen.  
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Operationaliserande frågor, avgränsning och material 

Syftet är som tidigare nämnt att undersöka om, och i så fall hur, de nya premisserna, i och med 

den nya sinnessjuklagen och stadgan från 1929, påverkade relation i vilket sinnessjukdom rent 

praktiskt först uppmärksammades och diagnostiserades. För att i sin tur besvara denna 

överhängande fråga kommer ett antal delfrågor att behöva utredas och besvaras. Den första rör 

frivillighetens vara eller icke vara.  

Trots att det som vi har sett skedde en teoretisk förändring med nya möjligheter för den 

sinnessjuke så måste det utredas huruvida det i praktiken faktiskt rörde sig om frivillighet, eller 

om det fortfarande rörde sig om tvångsintagning. En oförändrad praktisk intagning, fortfarande 

tvångsintagning, är dock inte avgörande i ett antagande om att förhållandet i vilket sinnessjukdom 

uppmärksammades och diagnostiserades därav bibehöll sin konstellation. Redan här går det att 

ana att den inte gjorde det i och med att patienten själv var tvungen att signera den frivilliga 

ansökan och därför blir en aktör och ett helt annat förhållningsobjekt jämfört med under rena 

tvångsintagningar, där konstellationen endast hade bestått av läkaren, psykiatrin och 

lokalsamhället. Med detta i åtanke har följande frågor formulerats: Existerade frivillig inskrivning 

i det praktiska förfarandet, och om inte vilken typ av tvång tillämpades? Hur såg patientens egen 

roll ut vid den frivilliga intagningen? Var han/hon en drivande kraft bakom intagningen eller 

endast en åskådare inför tecknandet av ansökan? 

Efter att patientens roll och frivillighetens vara eller icke vara utretts så kommer grunderna 

bakom intagningen att undersökas. Här har följande frågor formulerats; På vilka grunder begärde 

patienten sin egen intagning? Vilka, om några normbrott låg bakom den frivilliga intagningen? 

Fanns det andra motiv? Eftersom sinnessjukdom i grunden var en beteckning baserat på 

utpekade normbrott hos patienten så är det viktigt att fastställa huruvida patienten själv faktiskt 

identifierade dessa vid intagningen. Om inte så öppnar sig frågan hur sinnessjukdom kunde 

identifieras, eller om det ens var frågan om sinnessjukdom? 

Undersökningen är begränsad till året 1936, fem år efter lagens tillämpning, vilket har bedömts 

vara tillräckligt med förfluten tid för att lagens praktiska bruk skulle kunna hunnit fått fäste vid 

intagningsförfarandet. Det geografiska läget består av Ulleråkers sjukhus vid Uppsala63 och 

omfånget berör 351 journaler. Den geografiska avgränsningen är motiverat av det faktum att 

sinnessjukhuset vid sekelskiftet 1900 var rikets största sinnessjukhus.64 Vid det berörda året 1936 

                                                 
63 Tidigare Uppsala hospital och asyl. Benämningen ändrades den 1 januari 1931. Kungliga medicinalstyrelsen 
”Sinnessjukvården i riket år 1930” 

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Halso_sjukvard/sinnessjukvarden%

201930.pdf s.4.  
64 Garpenhag 2012, s.36f. 

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Halso_sjukvard/sinnessjukvarden%201930.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Halso_sjukvard/sinnessjukvarden%201930.pdf
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hade Ulleråkers sjukhus näst mest antal vårdplatser, med en total summa av 1,246.65 Ulleråker 

stod i jämförelse med de andra sinnessjukhusen alltså för en stor andel av landets inskrivningar. 

Det finns dock ingen anledning att tro att det därför skulle skilja sig från resten av landet. I och 

med att vården var så pass centraliserad och många patienter flyttade mellan olika hospital finns 

det ingen anledning att misstro att den rådande praxis följdes vid samtliga sinnessjukhus, i alla fall 

i så pass stor utsträckning att det inte påverkar eventuella generaliseringar rörande 

intagningsförfarandet.  

Som tidigare nämnts så består omfånget av 351 journaler. Samtliga journaler berör individer 

som har blivit intagna för vård eller observation vid året 1936. En journal kan dock innehålla flera 

journalanteckningar och ansökningar. Om personen ifråga exempelvis intagits för sinnessjukvård 

vid ett tidigare tillfälle så bifogas även denna eller dessa anteckningar och ansökningar i den 

berörda journalen, oavsett om den tidigare intagningen skett på annat sinnessjukhus. Värt att 

även nämna är att eftersom de studerade journalerna är upprättade 1936 så kan de i vissa fall 

sträcka sig så pass långt fram i tiden att de berörs av sekretesslagen. Inga namn eller information 

som kan ge skada eller men för den enskilde eller dennes anhöriga kommer därför att redovisas i 

uppsatsen. När enskilda fall väl berörs så kommer den enskilde helt enkelt att benämnas som 

Journal nr. Detta kan anses vara ett problem i sig, ur en etisk aspekt, då det resulterar i en 

avhumanisering av journalen. Möjligen skulle detta kunna lösas genom att fiktiva namn används 

som substitut istället för journalnumret. För enkelhetens skull har dock detta alternativ bortsetts 

ifrån, då den numerära benämningen bedömts som enklare, för både läsaren och för författaren, 

när det kommer till rent källkritiska aspekter och faktumet att så pass många journaler behandlats. 

Det är dock fortsatt viktigt att minnas att det bakom varje journalnummer finns en faktisk person 

med verkliga erfarenheter och upplevelser, även om texten ibland endast speglar det som kalla 

fakta. 

Av dessa 351 journaler kommer 74 stycken att undersökas närmare.66 Dessa 74 utgör de 

journaler som innehåller formuläret Ansökning (I), ansökan för frivillig intagning. Ansökan, som 

består av ett ark, är utformad på följande sätt. Först står att läsa: ”Till vederbörande 

sjukvårdsläkare vid _____ Härmed får jag anhålla om mitt intagande för vård/observation å 

sjukhuset såsom sals-/rumspatient.” Efter att ha ringat in antigen vård eller observation samt 

sals- eller rumspatient så skriver patienten under med sitt namn och datum. Efter det står; ”Att 

                                                 
65 Kungliga medicinalstyrelsen ”Sinnessjukvården i riket år 1936” 
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Halso_sjukvard/sinnessjukvarden
%201936.pdf s.5. 
66 ULA Ulleråkers Sjukhus överläkarens arkiv F2A:419-434. Journal nr.5, 7, 15, 18, 22, 23, 31, 34, 35, 39, 52, 53, 55, 
66, 70, 71, 72, 74, 81, 82, 85, 86, 91, 104, 118, 123, 127, 132, 135, 141, 146, 149, 151, 154, 155, 160, 162, 166, 172, 
178, 181, 184, 191, 198, 200, 205, 206, 207, 209, 217, 223, 225, 227, 232, 234, 280, 282, 283, 287, 288, 290, 295, 297, 
298, 305, 310, 312, 314, 315, 328, 335, 341, 342  

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Halso_sjukvard/sinnessjukvarden%201936.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Halso_sjukvard/sinnessjukvarden%201936.pdf
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denna anhållan av sökanden frivilligt undertecknats intygas av oss ojäviga vittnen”, följt av två 

underskrifter, oftast innehållandes endast namn men ibland även yrkestitel. Detta i enlighet med 

1929 års sinnessjuklag.67 Efter de två ojäviga vittnena hade skrivit under står att läsa: 

”Medgivande (i fråga om omyndig sökande). Undertecknad, som i egenskap av _____ enligt lag 

har att sörja för sökandens person, medgiver att den sökta intagningen må äga rum”. Oftast berör 

detta endast minderåriga patienter med ibland så kan den sinnessjuke  bedömts som omyndig och 

tilldelats en förmyndare av staten på grund av exempelvis tidigare anstaltsvistelse eller brott. På 

baksidan av formuläret står att prästbevis samt ansvarsförbindelse för betalning bör bifogas samt 

att; ”Obs! Därest ansökningen avser intagning för observation bör här meddelas en redogörelse 

för de omständigheter, som föranlett ansökningen. Redogörelse: _____ ”. Utrymmet för 

redogörelsen nyttjas dock ibland även vid intagning för vård och är då oftast nedtecknat av någon 

annan än den sökande.  

Materialet för undersökningen består alltså av journaler (journalanteckningar) innehållandes 

Ansökan (I), samt eventuellt bifogat material, som exempelvis brevkorrespondens mellan 

anhöriga eller myndighetspersoner. Dessa källor är samtliga producerade av andra än den 

sökande själv, även om informationen självklart kan härröra från patienten själv, vilket man alltid 

måste ha i åtanke när man genomför en sådan undersökning. Kontrollen och tolkningsföreträdet 

ligger alltså helt enkelt hos någon annan än den som undersöktes och omskrevs. Detta betyder 

inte att patientens röst är frånvarande i journalerna utan endast att den är närvarande genom 

någon annans perspektiv, exempelvis genom citering. Detta är självklart problematiskt men 

samtidigt oundvikligt. Det bästa sättet att närma sig journalerna är därför genom att vara väl 

medveten om problematiken kring att studera journaler.  

 För det första så måste man alltså vara medveten om att informationen inte alltid kommer 

från den sinnessjuke själv. Jonathan Andrews argumenterar exempelvis för att patientens tankar 

och motiv oftast förmedlas genom läkaren i form av journalanteckningar, eller genom anhöriga i 

form av korrespondens, vilket gör att deras motiv och inte patients kan ligga bakom symptom- 

och orsaksbeskrivningarna.68 Visserligen behandlar Andrews 1800-talets Skottland, men 

resultaten är dock fortsatt av intresse, även i detta sammanhang. Exempelvis så finns det klara 

orsaker till varför läkaren inte nödvändigtvis närmade beskrivningarna opartiskt i 

journalanteckningarna. Man ville helt enkelt här framställa sig själv i bättre dager, exempelvis 

genom beskrivningar som motiverade behandlingen.  

                                                 
67 Se § 9 i SFS nr.321 (svensk författningssamling 1929) 
68 Andrews, ”Case notes, case histories, and the patients experience of insanity at Gartnavel Royal Asylum, Glasgow, 
in the Nineteenth Century” i Social history of medicine; the journal of the Society for the Social History of Medicine Vol.11 nr.2, 
1998, s.263. 



23 

Läkaren beslutade alltså vad som skulle nertecknas och vad som skulle lämnas ute. Detta är 

även sant i den eventuella bifogade korrespondensen från anhöriga eller patienten själv, där 

censur och urval ständigt fordrades, både före och efter brevet tillkommit.69 Mängden 

anteckningar i journalen var även det baserat på läkarens eget intresse. Rika, välutbildade, 

retoriska och utåtriktade patienter hade en tendens att intressera läkaren mer, vilket resulterade i 

ett större antal journalanteckningar. Detta resulterar i att dessa fall självklart är lättare att granska 

och tolka, tack vare den större mängden bifogad information.70 

Samtidigt måste man även vara medveten om sammanhanget i vilket de studerade journalerna 

upprättades. Under den här undersökta perioden låg nämligen, som vi har sett, fokus på 

biologiska perspektiv med en tydlig vilja att närma den somatiska vården. Detta gjorde att 

läkarna, i linje med Andrews forskning rörande 1800-talets Skottland, ofta ignorerade 

känslomässiga anledningar som orsak till sinnessjukdomen och istället tillskrev dessa anledningar 

som symptom.71 

Avslutningsvis så kan det argumenteras för att det finns en problematik i att informationen 

rörande anledningen eller orsaken till sjukdomen kommer från individer som lider av en psykisk 

störning. Att informationen därför skulle vara missvisande är dock ett antagande som motsätter 

sig all tidigare forskning, där den sinnessjukes återgivna bild oftast visat sig kunnat ge en klar och 

tydlig beskrivning och analys av den egna situation och tankarna kring den.72 Det måste även, 

oavsett sjukdom, fortsatt anses som viktigt hur människor faktiskt upplevt och agerat när det 

handlar om inskrivningar.  

                                                 
69 Andrews, ”Case notes, case histories, and the patients experience of insanity at Gartnavel Royal Asylum, Glasgow, 
in the Nineteenth Century” i Social history of medicine; the journal of the Society for the Social History of Medicine Vol.11 nr.2, 
1998, s.271. 
70 Ibid. s.266. 
71 Ibid. s.263. 
72 Beveridge, ”Life in the Asylum: Patients’ letters from Morningside, 1873-1908” i History of Psyckiatry Vol.9. 
nr.36. 1998, s.461. 
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Resultat 

Statistiska resultat från kategorisering, respektive kategoris procentandel  

Figur 1.              Figur 2. 

 

Av de 351 journaler som tillkom 1936 vid Ulleråkers sjukhus innehåller 74 en ansökan om frivillig 

intagning. Av dessa så har 18 journaler uppfyllt kriterierna för frivillig ansökan om intagning och 

inordnats i kategori ett. 34 journaler har spår av direkt eller indirekt tvång och har hamnat i 

kategori två. I restkategorin, kategori tre, återfinns resterande 22 journaler. 73 

Som vi redan nu kan se så skiljer sig resultatet markant från det som Jönsson och Eivergård 

kom fram till när de tittade på ansökningar om sterilisering. Där kategoriserades hälften av 

ansökningarna så som frivilliga medan endast 18 av 74 här uppfyllt kriterierna. Den totala andelen 

som kan benämnas som frivilliga blir ännu mindre när man påminner sig om att majoriteten av 

de 277 journaler som här inte uppfyllt kriteriet för att ens ingå i undersökningen bör betraktas 

som tvångsintagningar. Frivillighet, efter uppsatsens definition, verkar med andra ord inte ha 

nyttjats i samma utsträckning vid ett intagningsförfarande på sinnessjukhus som vid sterilisering. 

Det bör dock inte läsas in alldeles för mycket i denna numerära jämförelse, då Jönsson och 

Eivergårds undersökning sträcker sig över ett mycket längre tidsspann än den här gjorda 

undersökningen, och skillnaden i procent helt enkelt kan grunda sig i en utveckling av synen på 

frivillighet och en prioritering av den. Det kan med andra ord lätt bli vanskligt att jämföra 

frivilliga beslut som berör olika sammanhang och innefattar skilda förutsättningar. Båda 

undersökningarna visar dock alltjämt på att frivillighet ändå var något som existerande i 

                                                 
73 Se figur 1. 
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praktiken, och inte endast var något vars betydelse endast kan hittas i namnet. Trots skillnaden i 

frivillighet så visar resultaten även att personer faktiskt frivilligt underkastade sig något som vi 

ofta tänker oss bara tvingades på folk.  

 Om vi då återgår till rådande undersökning så kan vi alltså se att det är en väldigt liten andel 

av den totala mängden inskrivningar upprättade under året 1936 som kan betraktas som helt 

frivilliga.74 Resultatet pekar dock inte på att det därför varit rimligt att förbise de frivilliga 

ansökningarna så som maskerade tvångsintagningar.  

Kategori ett utgör ungefär en fjärdedel av det totala antalet journaler som upprättades 1936 i 

samband med ett tecknande av ansökan (1). En stor andel av 1936 års frivilliga journaler går även 

att finna i kategori tre och kan i många fall härledas till brist på information. Det är med andra 

ord omöjligt att kategorisera dessa någon annanstans efter undersökningens satta parametrar 

vilket gör att vi inte kan veta om dessa var upprättade frivilligt eller under tvång.75 Att en så pass 

stor andel av journalerna hamnat här behöver dock inte påverka resultatet, annat än genom att 

vara en faktor man måste vara medveten om. Ett rimligt antagande vore att dessa osäkra fall jämt 

kan delas upp efter konstaterad procentsats i respektive kategori, även om detta självklart inte kan 

antas i undersökningen då det samtidigt inte säkert behöver följa de konstaterade 

procentsatserna. Samtliga osäkra fall kan med andra ord vara helt frivilliga. Det går därför inte 

heller att utgå från att de osäkra fallen jämt kan delas upp i respektive kategori, i en vetenskaplig 

undersökning. 

Om vi då bortser från kategori tre så utgör i själva verket kategori ett ungefär en tredjedel av 

journalerna som erhållit en tydlig kategorisering. Med andra ord 18 journaler har bedömts som 

frivilliga medan 34 journaler har tydliga spår av tvång, direkt eller indirekt.76 Detta faktum ökar 

orimligheten i den tidigare forskningens likställande med tvångsintagningar för de frivilliga 

ansökningarna, samtidigt som siffrorna i viss mån indikerar att 1929 års lag och stadga hade liten 

åverkan på intagningsförfarandet. Tvångsintagning var fortfarande standarden i vilket individer 

intogs på sinnessjukhus, men de frivilliga intagningarna kan för den delen inte betraktas som 

betydelselösa.  

Värt att avslutningsvis nämna i det numerära resultatet är könsfördelningen i de berörda 

journalerna. För det första så är majoriteten av journalerna som undersökningen omfattar 

tillhörande män, med en fördelning på 33 respektive 41 journaler. Intressant att ta fasta på i detta 

sammanhang är att kvinnor återfinns som en majoritet i kategori ett. Där är 11 journaler 

tillhörande kvinnor medan 7 är tillhörande män. Detta i kontrast till könsfördelningen i kategori 

                                                 
74 Se figur 2. 
75 Direkt tvång kan dock bortskrivas eftersom ingen journal i kategori tre innehåller någon underskrift av 
förmyndare. 
76 Kategori två och tre. 23 respektive 8 journaler. 
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två där 19 journaler är tillhörande män medan 15 är tillhörande kvinnor.  Det verkar med andra 

ord som att kvinnor i större utsträckning än män helt frivilligt valde att vårdas på sinnessjukhus, 

trots att majoriteten av journalerna som upprättade genom ansökan (I) var tillhörande män. 

Differensen mellan antalet kvinnor och män är emellertid så pass liten att någon sådan slutsats 

inte kan göras med säkerhet. Siffrorna talar dock för att vidare forskning skulle kunna öppna för 

intressanta resultat.  
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Undersökning 1 (Kategorisering och patientens roll) 

Kategori 1 (Frivilliga intagningar) 

För att hamna i denna kategori så måste journalen dels innehålla positiva tecken på att patienten 

faktiskt ville intas på sinnessjukhus samtidigt som det inte får finnas någon tydlig indikation av att 

tvång föregick intagningen. Vidare så kan journalerna, förutom att indelas i denna kategori, även 

delas upp i två undertyper, baserat på i vilken utsträckning patienten enkom bedömts varit 

drivande i beslutet att ansöka, och slutligen intas för vård på sinnessjukhus. Själva beslutet att 

vårdas på sinnessjukhus behöver med andra ord inte endast härröra från patienten själv, utan 

beslutet kan ha fattats i samverkan med annan part efter att patienten exempelvis blivit 

presenterad inför vårdalternativet. Detta behöver dock inte betyda att patienten därför skulle ha 

blivit påverkad till att söka vården, utan informationen bör ses i sitt sammanhang. Vad detta i 

praktiken innebär kommer att klargöras i den löpande diskussionen, men låt oss börja med dem 

journaler där patienten helt själv bedömts som drivande i beslutet. 

Den första typen av journaler som man kan utröna ur kategori ett är alltså de journaler där 

intagningen dels ansetts vara helt frivillig och där även patienten helt själv verkar ha tagit beslutet 

om intagningen.77 Som exempel på hur detta kan se ut kan vi börja med journal nr.70. I 

journalanteckningarna beskrivs hur patienten var nedstämd vid intagningen eftersom patientens 

far hade dött under dagen. Patienten citeras därefter ha sagt att detta hade resulterat i att hon… 

”står nu ensam och tyckte därför det vara bäst att vara här ett tag”.78 Patienten beskrivs även i 

och med intagningen ha uttryckt att hon ville träffa sin moder, som även hon vårdades på samma 

avdelning som patienten själv intogs på. Samtidigt avslöjar dock journalen även att patienten tre 

år tidigare varit intagen för sinnessjukvård.79  

Eftersom det endast är 1936 års intagning som här är av intresse så kan dock den tidigare 

vistelsen bortses från när det kommer till själva kategoriseringen. Den tidigare vistelsen är dock 

fortsatt av intresse då den tillsammans med moderns beskrivna vistelse gör gällande att patienten 

innan 1936 års frivilliga ansökan haft nära kontakt med sinnessjukvården. Detta underbygger dels 

slutsatsen om att intagningen skedde utan övertalning, vilket journalen inte heller ger någon 

indikation på, då patienten rimligen var väl bevandrad med vad vården innefattad. Samtidigt visar 

det även på att tidigare kontakt med och kunskap om sinnessjukvården här rimligen bidrog till att 

göra hospitalsvistelse till ett möjligt alternativ. Denna slutsats grundas självklart inte enkom på 

ovanstående exempel utan baseras på samtliga journaler tillhörande kategori ett där patienten helt 

själv bedömts ha fattat beslutet om att intagas på sinnessjukhus. I samtliga journaler återfinns 

                                                 
77 Gäller följande journaler; nr.70, nr.149, nr.282, nr.288, nr.298 
78 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:422, 
journal nr. 70 
79 Loc.cit 
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nämligen tidigare sinnessjukhusvistelser av antingen nära anhöriga eller patienten själv, eller så 

indikerar patientens egen yrkesroll, i form av sjuksköterska eller läkare, en tidigare nära kontakt 

med, och kunskap om sinnessjukvården.80  

Som ett ytterligare exempel för att belysa hur patienten helt själv fattat beslutet att intas på 

sinnessjukhus kan vi här lyfta fram journal nr.149. I journalanteckningarna beskrivs hur patienten 

upplevt konstiga tankar samt en känsla av nedstämdhet. Det ska även ha kommit över henne en 

känsla av att hon ibland inte var riktigt klok samt att hon började känna sig slö. Detta beskrivs ha 

oroat henne mycket, då patientens fader tidigare diagnostiserats som nervsjuk, och patienten själv 

fruktade att gå samma öde till mötes. Att då inskriva sig för sinnessjukvård kanske kan tyckas 

märkligt, i och med patients fruktan för att även hon skulle bli sinnessjuk. Man måste dock ta i 

beaktande att sinnessjukhusen inte endast var en förvaring av sinnessjuka utan att man faktiskt 

börjat yrka på möjligheterna att förhindra uppkomsten av sinnessjukdom. Baserat på patientens 

egna beskrivna utsagor är det därför rimligt att anta att hon ansökte om vård för att försöka 

förhindra den sinnessjukdom som oroade henne och som hon upplevde var nära stående.81  

Tillskillnad från exemplet i journal nr.70 finns här ingen citerad vilja från patienten om att 

intas på sinnessjukhus. Det finns även inget som tyder på att patienten fattat beslutet i samverkan 

med annan part, utan intagningen ter sig rimligen ha baserats på hennes tidigare erfarenheter av 

vården. Beslutet om intagning har med andra ord bedömts helt härröra från patienten själv, då 

något annat inte indikeras, som i sin tur tack vare sina tidigare erfarenheter troligen sett 

sinnessjukvård som ett möjligt och reellt alternativ. 

I majoriteten av journalerna som inordnats i kategori ett kan dock patienten själv inte ensam 

sägas ha varit inblandad i beslutas att ansöka om sinnessjukvård. Istället har beslutet fattats efter 

exempelvis direktkontakt med hjälpmottagningen eller lokalsamhället.82 I exempelvis journal 

                                                 
80 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:421, 
journal nr. 70, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. 
F2A:426, journal nr. 149, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 
1936, vol. F2A:431, journal nr. 282, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler 
huvudserie 1936, vol. F2A:431, journal nr. 288, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, 
Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:432, journal nr. 298, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus 
Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:429, journal nr. 223 
81 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:426, 
journal nr. 149 
82 Se Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:419, 
journal nr. 15, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. 
F2A:419, journal nr. 18, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 
1936, vol. F2A:426, journal nr. 146, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler 
huvudserie 1936, vol. F2A:426, journal nr. 154, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, 
Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:427, journal nr. 166, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus 
Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:427, journal nr. 178, Landsarkivet i Uppsala, 
Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:429, journal nr. 227, Landsarkivet 
i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:434, journal nr. 335, 
Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:426, 
journal nr. 141, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. 
F2A:434, journal nr. 341, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 
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nr.146 beskrivs det rörande patienten hur… ”Hon har länge umgåtts med suicidalplaner, därför 

att hon ej ansett sig orka sköta hemmet med de tre barnen. Anser förhållandet till mannen 

mindre gott, tycker ej om honom”.83 Detta har här bedömts ligga bakom patientens beskrivna 

självmordsförsök, vilket i sin tur rimligen ledde till att hon i journalen beskrivs ha blivit intagen 

på Akademiska sjukhuset i Uppsala och därefter undersökt på hjälpverksamhetsmottagningen. 

Vid den sagda undersökningen blev patienten sen rekommenderad att söka till Ulleråkers sjukhus, 

vilket hon beskrivs ha gjort utan betänkligheter, efter att hon uttryckt en önska om att vila upp 

sig. Samma önskan citeras sen ha uttryckts vid intagningstillfället då patienten sagt att hon 

kommit för att vila sina nerver.84  

 Trots att journalen förtäljer hur patienten själv inte först kommit med idén om 

hospitalsvistelsen så har intagningen här alltså bedömts som helt frivillig. Den lätta påverkan som 

rekommendationen indikerar har alltså ignorerats då den dels inte uppvisar något bakomliggande 

tvång samtidigt som patientens citerade vilja bedömts som ett så pass starkt positivt uttryck för 

patientens egna motiv. Patienten har med andra ord helt frivilligt valt att skriva in sig för 

sinnessjukvård efter att vården hade presenterats som ett möjligt alternativ. 

Vidare så har beslutet att ansöka om sinnessjukvård inte baserats på patientens egna 

erfarenheter utan alltså uppdagats i samverkan med annan part. I detta fall med 

hjälpverksamhetsmottagningen som rekommenderade intagningen. Det faktum att patienten 

beskrivs ha gått med på rekommendationen utan betänkligheter visar även att den beskrivna 

sinnessjukvården var något önskvärt vilket i sin tur indikerar att det inte var ett reellt alternativ 

innan rekommendationen gjordes. 

Det är dock väldigt få journaler som uttryckligen beskriver att patienten blivit rekommenderad 

vården. I dessa fall indikeras det dock att patienten troligen haft influenser från någon annan än 

sig själv när det kommit till att fatta beslutet rörande den frivilliga intagningen. Vi har i 

exempelvis journal nr.166 en gårdfarihandlare inlagd med diagnosen Dementia paralytica.85 

Patienten hade året innan ansökan om sinnessjukvård intagits på ålderdomshem och beskrivs 

endast ha ansökt om vård på Ulleråkers sjukhus för att genomgå malariabehandling.86 Det faktum 

att behandlingen var så vitt accepterad, ansågs väl fungerande och endast erbjöds på 

sinnessjukhusen gör att ansökan bedömts som frivillig.87 Patienten har visserligen med största 

                                                                                                                                                         
1936, vol. F2A:422, journal nr. 53, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler 
huvudserie 1936, vol. F2A:425, journal nr. 118 
83 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:426, 
journal nr. 146 
84 Loc.cit 
85 (Även kallat General Paralysis), En diagnos som gavs till individer som uppvisade nedsatt muskelkraft eller 
förlamning och vilket härleddes till sinnessjukdom. Porter 2002, s.200. 
86 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:427, 
journal nr. 166 
87 Malariabehandlingen var en vitt accepterad behandlingsmetod mot Dementia paralytica. Behandlingen ansågs vara 
så effektiv att upptäckaren 1927 erhöll nobelpriset i medicin. Se exempelvis Porter 2002, s.200. 
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trolighet blivit rekommenderad behandlingen på grund av symptomet minskad muskelkraft eller 

förlamning, men det har samtidigt bedömts som orimligt att patienten skulle ha nekat 

behandlingen och skrivit under först efter påverkan eller övertalning med tanke på behandlingens 

rykte och utlovade funktion.  

Vi kan här även lyfta fram journal nr.335. Journalen berör en ung man som kom till Ulleråkers 

sjukhus efter att ha blivit remitterad från Stockholms Läns Centrallasarett där han vårdades i 

samband med en skottskada efter ett misslyckat självmordsförsök. Likt ovanstående exempel har 

lasarettet med största trolighet presenterat vården som ett alternativ för patienten. I 

journalanteckningarna beskrivs dock även att patienten haft insikt i sjukdomen samt att han 

omedelbart varit villig att intagas på sinnessjukhus, vilket gjort att journalen bedömts som frivillig, 

trots den troliga rekommendationen.88 

I båda dessa fall, nr.166 och nr.335, så har patienten med största sannolikhet alltså blivit 

rekommenderad vård vid sinnessjukhus. Journalerna har dock samtidigt bedömts som frivilliga, 

då rekommendationerna inte påvisat något bakomliggande tvång samtidigt som de positiva 

uttrycken bedömts som så pass starka. Informationen pekar även på att patienterna i dessa fall 

varit en av de drivande krafterna bakom själva beslutet att ansöka och sen intas på hospitalet. 

Beslutet har dock fortsatt gjorts i samverkan med annan part. I dessa fall av statliga institutioner. 

Det är dock inte endast statliga institutioner som kan sägas ha bidragit och samverkat med 

patienten i sitt beslut att ansöka om sinnessjukvård. Vi har exempelvis journal nr.154. Vid 

intagningstillfället beskriver patienten att hon varit nervsjuk och lidit av sömnlöshet. Anledningen 

till intagningen verkar i sin tur grunda sig i patientens fruktan för sinnessjukdom. Patienten 

beskriver nämligen hur hon hade börjat känna sig konstig i underlivet vilket diagnostiserats som 

syfilis. Patienten beskriver sen att hon via ryktesvägar hört att sinnessjukdom kunde vara en 

möjlig påföljd av syfilis och uppsökte därför vård.89 

Tillskillnad från tidigare exempel så finns det här inget som indikerar varken att 

rekommendation föregått intagningen eller att en statlig institution på något sätt medverkat i 

patientens beslut. Istället verkar beslutet ha skett i samverkan med lokalsamhället, vars beskrivna 

rykten verkar ha bidragit till patientens beslut att ansöka om sinnessjukvård.  

Detta exempel skiljer sig dock från majoriteten, då beslutet om intagning i en klar majoritet av 

journalerna verkar ha gjorts i samverkan med någon form av myndighet.90 Exempelvis, som 

                                                 
88 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:434, 
journal nr. 335 
89 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:426, 
journal nr. 154 
90 Berör följande journaler; Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler 
huvudserie 1936, vol. F2A:419, journal nr. 15, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, 
Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:419, journal nr. 18, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus 
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tidigare redovisats, i form av hjälpmottagningen eller sjukhus, men även genom att patienten 

exempelvis vid tidpunkten för ansökan var boende på ålderdomshem. 

Gemensamt för alla ovanstående, och för den delen ej presenterade journaler i kategori ett är 

att patienten själv varit en drivande kraft bakom intagningen. Patienten har alltså varit en aktiv del 

bakom beslutet att i sitt eget fall yrka på sinnessjukvård. Trots detta så kan vissa skillnader 

urskiljas mellan journalerna när det kommer till patientens roll vid intagningen. I majoriteten av 

fallen har exempelvis patienten själv inte enkom varit inblandad i beslutet att ansöka om 

sinnessjukvård. I dessa fall verkar beslutet istället ha fattats i samverkan med, i de flesta fall, andra 

myndigheter.  

Oavsett om patienten själv fattat beslutet eller om det har fattats i samverkan med någon 

annan part så visar samtliga journaler tillhörande kategori ett även att någon form av kunskap om 

eller tidigare erfarenhet av sinnessjukvården var en förutsättning för att man frivilligt skulle skriva 

in sig för sinnessjukvård. Detta kunde ta sig olika uttryck, exempelvis genom tidigare vistelser, 

egen yrkesroll, eller genom direktkontakt med andra myndigheter och institutioner. Oavsett 

tillvägagångssätt så behövdes dock någon form av närmare kontakt med eller presentation av 

vården, än vad som kunde erbjudas ute i samhället för gemene man, innan man frivilligt ansökte 

om sinnessjukvård. Vad detta berott på kan man endast spekulera kring. Möjligen fanns 

föreställningen om sinnessjukvården som ett fängelse kvar ute i samhället, samtidigt som 

sinnessjukdom och sinnessjukvård rimligen var väldigt stigmatiserat. Tidigare erfarenhet eller 

närmare presentation av vården kan här rimligen ha hjälpt till att i viss mån avstigmatisera både 

sjukdomen och vården och därvid gjort det till ett möjligt och reellt alternativ. 
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journal nr. 227, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. 
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Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:425, journal nr. 118,  
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Kategori 2 (Direkt och Indirekt tvång) 

För att kategoriseras här så måste journalen ha innehållit tydliga spår av direkt eller indirekt tvång, 

i form av exempelvis övertalning eller påtryckning från myndigheter eller anhöriga. Likt tidigare 

så kan journalerna även delas upp i undertyper baserat på hur patientens delaktighet i beslutet att 

intas för sinnessjukvård sett ut. Tillskillnad från undersökningen rörande de helt frivilliga 

journalerna så har dock ordet drivande här bytts ut mot ordet delaktig. Detta eftersom 

patienterna i journalerna tillhörande kategori två, tillskillnad från journalerna i kategori ett, aldrig 

själva kan sägas ha varit en av de största drivande krafterna bakom tecknandet av ansökan och 

den senare intagningen, då indikationen på tvång även indikerar ett motiv tillhörande någon 

annan. Detta betyder dock inte att patienten därför inte skulle ha haft en roll i beslutet rörande 

intagningen, utan endast att patienten här borde ses som delaktig snarare än drivande. Patienten 

har trots allt signerat den frivilliga ansökan i samtliga fall. 

Den första typen av delaktighet att här presenteras är de journaler där patientens delaktighet 

varit nästintill obefintlig och där intagningarna närmast kan liknas vid tvångsintagningar. Här 

finner vi exempelvis samtliga journaler där patienten har behövt ett medgivande av förmyndare 

för att kunna ansöka om sinnessjukvård.91  

Som exempel på hur en sådan journal kan se ut kan vi här lyfta fram journal nr.34. I 

journalanteckningarna beskrivs det b.la. rörande patientens person att han är; 

 

”… en synnerligen affektlabil och retlig epileptiker, vars brist på social 

anpassningsförmåga omöjliggjort såväl varje form av utbildning som ordnat arbete. 

Genom sitt retliga grälsamma lynne har han haft ett mycket ofördelaktigt inflytande på 

sina yngre syskon och i hög grad undergrävt lugnet och trevnaden i hemmet. Hans 

föräldrar ha också enträget bett mig [överläkaren] förhindra, att han alltför snart får 

återvända till hemmet. ”92 

                                                 
91 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:420, 
journal nr. 34, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. 
F2A:422, journal nr. 71, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 
1936, vol. F2A:423, journal nr. 85, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler 
huvudserie 1936, vol. F2A:426, journal nr. 151, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, 
Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:427, journal nr. 160, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus 
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92 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:420, 
journal nr. 34  
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Beskrivningen som anges i journalen rörande patienten är allt annat än smickrande och indikerar 

ett stort motstånd från föräldrarnas sida när det kommer till att ha sonen kvar i hemmet. Det är 

även föräldrarna som här har bedömts ha legat bakom patientens ansökan till sinnessjukvård. 

Detta grundar sig dels på den tidigare citerade beskrivningen samt av det faktum att patientens far 

skrivit under ansökan i form av förmyndare. Journalen beskriver även hur patienten ansökt om 

utskrivning kort efter intagningen, samt att han vid flera senare tillfällen beskrivs ha uttryckt en 

önskan om att utskrivas, trots att patientens oro inför föräldrarnas reaktion uttryckligen finns 

beskriven.93 Det är med andra ord högst troligt att föräldrarna på något sätt tvingat patienten till 

att underteckna den frivilliga ansökan. 

Det är dock inte den citerade beskrivningen som legat bakom att journalen här har indelats i 

kategori två och att intagningen kan sägas liknas vid ett tvångsförfarande. Anledningen till att 

intagningen bör betraktas som tillhörande kategori två och att patientens delaktighet i beslutet att 

intas på sinnessjukhus bedömts som så pass liten att den närmast kan liknas vid ett rent 

tvångsförfarande ligger hos det faktum att ansökan krävt ett medgivande. Patienten ifråga har 

med andra ord inte själv kunnat ansöka om sinnessjukvård, även om han/hon så velat, utan det 

har krävts någon annans godkännande. Patientens delaktighet i beslutet måste därför även ses i 

detta ljus, då patienten helt enkelt inte kunnat genomföra den på sina egna villkor. I detta 

exempel gör journalanteckningarna dock även gällande att patienten troligen inte ville intas på 

sinnessjukhus, men detta har alltså inte endast legat till grund för att journalen utpekats som 

tillhörande kategori två, och att patientens delaktighet bedömts kunna liknas vid ett rent 

tvångsförfarande. 

För att förtydliga denna poäng kan vi även titta på journal nr.344. I journalanteckningarna står 

att läsa rörande intagningen att patienten ”Visade sig livlig och glad och sörjde ej över att behöva 

komma tillbaka till sjukhuset. Tyckte det var skönts att få vila sig ett slag”.94 Journalen förtäljer 

även att patienten varit tidigare intagen vid flera tillfällen, vilket även indikerar att patienten innan 

1936 års intagning hade förståelse och insikt om vad vården innebar och innefattade.95  

Tillskillnad från det tidigare exemplet så finns det här starka belägg för att patienten faktiskt 

ville intas på sinnessjukhus och att hon tecknat ansökan om sinnessjukvård av tillsynes fri vilja. 

Trots dessa belägg så har dock varken ansökan eller intagningen kunnat betraktas som frivilliga, 

då patienten varit omyndigförklarad. Likt det första exemplet så har därför även patientens 

delaktighet bedömts som väldigt liten. Trots de citerade positiva uttrycken har med andra ord 

                                                 
93 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:420, 
journal nr. 34 
94 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:434, 
journal nr. 344 
95 Loc.cit 
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alltså själva beslutet i grunden legat hos någon annan än patienten själv, varpå patientens 

möjlighet till delaktighet bedömts som begränsad, och intagningen bör därför liknas med ett 

tvångsförfarande. Eftersom patienterna i båda dessa fall varit beroende av någon annan för att i 

praktiken fatta beslutet har alltså dessa journaler likställts med tvångsintagningar., trots att 

beslutet tillsynes verkar ha kunnat grunda sig i patientens egen vilja.  

Det är dock inte endast journaler innehållande en ansökan där ett medgivande krävts där 

patientens delaktighet kan likställas vid rena tvångsintagningar. Det finns även exempel där 

patienten uttryckligen citeras ha motsatt sig intagningen, där patienten ställts oförstående inför 

beslutet eller där ett hot om tvångsförfarande troligen föregick den frivilliga ansökan.  

Som ett exempel på detta kan b.la. nämnas journal nr.172. I journalen beskrivs det hur 

patienten inkommit till sinnessjukhuset i sällskap med sin hustru och en poliskonstapel. Patienten 

beskrivs även som omtöcknad och vinglig, vilket beskrivs ha berott på att patienten varit 

alkoholpåverkad. Efter några timmar på hospitalet, då patienten rimligen hade nyktrat till, 

beskrivs det även hur patienten började gråta samt att han beskrivs ha ångrat sig och att han ”… 

tyckte att det var tråkigt att han skulle behöva komma till Ulleråker”.96   

Vi kan här även nämna journal nr.72 där det rörande patienten vid intagningstillfället beskrivs 

att ”Han hade tydeligen ej klart att det var till ett sinnessjukhus han skulle komma, är därför 

något missbelåten med att dörrarna äro stängda etc”.97  

I det första exemplet var patienten påverkad av alkohol när intagningen genomfördes, samt att 

han inkom i sällskap med en polis. Denna information tillsammans med patientens beskrivna 

ånger efter tillnyktring indikerar att han haft väldigt liten delaktighet i intagningsförfarandet. I det 

andra exemplet indikeras även mycket liten delaktighet från patientens sida, men här istället av 

det faktum att patienten beskrivs ha varit ovetande om intagningen.98  

 Tydligast blir det dock när ett rent tvångsförfarande föregått den frivilliga ansökan.99 För att 

förtydliga vad som menas med detta kan vi ta exemplet med journal nr.35. Bifogat i journalen 

finns en av patienten signerad ansökan (I) gjord den 25 januari. Det finns dock även bifogat en 

                                                 
96 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:427, 
journal nr. 172  
97 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:422, 
journal nr. 72 
98 Liknande journaler där patienten beskrivs som ovetandes eller där patienten motsätter sig beslutet: Landsarkivet i 
Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:427, journal nr. 181 och 
Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:431, 
journal nr. 287 
99 Se journal: Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. 
F2A:420, journal nr. 35, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Landsarkivet i Uppsala, 
Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:428, journal nr. 205, Landsarkivet 
i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:431, journal nr. 290 och 
Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:433, 
journal nr. 314 
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ansökan (II), ansökan om tvångsintagning, som gjorts av patientens fru och signerats dagen före 

den frivilliga ansökan tecknades.100 I detta fall har patienten inte haft något annat val än att intas 

på sinnessjukhus. Även om patienten inte hade signerat ansökan (I) så hade han alltså blivit 

intagen för sinnessjukvård, och hans delaktighet i intagningen måste därför även bedömas som 

ytterst liten.  

Som avslutande exempel på en journal där beslutet rörande intagningen kan liknas vid en ren 

tvångsintagning skulle jag vilja lyfta fram journal nr.52, där sammanhanget legat till grund för 

bedömningen.101 Den i journalen medföljande redogörelse kring omständigheterna för 

intagningen är nämligen inte skriven av patienten själv utan av personal på ålderdomshemmet, 

som han vistades permanent på innan intagningen. Detta enkom behöver inte betyda att 

patienten utsatts för någon form av tvång vid ansökningsförfarandet. Journalen innehåller dock 

även ett brev från Ulleråkers sjukhus med ett bifogat svar från fattigvårdsstyrelsens ordförande. I 

detta svar står dels att en läkare vid hospitalet skulle ha ordnat med intagningen efter att patienten 

remitterats dit, samt ett uttalande om att ordföranden varit tvungen att skriva redogörelsen på 

grund av att patienten själv inte kunnat redogöra för sig. Detta tillsammans med att de två ojäviga 

vittnena består av föreståndarinnan på ålderdomshemmet samt fattigvårdsstyrelsens ordförande 

har gjort att intagningen bör liknas vid en tvångsintagning och att patientens delaktighet i beslutet 

bedömts som minimal. Att en person som inte själv kan redogöra för sin sjukdom frivilligt skulle 

ansöka om intagning på sinnessjukhus har alltså bedömts som orimligt.102 

Gemensamt för alla ovanstående exempel är att patientens delaktighet i beslutet om att intas 

på sinnessjukhus har bedömts som ytterst liten, och att förfarandet närmast kan liknas vid 

tvångsintagningar. I vissa fall har bedömningen grundat sig på rent formella omständigheter, där 

exempelvis ett medgivande krävts eller där ett tvångsförfarande redan föregått beslutet, och i 

vissa fall har det grundat sig på omständigheterna, där patienten exempelvis beskrivits som 

ovetandes om inskrivningen. Det är dock viktigt att även understryka att det rör sig om en väldigt 

liten delaktighet från patientens sida, snarare än obefintlig. Patienten har trots allt skrivit under 

ansökan, även om omständigheterna kanske inte alltid gav något annat alternativ. Trots att 

underskriften i vissa fall ter sig ha varit påtvingad så har patienten alltså tillskrivits någon form av 

delaktighet. Detta eftersom patientens deltagande och närvaro krävts innan intagningen, 

tillskillnad från rena tvångsintagningar där patienten inte ens behövde vara närvarande vid själva 

beslutet om intagning. 
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101 Se även journal: Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, 
vol. F2A:431, journal nr. 280 
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Låt oss nu går över och titta på de journaler där det, trots att det finns tydliga spår av tvång 

även verkar som att patienten kunnat ha haft en viss delaktighet i beslutet om intagning. Dessa 

journaler kan alltså inte i strikt mening liknas vid tvångsintagningar, även om det fortsatt är tydligt 

att patienten inte frivilliga valt att skriva in sig. Som ett exempel på hur detta kan se ut kan vi titta 

närmare på journal nr.295. Den bifogade ansökan i journalen är signerad av två fjärdingsmän på 

samma dag som patienten blivit rekommenderad vård efter att ha undergått en psykiatrisk 

undersökning. Journalen beskriver visserligen att patienten själv ansett sig vara i behov av vård 

efter rekommendationen, men detta har inte förändrat synen på att journalen bör bedömas som 

innehållande tvång. Anledningen till detta ligger i att patienten innan undersökningen blivit 

arresterat, efter att ha knivhotat en granne, vilket tillsammans med informationen rörande de två 

ojäviga vittnena pekar mot att patienten ställts utan egentliga valmöjligheter.103 

Trots detta så har patienten bedömts ha haft viss delaktighet i beslutet att intas på 

sinnessjukhus. Detta eftersom beslutet i slutändan inte fattats av någon annan part utan av 

patienten själv. Patienten har visserligen troligen inte haft särskilt många valmöjligheter, annat än 

fängelse eller sinnessjukvård, men beskrivningen rörande patientens behov an vård, gör gällande 

att det i detta fall varit ett genomtänkt beslut från patientens sida, där patienten rimligen vägt för- 

och nackdelarna mellan alternativen mot varandra, även om omständigheterna självklart 

reducerat alternativen avsevärt.104 Det är trots allt inte självklart att patienten ifråga faktiskt skulle 

välja sinnessjukvård över fängelse, då det kunde vara nog så stigmatiserat och då vården inte var 

tidsbestämd.   

För att förtydliga detta kan vi även titta närmare på journal nr.217. I journalen beskrivs hur 

patienten spenderat sina inkomster på ett vidlyftigt nöjesliv. Detta beskrivs i sin tur har gjort 

patienten allt mer asocial och resulterat i höga skulder. Det finns även antecknat att patienten 

troligen förskingrat pengar, även om detta beskrivs som icke lagfört. Vidare så beskrivs 

intagningen ha föranstaltats av brodern, samtidigt som patienten citeras ha velat komma till 

Ulleråkers sjukhus.105    

Likt tidigare exempel har det här bedömts som troligt att patienten haft viss delaktig i beslutet. 

Patienten har med andra ord i samspråk med brodern beslutat att intas på sinnessjukhus, efter att 

alternativen reducerats till fängelse eller sinnessjukvård, och att patienten rimligen ha vägt 

alternativen mot varandra. Att det stod mellan dessa alternativ har i sin tur bedömts som troligt i 
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och med patientens beskrivna förskingring, och det faktum att han vid ett senare tillfälle faktiskt 

blev straffriförklarad106 på grund av sagda anklagelser.107  

Det är dock inte endast reducerade alternativ som gjort gällande att patienten intagits under 

tvång med viss delaktighet i beslutet. Vi har även exempelvis journal nr.312. Kring 

omständigheterna som föranledde intagningen beskrivs följande;  

 
”Efter en olyckshändelse då en arb. fick sätta livet till i en maskin, som sköttes av B, i 
jan 1936, måste pat vila 8 v. för dåligt hjärta. Den 10/11 hotat 2 kamrater till livet… 
Påstår att L(.) gjort rackartyg, bryr sig ej om det nu, kan ej bevisa någonting…”108 
 
 

Den beskrivna händelsen handlar om hur en arbetsplatsolycka resulterat i ett dödsfall vilket 

patienten ansett vara en kollegas fel. Patienten beskrivs även i journalanteckningarna inte vilja 

redogöra för olyckan, då det skulle kunna påverka möjligheten för familjen, till den döda 

fabriksarbetaren, att få ut sina försäkringspengar. Att patienten av egen fri vilja skulle ha skrivit in 

sig för paranoida föreställningar när han själv verkar yrka på sanningen i den beskrivna händelsen 

ter sig som orimligt. Det har därför bedömts att ansökan undertecknats under påverkan eller 

övertalning från någon, möjligen från arbetsplatsen.109  

Samtidigt så verkar patienten haft en viss delaktighet i beslutet. Att patienten beskrivs som att 

inte vilja redogöra för händelsen, då det skulle kunna påverka den berörda familjens utbetalning 

av försäkringspengar, samt det faktum att patienten ter sig ha intagits med en motivering som han 

av all rimlighet borde ha förnekat, indikerar att patienten gjort ett aktivt val i beslutet att intas på 

sinnessjukhus, rimligen med samma motivering som patienten återgett när han inte ville redogöra 

för arbetsolyckan. Patienten har alltså troligen gått med på intagningen, efter någon form av 

tvång, för att skydda den berörda familjens försörjning. Ett beslut, som trots de spekulativa 

omständigheterna, bedömts som tillräckligt aktivt och med ett större antal befintliga alternativ, 

för att tillskriva patienten en viss delaktighet i beslutet.  

Vi kan här även ta upp journal nr.74. och 135. Anledningen till att journal nr. 74 hamnat i 

kategori två baserar sig på motivet, som i grunden ter sig tillhöra hustrun. Motivet för intagningen 

beskrivs nämligen vara en ökande ängslan och oro hos patienten som tar sig i uttryck genom ett 

ständigt klagande angående kräfta i munnen. I journalanteckningarna beskrivs detta ha blivit en 

plåga för omgivningen och särskilt för hustrun. Det har med andra ord bedömts som troligt att 

                                                 
106 ”… personer som tilltalats för brott och överbevisats om skuld, men som på grund av sitt sinnestillstånd inte fällts 
till ansvar” och därför istället tvångsintagit på sinnessjukhus. Garpenhag 2012, s.14. 
107 Loc.cit. 
108 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:433, 
journal nr. 312 
109 Loc.cit. 
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hustrun påverkat mannen till att ansöka om intagning, med tanke på den beskrivna 

sjukdomsbilden och avsaknaden av motiv som kan sägas grunda sig på patientens egen vilja.110 

I journal 135 beskrivs anledningen till att patienten intagits för sinnessjukvård vara att han 

hade skrivit kärleksbrev till en kvinna i hans sons namn. Patienten egna tankar kring detta 

beskrivs vara att detta gjordes genom naturlig kärlek och att han hade hoppats att sin hustru 

skulle bli arg och lämna honom. Det intressanta för kategoriseringen är dock att patienten även 

beskrivs ha sagt att han inte ångrade det ovanstående motivet. Att patienten skulle ha sökt vård 

för något som han själv uttryckligen inte funnit fel, besvärande eller motsatt sig emot har 

bedömts som orimligt och motivet för intagningen har därför bedömts som tillhörande någon 

annan.111 

I båda dessa fall så har kategoriseringen alltså grundat sig i att patientens beskrivna 

sjukdomsbild inte överensstämt med patientens egna utlåtanden. Samtidigt så har patienten 

bedömts ha haft viss delaktighet i beslutet att intas på sinnessjukhus. I journal nr.135 beskrivs 

exempelvis att intagningen ombesörjdes av arbetsgivaren samtidigt som patienten citeras ha sagt 

att han ”Har inget emot att om så kräves, undergå behandling i Ulleråker”.112 Det verkar med 

andra ord som patienten valt att intas på sinnessjukhus för att blidka arbetsgivaren, möjligen för 

att hans jobb berodde på det. Detta kan dock inte likställas med tidigare exempel där reducerade 

alternativ legat bakom tecknandet av den frivilliga ansökan. I deras fall var alternativen grovt 

reducerade och stod i praktiken mellan olika typer av tvångsvård. I detta fall har patienten ändå 

haft ett större spann av alternativ att välja mellan och ter sig mer positiv mot själva intagningen. 

Intagningen verkar med andra ord ha grundat sig mer på patientens egen vilja. 

Avslutningsvis skulle jag här vilja ta upp en ansökan som urskiljer sig från mängden och där 

patienten helt själv ter sig ha tecknat ansökan frivilligt men där omständigheterna gjort gällande 

att det skett under tvång.  I journal nr.86 finner vi nämligen en ansökan som tecknats medan 

patienten redan varit intagen på sinnessjukhus. Att patienten befunnit sig i en tvångssituation vid 

tecknandet av ansökan har gjort att intagningen bedömts innehållandes tvångsindikation. 

Informationen kring intagningen som beskrivs i journalanteckningarna pekar dock mot att 

patienten frivilligt tecknat ansökan. Ansökan berör nämligen en förflyttning från Solna till 

Ulleråker. I journalanteckningarna står b.la. att läsa att patienten genomfört ansökan på grund av 

rädsla för en läkare på hospitalet i Solna och för att hon rent allmänt vantrivts på sinnessjukhuset. 

Det finns heller inga indikationer på att tvång föregick ansökan, annat än patientens prekära 
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situation. Patienten ifråga verkar med andra ord haft en viss nivå av frihet, när det kommer till att 

välja inrättning, när hon väl varit inne i vården. Vidare så har patientens delaktighet i beslutet att 

ansöka om sinnessjukvård på Ulleråkers sjukhus bedömts som stor, medan självklart beslutet för 

sinnessjukvård rent generellt redan tidigare hade fattats, och då endast genom ett visst mått av 

deltagande från patientens sida.113 

För att sammanfatta så kan man säga att ungefär hälften av de frivilliga intagningarna där 

tydliga indikationer på tvång uppmärksammats kan liknas vid rena tvångsintagningar. I dessa fall 

har patientens delaktighet i beslutet att intas på sinnessjukhus varit näst intill obefintligt. Beslutet 

har med andra ord legat hos någon annan och patientens roll kan närmast beskrivas som en 

åskådare inför det egna undertecknandet. Patientens delaktighet har för den delen inte varit helt 

obefintlig. Det är här viktigt att minnas att patientens egen underskrift fortfarande krävdes, och 

därför även en viss mån av delaktighet från patientens sida. Sammanhanget har dock gjort 

gällande att det i de flesta fall inte verkar som att patienten haft något annat val än att intas på 

sinnessjukhus. Även om den frivilliga ansökan inte hade tecknats så verkar det med andra ord 

som att en tvångsansökan hade upprättats och då oundvikligen resulterat i intagning på 

sinnessjukhus.  

Att en frivillig ansökan ändå genomfördes, istället för en ren tvångsansökan, kan möjligen 

finna sin förklaring i det faktum att många av ansökningarna upptecknats på hospitalet. Det är 

här rimligt att anta att hospitalsläkaren yrkade på det ”frivilliga” alternativet,  dels som en del i att 

närma den somatiska vården och för att legitimera tvångsvården. Samtidigt ter sig den frivilliga 

ansökan ha varit ett smidigare och snabbare alternativ. Den frivilliga ansökan kräver nämligen 

inget läkarintyg, vilket gör att man väl på plats snabbt kunde intas på sinnessjukhuset. Detta 

eftersom patientens egen signatur i princip var tillräckligt för att läggas in, särskilt med tanke på 

att de ojäviga vittnena ter sig ha kunnat vara sjukhuspersonal, om ingen annan fanns att tillgå.    

I de fall där intagningen kanske inte varit oundviklig har beslutet fortsatt legat hos någon 

annan. Patienten har med andra ord inte kunnat välja alternativet själv, utan har endast givit sitt 

samtycke, då denne exempelvis varit omyndigförklarad. 

I resterande hälften av journalerna i kategori två har dock patienten utpekats ha haft en viss 

delaktighet i beslutet att intas på sinnessjukhus, om än inte som drivande bakom beslutet. 

Patienten har med andra ord här haft andra alternativ än sinnessjukvård. I vissa fall har 

alternativen varit grovt reducerade, till att endast tillsynes bestå av fängelse eller sinnessjukvård 

och i vissa fall har alternativutbudet varit större. Någon form av tvång har dock fortsatt legat 

bakom samtliga patienters ansökan och intagning, men patientens samarbete verkar här ha haft 
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större betydelse. Det verkar även som om patienten i dessa fall haft mer av ett motiv för 

intagningen än i de ansökningar som kan liknas vid tvångsintagningar. Exempelvis så verkar 

patienten ha undertecknat ansökan för att skydda någon, som i fallet med patient nr.312, eller för 

blidka någon, som i fallet med patienten nr.135, eller för att det helt enkelt ansågs vara ett bättre 

alternativ än fängelse, som i fallet med patient nr.295.114  
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Kategori 3 (Restkategori) 

I denna kategori har samtliga journaler som inte med säkerhet kunnat indelas i kategori ett eller 

två hamnat. Anledningen till detta beror i praktiken på att de innehåller för lite information eller 

för att informationen varit för spretig och ofullständig., där informationen både kan tolkas som 

ett uttryck för frivillighet samtidigt som det kan ses som en indikation på att tvång föregick 

ansökan. Detta har resulterat i att intagningen med säkerhet inte kunnat bedömas som varken 

frivillig eller innehållandes tydliga spår av tvång. Man skulle med andra ord förenklat kunna säga 

att journalerna som indelats i kategori tre innehåller för lite information eller påvisar ett tvetydligt 

resultat.115 

Att här diskutera patientens roll i tecknande av den frivilliga ansökan har bedömts som 

meningslöst och ogenomförbart. I de journaler som innehåller för lite information återfinns ofta 

inga journalanteckningar, utan endast en bifogad ansökan, eller så har ingen information rörande 

intagningen redovisats, utan anteckningarna har endast fokuserat på patientens vistelse i biologisk 

jargong.116 Det går därför inte heller att utröna vilken roll patienten haft, om någon, och fodras 

därför ingen vidare diskussion. Det går inte heller att utröna patientens roll i de få journaler där 

resultatet varit tvetydligt. Eftersom varken patientens egen vilja eller indikationen på tvång 

bedömts som tillräckligt starkt för att kunna kategorisera intagningen som frivillig eller som 

innehållandes tvång så har patientens roll inte heller kunnat fastställas. Den information som 

                                                 
115 Det är dock endast 4 av de 22 journalerna som indelats i kategori tre där informationen bedömts som tvetydig. 
Resterande journaler i kategori tre innehåller för lite information. 
116 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:419, 
journal nr. 7, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. 
F2A:420, journal nr. 39, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 
1936, vol. F2A:422, journal nr. 66, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler 
huvudserie 1936, vol. F2A:423, journal nr. 82, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, 
Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:423, journal nr. 91, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus 
Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:424, journal nr. 104, Landsarkivet i Uppsala, 
Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:425, journal nr. 123, Landsarkivet 
i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:426, journal nr. 132, 
Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:426, 
journal nr. 155, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. 
F2A:427, journal nr. 184, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 
1936, vol. F2A:428, journal nr. 198, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler 
huvudserie 1936, vol. F2A:428, journal nr. 200, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, 
Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:428, journal nr. 206, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus 
Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:430, journal nr. 234, Landsarkivet i Uppsala, 
Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:431, journal nr. 283, Landsarkivet 
i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:432, journal nr. 297, 
Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:433, 
journal nr. 315 och Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, 
vol. F2A:434, journal nr. 342 
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finns tillgänglig i journalen gör med andra ord varken gällande att patienten själv varit drivande 

bakom intagningen eller att någon skulle med tvång ha påverkat patientens beslut.117 

  

                                                 
117 Samtliga journaler som bedömts som tvetydliga: Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, 
Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:419, journal nr. 5, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus 
Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:421, journal nr. 55, Landsarkivet i Uppsala, 
Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:427, journal nr. 184, Landsarkivet 
i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:429, journal nr. 225 och 
Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:428, 
journal nr. 207 
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Sammanfattande diskussion rörande första delfrågorna 

Låt oss här återknyta till de delfrågor som ställdes innan undersökningen tog vid: Existerade 

frivillig inskrivning i det praktiska förfarandet, och om inte vilken typ av tvång tillämpades? Hur 

såg patientens egen roll ut vid den frivilliga intagningen? Var han/hon en drivande kraft bakom 

intagningen eller endast en åskådare inför tecknandet av ansökan? 

 Ett väldigt kort och tydligt svar på den första av dessa frågor ter sig vara ja, frivillig 

inskrivning existerade i det praktiska förfarandet. Inte endast efter dåtidens definition utan även 

efter uppsatsens definition. Återknyter vi även till de presenterade resultaten i början av 

undersökningen så kan svaret utvecklas till att frivillighet, efter den i inledningen satta definition, 

existerade om än i marginalen. Som vi har sett så är det endast en väldigt liten andel av den totala 

mängden journaler från 1936 som kan benämnas som helt frivilliga, om man ser till samtliga 

intagningar till sinnessjukhuset.118  

Även om journalen indikerar att det likt innan 1931 var frågan om i praktiken 

tvångsintagningar så behöver dock detta inte betyda att relation var densamma. Exempelvis så var 

patienten ständigt någon som man var tvungen att förhålla sig till. Även i de journaler där 

intagningen kan liknas vid rena tvångsintagningarna har patientens egen signatur varit ett måste. 

Detta behöver inte betyda att det praktiska förfarandet för den delen förändrades, men det 

indikerar alltjämt att man inte kan bortse de frivilliga inskrivningarna som maskerade 

tvångsintagningar utan vidare undersökning. 

Förutom att det i vissa fall kan liknas vid rena tvångsintagningar så har vi exempelvis även sett 

hur olika typer av tvång kunde tillämpas. Allt från mer direkt tvång där patienten exempelvis varit 

ovetandes om intagningen till tvångssituationer där patienten ter sig ha kunnat haft viss 

delaktighet i det avgörande beslutet att intas på sinnessjukhuset. 

Detta för oss vidare till den andra och tredje frågan; Hur såg patientens egen roll ut vid den 

frivilliga intagningen? Var han/hon en drivande kraft bakom intagningen eller endast en åskådare 

inför tecknandet av ansökan? I de journaler som bedömts som helt frivilliga, och indelats i 

kategori ett, kan patienten beskrivas som en drivande kraft bakom ansökan. Med detta sagt så har 

vi även sett att detta nödvändigtvis inte behöver betyda att patienten ensam varit inblandad i 

beslutet att intas på sinnessjukhus, utan att beslutet i vissa fall fattats i samverkan med exempelvis 

andra myndigheter eller institutioner. I dessa fall är det dock fortsatt patienten själv som beslutat 

och varit drivande bakom ansökan, om än inte själv.  

Vi har även sett att någon form av kunskap rörande vården varit en viktig del i de frivilliga 

ansökningar som inordnats i kategori ett. Där patienten helt själv verkar ha varit den drivande 

kraften bakom ansökan har patienten haft tidigare erfarenheter av sinnessjukvården, vilket 

rimligen lett till att patienten innan ansökan haft kunskap om vad vården innefattade. I de 

                                                 
118 Alltså journalerna som endast innehåller ansökan (II), ansökan om tvångsvård, för året 1936. 
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journaler där ansökan tecknats efter samverkan med annan part har dock erfarenheten och 

kunskapen inte legat hos patienten själv, utan hos någon annan. Här har patienten istället varit 

tvungen att tolka information om vad vården innefattade. Det finns dock inget som tyder på att 

informationen därför skulle ha vara missvisande, och grundat sig i en motivbild som skiljer sig 

från patientens. Istället verkar det som att patienten sökt vård efter en klar motivbild, men inte 

varit helt införstådd med var och hur ändamålet kunde uppnås. Sinnessjukvård har med andra 

ord i dessa fall inte varit ett reellt eller möjligt alternativ hos patienten innan det presenterades 

som ett sådant.  

Rörande journalerna i kategori två bör patientens roll snarare beskrivas som delaktig i beslutet 

än som drivande bakom det. Ungefär hälften av intagningarna kan liknas vid rena 

tvångsintagningar. I dessa fall har patienten i princip endast agerat publik åt sin egen ansökan. I 

resterande hälften har dock patienten haft viss delaktighet i beslutet och ter sig i större 

utsträckning haft ett eget motiv bakom intagningen.  

Det är här som det kan bli lite krångligt eftersom det innefattar olika typer av tvångsutövning, 

vilket även påverkar vilken roll patienten kan tillskrivas ha haft i beslutet rörande sin egen 

ansökan och efterföljande intagning. I vissa fall har patienten exempelvis befunnit sig i en 

situation då han/hon varit frihetsberövad, arresterad, vilket lett till att alternativen varit grovt 

reducerade till att endast bestå av två olika typer av tvångsvård. Dessa fall skiljer sig dock mot 

journalerna där intagningarna kan liknas vid rena tvångsintagningar. Det är här en annan typ av 

tvång som utövats, eftersom patienten haft alternativ. Patienten kan därför i strikt mening inte 

sägas ha agerat publik åt sin egen ansökan utan har tagit en aktiv del i beslutet, efter att ha 

övervägt alternativen. Det är visserligen oklart hur mycket press myndigheter i denna situation 

satte på patienten för att försöka få han/hon till att välja ett specifikt alternativ, vilket gör att det 

möjligen även här skulle kunna jämställas med tvångsintagningar och då även reducera patienten 

närmast till en åskådare inför tecknandet. Något sådant jämställande har dock inte gjorts här då 

det endast kan ses som spekulationer. 

 Vi har även fall där tvång föregått ansökan och där patienten inte endast agerat åskådare eller 

slutgiltig beslutsfattare av andras vilja. Här verkar patienten ha kunnat spelat en mer direkt roll i 

beslutsfattandet då denne haft ett större spann av alternativ att välja mellan, vilket även påverkat 

patientens möjligheter till att själv påverka slutresultatet. Beslutet är dock fortsatt fattat under 

tvång.  

Avslutningsvis skulle jag här vilja ta upp något som framkommit i undersökningen, och som 

stärker validiteten i kategoriseringen, men som inte är direkt sammankopplat med delfrågorna. 

Detta något är faktumet att journalerna förtäljer hur det inte verkar ha funnits någon motsättning 

mellan att ansökan betraktades som frivillig och att patientens ovilja inför intagningen uttrycktes i 

journalen. Det var med andra ord fullt möjligt att vid en frivillig ansökan samtidigt beskriva 

patientens ovilja eller okunskap gentemot intagningen. Det fanns helt enkelt ingen anledning att 



45 

dölja patentens eventuella motstånd eller oförståelse gentemot intagningen då patientens 

underskrift redan hade gjort att ansökan betraktades som frivillig och var giltig, efter dåtidens 

definition av frivillighet. Detta stärker slutsatsen om att frivillig inskrivning, efter uppsatsens satta 

definition, faktiskt existerade i det praktiska förfarandet, då journalantecknaren alltså inte hade 

någon anledning att dölja eventuella motsättningar från patientens sida. 
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Undersökning 2 (Motiv bakom intagningen) 

Kategori 1 

Innan vi här går in och tittar på vilka grunder patienten begärde sin egen intagning så bör det 

nämnas att motiven inte alltid går att utläsa ur handlingarna. Vidare så är det endast en begränsad 

andel av journalerna där patienten själv uttryckligen citeras med något bakomliggande motiv till 

intagningen. I vissa journaler har dock även patientens motivbild beskrivits, men utifrån andras 

perspektiv. Denna andra undersökning kommer därför helt enkelt att fokusera på de journaler 

där ett motiv bakom intagningen går att utläsa. Där patienten uttryckligen citeras med ett motiv 

bakom intagningen eller där ett sådant motiv angetts tillhöra patienten ifråga men kommit från 

annan part. Det kan här även nämnas att eventuella motiv bakom intagningen för journalerna 

tillhörande kategori tre inte kommer att redovisas alls i undersökningen, då bristen på 

information och tvetydigheten inför kategoriseringen även gör gällande att några motiv inte kan 

utpekas på ens trolig basis.  

Med detta sagt så kommer här två centrala teman rörande motiven att presenteras och 

diskuteras i relation till patienterna som indelats i kategori 1. Här har alltså två teman, i vilket 

samtliga utläsbara motiv kan sägas tillhöra, utpekats som talande för samtliga berörda journaler. 

Samtliga teman är inte nödvändigtvis talande för samtliga journaler, utan en enskild journals 

motiv kan lika gärna säga innefattas av ett tema som av två. Dessa två teman som utpekats är bot 

och tillflykt. Nedan följer en kort sammanfattning av samtliga journaler med en tydligt beskriven 

motivbild, som indelats i kategori ett, där en kort fras eller en sammanfattande beskrivning 

rörande motiven sammanställts tillsammans med vilket huvudsakligt tema journalens motiv 

bedömts tillhöra.  

   

Journal nummer, Motiv, (Tema) 

 

1. Nr.15, Vila upp sig, (Tillflykt) 

2. Nr.70, Ensamhet, (Tillflykt) 

3. Nr.141, Bli ordentligt undersökt, (Bot) 

4. Nr.146, Vila sina nerver, (Tillflykt) 

5. Nr.149, Känsla av att hon inte var riktigt klok, (Bot) 

6. Nr.154, Fruktar att bli sinnessjuk, (Bot) 

7. Nr.166, Malariabehandling, (Bot) 

8. Nr.178, Rädsla för sinnessjukdom, (Bot) 

9. Nr.227, Vila sig riktigt, (Tillflykt) 

10. Nr.282, Malariabehandling, (Bot) 
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11. Nr.298, Rädsla för fadern, (Tillflykt) 

12. Nr.341, Vill gärna vila, (Tillflykt) 

 

Det första temat att här diskuteras är tillflykt. De journaler vars motiv kan sägas innefattas inom 

temat tillflykt är de journaler där det indikeras en stark vilja för intagning utan tydlig eller egentlig 

grund kopplad till någon diagnos från patientens sida. Motivbilden i journalerna tillhörande temat 

tillflykt beskrivs med andra ord, tillskillnad från journalerna tillhörande temat bot, inte i termer av 

sjukdom. Detta ska inte tolkas som att betyda att patienten inte bedömts ha haft ett tydligt motiv 

för intagningen, utan betyder snarare att patientens beskrivna motiv alltså inte bestått av en 

utpekad sjukdomsbild utan istället att patienten beskrivs ha haft ett behov av att, av någon 

anledning, fly undan den situation patienten innan befann sig i. Detta kan exempelvis ta sig i 

uttryck genom patienten i journalanteckningarna beskrivs ha kommit till hospitalet för att vila sig.  

Som exempel på en journal där patientens motiv bedömts grunda sig i en vilja att fly undan sin 

situation kan nämnas journal nr.70. I journalanteckningarna beskrivs, som tidigare nämnts i 

föregående undersökning, hur patienten var nedstämd vid intagningen eftersom patientens far 

hade dött under dagen. Patienten citeras därefter ha sagt att detta hade resulterat i att hon… ”står 

nu ensam och tyckte därför det vara bäst att vara här ett tag”.119 Patienten beskrivs även i och 

med intagningen ha uttryckt att hon ville träffa sin moder, som även hon vårdades på samma 

avdelning som patienten själv intogs på.  

I detta fall hade, som vi tidigare sett, patienten haft tidigare erfarenhet av vården och ansåg 

rimligen att hospitalet var en trygg och säker plats att vistas på, efter att fadern hade gått bort. 

Det intressanta för denna delundersökning är dock att det citerade motivet alltså inte grundar sig i 

någon form av utpekad diagnos, utan snarare i att hospitalet ansågs vara en trygg och säker 

tillflyktsort.  

Vi kan här även lyfta fram journal nr.146. I Journalen beskrivs patienten vid tiden för 

intagningen ha sagt att ”… hon kommit hit för att vila sina nerver”120 samt att hon tidigare vid ett 

besök hos hjälpmottagningen beskrivs ha uttryckt en vilja av att vila upp sig.121 Likt tidigare 

exempel så grundar sig den beskrivna motivbilden alltså inte i någon utpekad diagnos, utan 

patientens beskrivna motiv har istället bedömts grunda sig i en vilja att fly undan den situation 

som patienten befann sig i innan intagningen. Denna bedömning grundar sig dels på patienten 

vagt beskrivna motivbild, där den uttryckta viljan att vila även indikerar bilden av hospitalet som 

tillflyktsort, en lugn och säker plats att helt enkelt vila upp sig på, samt sammanhanget där 

patienten beskrivs som att; ”… länge umgåtts med suicidalplaner, därför att hon ej ansett sig orka 

                                                 
119 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:422, 
journal nr. 70 
120 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:426, 
journal nr. 146 
121 Loc.cit 
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sköta hemmet med de tre barnen. Anser förhållandet till mannen mindre gott, tycker ej om 

honom”.122 Den angivna rådande situationen i hemmet antyder med andra ord även att 

sinnessjukhuset rimligen kunde ses som någon form av tillflyktsort bort från hemmet, även om 

den beskrivna situationen inte ska ses som något belägg för att patienten ville intas på 

sinnessjukhus.  

I båda dessa fall skulle man möjligen kunna argumentera för att det egentliga motivet bakom 

intagningen var depression. Den i det första exemplet beskrivna förlusten av fadern och den i det 

andra exemplets beskrivna rådande familjesituation och tanken på självmord indikerar med andra 

ord att depression var en trolig realitet i dessa fall, och då även att intagningen grundat sig på en 

utpekad diagnos. Depression eller suicidaltankar behöver dock inte vara någon indikation på att 

patienten faktiskt ville intas på sinnessjukhus, då symptom som skulle kunna länkas till känslor av 

depression även återfinns i journalerna tillhörande kategori 2 samt i fallen med de formellt 

tvångsintagna. Beskrivna händelser eller känslor som kan sammankopplas med trolig depression 

behöver med andra ord inte betyda att behandling av sagda depressionen var patientens egentliga 

motiv.  

Det andra motivtemat att här presenteras är bot. Självklart går det att argumentera för att 

samtliga journaler bör omfattas av detta tema, vilket majoriteten även gör, då en ansökan om vård 

rimligen även innefattar en förhoppning om tillfriskning. Exempelvis har vi här väldigt tydliga 

exempel på viljan att behandlas, som i fallet med journal nr.282 där patienten ansökt om vård för 

att undergå malariabehandling.123  

Det som här dock bedömts kräva närmare diskussion rörande temat bot är de journaler där 

vård sökts i förebyggande syfte. Med andra ord de journaler där en rädsla för sinnessjukdom 

uttryckts snarare än viljan för behandling av redan tydligt representerade symptom.  

I journal 149 finner vi exempelvis en kvinna vars far tidigare betraktats som sinnessjuk. I 

anteckningarna beskrivs patienten ha haft konstiga tankar, vilket troligen lett henne till 

funderingar angående hennes fars diagnostisering, vilket i sin tur lett till en växande oro rörande 

möjlig sinnessjukdom.124 Tillskillnad från de journaler där temat bot innefattar behandling av 

representerade symptom, så grundar sig här temat istället i stigmat att vara sinnessjuk. Vad detta 

innebär kan kanske bäst belysas i exemplet med journal 154. Patienten beskrivs i anteckningarna 

ha blivit diagnostiserad med syfilis vilket hon i sin tur via ryktesvägar hade hört kunde resultera i 

sinnessjukdom.125 Trots att patienten inte uppvisat några som helst symptom för sinnessjukdom, 

                                                 
122 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:426, 
journal nr. 146 
123 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:431, 
journal nr. 282  
124 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:426, 
journal nr. 149 
125 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:426, 
journal nr. 154 
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annat än syfilis vilket patienten ter sig ha upplevt som ett möjligt symptom, så har hon alltså 

frivilligt valt att skriva in sig för vård av sinnessjukdom. Patienten har med andra ord skrivit in sig 

på hospitalet endast för att förhindra något som ännu inte utbrutit eller påvisat något tydligt 

symptom. Tanken på att vara sinnessjuk verkar med andra ord ha varit så pass bestörtande att 

vissa friheter kunde inskränkas trots oklarheten kring själva diagnostiseringen.  

De två ovan presenterade temana tillflykt och bot kan alltså sägas sammanfatta samtliga 

patienters motiv i kategori ett. Patienter som helt frivillig ansökte om vård på sinnessjukhus 

gjorde det med andra ord för att i någon mån fly undan sin egen situation eller genom en önskan 

om tillfriskning, vård eller förebyggande åtgärder. Viktigt att här klargöra är att detta inte ska ses 

som en strikt uppdelning av patienternas motiv, utan som en presentation av de två centrala 

temana i vilket motiven kan sammanfattas inom..  

Det intressanta här är dock frågan i vilket dessa teman kan sägas baseras på något utpekat 

normbrott eller inte. Rörande det första temat, tillflykt, så blir svaret rimligen nej, eftersom 

motiven som kan sägas sammanfattas inom sagda tema inte bestått av någon utpekad 

sjukdomsbild, utan istället har patienten haft ett behov av att, av någon anledning, fly undan den 

situation patienten befann sig i innan intagningen. Det har då inte heller rört sig om några 

utpekade avvikelser, eller normbrott, utan patienterna verkar intressant nog ha ansökt av andra 

motiv, som alltså kan sägas sammanfattas inom temat tillflykt. Enskilda individer verkar med 

andra ord märkligt nog ha kunnat ansöka och intas på sinnessjukhus utan att uppvisa några 

tydliga tecken på sinnessjukdom. Det ska dock tilläggas att dessa patienter visserligen fick en 

diagnos, kopplad till sinnessjukdom, angivet i journalerna. Dessa diagnoser kan dock inte kopplas 

till någon angiven symptombeskrivning eller utpekad motivbild, utan ter sig vara en ren 

formalitet. Rimligen för att motivera behandlingen. 

Trots att man redan i mitten av 1800-talet alltså hade gått bort den det gamla sättet att nyttja 

hospitalen som förvaring, och istället infört sjukdomsbegreppet och kravet på behandling, så 

verkar man här alltså ha kunnat intas utan en tydlig sjukdomsbild.126 Denna slutsats stärks 

ytterliga av det faktum att exempelvis läkaren i journalanteckningarna tillhörande patient nr.5, 

som visserligen inte kunnat bedömas som tillhörande kategori 1, uttryckligen beskrivs ha förklarat 

för patienten att intagningen ”… naturligtvis ej innebär att hon är sinnessjuk…”.127  

Anledningen till att patienter då ändå intogs utan en tydlig sjukdomsbild kan kanske förklaras 

genom att man önskade fler inskrivningar, och då helt enkelt accepterade ett större spann av 

ansökningar, i mån av plats. Samtidigt så spelade rimligen den praktiska realiteten även en roll. 

Trots viljan att tillskriva biologiska orsaker till sinnessjukdomen så var sinnessjukdom i praktiken 

baserat på observationer. Eftersom intagningen i sin tur grundades på en beskrivning av sagda 

                                                 
126 Grönwall; Holgersson 2014, s.20. 
127 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:419, 
journal nr. 5  
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observationer så fanns det helt enkelt inget entydigt svar på vad som krävdes för att intas på 

hospitalet. Detta förklarar dock inte hur en patient kunde beskrivas som icke sinnessjuk av 

hospitalsläkaren och ändå intas. I detta fall kan möjligen citatet ha grundat sig i att läkaren för 

stunden inte såg patienten som sinnessjuk men ändå ansåg att förebyggande åtgärder krävts för 

att bibehålla patientens dåvarande tillstånd, så som frisk.   

Avslutningsvis har vi även frågan om temat bot kan sägas ha grundat sig i något utpekat 

normbrott eller inte. Här blir det lite mer komplext då vi dels har de fall där bot faktiskt innefattar 

behandling av tydligt representerade symtom, och där patienten ansökt med motivet att undergå 

malariabehandling, samt de fall där bot innefattar en allmän rädsla inför att bli sinnessjuk.  

I de fall där bot berör behandling av redan representerade symtom skulle det möjligen kunna 

argumenteras handla om utpekade normbrott. Malariabehandling ansågs, som tidigare nämnts, 

vara en effektiv behandling av dessa symptom i samband med sinnessjukdom, samtidigt som det 

endast erbjöds på sinnessjukhusen.128 Det går med andra ord att både tolka detta som att 

patienten ansåg dessa symptom vara något som avvek från normen, då det ansågs vara symptom 

sammankopplade med sinnessjukdom, och därför ansökte om vård, samtidigt som patienten även 

helt enkelt kan ha ansökt om behandling för att försöka förbättra sina möjligheter och allmänna 

levnadsstandard. Det senare är möjligen mer troligt, då behandlingens utlovade funktion och 

betrodda effektivitet rimligen skulle motivera tecknandet av ansökan och den efterföljande 

intagningen utan någon vidare reflektion rörande eventuella avvikelser. 

Även i de journaler där bot snarare berör rädslan för sinnessjukdom än någon behandling av 

redan representerade symptom kan kan det argumenteras för att ett eventuellt utpekande av 

sinnessjukdom låg bakom intagningen. Visserligen har motivet här istället bestått av rädsla för 

sinnessjukdom, och grundar sig därför i strikt mening snarare i stigmat att vara eller anses vara 

sinnessjuk, istället för ett rent utpekande av ett avvikande beteende. 

Med detta sagt så får samtidigt inte patientens personliga tankar och rädslor glömmas bort. 

Som nämndes i inledningen så måste patientens egna utsagor rörande sin egen situation inte 

bortses från som irrelevanta på grund av dennes situation. Att en patient sökte sig till hospitalet 

för förebyggande vård rörande sinnessjukdom kan med andra ord inte bara kopplas till stigmat 

att vara sinnessjuk utan vidare reflektion, utan man måste samtidigt ta i beaktande att patienten 

kunnat upplevt sin situation som avvikande. Även om det i enlighet med tidigare rådande praxis, 

inte har utpekats ett tydligt avvikande beteende, i form av exempelvis ”överdriven sorg”, så 

verkar patienten här ha kunnat uppfatta sig själv som avvikande från normen i största allmänhet, 

utan att för den delen utpeka ett specifikt beteende. Detta är kanske inte särskilt märkligt med 

tanke på att vi här har att göra med ett annat förfarande än vid rena tvångsintagningar, där 

utpekandet inte längre skedde utan patientens deltagande utan där patientens själv verkar ha 

kunnat definiera sin egen sinnessjukdom.  

                                                 
128 Se exempelvis Porter 2002, s.200.  
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Kategori 2 

Tillskillnad från diskussionen rörande motiven som inordnats i kategori 1 så kommer 

diskussionen av motiven tillhörande journalerna som inordnats i kategori 2 inte bestå av en rent 

tematisk diskussion. Detta eftersom en liknande uppdelning inte har bedömts som varken 

nödvändig eller möjlig. Samtliga ansökningar grundar sig nämligen på att patienten blivit 

påverkad av något slag, vilket gör att ett enskilt motiv inte har kunnat utpekats som grund för 

upprättandet av själva ansökan. Det finns helt enkelt flera olika motiv från olika aktörer. Alltså 

journaler där vi dels har myndigheters eller anhörigas motiv till patientens ansökan om 

sinnessjukvård, samtidigt som patienten även haft ett eget motiv till att undergå sinnessjukvården.  

Vidare så har patientens motiv bakom att underteckna ansökan (1) redan i viss mån berörts, då 

det varit starkt sammankopplat med vilket typ av tvång som utpekats ha legat bakom intagningen. 

Vi har exempelvis de fall där tvånget bestått av ett grovt reducerande av alternativ, och där valet 

mellan fängelse eller sinnessjukvård ter sig ha varit de enda alternativen. I dessa fall har valet av 

sinnessjukvård helt enkelt grundat sig på patientens egna preferenser, samtidigt som någon form 

av inspärrning av sagda person ter sig ha motiverat den berörda myndigheten. Vi har även de fall 

där intagningen likställts med en tvångsintagning. Här har dock patienten inte haft något tydligt 

motiv bakom själva tecknandet, då tvånget varit så överhängande att inga alternativ eller 

möjligheter givits till patienten. I de fall där tvånget tagit sig ett mer diskret uttryck och där det 

kanske bäst kan beskrivas som mildare former av påverkan, har dock ett större spann av möjliga 

motiv uppdagats.  

Exempelvis hade vi fallet med patient nr.312. Anledningen till att patienten i den berörda 

journalen ansökte om sinnessjukvård var på grund av en arbetsplatsdispyt mellan han och två 

kollegor. Motivet för patientens intagning har i sin tur bedömts vara att patienten haft 

föreställningar rörande kollegornas eventuella skuld i den tredje kollegans död, samt att patienten 

betett sig våldsamt gentemot sina två kollegor. Motivet har då rimligen inte bedömts vara 

patientens eget utan istället har det bedömts tillhöra någon annan, möjligen arbetsplatsen. 

Samtidigt har dock patienten gått med på ansökan. Detta eftersom patienten annars skulle 

behöva redogöra för olyckan som resulterade i dödsfallet.129 Patienten har alltså blivit påverkad av 

någon till att söka sinnessjukvård. Denna någons motiv verkar ha grundat sig i att patienten skulle 

komma över dispyten samt att avsluta våldsamheterna. Patienten verkar i sin tur ha gått med på 

intagningen med motivet att garantera utbetalning av försäkringspengar. 

                                                 
129 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:433, 
journal nr. 312 
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I det ovan återgivna exemplet har patienten alltså haft ett tydligt motiv bakom 

undertecknandet av själva ansökan. Samtidigt har dock motivet bakom själva intagningen i 

huvudsak inte kunnat härledas till patienten. Istället har det huvudsakliga motivet bakom att 

ansökan (1) i huvud taget uppdagades bedömts ligga hos någon annan, möjligen arbetsplatsen, 

och troligen bestått av att patienten haft föreställningar rörande kollegornas eventuella skuld i den 

tredje kollegans död. Intagningen har då möjligen varit ett sätt för att försöka förhindra eller 

avsluta vidare dispyter, samt att avsluta våldsamheterna.  

Denna motivbild är dock inte lika underbyggd som i de presenterade fallen tillhörande 

kategori 1, vilket är viktigt att vara medveten om. I kategori 1 hade en tydlig motivering bakom 

intagningen antingen citerats från patienten av läkaren, eller uttryckligen beskrivits härröra från 

patienten av annan part. I fallet med patient nr.312 har motivet istället varit tvunget att härledas 

utifrån sammanhanget, bestående av utdrag från ett beskrivet händelseförlopp som föregick 

intagningen, varpå en slutsats gjorts på trolig basis. Motivet är helt enkelt inte lika underbyggt, då 

varken den som utövat tvånget med säkerhet har kunnat identifieras eller något motiv 

uttryckligen beskrivits i journalanteckningarna. 

Med detta sagt så är det fortsatt en rimlig tolkning, baserat på den tillgängliga informationen, 

att patienten på någon sätt påverkats till att underteckna den frivilliga ansökan om sinnessjukvård 

då patienten uppvisat ”… omotiverad misstänksamhet”.130 Det faktum att misstänksamheten 

beskrivs som omotiverad gör även att detta kan utpekas som ett identifierat normbrott. 

Patientens anklagelser gentemot kollegorna har alltså inte ansetts vara korrekta, varpå det 

uppvisande beteendet från patientens sida rimligen ansetts vara ogrundat och omotiverat och 

därav kan beteendet även sägas ha upplevts som avvikande från normen.  

Gemensamt för majoriteten av journalerna som inordnats i kategori 2 är att liknande 

beskrivningar och ordval kan finnas i symptombeskrivningarna och därför även kan härledas till 

att något form av normbrott utpekats och legat som grund för upptecknandet av den frivilliga 

ansökan. Exempelvis har vi beskrivna symptombeskrivningar som hallucinationer och 

föreställningar, vars normbrott bör ses som självklara, samt normbrott baserade på könsroller, 

som i journal 181 där kvinnas oförmåga till att sköta hemmets sysslor bedömts vara det troliga 

motivet bakom intagningen.131 Vi kan även se beskrivningar som suicidaltankar, självmordsförsök 

samt depression.132 Visserligen är detta saker som patienten själv rimligen kan finna obehagliga 

och vilket skulle ha kunnat motivera ett helt frivilligt intagande. Exempelvis kan vi finna 

                                                 
130 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:433, 
journal nr. 312  
131 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:427, 
journal nr. 181 
132 Se exempelvis journal; Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 
1936, vol. F2A:422, journal nr. 52, Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler 
huvudserie 1936, vol. F2A:420, journal nr. 35 och Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, 
Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:423, journal nr. 81  
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beskrivningar som depression och självmordsförsök i journaler som inordnat under kategori ett. I 

fallen med patienterna tillhörande kategori två kan dock dessa beskrivningar inte härledas till en 

motivbild tillhörandes patienten. Istället är dessa beskrivningar ofta sammankopplade med yttre 

observationer från någon annan än patienten själv. 

Detta resulterar även i att den utpekade motiveringen bakom intagningen i journalerna 

tillhörande kategori ett sällan överensstämmer med den beskrivna symptombeskrivningen. Att 

detta är fallet kan möjligen finna sin förklaring i den samtida debatten, då man dels ville närma 

sinnessjukvården med den somatiska, och alltså yrkade på behandling av patienten, samtidigt som 

man hoppades på fler in- och utskrivningar.133 I och med detta sammanhang och faktumet att 

läkaren ofta hade egna motiv rörande symptombeskrivningarna, i form av att exempelvis använda 

beskrivningar som motiverade behandlingen, så är det troliga att dessa beskrivningar syftar till att 

ge legitimitet till både intagningen och behandlingen snarare än att ge en bild av patientens 

känslomässiga motiv. Symptombeskrivningarna som återfinns i journalerna tillhörande kategori 

ett kan alltså ses som motiverande beskrivningar rörande behandlingen snarare än 

motivbeskrivningar.  

Detta omöjliggör dock inte möjligheten att patienten kunde haft känslor kopplade till 

depression och tankar rörande självmord. I journalerna tillhörande kategori två kan dock sådana 

beskrivningar alltså inte kopplas till patientens motiv bakom intagningen, utan ter sig snarare i 

högre utsträckning vara kopplade till ett motiv som inte härrört från patienten själv.  

För att sammanfatta så kan man alltså på trolig basis utpeka vilka motiv som i huvudsak legat 

bakom intagningen i journalerna tillhörande kategori två. Dessa motiv är mer spekulativa än de 

som tidigare diskuterats i kategori 1, men håller ändå viss validitet då det överensstämmer med 

samtidens uppfattning av sinnessjukdom och den praktiska restriktionen rörande möjligheten att 

utröna sinnessjukdom annat än genom utpekade observationer. Trots skillnaden i olika typer av 

tvångsutövning verkar intagningarna med andra ord ha grundat sig i att någon form av avvikande 

beteende har utpekats hos den berörda patienten. Patienten själv har dock inte motiverat 

intagningen efter samma premisser, utan här kan motiven snarare härledas till mer praktiska 

omständigheter. 

Två exempel skiljer sig dock från denna majoritet. I dessa fall liknades intagningen vid rena 

tvångsintagningar på grund av rent praktiska omständigheterna, då patienten varit 

omyndigförklarad. Det är dock som vi såg i föregående undersökning inte nödvändigtvis så att 

tvång i strikt bemärkelse måste ha föregått den frivilliga ansökan, utan det har här handlat om en 

beroendeställning, där patienten helt enkelt inte på egen hand har kunnat ansöka om 

sinnessjukvård. När det kommer till eventuella motiv bakom intagningen har detta gjort att 

patienten haft huvudmotivet bakom upprättandet av den frivilliga ansökan, trots att intagningen i 

sin helhet alltså inte bedömts som frivillig. 

                                                 
133 Björkman 2001, ss.170-174  
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I journal nr.191, rörande 1936 års intagning, står exempelvis att läsa; ”Hon har flera gånger 

försökt ordna med sina släktingar för att få komma till dem, men hon har i stället av dem blivit 

tillrådd att söka in här. På sätt och vis har hon nog velat det själv”.134 Dels har vi här en situation 

då patienten varit väl etablerad med sinnessjukvården, då hon flera gånger tidigare varit intagen, 

vilket gör att man måste ta i beaktande vilka eventuella påföljder detta haft på patientens syn på 

vården. Samtidigt verkar patienten inte ha kunnat genomföra sin egentliga vilja, att leva utanför 

hospitalsvärlden, då släktingar inte velat inhysa henne. Motivet bakom det kalla mottagandet är i 

sin tur möjligen baserat på att släktingarna varit medvetna om patientens tidigare 

sinnessjukhusvistelser och därför utpekat henne som sinnessjuk, vilket i sig är ett brott mot 

normen. Samtidigt så indikerar citatet att patienten velat komma tillbaka till hospitalet, vilket inte 

bedömts som omöjligt i och med patientens tidigare erfarenhet. Patienten beskrivs dock även i 

journalanteckningarna ha uttryckt en rädsla för att hennes skrik skulle få henne inlåst.135  

Man kan här spekulera kring att det har att göra med ett utpekat normbrott av anhöriga, i och 

med att patienten ansågs som sinnessjuk, men ingen tydlig indikation ges på att detta skulle ha 

bidragit till upprättandet av den frivilliga ansökan, annat än att reducera hennes alternativ. 

Samtidigt kan patienten ha haft egna motiv för att ansöka om vård, i och med hennes tidigare 

erfarenheter och de influenser detta i sin tur kan ha haft.  

Vi har även journal 344. Som motiv för intagningen anges att patienten haft hallucinationer 

samt att hon försökt tagit sitt eget liv. Samtidigt kan vi även läsa i journalanteckningarna hur 

patienten har sagt att hon länge sovit dåligt och kommit för att vila sig.136 Det är detta citat som i 

sin tur bedömts vara det egentliga motivet bakom ansökan. I och med att patienten även beskrivs 

som att ofta ha vistats på sinnessjukhus sen tidigare har det alltså bedömts som rimligt att 

patienten sökt sig till en plats där hon på grund av långa vistelser känt sig hemma, för att i det här 

fallet vila sig.137 Motivet bakom den frivilliga ansökan verkar med andra ord helt ligga hos 

patienten själv, trots att intagningen alltså inordnats under kategori två i och med att patienten var 

omyndigförklarad.  

Låt oss här återknyta till de delfrågor som denna undersökning ämnar besvara. För det första 

så går det i dessa fall oftast inte att säga att patienten begärt sin egen intagning, då intagningarna 

genomförts efter någon form av tvång och det huvudsakliga motivet bakom själva intagningen 

legat hos tvångsutövaren. Med detta sagt så betyder det inte att patienten inte haft något motiv till 

att undergå sinnessjukvården, genom att underteckna den frivilliga ansökan. Dessa motiv är ter 

sig vara mer praktiska då de ofta syftar till att göra det bästa av situationen och kan baseras på 

                                                 
134 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:427, 
journal nr. 191 
135 Loc.cit 
136 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:434, 
journal nr. 344 
137 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:427, 
journal nr. 191 
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exempelvis ett val mellan fängelse eller sinnessjukvård, baserat på den berörda patientens egna 

preferenser, eller för att möjligen blidka sin hustru, som i fallet med journal nr.305 där hustrun 

troligen övertalat maken att underteckna ansökan (1) då hon fruktade att han annars skulle ta sitt 

eget liv.138 Gemensamt för dessa motiv, tillhörande patienterna, är dels att motiven inte kan sägas 

grunda sig i en frivillig situation, då någon form av restriktion av möjligheterna eller 

tvångsutövning föranlett patientens motiv, samt att motiven inte kan sägas ha grundat sig i något 

utpekat normbrott, utan istället ter sig motiven mer ha grundat sig i rent praktiska 

omständigheter. Två fall skiljer sig visserligen från denna beskrivning, men rent generellt har 

motiven bakom själva upprättandet av ansökan alltså legat hos någon annan än patienten själv, 

och alltså grundat sig i ett utpekande av vad som upplevts som avvikande beteende eller 

känsloyttringar.   

Med detta sagt så kan man avslutningsvis säga att motiven bakom intagningarna som 

inordnats i kategori två oftast bestått av något utpekat normbrott. Dessa normbrott har i sin tur, i 

likhet med Rivings teori rörande tvångsintagningar, utpekats av lokalsamhället i sin kontakt med 

läkaren och psykiatrin. Tillskillnad från rena tvångsintagningar har dock patienten här kunnat ha 

haft ett motiv till att godkänna intagningen, och har då även på något sätt varit delaktig i 

processen.  

 

  

                                                 
138 Landsarkivet i Uppsala, Ulleråkers sjukhus Överläkarens arkiv, Patientjournaler huvudserie 1936, vol. F2A:432, 
journal nr. 305 
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Sammanfattning och avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om, och i så fall hur, de nya premisserna, i och 

med den nya sinnessjuklagen och stadgan från 1929, påverkade det sätt på vilket sinnessjukdom 

rent praktiskt först uppmärksammades och diagnostiserades? För att besvara denna övergripande 

fråga formulerades ett antal delfrågor:  

  

1. Existerade frivillig inskrivning i det praktiska förfarandet, och om inte vilken typ av tvång 

tillämpades? Hur såg patientens egen roll ut vid den frivilliga intagningen? Var han/hon 

en drivande kraft bakom intagningen eller endast en åskådare inför tecknandet av 

ansökan? 

2. På vilka grunder begärde patienten sin egen intagning? Vilka, om några normbrott låg 

bakom den frivilliga intagningen? Fanns det andra motiv? 

 

Innan diskussionen här tar vid rörande den frivilliga intagningens påverkan, så följer här en 

sammanfattning av undersökningens resultat, i relation till delfrågorna. För det första så 

konstaterades det att av de 351 journaler som tillkom 1936 vid Ulleråkers sjukhus innehöll 74 en 

ansökan om frivillig intagning. En femtedel av patienterna som intogs 1936 gjordes alltså så i 

formell mening genom en frivillig ansökan. Att tidigare forskning ofta ignorerat den frivilliga 

inskrivningen blir i detta sammanhang än mer märkligt. Visserligen har endast 18 av dessa 74 

ansökningar uppfyllt uppsatsens kriterier för frivillig ansökan om intagning och inordnats i 

kategori ett. Det är med andra ord endast en liten andel av det totala antalet patienter som intogs 

1936 som har kunnat bedömas som frivilliga, efter uppsatsens definition av begreppet. Endast 

5%, om man medräknar de journaler där förfarandet, likt innan den nya lagens tillkomst, bestått 

av en ren tvångsintagning.  

Det är dock viktigt att inte stirra sig blind på de journaler som inordnats i kategori ett. Även 

om intagningarna som inordnats i kategori två inte kan sägas ha varit frivilliga så råder det här 

andra förutsättningar gentemot rena tvångsintagningar. Även i de journaler där intagningen kan 

liknas vid rena tvångsintagningarna har exempelvis patientens egen signatur varit ett måste. 

Patienten har med andra ord här varit någon man har varit tvungen att förhålla sig till, tillskillnad 

från rena tvångsintagningar där patienten helt har kunnat utelämnas ur processen.   

Vi har även sett att patienterna vars intagning inordnats under kategori ett kan beskrivas som 

en drivande kraft bakom ansökan, och den efterföljande intagningen. Med detta sagt så har vi 

även sett att detta nödvändigtvis inte behöver betyda att patienten ensam varit inblandad i 

beslutet att intas på sinnessjukhus, utan att beslutet i vissa fall kan ha fattats i samråd med annan 

part. I dessa fall är det dock fortsatt patienten själv som beslutat och varit drivande bakom 

ansökan.  
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Rörande journalerna i kategori två bör patientens roll snarare beskrivas som delaktig i beslutet 

än som drivande bakom det. Ungefär hälften av intagningarna kan här liknas vid rena 

tvångsintagningar, och reducerar därför patientens roll till att närmast vara en åskådare inför 

tecknandet. I resterande hälften har dock patienten haft viss delaktighet i beslutet och ter sig i 

större utsträckning haft ett motiv bakom intagningen.  

I vissa fall har patienten här exempelvis befunnit sig i en situation då han/hon varit 

frihetsberövad, arresterad, vilket lett till att alternativen varit grovt reducerade. I dessa fall har 

patienten inte blivit direkt tvingad till att skrivas in på sinnessjukhus utan har gjort ett aktivt val 

efter att myndigheter reducerat alternativen avsevärt. Patienten kan därför i strikt mening inte 

sägas ha varit en åskådare inför tecknandet utan har alltså tagit en aktiv del i beslutet, efter att ha 

övervägt alternativen.  

 Vi har även fall där tvång föregått ansökan men där patienten utpekats ha haft viss delaktighet 

i beslutet, och då inte endast agerat åskådare, eller slutgiltig beslutsfattare efter andras vilja. Här 

kan tvånget kanske bäst beskrivas som mildare former av påverkan, och innefattar exempelvis 

övertalning från familj eller myndighet. Patienten har här haft ett större spann av alternativ och 

har då även spelat en annan roll, då mängden alternativ även påverkar patientens möjligheter till 

att själv påverka slutresultatet. Beslutet är dock fortsatt fattat under tvång. 

Rörande delfrågorna kopplade till den andra undersökningen, vad gäller de journaler som 

inordnats i kategori ett, så kan intagningarna sammanfattats inom två utpekade teman. Dessa två 

teman är tillflykt och bot, och kan alltså sägas sammanfatta majoriteten av motiven som legat till 

grund för patientens intagning. Rörande det första temat tillflykt har det beskrivna motivet inte 

bestått av någon utpekad sjukdomsbild, utan istället har patienten haft ett behov av att, av någon 

anledning, fly undan den situation patienten befann sig i innan intagningen. Rörande det andra 

temat, bot, blir motivbilden dock mer komplex då vi dels har de fall där bot faktiskt innefattar 

behandling av tydligt representerade symtom, och där patienten ansökt med motivet att undergå 

malariabehandling, samt de fall där valet att söka sig till vården bottnar i en allmän rädsla inför att 

bli sinnessjuk. 

I de fall där det rörde sig om behandling av redan representerade symptom så borde rimligen 

behandlingens utlovade funktion och betrodda effektivitet motivera tecknandet av ansökan och 

den efterföljande intagningen utan någon vidare reflektion rörande eventuell sinnessjukdom. I de 

andra fallen har motivet istället bestått av rädsla för sinnessjukdom och grundar sig därför inte 

heller i något specifikt utpekat normbrott utan istället i stigmat att vara eller anses vara sinnessjuk. 

Med detta sagt så har patienten ändå rimligen utpekat sig som avvikande. Tillskillnad från rena 

tvångsintagningar har det dock i dessa fall rört sig om ett annat förfarande i vilket 

sinnessjukdomen utpekades och diagnostiserades , vilket gjort att avvikelsen kunnat beskrivits 

mer generellt, utan att för den delen beskriva en specifik beteendestörning eller känslouttryck.  
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Rörande intagningarna i kategori två har patienten inte kunnat sägas ha begärt sin egen 

intagning. Eftersom intagningarna genomförts efter någon form av tvång så har även det 

huvudsakliga motivet bakom själva intagningen legat hos tvångsutövaren. Detta betyder dock inte 

att patienten inte haft något motiv till att undergå sinnessjukvården, genom att underteckna den 

frivilliga ansökan. Dessa motiv är starkt sammankopplade med vilken typ av tvång som utpekats 

och kan bestå i exempelvis ett val mellan fängelse eller sinnessjukvård, baserat på den berörda 

patientens egna preferenser. Det är dock fortsatt tvångsutövaren som haft det huvudsakliga 

motivet bakom intagningen, och dessa motiv kan i sin tur sägas grunda sig i ett utpekat 

normbrott. Dessa normbrott har, i likhet med Rivings teori rörande tvångsintagningar, utpekats 

av lokalsamhället i sin kontakt med läkaren och psykiatrin, och kan bestå i exempelvis 

beskrivningar som depression och suicidaltankar.   

Vad säger då allt detta om hur den frivilliga intagningen påverkade det sätt på vilket 

sinnessjukdom rent praktiskt först uppmärksammades och diagnostiserades? Att en femtedel av 

alla patienter som intogs på Ulleråker gjordes så genom en frivillig ansökan om sinnessjukvård 

indikerar att den nya sinnessjuklagen och stadgan från 1929 på något sätt påverkade 

sinnessjukdomens praktiska uppmärksammande och diagnostisering. Eftersom samtliga frivilliga 

ansökningar om sinnessjukvård krävde patientens signatur så blev patienten i teorin ett helt annat 

förhållningsobjekt än vid rena tvångsintagningar. Detta är dock inte en särskilt omvälvande nyhet 

och har, som vi har sett, kunnat haft begränsad betydelse i praktiken för patientens delaktighet i 

sin egen diagnostisering och intagning, exempelvis genom restriktioner av tillgängliga alternativ. 

Det är även så att endast en liten andel av de 351 patienter som intogs 1936 har kunnat bedömas 

som frivilliga efter uppsatsens definition.  

Riving beskriver som bekant sinnessjukvården som kontroll och behandling där både 

hämmande och humanitära element kunde ingå. Vården var helt enkelt en mångsidig verksamhet 

som kunde fylla olika funktioner i olika sammanhang. Detta blir särskilt intressant i relation till 

patienterna som inordnats under kategori ett. I många av dessa fall har vi motiv som inte berör 

sinnessjukvårdens primära teoretiska funktion, behandling av sinnessjukdom och samhällsskydd. 

Istället har vi sett motiv som kan sägas sammanfattas inom begreppet tillflykt. I dessa fall har 

hospitalet fungerat som en plats dit patienten sökt sig för att vila upp sig. I samtliga av dessa fall 

har patienterna även har haft någon form av tidigare erfarenhet av eller information om 

sinnessjukvården innan tecknandet av den frivilliga ansökan. Ingen patient sökte sig med andra 

ord helt själv och frivilligt till sinnessjukvården utan någon form av tidigare erfarenhet. 

Sinnessjukhuset verkar helt enkelt inte ha varit en lösning innan det på något sätt presenterats 

som sådant.  

Detta visar även på stigmat som fanns rörande sinnessjukvården ute i samhället, då ingen utan 

erfarenhet såg vården som ett alternativ. När man dock blivit presenterad för vården, på ett eller 

annat sätt så har vi dock sett att den nya lagen och stadgan öppnade för nya vägar att söka hjälp i 
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en vård som ter sig mycket mer mångfacetterad än vad många nog skulle trott. En vård dit man 

kunde söka sig till för behandling av tydligt representerade symptom, för behandling eller 

förebyggandeåtgärder rörande sin egen känsla av att avvika från normen eller för att helt enkelt 

fly undan för att vila upp sig.  

Samtidigt så måste man även ta i beaktande att även om patienten inte själv alltid utpekade sig 

som sinnessjuk så blev denne rimligen betraktad som så av samhället efter sitt intagande. Även 

om patienten alltså inte utpekat sig själv som avvikande vid intagningen så har patienten i och 

med sin inskrivning på något sätt blivit avvikande i omgivningens ögon och därför även dömd 

sinnessjuk. Genom detta synsätt så hade patienterna i kategori ett en stor påverkan på det sätt på 

vilket sinnessjukdom rent praktiskt kunde uppmärksammas och diagnostiseras, i alla fall i detta 

avseende. Patienten kunde här omdefiniera innehållet i begreppet sinnessjukdom till att innefatta 

motiv som enligt tidigare rådande praxis inte varit direkt kopplade till sinnessjukdom. Patienten 

har med andra ord kunnat uppmärksammat och diagnostiserat sig själv som icke sinnessjuk, men 

ändå intagits på sinnessjukhus. Patienten blev dock genom sin intagning avvikande i 

omgivningens ögon och därför rimligen även betraktad som sinnessjuk. Begreppet sinnessjuk har 

alltså i efterhand tillskrivits patienten, trots att denne inte utpekat eller diagnostiserat sig själv som 

så vid intagningen. Epitetet sinnessjuk har i dessa fall endast grundat sig på personens vistelse, 

vilket i sin tur kan ha grundat sig i en motivbild som inte hade något att göra med sinnessjukdom. 

Om vi här istället förflyttar oss till kategori två så kan vi även här finna att den nya lagen och 

stadgan påverkade det sätt på vilket sinnessjukdom rent praktiskt kunde uppmärksammas och 

diagnostiseras. Vid ett rent tvångsintagande diagnostiserades och utpekades patienten som 

sinnessjuk av lokalsamhället i sin kontakt med läkaren och psykiatrin utan patientens delaktighet. 

Vid en frivillig inskrivning var man dock tvungen att förhålla sig till en ny aktör, den sinnessjuke 

själv. Till en början ter sig dock förhållandet vara detsamma som vid rena tvångsintagningar, 

eftersom det fortfarande rör sig om en tvångssituation. Den sinnessjuke själv har med andra ord 

på ett eller annat sätt blivit tvingat till att acceptera sin sjukdomsbild, vilket gör att det i grunden 

är lokalsamhället i sin kontakt med läkaren och psykiatrin som fortsatt utpekat patientens brott 

mot normen. Med detta sagt så har dock, i dessa fall, epitetet sinnessjuk inte kunnat förankras 

hos patienten utan dennes delaktighet. I hälften av fallen har detta haft lite betydelse då patienten 

i princip helt utelämnat ur processessen. I resterande fall har dock patienten själv haft möjligheter 

till att påverka sin diagnos, i form av att acceptera den.  

Den nya lagen och stadgan verkar med andra ord ha påverkat det sätt på vilket sinnessjukdom 

kunde diagnostisera, i relation till patienterna som indelats i kategori två. Det var genom 

lokalsamhället i sin kontakt med läkaren, psykiatrin och patienten som sinnessjukdom realiserades 

och kunde tillskrivas patienten. Det är dock viktigt att understryka att detta endast berör en 

möjlighet som de hade att få patienten inskriven. Det är rimligt att anta att patienten i många fall 

kunde tvångsintas om denne vägrade att förhålla sig till den frivilliga ansökan. I detta fall skulle då 
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sinnessjukdom fortsatt vara uppmärksammat och diagnostiserad efter tidigare rådande relation. 

1929 års sinnessjuklag och stadga öppnade dock för andra alternativ, som även i hög utsträckning 

ter sig ha utnyttjats i praktiken, där patienten själv kunde vara delaktig i sin egen diagnostisering. 

Även om sinnessjukdom verkar ha utpekats efter tidigare rådande praxis så har patienten här 

kunnat vara delaktig i det avgörande beslutet i vilket epitetet sinnessjukdom tillgivits patienten. 

Detta har i sin tur gjorts på patientens premisser i form av aktiva val, men självklart först efter att 

någon form av tvång tillämpats vilket på olika sätt reducerat patientens alternativ. 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om, och i så fall hur, de nya premisserna, i 

och med den nya sinnessjuklagen och stadgan från 1929, påverkade det sätt på vilket 

sinnessjukdom rent praktiskt först uppmärksammades och diagnostiserades.? Lagen och stadgan 

verkar här ha haft liten påverkan på hur sinnessjukdom i praktiken först uppmärksammades och 

diagnostiserades, särskilt i relation till att alternativet tvångsintagning fortsatt fanns kvar och att 

även majoriteten av patienterna var just tvångsintagna. Den frivilliga inskrivningen som följde i 

lagens fotspår kan för den sakens skull inte beskrivas som maskerade tvångsintagningar, utan det 

råder här ett annat förfarande än vad som tidigare varit fallet. Även om praxis fortfarande var att 

lokalsamhället i sin kontakt med läkaren och psykiatrin utpekade sinnessjukdom så öppnade 1929 

års sinnessjuklag och stadga för andra alternativ som krävde en större delaktighet från patienten, 

särskilt rörande diagnostiseringen. Ett alternativ där även patienten själv faktiskt kunde 

uppmärksamma och diagnostisera sin egen sinnessjukdom, även genom att helt bortse från 

begreppet. 
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