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Abstract  

The Swedish mental health care system underwent a reconstruction during the 17th century. 

Mentally sick people who were enclosed and hidden from the society were now moved to 

newly built hospitals, with a specialization in mental rehabilitation, due to the number of 

mentally sick people in Sweden rising during the 17th century. In 1923, a new way of treating 

and rehabilitating patients was enforced, called occupational therapy. Occupational therapy 

meant that the patients would be assigned jobs or other occupations, instead of being 

bedridden, which was often the way patients were previously treated at the beginning of the 

18th century. Occupational therapy became highly popular in Sweden, due to the new 

hospitals that were built being very expensive for the Swedish tax-payers. The new way of 

treating patients with occupational therapy became an economic priority for the hospitals. 

Mariebergs Hospital in Kristinehamn was also, at the time, using other new was of treating 

patients like lobotomy and electroshock therapy. In this essay, we will get in contact with the 

patients that underwent lobotomy treatment and were sterilized without their consent. The 

purpose of this essay is to focus on what kind of people were hospitalized in the mental 

hospitals during the 18th century and how they were cared for in various ways. This essay will 

be based on two thesis statements that were crafted by sociologist Bengt Sjöström in order to 

interpret the material that appears in this enquiry. 

 

Sammanfattning  

Under 1800-talet kom den svenska mentalvården att omstruktureras. Från att ha spärrat in 

mentalt sjuka och gömt dem från samhället så började man bygga nya sjukhus som skulle 

vara specialiserade för mental rehabilitering, då antalet psykiskt sjuka människor i Sverige 

ökade under 1800-talet. 1923 började man med ett nytt sätt att rehabilitera patienterna: 

arbetsterapi. Terapin gick ut på att patienterna fick arbeta eller bedriva någon annan form av 

sysselsättning för att på så sätt inte bara vara sängliggande vilket var ett väl använt 

behandlingssätt under början av 1900-talet. Arbetsterapin kom att bli högaktuell i Sverige då 

de nya mentalsjukhusen kostade pengar för de svenska skattebetalarna. Den nya 

terapiverksamheten kom att bli en ekonomisk prioritering för sjukhusen. På Mariebergs 

sjukhus i Kristinehamn bedrevs det även för tiden nya behandlingar som lobotomering och 

elchockterapi. I denna uppsats kommer vi komma i kontakt med patienter som lobotomerades 

och steriliserades utan deras egna medgivanden. Uppsatsens syfte är att fokusera på vilka 

sorts människor de var det som blev inlagda på mentalsjukhus under 1900-talet och hur deras 
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vård varierade. Uppsatsen håller sig till två teser som är skapade av sociologen Bengt 

Sjöström för att tolka det material som framgår i undersökningen.  
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1. Inledningskapitel   
 
1.1 Problemformulering  
I slutet av 1800-talet ville den svenska regeringen nyttja den stora mängd människor som 

fanns på mentalsjukhusen. Tanken var att man skulle försöka få patienterna att arbeta inom 

yrken som patienterna eventuellt kunde ha nytta av efter deras tid på sjukhuset. Detta 

möjliggjorde en ekonomisk lättnad för mentalsjukhusens budget. Problemet var att sjukhusen 

inte gjorde skillnad på socialklass, vilket de skulle enligt dåtidens riktlinjer. Detta för att man 

under 1800-talet lade större fokus på arbetet och mindre fokus på terapimomenten enligt Eva 

Andersson, författaren till boken Sinnessjuk i folkhemmet.1 Enligt Eva Andersson skulle 

mentalsjukhusen anpassa och rehabilitera patienternas behandlingar så att de efter sin tid på 

sjukhusen skulle kunna bistå samhället med de förpliktelser som ställdes på dem. Under 1800- 

och 1900-talet blev de svenska mentalsjukhusen större och fick en större kapacitet när det 

kom till inlagda patienter. I och med sjukhusens nya resurser kunde man ta hand om allt fler 

patienter. Innan hade sjukhusen varit tvungna att dela upp patienterna, beroende på ifall det 

fanns en möjlighet för tillfrisknande eller om de var obotliga.     

 

Innan staten valde att bygga nya och för tiden moderna sjukhus som skulle specialisera sig på 

mentalvård använde de sig av hospital. Hospitalen var sjukhus för andraklassens människor. 

Det var människor som inte hade råd med den ordinarie sjukvården eller led av en sjukdom 

som ansågs obotlig. Eva Anderssons har beskrivit hospitalet i Västerås utifrån prosten Fredrik 

Munktell år 1825. Prosten beskrev hospitalet som ohyggligt där patienterna var inspärrade i 

celler med lite ljus, de sov på halm och de fick inte den hjälp eller den stimulans som de 

behövde.2 De nya sjukhusen som uppfördes för att ta hand om de mentalt sjuka kostade 

skattebetalarna mycket pengar. Trots det valde staten under 1800-tales slut att bygga de nya 

större sjukhusen.3 Sjukhusen gjorde vad de kunde för att lindra den stora ekonomiska 

belastningen genom att sätta patienterna i arbete. Arbetet var varierande beroende på 

patienterna skicklighet, erfarenhet och deras mentala status och kunde bedrivas genom 

jordbruk eller tillverkning av saker som var praktiska för sjukhusen, till exempel gasbindor, 

																																																								
1Andersson, Eva (red.) (2007). Sinnessjuk i folkhemmet vård, arbete och dagligt liv vid S:t Lars sjukhus 
i Lund 1938–1958. Enskede: TPB s.21	
2	Andersson, Eva (red.) (2007). Sinnessjuk i folkhemmet vård, arbete och dagligt liv vid S:t Lars sjukhus 
i Lund 1938–1958. Enskede: TPB s.15–16	
3	Andersson, Eva (red.) (2007). Sinnessjuk i folkhemmet vård, arbete och dagligt liv vid S:t Lars sjukhus 
i Lund 1938–1958. Enskede: TPB s.16	
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portföljer eller madrasser som kunde säljas av sjukhusen och då bidra med en inkomstkälla.4  

Sjukhusen började också under 1900-talet att testa sig fram i nya banbrytande behandlingar 

som skulle bota sinnessjukdom. De nya behandlingarna var i vissa fall dödliga eller väldigt 

farliga för patienterna. Några av dessa behandlingar som användes på Mariebergs sjukhus var 

till exempel lobotomering, cardiazolbehandling, och elchocksterapi.5 

 

 I Gunnar Lundquists bok Modern svensk sinnessjukvård har han beskrivit de svenska 

sinnessjukhusen och bland annat Mariebergs sjukhus. Han beskriver de behandlingar som 

skedde under 1940-talet, perioden som den här uppsatsen har behandlat. Genom anteckningar 

och patientjournaler har jag fått fram hur patienterna bedrev sin tid på sjukhuset, hur de fick 

arbeta och om de arbetade med uppgifter som kunde hjälpa dem till en ny blivande karriär i 

samhället. Undersökningen lyfter fram tio stycken patienter som alla var inlaga på Mariebergs 

sjukhus. Vi kommer följa deras liv inom den svenska mentalsjukvården genom deras 

patientjournaler under perioden 1930 – 50-talet. Dessa levnadsberättelser kommer att ge en 

mer sammansatt bild av hur det var att leva inom den svenska mentalsjukvården under 1930 –

50-talet. 

 
 
1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka synen på psykiskt sjuka människor under 1900-

talets första hälft genom att följa tio patienters levnadsberätteser hämtade från Mariebergs 

sjukhus i Kristinehamn. Syftet fokuserar på att göra en beskrivning av vilka dessa patienter 

var, varför de hamnade på Mariebergs sjukhus och vilken vård de fick under sin vistelse och 

hur ofta de utvalda patienterna fick komma i kontakt med arbetsterapin. Arbetsterapin på 

Mariebergs sjukhus varierade kraftigt, allt från näst intill full frihet till att få arbeta under 

uppsikt av en arbetsföreståndare eller föreståndarinna. På Mariebergs sjukhus fanns olika 

arbetsuppgifter att tillgå, allt från jordbruk, snickeri, bokbinderi och skomakeri. För de mer 

stökiga och oroliga patienterna fanns det tillgång till en sy- och vävsal.6  

 

																																																								
4	Lundquist, Gunnar A. R. & Agerberg, John (red.) (1949). Modern svensk sinnessjukvård: den psykiska 
sjukvården i Sverige förr och nu. Stockholm: Modern litteratur s.315	
5	Lundquist, Gunnar A. R. & Agerberg, John (red.) (1949). Modern svensk sinnessjukvård: den psykiska 
sjukvården i Sverige förr och nu. Stockholm: Modern litteratur s.316	
6	Lundquist, Gunnar A. R. & Agerberg, John (red.) (1949). Modern svensk sinnessjukvård: den psykiska 
sjukvården i Sverige förr och nu. Stockholm: Modern litteratur s.315	
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Uppsatsens frågor:  
- Vilken bakgrund och tidigare erfarenheter hade uppsatsens patienter enligt 

patientjournalerna? 
 

- Vilka orsakande faktorer resulterade i att de blev inskrivna på Mariebergs sjukhus? 
 

- Vilka arbetsuppgifter eller sysselsättningar hade patienterna? 
 

- Hur vårdades de tio patienterna?  
 

1.3 Avgränsningar 
Den här uppsatsen har fokuserat på tio patienter som var intagna under åren 1936 till 1950. 

Varför uppsatsens håller sig mellan 1936 till 1950 beror på det material som jag har haft 

tillgång till i min undersökning samt att under 1950-talet kom mediciner som var direkt 

ångestdämpande vilket medförde att fler patienter klarade sig själva, och var inte i behov av 

att bli inlagda på sinnessjukhus. I Sverige fanns det under 1900-talets första hälft flera större 

sinnessjukhus, till exempel S:t Lars sjukhus i Lund, Umedalens sjukhus i Umeå. Den här 

uppsatsen kommer bara hålla sig till ett sjukhus som var specialiserat för mentalsjukvård, 

Marieberg sjukhus i Kristenhamn. Undersökningen har valt att fokusera på Mariebergs 

sjukhus på grund av att sjukhuset låg i Kristinehamn, vilket gav det en realistisk geografisk 

närhet då uppsatsen är skriven i Karlstad, och även tillgänglighet till det material som 

sjukhuset arkiverat. Mariebergs sjukhus kunde under den aktuella perioden ta hand om 

uppemot 1100 patienter och hade både manliga och kvinnliga patienter. Uppsatsen har 

fokuserat på hur Mariebergs sjukhus bedrev sina behandlingar mellan åren 1936–1950. 

 
1.4 Forskningsläge/tidigare forskning  
Genom den tidigare forskningen som denna del behandlar visas det hur mentalsjukhusen var 

ämnad att fungera och hur den egentligen användes av olika sinnessjukhus i Sverige från 1700 

och 1800-talet fram till mitten av 1900-talet. Under 1700-talet var hemmet en naturlig plats 

för vård både psykisk och fysiskt. De hospital och lasarett som uppkom under den tiden var 

ämnad åt fattiga och orkeslösa. Läkarna som behandlade psykiskt sjuka valde att inte 

behandla patienterna med några mediciner utan att istället undersöka och forska i dessa 

outforskade mentalsjukdomar. Läkarna ville se och anteckna det aktuella sjukdomsförloppet 

och även låta sjukdomen ha sin gång.7 Detta kom att bidra till att läkarnas blev professionella 

																																																								
7	Sjöström, Bengt (1992). Kliniken tar över dårskapen: om den moderna svenska psykiatrins framväxt. Diss. 
Lund : Univ. s.133-134	
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under 1800-talet.8 Med 1800-talet kom den svenska mentalsjukvården att revolutioneras från 

att psykiskt sjuka låstes in till att de under den senare delen av 1800-talet försökte bota 

psykisk ohälsa genom att kombinera vila och sänglägesbehandling. Centralhospitalen hade 

under den här tiden börjat byggas med stora ljusa och rymliga salar där de sjuka låg. 

Vårdpersonalen kunde lättare kontrollera patienterna, det kunde ligga ca 30 patienter i samma 

sal. Det gick så långt att Medicinalstyrelsen fick rapporter om att 33% av alla patienter vid 

Lunds hospital i Skåne var sängliggande.9 Mentalsjukvårdens utveckling har skett genom den 

ökande utbildningen bland läkare och övrig vårdpersonal och de vetenskapliga framstegen 

inom både medicin och olika behandlingar.10 

	 	
Under 1900-talet började nya idéer dyka upp främst från Tyskland och mentalsjukhuset 

Gütersloh. I Gütersloh hade personalen börjat ge sina patienter mer frihet samt att patienterna 

hade börjat arbeta. 1928 skickades Hans Truedsson på uppdrag av svenska 

hospitalpersonalens förbund till Tyskland och då främst till Gütersloh för att observera hur de 

lade upp sin behandlingsprocess.11 Hans Truedssons rapport kom att förändra den svenska 

mentalsjukvården. Innan Hans Truedssons rapport hade patienterna mestadels varit 

sängliggande, men efter rapporten började patienterna att sysselsättas med olika sysslor som 

skulle hjälpa dem till ett eventuellt arbete efter slutförd behandling. Läkarna ansåg att deras 

uppgift var att få patienterna till att kunna vara en tillgång för samhället istället för en börda 

som kunde gömmas undan på hospitalen. Detta kunde man se i den tabell som Lunds hospital 

lät göra 1930. Tabellen visade att hospitalet år 1924 hade 66% sängliggande. Efter fem år 

hade den siffran sjunkit 54,4%.12 

 

1924 kom det första genombrottet, läkarna började introducera en metod som hette 

feberbehandling som försatte patienten i en konstruerad feber. Man hade sett att kroppen 

kunde hämma andra sjukdomar när den fick feber. Behandlingen var väldigt lyckad mot 

syfilitiska psykoser. Det var första gången som läkare kunde bevisa att de hade stoppat 
																																																								
8	Sjöström, Bengt (1992). Kliniken tar över dårskapen: om den moderna svenska psykiatrins framväxt. Diss. 
Lund : Univ. S.135	
9	Andersson, Eva (red.), Sinnessjuk i folkhemmet vård, arbete och dagligt liv vid S:t Lars sjukhus i Lund 1938–
1958, TPB, Enskede, 2007 s.33	
10	Sjöström, Bengt (1992). Kliniken tar över dårskapen: om den moderna svenska psykiatrins framväxt. Diss. 
Lund : Univ. S.135	
11	Andersson, Eva (red.), Sinnessjuk i folkhemmet vård, arbete och dagligt liv vid S:t Lars sjukhus i Lund 
1938–1958, TPB, Enskede, 2007 s.33 
12Andersson, Eva (red.), Sinnessjuk i folkhemmet vård, arbete och dagligt liv vid S:t Lars sjukhus i Lund 
1938–1958, TPB, Enskede, 2007 s.33 
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sjukdomsförloppet.13 Mariebergs sjukhus bedrev under 1900-talets första hälft stora 

utbyggnader för att kunna ta hand om alla de psykiskt sjuka som enligt samhället var en 

belastning. Gunnar Lundqvist beskriver dessa utbyggnader i sin bok Modern svensk 

sinnessjukvård från 1949. Eva Andersson och Gunnar Lundqvist valde båda att skriva om 

arbetsterapin fast med olika infallsvinklar. Eva Andersson lyfte problemet med att sjukhusen 

använde patienterna för att dämpa den ekonomiska belastning som sinnessjukhusen var för 

samhället, och samtidigt gjorde hon det med en återblick på terapins förflutna.14  

 

I Eva Anderssons bok Sinnessjuk i Folkhemmet har hon lagt mycket energi på att förklara hur 

den svenska mentalsjukvården var uppbyggd, och hur hospitalen utvecklades från att vara ett 

andra klassens sjukhus till att bli stora mäktiga sinnessjukhus. Eva har lyft fram vad som 

hände i de olika epokerna från 1800-talet fram till mitten av 1900-talet, alltifrån hur sjukhusen 

anställde vårdare till hur sjukhusen experimenterade med olika behandlingar. Eva Andersson 

har tydligt beskrivit de olika epokerna, hur läkarna och vårdarna såg på patienterna, och vilka 

direktiv som de hade och hur patienterna skulle behandlas. Hon har lagt fokus på 

arbetsterapin och vilken nytta den hade för patienterna, vilket har gjort boken relevant till den 

här undersökningen. Kritiken till Sinnessjuk i folkhemmet är att bokens fokus ligger på St. 

Lars sjukhus i Lund. Boken behandlar inte Mariebergs sjukhus, men den har lyft de krav som 

sjukhusen hade från staten när det kom till rehabilitering, vilket var samma för alla sjukhus i 

landet.  

 

Gunnar Lundqvist skrev om fördelarna med arbetsterapin och hur många olika sorters arbeten 

som fanns på Mariebergs sjukhus under den aktuella perioden. Gunnar Lundqvist beskrev 

även delar av de andra behandlingsformerna som bedrevs på Mariebergs sjukhus. Gunnar 

Lundqvist ger oss en direkt insyn i hur Mariebergs sjukhus såg ut under den aktuella perioden 

då boken var skriven år 1949. Under 1930 och 1940-talet började läkarna inom 

mentalsjukvården använda sig av nya tekniker och behandlingar, som insulincomabehanding 

vilket försatte patienten i ett komaliknande tillstånd för att hämma ångest. Krampbehandling i 

form av cardiazolbehandling kunde resultera i väldigt kraftiga krampanfall, cardiazol kunde 

spädas ut i vatten och gavs till patienten via dropp vilket då togs upp av kroppen mycket 

																																																								
13	https://sml.snl.no/feberbehandling (hämtad 13/11–2017)	
14	Andersson, Eva (red.), Sinnessjuk i folkhemmet vård, arbete och dagligt liv vid S:t Lars sjukhus i Lund 
1938–1958, TPB, Enskede, 2007 s.119	
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fortare. Elchockbehandling började också under denna period bli allt mer förekommande.15  

Gunnar Lundquists bok om den svenska sinnessjukvården har lyft de flesta aspekter som den 

här uppsatsen tagit upp. Han har berättat om de sinnessjukhus som fanns i Sverige år 1949. 

Han har lagt vikt på hur sinnessjukhusen var uppbyggda både administrativt och 

byggnadsmässigt. Gunnar Lundquist beskrev även de olika behandlingar som bedrevs på 

sinnessjukhusen från början av 1900-talet fram till 1949 och vilka olika arbetsmöjligheter 

varje sinnessjukhus hade tillgång till. Kritiken mot Gunnar Lundquist är att boken är ifrån 

1949, och att den inte har uppdaterats, men att den passar alldeles utmärkt till att ge läsaren 

till den här uppsatsen en inblick i den svenska sinnessjukvården under 1900 till 1949. 

 

Patienter som inte skötte sig bestraffades enligt de medel som sjukhusen hade till sitt 

förfogande, allt från spännbältesbehandling där patienten spändes fast under en längre tid, till 

att få begränsad frihet eller tvångsmedicinering. Detta har Sociologen Bengt Sjöström skrivit 

om i sin bok Kliniken tar över dårskapen. Bengt Sjöström har även lyft frågan om 

arbetsterapin där han nämner ett citat från den kanadensiska professorn i sociologi Erving 

Goffman som menar att ett naturligt steg i mentalsjukvården var att man önskade att 

patienterna skulle sköta arbeten som kunde gynna sjukhuset, och att de skulle göra det trots att 

de var medvetna om att de inte fick en ordentlig lön från sjukhuset.16 Goffman ville också 

poängtera att patienter med egna erfarenheter från arbete innan de blev intagna kunde tjäna 

lite pengar eller cigaretter på att hjälpa personalen med diverse saker, till exempel en patient 

som jobbat som frisör kunde klippa personalen emot en liten summa pengar eller att en 

urmakare kunde laga personalens klockor.  

 

Bengt Sjöström jobbade under sin karriär som sociolog och sjukvårdare vid 

Helsingborgskliniken och även som lärare på Vårdhögskolan i Helsingborg. Bengt Sjöström 

har valt att ta upp när de mentalt sjuka patienterna började öka i antal från 1840-talet fram till 

1960 talet. Vad som gör Bengt Sjöströms bok aktuell till just den här undersökningen är att 

han tar upp sjukhusens olika bestraffningssystem, som enligt honom kunde vara allt från 

indragen permission för de intagna, omflyttning till mer slutna avdelningarna på sjukhuset, 

eller bortkoppling från arbetsterapin. Det kritiska med Bengt Sjöströms bok Kliniken tar över 

																																																								
15	Lundquist, Gunnar A. R. & Agerberg, John (red.) (1949). Modern svensk sinnessjukvård: den psykiska 
sjukvården i Sverige förr och nu. Stockholm: Modern litteratur s.32–35 
16 Sjöström, Bengt (1992). Kliniken tar över dårskapen: om den moderna svenska psykiatrins framväxt. Diss. 
Lund : Univ. S.88-89 
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dårskapen är att Bengt Sjöström har valt att blanda in sina personliga uppfattningar i den 

tidigare forskningen vilket gör att man måste kontrollera det som Bengt Sjöström kommer 

fram till så att man med säkerhet kan veta att det stämmer.  

 

Bengt Sjöström, Eva Andersson och Gunnar Lundqvist har lyft arbetsterapifrågan i sina 

böcker. Eva Andersson skiljer sig från Bengt Sjöström på grund av att hon har valt att 

fokusera på terapin i det hela och inte så mycket i vad arbetet kunde vara. Hon menade att 

sjukhusen, eller hospitalen som de hette under 1800-talet, inte bedrev den arbetsterapi som de 

var tillsagda att göra. Läkarna skulle ge patienterna en möjlighet att få ett bättre liv eller 

åtminstone inte ett sämre liv efter sin tid inom vården. Detta skulle tillgodoses genom att 

patientens arbetsterapi anpassades beroende på patientens klass i samhället och tidigare 

erfarenheter. Bengt Sjöström har lyft de psykologiska kriterierna som arbete och 

sysselsättningsterapin bidrog med, och Gunnar Lundqvist beskrev hur den bedrevs på 

Mariebergs sjukhus. I England hade man ett problem under samma period 1940–1950 där de 

äldre patienterna upptog många sjuksängar. Claire Hiltion valde att skiva sin avhandling som 

lyfte problemet med att man inte visste vad man skulle göra av de äldre patienterna, men 

under 1945 började den brittiska vården eller Ministry of helth göra en utredning angående 

hur de skulle kunna få in fler patienter som var i större behov av hjälp. De engelska läkarna 

började prioritera de äldre patienterna som främst led utav svår depression eller schizofreni. 

Resterande patienter försökte man placera på sjukhus som inte låg så långt från deras hem. De 

patienter som led av depression eller schizofreni började behandlas med elchocksterapi under 

mitten av 1940-talet, med lyckat resultat.17 

 
Claire Hiltons avhandling Psychogeriatric in England in the 1950s: greater knowledge with 

little impact on provision of services är relevant då den lyfter fram synen på de äldre 

patienterna som enligt engelsmännen bara tog plats. De engelska läkarna löste det genom att 

skicka hem de äldre patienterna eller flytta dem till mindre sjukhus som låg närmre 

patienternas hem. I Sverige hade man samma problem, men här kunde patienterna få 

rehabilitering och arbete fram tills att de avled. Om de var sängliggande kunde de flyttas till 

ålderdomshem vilket är en skillnad mellan det svenska och det engelska systemet. Claire 

Hilton har inte tagit upp något annat speciellt om det engelska vårdsystemet i sin helhet utan 

																																																								
17Hilton, Claire (2016). Psychogeratrics in England in the 1950:s greater knowledge with little impact on 
prevision of services  
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fokuserade på hur de löste problemet med äldre patienter som upptog för mycket plats på 

mentalsjukhusen.   

 

 
1.5 Teoretisk utgångspunkt  
Det teoretiska utgångsläget som uppsatsen bygger på kommer från Bengt Sjöströms bok 

Kliniken tar över dårskapen. Bengt Sjöström beskrev i sitt inledningskapitel hur han har 

konstruerat sin teori och vilka aspekter som den har. Bengt Sjöström lyfte olika aspekter på 

varför den mentala ohälsan ökade under 1800- och 1900-talet. Han nämnde sju möjliga 

aspekter, jag har valt att använda mig av två stycken: Tesen om bot för arbetsduglighet och 

Kontrolltesen.18  

 

Tesen om bot för arbetsduglighet innebär att man från samhällets sida ville få folk att bli 

arbetsdugliga. Personer som var odugliga till ordentligt arbete kostade samhället pengar vilket 

man ville åtgärda. En person i samhället som inte kunde bidra till arbete på grund av sin 

psykiska ohälsa var en belastning för samhället. Personen kom att skrivas in på mentalsjukhus 

och rehabiliterades där med de olika behandlingar som fanns att tillgå för att senare återgå till 

sitt arbete, vilket var viktigt för samhället. Arbetsterapin kunde dock inte vara vad som helst 

enligt Bengt Sjöströms tes, utan det skulle vara ett produktivt arbete som gynnade samhället.19 

Undersökningsmaterialet visar vilket yrke varje patient hade, vilken samhällsklass och 

livserfarenheter de hade, men också om de hade anställning, att de bidrog till samhället eller 

om de var arbetslösa.  

 

Den andra tesen av Bengt Sjöström, Kontrolltesen, bygger på att man ville ha kontroll över 

olika samhällsgrupper.20 Kontrolltesen kan också användas på systemnivå. Den fungerar även 

på lägre nivåer och i den mening hur personalen arbetade på ett mer systematiskt sätt när det 

kom till hur de fördelade arbets- och sysselsättningsterapin eller de olika behandlingarna som 

patienterna utsattes för. Genom arbets- eller sysselsättningsterapin fick patienterna något 

meningsfullt att bedriva sin tid med. Det gav även personalen och läkarna en säkrare 

																																																								
18	Sjöström, Bengt (1992). Kliniken tar över dårskapen: om den moderna svenska psykiatrins framväxt. Diss. 
Lund : Univ. s.22 & 27		
19	Sjöström, Bengt (1992). Kliniken tar över dårskapen: om den moderna svenska psykiatrins framväxt. Diss. 
Lund : Univ. s.25	
20	Sjöström, Bengt (1992). Kliniken tar över dårskapen: om den moderna svenska psykiatrins framväxt. Diss. 
Lund : Univ. s.27	
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arbetsplats då de aggressivare patienterna kunde sättas i arbete istället för att de skulle driva 

runt på avdelningen. Även patienterna som var oroligare kunde få en annan behandling i form 

av arbetsterapi istället för att bältas eller läggas i långbad.21  

 

Dessa två teser av Bengt Sjöström kommer användas som analysverktyg för att få en större 

förklaring av materialet. Tesen om bot mot arbetsduglighet kommer knytas till de delar i 

undersökningen som handlar om varför patienterna blev inskrivna på Mariebergs sjukhus och 

även hur deras sociala och arbetsmässiga liv såg ut innan tiden på Mariebergs sjukhus. 

Kontrolltesen kommer användas för att analysera varför de olika patienterna blev inlagda på 

Mariebergs sjukhus. Undersökningen kommer även att fokusera på vilken sysselsättning som 

patienterna fick på sjukhuset vilket kan ses som uttryck för just kontroll. Dessa två teser 

kommer att användas att följas upp i de avlutande slutsatserna och diskussionen.  

 

1.6 Metod och Urval  
Uppsatsen håller sig till en induktiv fallstudiemetod som bygger på principen att sanningen 

nås genom att man iakttar omvärlden för att sedan dra slutsatser av sina observationer, som i 

det här fallet kommer vara patienternas journaler.22 Fallstudien används när vi fokuserar på 

undersökningen och går djupare in på patienternas liv.23 Professorn Alan Bryman förklarade 

att den induktiva metoden skiljer sig från den deduktiva metoden genom att den induktiva 

samlar in all data innan den bestämmer en teori som passar det material som samlats in. Den 

deduktiva metoden bestämmer först en teori som den skall byggas på för att sedan påbörja en 

datainsamlingsprocess som ska anpassas till teorin.24 

 

Uppsatsen handlar om hur patienternas behandlingar anpassades på Mariebergs sjukhus i 

Kristinehamn, vilket har beskrivits genom analyser av tio individers sjukjournaler mellan åren 

1936–1950. Tidsspannet på 14 år blev resultatet efter att jag hade gått igenom de journaler 

som fanns i överläkarens arkiv, och tagit fram det som var mest relevant. De tio patienterna 

har valts ut genom ett urval av flera viktiga aspekter: när de blev inlagda på Mariebergs 

sjukhus, hur länge de fick vara inlagda på Mariebergs sjukhus och att de på något sätt skall ha 

																																																								
21	Bältas = patienten spändes fast i sin säng med hjälp av tjocka remmar & långbad = patienten sattes i ett 
badkar med väldigt varmt vatten med en duk fast spänd över karets kant.	
22	Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006 s.48–56	
23	https://dsvmetod.wikispaces.com/Fallstudier	hämtad	16-01-2018	
24	Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, TPB, Johanneshov, 2011 s.26–29 & 179–187	
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haft kontakt med arbetsterapin. Kriterierna valdes genom att det skulle gå att jämföra med den 

tidigare forskningen om mentalsjukhusens behandlingar i Sverige som beskrivs av Eva 

Andersson, Gunnar Lundqvist och Bengt Sjöström.  

 

Urvalet har även valt att fokusera på Bryman när det gäller hur den induktiva 

datainsamlingsprocessen fungerat.25 Urvalet valde att fokusera på material som nämnt vad 

patienterna hade för tidigare erfarenheter innan deras tid på Mariebergs sjukhus och hur de 

kom i kontakt med de olika behandlingarna på Mariebergs sjukhus, vilket framgår i deras 

journaler. Att det blev dessa tio patienter som undersökningen valt att lyfta fram har med 

uppsatsens tidsspann och relevanta patienter att göra samt att undersökningen ville hålla sig 

till fem kvinnor och fem män för att se om det är någon skillnad mellan deras tidigare 

erfarenheter och yrken som kunde påverka behandlingarna. Patienternas journaler granskades 

i den ordning som de låg i överläkarens arkiv. Urvalet av patienterna var tvunget att fylla de 

krav som kriterierna ställde, när de blev inlagda på Mariebergs sjukhus, att de var inlagda 

under en längre period och att de kom i kontakt med arbetsterapin. I urvalsprocessen valdes 

även flertalet relevanta patienter bort på grund av att urvalet hade blivit för stort. Analysen 

innefattade även dokument och material från sjukhusintendenten, sjukhuschefen och 

överläkarna på sjukhuset. Genom sjukhusintendenten har vi fått tillgång till 

årsredovisningarna, som visar hur mycket pengar som jordbruks- och trädgårdsterapin 

kostade sjukhuset, men också hur mycket pengar som de båda bidrog med ekonomisk för 

sjukhuset. 

 

Genom patienternas sjukjournaler har undersökningen visat vilka tidigare erfarenheter 

patienterna hade innan de blev inlagda på Mariebergs sjukhus. Man kan då jämföra och se om 

de placerades på rätt plats eller om de fick ett arbete som var mer praktiskt för personalen på 

sjukhuset. Resultatet av dessa tio patienter är bara relevant för Mariebergs sjukhus i 

Kristinehamn, då undersökningen inte lägger någon vikt vid andra sjukhus som arbetade med 

snarlika metoder. Samtliga av de tio utvalda patienterna har fiktiva namn för att göra det 

lättare för läsaren att hålla koll på vilken patient som uppsatsen skriver om, men också för att 

skydda patientens identitet. Undersökningen har valt Mariebergs sjukhus och kommer bara att 

fokusera på det sjukhuset på grund av sjukhusets storlek under den aktuella tidsperioden, då 

ca 1100 patienter vårdades där år 1948 enligt Gunnar Lundqvists bok Modern svensk 

sinnessjukvård.  
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Den induktiva metoden som undersökningen använder sig av har även inslag av den 

deduktiva metoden, vilket bygger på att dra slutsatser från det logiska som 

undersökningsrapporten har resulterat i. Den induktiva metoden har även samarbetat med ett 

kvalitativt tillvägagångssätt då uppsatsen handlar om flertalet individer, samt fört fram en 

tolkande analys av vad som gick att finna i de dokument som fanns tillhanda.25 I journalerna 

så fokuserades det på att finna anteckningar om olika behandlingar med start och 

avslutningsdatum. Genom denna induktiva metod har undersökningen endast utgått från det 

som framkommit genom den tidigare forskningen och materialet, för att på så sätt kunna 

bygga undersökningen nedifrån och upp. Detta genom att först ta reda på hur dessa tio 

patienter behandlades för att sedan kontrollera med den tidigare forskningen och ställa det 

emot Bengt Sjöströms teser om arbetsduglighet och kontroll. 

 

Sammanfattningsvis har undersökningen hållit sig till en induktiv och kvalitativ metod och 

teserna om bot mot arbetsduglighet och Kontrolltesen som teoretisk och analytisk 

utgångspunkt samt en stratifierad slumpmässig urvalsprocess då uppsatsen inte valt någon av 

patienterna i någon direkt ordning. Den induktiva fallstudiemetoden bygger på att först samla 

in material som sedan tolkas för att efter det göra en ny formulering av frågeställningen som 

bättre passar det som materialet kom fram till och sedan valt en teori som rapporten kom att 

utgå ifrån.26 

 

1.6 Material 

Materialet som undersökningen är uppbyggd på kommer från Arkivcentrum i Karlstad. 

Materialet har relevans då allt kommer från Mariebergs sjukhus och är fokuserat på den 

aktuella tidsperiod som undersökningen har valt att ta upp. 

 

Arkivbildare: Sjukhuschefen, Mariebergs Sjukhus B2:7  

Förvaltade institution: Landstingsarkivet Värmlands län 

Sjukhuschefens arkiv vid arkivcentrum i Karlstad. I sjukhuschefens handlingar visas 

Mariebergs sjukhus årsberättelser som redovisade hur många patienter som vistades på 

sjukhuset, och även större inköp som till exempel en maskin som skulle användas vid 

																																																								
25	Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006 s.48–49	
26	Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, TPB, Johanneshov, 2011 s.185 & 341–347	
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elektrochocksterapi, en ny lastbil eller nya avloppsrör till personalens lägenheter. 

Sjukhuschefen noterade även hur många patienter som hade dött under året och hur många av 

dem som hade död utav TBC.27 

 

Arkivbildare: Sjukhusintendent, Mariebergs sjukhus G3a:1 

Förvaltade institution: Landstingsarkivet Värmlands län                    

I sjukhusintendentens arkiv visades vilka resurser som arbetsterapin fick inom jordbruk och 

trädgårdsverksamhet, vilka delar inom jordbruk och trädgårdverksamheten som fick pengar 

och hur mycket. Den visade också vilken utdelning som arbetet gav. Varje större utgift inom 

jordbruket står uppskrivet som till exempel djurfoder. Dessa dokument är skriva av sjukhusets 

ledning för att kunna kontrollera förra årets inkomster och utgifter. I dokumenten från 1931 

står 1930-års budget inom jordbruk och trädgårdsverksamhet samt hur mycket pengar som 

arbetet drog in.  

 

Arkivförvaltare: Överläkare, Mariebergs sjukhus F1bb:301 och Fibb:297 
Förvaltade institution: Landstingsarkivet Värmlands län 

Överläkarens journaler över kvinnliga patienter vid Mariebergs sjukhus födda år 1910 

(F1bb:297) och 1915 (F1bb:301). I dessa kvinnors journaler fanns en kort sammanfattning om 

deras liv innan de blev intagna på Mariebergs sjukhus, samt anledningen till varför de blev 

intagna och på vems ansökan. I journalerna fanns även beskrivningar om deras liv på 

sjukhuset, när de var lugna, när de arbetade eller när de blev våldsamma och oroliga. Däremot 

är journalerna dåliga att beskriva i detalj vad som sker i patienternas liv. Det kan gå veckor 

eller månader mellan anteckningarna i patienterna journaler. Det står ”medicin”, men inte 

vilken medicin det avser, men de beskrevs vilka olika behandlingar som patienterna utsattes 

för. Journalerna var skrivna för att nya läkare skulle kunna veta hur patienten hade behandlats 

tidigare samt vad patienten led utav och om man sett någon förbättring. I journalerna fanns 

även eventuella polisutredningar, tillkännagivanden för olika operationer och patienternas 

egen korrespondens.  

 

Arkivförvaltare: Överläkare, Mariebergs sjukhus F1ba:249 och F1ba:286 
Förvaltade institution: Landstingsarkivet Värmlands län  

																																																								
27	https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/tuberkulos-tbc/ 
Hämtad 13/12–2017	
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Överläkarens journaler över de manliga patienterna vid Mariebergs sjukhus födda år 1910 

(F1ba:249) och 1915 (F1ba:289). I journalerna för de manliga patienterna kan man hitta 

samma material som för de kvinnliga. En kort levandsberättelse fram till att de blir intagna på 

Mariebergs sjukhus, samt en kort sammanfattning varför de kom dit och vem som ansökt om 

att de skall bli inlagda och eventuella tillkännagivanden till operationer eller polisutredningar 

som patienterna har varit centralfigurer för.  

 

Den data som har samlats in genom materialet är har varit kritisk för att kunna bygga den bild 

av mentalsjukvården, både när det kom till patienternas journaler, men också 

sjukhusintendentens och sjukhuschefens material. Sjukhusintendenten och sjukhuschefens 

material är valt på grund av dess viktiga tillgång till att se det rent administrativa kring 

sjukhuset och skapa sig en uppfattning om dess uppbyggnad och resursfördelning. 

Patienternas journaler som uppsatsen bygger på ger oss en ovärderlig inblick i patienternas liv 

och behandlingar. Utan patienternas journaler skulle denna undersökning inte vara möjlig. Vi 

skulle fortfarande kunna se sjukhusets resursfördelning och avdelningar på papper, men inte 

ha någon egentlig djupare inblick i verksamheten. Däremot skulle undersökningen kunna stå 

på egna ben om uppsatsen valde att plocka bort sjukhusintendentens och sjukhuschefens 

bidragande material då Eva Andersson, Bengt Sjöström och Gunnar Lundqvist beskriver de 

administrativa verksamheterna som bedrev på olika sjukhus i Sverige som var inriktade på 

mentalvård.  

 

 

1.8 Begrepp 
Sjukhus = benämningen sjukhus syftar även på sinnessjukhus. Mariebergs sjukhus hade även 

sjukvård för icke mentalt sjuka patienter, men i mindre utsträckning. Till exempel bedrev 

överläkaren en egen klinik en dag i veckan. Det fanns även tillgång till en tandläkare som stod 

till förfogande för medborgarna i Kristinehamn.  

 

Hospital = Hospital var en medeltida benämning på sjukhus som var belagda utanför 

samhället och var inriktade på spetälska. Hospitalen bedrevs även under 1800 och 1900-talet, 

men de var mer inriktade på mentalt sjuka, gamla och fattiga personer. Hospitalen skulle 

under 1900-talets första årtionden komma att byta namn till sjukhus i folkmun. 
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Drevplockning = var ett arbete som gick ut på att man skulle riva sönder trasor som sedan 

kunde användas inom vävningen. 

 

Snaskig = ovårdad. När patienterna inte kunde äta med vett och etikett utan bara lät saliven 

rinna från deras mun.  
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2. Undersökningsdel 
	
2.1 Bakgrund  
Sverige fick en stor befolkningsökning under 1800- och 1900-talet från att år 1840 ha en 

befolkning på ca 3,1 miljoner till att 1950 ha ca 7,0 miljoner. Denna befolkningsökning 

avspeglades även inom mentalsjukvården. År 1840 fanns det 1016 patienter intagna på 

mentalsjukhus eller 32,4 av 100 000 medborgare och 1950 fanns det 32 821 eller 466,1 av 

100 000 medborgare.28 Detta medförde en enorm expansion inom mentalsjukvården för att 

kunna tackla den växande befolkningen. Under 1800-talet bestämde regeringen att man skulle 

börja ändra på hur de lokala hospitalen var upplagda. Innan 1823 hade hospitalen varit 

sjukhus för de som inte kunde ta hand om sig själva, till exempel psykiskt sjuka, fysiskt sjuka, 

gamla människor samt de fattiga eller personer som staten ansåg obotliga eller smittosamma.  

 

Under 1820-talet började det komma in rapporter om att situationen på hospitalen var under 

all kritik. 1823 tillämpade den svenska regeringen en ny ordning om att man skulle börja 

lägga mer resurser på att hjälpa de psykiskt sjuka. Detta skulle man uppnå genom att göra 

hospitalen till vad vi idag kallar sinnessjukhus.29 Detta genomfördes genom att det att bygga 

nio stycken centralhospital som var betydligt större än de lokala hospitalen som fanns ute i 

landet. Tanken var att de orter som inte hade tillgång till ett centralhospital skulle få hjälp av 

mindre lokala hospital och lasarett. De mindre hospitalen och lasaretten skulle även hjälpa till 

att ge vårdplatser till patienter som väntade på en plats till centralhospitalen. Denna 

ommöblering av hospitalen skulle vara mer ekonomisk för vården och för samhället då man 

försökte få patienterna att bli en tillgång till samhället och inte en ekonomisk belastning.30 

 
Mellan 1920 och 1950-talet hade Mariebergs sjukhus ett brett utbud av sysselsättningar och 

arbetsterapier som patienterna kunde sysselsättas med. De oroligare patienterna på 

Mariebergs sjukhus hade möjlighet att under uppsikt av en arbetsföreståndare antingen 

bedriva drevplockning, vävning, sömnad eller arbeta med diverse utomhusarbeten. Sjukhuset 

behöll den slöjd som de patienterna tillverkade för att få det trevligare på sjukhuset. Det fanns 

																																																								
28	Sjöström, Bengt (1992). Kliniken tar över dårskapen: om den moderna svenska psykiatrins framväxt. Diss. 
Lund : Univ. s.13	
29	Andersson, Eva (red.) (2007). Sinnessjuk i folkhemmet vård, arbete och dagligt liv vid S:t Lars sjukhus i 
Lund 1938–1958. Enskede: TPB s.15–18 
30	Sjöström, Bengt (1992). Kliniken tar över dårskapen: om den moderna svenska psykiatrins framväxt. Diss. 
Lund: Univ. S.13–20 & 126	
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mer för de mer ordningsamma patienterna att ägna sig åt. På sjukhusområdet fanns det 

jordbruk och trädgårdsarbete men också skrädderi, skomakeri, bokbinderi, centralkök och 

centraltvätt. Det bedrevs även tillverkning av portföljer och madrasser. Under 1947 noterades 

det att på Mariebergs sjukhus arbetade 70,4 % av de manliga patienterna och 54,4 % av de 

kvinnliga.31 

 

Under 1900-talets första hälft hände det att sjukhusen mer eller mindre glömde bort att 

arbetsterapin skulle bedrivas som terapiverksamhet. Arbetsterapin blev mer inriktad på att ge 

ekonomisk vinning för sjukhuset. I Mariebergs sjukhus årsredovisning nämns det till exempel 

hur sjukhusledning såg att produktionen av band var nära att gå i överproduktion 1932 och att 

sjukhusledningen då valde att de patienter som tillverkade band istället skulle börja tillverka 

gasbindor. Gasbindorna användes flitigt av sjukhuset. Det som tabellen visar är hur mycket 

pengar som arbetsterapin fick inom trädgård och jordbruksarbetet. Till exempel 1931 köpte 

Mariebergs sjukhus in foder till boskapsdjur inom jordbruket för 10,000 kr och även hur 

mycket de gick med vinst samma år.32  

 
Tabell 1 resursfördelning och vinst inom arbetsterapin 

Statistik är skapad av material från sjukhusintendentens arkiv på Mariebergs sjukhus 

Bengt Sjöström nämner även avdelningssystemet och hur det användes på sinnessjukhusen. 

Dessa tillämpades även på Mariebergs sinnessjukhus där de var uppbyggda så att ju högre upp 

																																																								
31	Lundquist, Gunnar A. R. & Agerberg, John (red.) (1949). Modern svensk sinnessjukvård: den psykiska 
sjukvården i Sverige förr och nu. Stockholm: Modern litteratur s.315	
32	Sjukhusintendenten Mariebergs sjukhus årsberättelser G3a:1 
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i systemet en patient kom desto minde frihet fick de. Avdelningarna gav även vissa privilegier 

som frigång inom sjukhusets område, och olika sysslor som patienterna kunde arbeta med 

under sin tid på sjukhuset.33  

Följande är taget direkt från patienternas journaler: 

Avdelning I: öppen avdelning ingen övervakning  

Avdelning II: halv lugn med övervakning  

Avdelning IV: uppåtgående lugn med övervakning  

Avdelning VIII: halv orolig med övervakning 

Avdelning XI: somatisk psykisksjuka med övervakning  

Avdelning XII: oroliga med övervakning  

 
2.2 Undersökning  
De tio individer som underökningen har följt fick under sin tid på Mariebergs sjukhus bedriva 

olika sorters arbete. Läkarna hade genom deras egna bedömningar, och vad som visades i 

patienternas journaler, placerat de patienter som var farliga eller allmänt jobbiga, störande och 

ifrågasättande på de mer enformiga och kontrollerande arbetsuppgifterna, till exempel att 

väva eller sy. Vid Mariebergs sjukhus fanns det under 1930 – 1950-talet ett stort antal 

uppgifter som patienterna kunde arbeta med, många av dem var direkt vinstgivande för 

sjukhuset vilket lyfts fram i undersökningen.34 

 

Under 1900-talets första hälft visste inte läkarna hur man skulle bota mentalt sjuka personer. 

Läkarna testade sig fram med olika metoder som till exempel lobotomering, insulinkoma, 

cardiazolbehandling, elchocksterapi och arbetsterapi. Det var främst dessa behandlingar som 

undersökningen kom i kontakt med. Genom terapi skulle läkarna få patienterna friska igen 

och få dem att börja arbeta i samhället. Arbetsterapin skulle under årens gång komma att 

förändras. Under 1920-talet, alltså precis innan den här undersökningens period, tillverkade 

många patienter portföljer som sjukhuset sen kunde sälja, för att bara nämna ett exempel. 

Genom att studera Mariebergs sjukhus årsböcker och den ekonomiska planen för trädgård och 

jordbruk under 1930–1950, kan man se att sjukhuset gick med stor vinst mellan dessa år (se 

tabellen på sida 20).35  
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Patienternas namn är fiktiva för att skydda deras identitet och att inte strida emot 

sekretesslagen. De kvinnliga patienternas fiktiva namn är: Maria, Sara, Lotta, Anna och Isa. 

De manliga patienternas fiktiva namn är: Peter, Mats, Stig, Ulf och Lars. De är indelade i två 

grupper en kvinnlig och en manlig samt att de inte börjar med samma bokstäver inom 

gruppen. Däremot kommer undersökningen hålla sig till överläkarnas riktiga namn i den mån 

som de nämns i journalerna. Detta på grund av de var offentliga personer och på så sätt inte 

skyddas av sekretesslagen. Valet av fem män och fem kvinnor är på grund av att 

undersökningen skulle ha större bredd när det kom till patienternas tidigare erfarenheter. 

 

2.3 Kvinnliga patienter 

De kvinnliga patienterna som den här undersökningen valt att ta upp har alla på något sätt 

kommit i kontakt med arbetsterapin som bedrevs på Mariebergs sjukhus under den aktuella 

perioden. Fyra av de kvinnor som den här undersökningen berör bodde vid intagningen i 

Värmland och en kom ifrån Västmanland. Utbildningsnivån bland dessa kvinnor var att 

samtliga hade gått folkskolans samtliga klasser samt att de alla förutom en var konfirmerade, 

detta framgår genom deras journaler. I journalerna framgår även deras yrken, och bland dessa 

kvinnor fanns det: En hemmafru, två hemmadöttrar, ett hembiträde och en skogsarbetare eller 

snarare att mannen var skogsarbetare. I tre av dessa kvinnors journaler kan man även se 

utdrag ur en sjukkalender som visar en viss månads dagar och följer dagarna timma för 

timma. Genom den kalendern kan man även se när de sov, arbetade, grälade, eller fick 

medicin bara för att nämna några exempel.36 

 

2.3.1 Maria  

Den första kvinnan som undersökningen tar upp var en hemmafru som under året 1942 

började känna sig konstig, och som helt plötsligt kunde bli väldigt aggressiv. Hennes 

förhållande med mannen var inte det bästa då han var beroende av sprit, vilket framgår i 

hennes journal. Hon lades in på Mariebergs sjukhus för sin oro och rädsla för de som förföljde 

henne. Vilket enligt hennes journaler bara var hallucinationer. Maria kom att bli inlagd på 

makens begäran den 29 september 1943. Under sin vistelse på Mariebergs sjukhus krävde 

Maria konstant att hon skulle få åka hem, vilket hon inte fick då hon var orolig och kunde 
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stundtals prata med rösterna i sitt huvud.37 I början av hennes vistelse på Mariebergs sjukhus 

var hon rädd att bli förgiftad av maten som hon fick av personalen. Hon hävdade att hon blev 

misshandlad och att personalen även nöp henne samt att hon inte alls var sjuk, utan att allt 

bara var ett missförstånd. På grund av hennes oro kom hon att läggas in på avdelning XII. 

 

Hon skulle komma att under 1943 främst växla mellan avdelning VIII och XII där de mest 

besvärliga patienterna bodde. De patienter som var inlagda på de ovanstående avdelningarna 

fick ingen egen fritid, de hade inte heller rätt till ensamma promenader. Dock stundtals skulle 

hon komma att flyttas ner i systemet till de mer öppna avdelningarna som avdelning IV, III 

och II. Dessa avdelningar var mer öppna och gav mer personlig frihet samt även möjlighet att 

få jobba utomhus till exempel i trädgården eller inomhus i centralköket. På grund av Marias 

oro kom hon dock att inte få bedriva något större arbete på Mariebergs sjukhus. Efter att 

Maria varit på Mariebergs sjukhus i 13 månader påbörjades en för tiden ny metod, 

elchocksterapi, som kom att hålla på i två veckor varpå behandlingen fick avbrytas då Maria 

fick tätare oros attacker.38 

 

Så fortsätter Marias liv på Mariebergs sjukhus, hon sökte samtal med överläkare Bergman och 

Westerlind för att konstant försöka diskutera möjligheten till att få komma hem. Efter många 

samtal var patienten mycket hjälpsam och positiv trots att hon fått besked om att det för 

tillfället inte fanns någon möjlighet till hemgång om inte anhöriga skulle höra av sig och 

kräva detta. Maria började efter dessa samtal även ta sina mediciner vilket möjliggjorde att 

hon flyttades ner till de mer öppna avdelningarna och även fick bedriva arbetsterapi i form av 

vävning i vävsalen. Under slutet av 1944 blev hon efter alla sina krav beviljad hemgång på 

prov.39 

 

I februari 1945 blev hon åter inlagd till Mariebergs sjukhus på makens begäran. Hon hävdade 

att hon bara skulle prata lite med doktorn, inte bli inlagd och att det återigen bara var ett 

misstag. Efter inskrivningen blev Maria mycket besvärlig och vägrade att samtala och 

samarbeta med läkarna och flyttades återigen in på de mer slutna avdelningarna. Hon fick 

förtroende att bedriva verksamhet i vävsalen och i sysalen där hon under 1945 bedrev sin 
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arbetsterapi. Under 1946 var hennes beteende likadant, hon hade dock slutat arbeta då hon 

inte tyckte att hon fick tillräckligt betalt för sitt arbete, hon klagade dagligen och krävde att 

hon skulle få åka hem och att hon var frisk. Hon hävdade att hon var frisk när hon kom till 

Mariebergs sjukhus och att hon under sin tid på sjukhuset hade blivit förgiftad av maten som 

hon fick av personalen.  

 

I hennes journal kan man se ett schema över hennes dagar i juni 1947, där visades det bland 

annat hur hon från att hon vaknade till att hon somnade på kvällen jobbade och grälade. Där 

kan man se att Maria jobbade ca fyra timmar per dag mellan den 11 - 16 juni. (se sida 47) Ett 

arbete som enligt hennes journal bedrevs i sysalarna med att sy. Under åren 1947 till 1950 

försökte Maria flertalet gånger att ta sig ifrån sjukhuset med list. Hon förfalskade brev som 

hon hävdade kom från hennes föräldrar eller andra släktingar, som krävde att hon skulle 

komma hem. Maria blev kvar på Mariebergs sjukhus fram till 1948 då hon på nytt fick 

komma hem på prov och togs då omhand av fadern, men när hon skulle få besök av läkare 

under 1949 för att se hur hon mådde vägrade hon att släppa in dem och fadern gick inte att 

finna. Maria blev dock kvar i hemmet och togs inte omhand av Mariebergs sjukhus. Här slutar 

undersökningen att följa Maria då tiden inte längre är relevant för resultatet.40 

 

2.3.2 Sara 

Den andra kvinnliga patienten som undersökningen lagt fokus kring var ”fru till en 

skogsarbetare” som hon benämns i journalen. Möjligt är att hon kan ha hjälpt sin make i 

skogen med vissa sysslor. Hon var mamma till fyra stycken barn där den minsta var en månad 

gammal. Efter förlossningen av det sista barnet hade Sara börjat må dåligt och blivit mer och 

mer orolig i sinnet. Hon hade inför sin make sagt att hon funderade på att ta sitt liv, samt att 

hon inte längre kunde sova. Efter detta började hon även få hallucinationer om djävulen och 

om världens undergång. Mannen valde då att ta kontakt med läkare på Mariebergs sjukhus 

som kom till hemmet den 10 oktober 1946. Där samtalade hon med läkaren som ställde frågor 

om hur Sara mådde, varpå hon gick fram till läkaren och sa att läkaren var saten själv och att 

hon alltid hade varit hans tjänare.41 
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Efter mötet i hemmet blev hon intagen på Mariebergs sjukhus och placerad på avdelning VIII. 

Under sin första tid på Mariebergs sjukhus kom hon att tillbringa mycket av sin tid på 

avdelning VIII och sattes på en insulinbehandling som inte gav önskvärda resultat. Sara var 

fortfarande orolig. Hon påbörjade en elchockbehandling i december 1946. Under samma tid 

pratade Sara öppet om att hon ville ta livet av sig. Efter elchockbehandlingen blev Sara även 

steriliserad i Kristinehamn. Enligt journalen var det utan hennes eget medgivande eller 

vetskap. Maken hade skrivit på och givit sitt medgivande till ingreppet.42  

 

Efter elchocksterapin och steriliseringen fick Sara möjlighet till hemgång på prov. När 

läkarna kontaktade paret för att kontrollera att allt var som det skulle svarade maken att Sara 

borde få komma tillbaka till Mariebergs sjukhus. Han förklarade att Sara under tiden hemma 

blivit tillbakadragen och orolig. Den 3 mars 1947 blev hon återkallad till Mariebergs sjukhus 

på inrådan från maken. Under 1947 flyttades hon mellan de olika avdelningarna främst då 

avdelning IV, VIII och XII. Elchocksterapin fortsatte under 1947 och hon började att arbeta i 

vävsalen i slutet av 1947. 

 

I mars 1948 fick Sara ett nytt försök till hemgång. Återigen när läkarna kom och frågade hur 

allt stod till i Saras liv svarade hon att allt var bra och att hon mådde mycket bättre. När 

läkaren senare lämnade parets hem cyklande maken ikapp dem och berättade hur det 

egentligen låg till. Maken berättade att Sara mestadels var för sig själv och att maken sov på 

soffan i köket då Sara blev våldsam i hans närvaro. Maken hade flyttat alla barn förutom den 

äldsta till en annan familj när modern var hemma på grund av hennes oroliga och spontana 

utbrott. Den 1 juli 1948 blev Sara återigen inskriven på Mariebergs sjukhus där hon senare 

under samma år skulle komma att lobotomeras. Det går att läsa i journalen att operationen 

blev lyckad och att patienten nu hade en mental ålder av 16,1 år. Hon var 33 fysiska år. Efter 

operationen blev Sara hemflyttad och stannade hemma i makens vård.43 

 

2.3.3 Lotta 

Den tredje patienten som undersökning kommer att fokusera på var en hemmadotter som 

arbetade på sina föräldrars gård med jordbruk. Hon berättade att under 1935 hade hon blivit 

deprimerad och även slö och orkeslös. Hon blev intagen på Mariebergs sinnessjukhus den 16 
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januari 1943. I journalen kan man läsa att hon hade samma symtom i januari 1943 som 1935. 

På frågor om det rådande kriget i Europa svarade hon att hon inte brydde sig. Hon sa även att 

hon inte var schizofren. Det var bara så att hon inte längre ville leva och bad att läkaren skulle 

hjälpa henne avsluta sitt liv. Under sin första månad på Mariebergs sjukhus var Lotta väldigt 

deprimerad och hon grät varje kväll och vädjade att få komma hem igen. Hon sade även att 

hon inte längre ville ta sitt liv.44 

 

Under samtal med överläkaren i februari 1943 märktes det att patienten inte kunde sitta still, 

hon vankade av och an, hon visste inte heller grunden till hennes oro. Under samtalen nämnde 

hon att hon såg framåt och ville bli frisk så hon skulle få komma hem och menade att hon inte 

behövde vara kvar då det värsta var över. Lotta menade att hon kunde klara sig själv, bara hon 

fick medicin med sig hem. Överläkaren gav henne chansen till hemgång i slutet av februari 

1943. I april 1944 kom Lotta tillbaka till Mariebergs sjukhus av egen önskan då både fadern 

och en bror begärt det av henne. Hon hade återigen blivit deprimerad och ville ta sitt liv. Hon 

fick elchockbehandling som hon själv valde att avbryta efter tio behandlingar. Hon påstod att 

hon mådde mycket bättre och att hon hade elchocksterapin att tacka för det. 

 

Lotta visade förbättringar efter elchocksterapin och erbjöds jobb i centralköket, men blev 

skrämd av de stora maskinerna som fanns där. Hon fick istället arbeta i trädgården och blev 

efter några dagar hemskickad på prov av överläkaren. Under sin vistelse i hemmet märkte 

modern att Lotta var folkskygg och att hon gömde sig. Det gick inte att ge henne något arbete 

då hon mestadels låg i sin säng och sa att hon ville dö. Hon blev intagen igen bara två 

månader efter att hon varit hemma på prov. När hon efter intagningen träffade överläkaren sa 

Lotta att hon mådde bra men ville ha lite medicin så att hon kunde åka hem sen. Hon medgav 

att hon under sin vistelse i hemmet hade legat mycket till sängs och erkände att hon hade 

stigit upp vid tio, elva tiden, men försvarade sig med att hon inte visste när man vanligtvis 

gick upp om dagarna.  

 

Resten av 1944 bedrev hon genom att arbeta i vävsalen och hjälpte till med sysslor på 

avdelningen. Hon bad konstant om att få åka hem till föräldrarna vilket skedde i mars 1945 på 

faders uttryckliga önskan. Efter det kom Lotta inte tillbaka till Mariebergs sjukhus utan 

stannade i föräldrarnas vård. Modern påpekade dock i samtal med läkaren att dottern inte var 
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frisk och att hon egentligen skulle behöva vård på Mariebergs sjukhus, men Lotta kom inte 

tillbaka. Av vilken anledning framgår inte i Lottas journal.45   

 

2.3.4 Anna 

Den fjärde patienten som den här undersökningen fokuserat på var också en hemmadotter 

som under sina tonår drabbades av sömnsjuka vilket gjorde att hon var vaken i fyra dagar i 

sträck för att sedan sova i fjorton dagar. Sjukdomen resulterade i att hon fick långsamma 

rörelser och allmänt långsam motorik. Anna bodde kvar hos sina föräldrar fram till dess att 

hon var 19 år och flyttades då till ett ålderdomshem där hon vårdades för effekterna av 

sömnsjukan. Under sin vistelse på ålderdomshemmet fick hon orosattacker och kunde mitt 

under natten ställa sig upp och skrika till sina medpatienters missbehag vilket gjorde att hon 

skickades hem till föräldrarna igen. 46 

 

Under sin vistelse i hemmet kom hon med en eller två dagas mellanrum få vredesutbrott då 

hon svor och slogs. Hon ska vid ett tillfälle ha slagit sin far som var gammal och svag. Hon 

flyttades då till Mariebergs sjukhus där hon lades in på avdelning III. Under 1943–1946 

flyttades hon runt på sjukhuset beroende på hennes beteende. Hon fick tillåtelse att ta två 

timmars promenader tillsammans med en personal, men det tillfället utnyttjade hon sällan då 

hon menade att hon hade så ont i benen. De nattliga vredesutbrotten som hon upplevde på 

ålderdomshemmet hade återkommit och hon var motsträvig mot personalen och sina 

medpatienter, vilket gjorde att hon flyttades högre upp i avdelningssystemet, till avdelning 

VIII och XII.47 

 

Under kortare perioder kom hon i kontakt med arbetsterapin, hon kunde egentligen inte 

bedriva något arbete beroende på hennes långsamma rörelser. Hon jobbade främst i vävsalen, 

men kunde ibland vara tvungen att plockas bort därifrån då hon fick vredesutbrott och störde 

de andra i terapin och även personalen. 1949 tog hon promenader med andra patienter, och 

var slö och osnygg som det står i hennes journal. Hon flyttades mellan avdelning II och VIII 

på grund av hennes häftiga vredesutbrott. Hon trodde sig även vara döende och hade 

konstanta smärtor i benen, behövde stundtals lyftas av personalen för att kunna ta sig mellan 

																																																								
45	Överläkare, Mariebergs sjukhus F1bb:301	
46	Överläkare, Mariebergs sjukhus F1bb:297	
47	Överläkare, Mariebergs sjukhus F1bb:297	



	 28	

avdelningarna. Anna blev kvar på Mariebergs sjukhus fram till 1964 men undersökningen 

släpper henne den 28 december 1950. Det sista som skrevs i hennes journal i december 1950 

var att hennes tillstånd fortfarande inte hade förbättrats.48   

 

2.3.5 Isa  

Den sista av de fem kvinnor som undersökningen har följt var en kvinna från Västmanland 

som arbetade som hembiträde. Hon blev inlagd på Mariebergs sjukhus på egen begäran i april 

1936. Hon hade sinnessjukdom i familjen då en broder till Isa var inlagd sedan 1931 på 

sinnessjukhus. Samtalen med överläkaren gav inget bra resultat då Isa inte svarade eller gav 

något intryck av att vilja svara, hon kunde ge något ynka ja eller nej som svar på frågor men 

gjorde det då med en viskande röst. Under sina första dagar på Mariebergs sjukhus arbetade 

hon inte utan var bara för sig själv. På frågor om hon visste var hon var så svarade hon att hon 

var på sinnessjukhus men visste inte var det låg eller vad det hette. Hon fortsatte att inte göra 

något om dagarna fram tills en dag i augusti 1936 då hon under en promenad försökte rymma, 

men blev stoppad av personalen. På frågor varför hon försökt att rymma svarade hon att hon 

tyckte det var roligt samt att hon inte ville leva längre.  

 

Hon ville inte arbeta vidare med de virkningsarbeten som hon hade bedrivit under en kortare 

tid, hon ville inte heller vara kvar på Marieberg sjukhus, hon såg ingen mening med att gå 

omkring på sjukhuset tre år för att sedan bli utskriven och ändå må dåligt. Efter detta blev hon 

ännu mer ovillig att samarbeta med vårdpersonalen. Hon blev motsträvig, började väsnas och 

störa de andra på avdelningen. 1937 betedde hon sig likadant. Hon saknade viljan att bli frisk 

och avled i TBC den 29 april 1938.  

 

2.4 Manliga patienter  

Till skillnad från de kvinnliga patienterna som inte hade något yrke mer än de erfarenheter 

som de fick i hemmet hade samtliga manliga patienter i den här undersökningen ett jobb som 

på något vis kunde vara till fördel för sjukhuset. Av de män som undersökningen valt att 

fokusera på har vi skomakare, krutbruksarbetare, skogsarbetare, diversearbetare, 

fabriksarbetare och jordbruksarbetare. Samtliga av undersökningens manliga patienter hade 

gått i folkskolans samtliga klasser och fyra utav fem var konfirmerade. Schizofreni hade 

diagnostiserats på samtliga av de manliga patienterna som undersökningen valt att ta upp. 
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Fyra stycken av de manliga patienterna var vid inskrivningen till Mariebergs sjukhus ogifta. 

De manliga patienterna som undersökningen valt att ta upp hade sina hemorter i Värmlands 

län och Örebros län.49 

 

2.4.1 Peter   

Den första manliga patienten som undersökningen valt att ta upp var en krutbruksarbetare från 

ett större vapentillverkningsföretag i Örebro län. Peter hade valt att avsluta sin anställning på 

företaget för att han inte trivdes på jobbet och samtidigt ville se sig om i Sverige. På grund av 

sin uppsägning blev han även utslängd från sin lägenhet. Han valde då att åka till Jönköping 

där han hyrde ett rum under några veckor. Han tog även sin tillflykt till Malmö för att söka 

arbete under en kortare tid. Under sin vistelse i Jönköping och Malmö kom han att åka fast för 

flertalet cykelstölder. På grund av cykelstölderna sattes han på Malmö centralfängelse och 

fick där träffa en läkare som gav honom diagnosen Schizofreni. Han blev placerad på 

fängelsets avdelning för psykisk sjuka, detta var i början av 1943. Under sin vistelse i 

fängelset tog läkarna i Malmö kontakt med läkarna i Kristinehamn, om möjligheten att flytta 

Peter till Mariebergs sjukhus då det var närmare Peters hemort.50 

 

Den 4 februari 1942 blev Peter intagen på Mariebergs sjukhus. När Peter skrevs in på 

Mariebergs sjukhus kom han direkt i kontakt med överläkaren för ett samtal. Där noterade 

överläkaren att Peter kände sig tvingad att blotta sig inför honom samt att han log med ett 

tomt leende och försökte bortförklara sina symtom. Han erkände att han led av epileptiska 

anfall och att han hade lätt att svimma men att han inte var sjuk i den meningen att han 

behövde vara på sinnessjukhus. Under februari var Peter mycket missnöjd med sin vistelse på 

sjukhuset och han ville därifrån. Han började med arbetsterapi den 24 februari och fick syssla 

med bokbinderi. Under sin arbetsterapi började Peter att bete sig bättre emot personalen, han 

jobbade i bokbinderiet med lyckat resultat och fick även följa med till festsalen på 

sjukhuset.51 

 

I mars 1942 hade Peter ett samtal med överinspektören på Mariebergs sjukhus. Peter erkände 

att han hade stulit cyklarna i Jönköping inför överinspektören men hävdade att han bara tog 
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upp onödig plats på sjukhuset då han inte var sjuk bortsätt från sina epileptiska anfall och 

svimningsattacker. Under mars 1942 var även bokbinderiet stängt på grund av personalbrist. 

Peter hänvisades att bedriva diverse sysslor på den avdelning han bodde på vilket han 

vägrade. I april fortsatte Peter att vägra arbeta om han inte fick ordentligt betalt, men i maj 

började han ändå arbeta utomhus på vedgården, men det dröjde inte länge innan han 

arbetsvägrade igen då han tyckte att hans arbetskamrater var ”tattaraktiga”. 52  

 

Under sommaren 1942 saknade Peter fortfarande insikt i att han var sjuk. Peter började hota 

med att han tänkte rymma och att han slagits förut och kunde göra det igen. Peter slutade även 

ta sin medicin vilket resulterade i fler epileptiska anfall. Under 1943 fortsatte hans negativa 

inställning till den vård han fick, han slutade äta och han flyttades runt i avdelningssystemet 

på grund av sin negativitet. Peters envishet visade sig under 1943 då han ibland inte bara 

vägrade äta utan han vägrade även ta på sig kläder, sysselsätta sig med något och han 

saboterade även personalens arbete i den mån han kunde. I september 1943 började dock 

personalen se en förbättring, Peter började äta igen och han började även få lite 

sjukdomsinsikt i och med det bad Peter ofta överläkaren om frigång, vilket han fick beviljat i 

januari 1944. Han beviljades frigång inom sjukhusets område.53 

 

Under första halvåret 1944 började Peter arbeta på egen begäran på vedgården och senare 

även i centralköket. Han fick även dagspermissioner som han använde genom att åka in till 

Kristinehamn. Under samtal med överläkaren hävdade Peter att alla kriminella beteenden som 

han åkt fast för i början egentligen inte var hans fel utan att det var flertalet andra faktorer 

som var orsaken, en orsak var en arbetsplatsolycka som skedde 1940 då han var med om en 

explosion. Samt att han sa upp sig från sin anställning som krutbruksarbetare på grund av att 

han inte hade betalat skatt på flera år och var rädd att åka fast. Under resterade månader av 

1944 skötte han sin vistelse helt klanderfritt, han jobbade på i centralköket och hade även 

släppt sin envishet och egendomliga beteende. Några epileptiska anfall förekom inte under 

1944. Han blev utskriven på försök i december och vistades hos sin svåger som drev en 

byggfirma i Säffle.55 Peter skötte sin försöksutskrivning felfritt och förblev utskriven. Han 
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kom efter sin tid hos svågern i Säffle att söka sig ner till Göteborg för att arbeta på varvet och 

därmed försvinner hans relevans i undersökningen.56 

 

2.4.2 Mats   

Den andra manliga patienten som undersökningen har valt att ta upp var en före detta 

diversearbetare från Örebro län som under sin ungdom klarat av folkskolan men inte 

konfirmerats. Mats hade mellan 1929–1933 vårdats på sanatorium för TBC och efter sin 

vistelse där känt sig nedstämd. Efter ett självmordsförsök tvångsinskrevs Mats in på Rällså 

sinnessjukhus varpå han sedan flyttades till Mariebergs sjukhus i oktober 1935. Han kom 

dock att skrivas ut ganska omgående då han börjat känna sig bättre. 1938 skulle dock hans 

mentala hälsa att försämras och han drog ut på luffen där han blev tagen av polis och intagen 

på Rällså sinnessjukhus igen som låg nära Mats hemort. Under 1943 flyttades han till 

Mariebergs sjukhus ännu en gång.57 

 

När Mats kom till Mariebergs sjukhus var han lugn och foglig, han visste varför han var där 

och pratade lugnt och orienterat med överläkare Wennerholm. Under samtalen kom det fram 

att han hade jobbat inom skogs- och jordbruk, att han sedan 1938 känt sig konstig och började 

då att gå på luffen till Ludvika som ligger i Dalarna. Under sin tid på luffen hade han blivit 

omhändertagen av polis och placerats på Rällså sinnessjukhus. Mats erkände att han under sin 

vistelse på Rällså sinnessjukhus blev rejält osnygg och att han ätit sin egen avföring och 

druckit sin urin. Under sin vistelse på Rällså sinnessjukhus hörde han även röster vilka han 

inte kände igen. Under samtalet fick Mats frågan om varför han inte hade försökt hålla sig 

snygg och proper varpå Mats svarade ”varför offra smör genom att slänga det i slasken”.58 

 

Efter samtalet med Dr. Wennerholm lades Mats in på avdelning IV, han betedde sig hövligt 

och var väl orienterad i vart han var och varför han var där. Under 1943 kom hans mentala 

hälsa att försämras, Mats började bli motsträvig och snaskig. Han skulle vid sina ronder alltid 

tränga sig bland läkarna för att hälsa på alla, samt försökte ta sig igenom alla dörrar som 

öppnades på avdelningen. Han flyttades då till avdelning VIII på grund av sin oro. Mats hade 

även börjat med att gräva i klosetterna och var fortande osnygg och snaskig. Han ville även 
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styra och ställa på avdelningen och han lade sig i allt som skedde omkring honom. I maj 1944 

började Mats bli lugnare och hans fick i uppgift att arbeta med drevplockning som en del i sin 

arbetsterapi.59  

 

Mats fortsatte att utvecklas på sjukhuset. I december 1944 var han väl orienterad i tid och 

rum, samt väldigt hjälpsam med de olika sysslor som skulle skötas på avdelningen. Efter 

denna relativt stora utveckling för Mats började han att sakta försämras igen. I januari 1945 

märkte läkarna att han var mer slö och motvillig i att hjälpa till med diverse sysslor. Han 

fortsatte så under hela 1945. Under 1946 stod han ofta vid fönstren och var totalt frånvarande. 

Han hade dock börjat bedriva handhjälpliga sysslor på avdelningen, men var dålig i både 

orientering och i minnet. Mats uppfattades av personalen som splittrad. Under 1947 började 

Mats bli allt mer orolig och aggressiv mot sina medpatienter vilket gjorde att han flyttades till 

avdelning XII. Under 1948–1950 fortsatte Mats att vara orolig och aggressiv, hans 

sysselsattes med att knyta efsingar vilken var en form av vävning, detta dock med dåliga 

resultat.60 

 

2.4.3 Stig  

Den tredje manliga patienten som undersökningen valt att fokusera på var en 

jordbruksarbetare som under sin ungdom genomförde folkskolans samtliga klasser och 

konfirmerades vid 13 års ålder. Under sin ungdom hjälpte han även sin mor med ett litet 

jordbruk som modern ägde. Hans sinnessjukdom började enligt Stig en natt 1930 då han 

lyssnade på radio och helt plötsligt började känna sig ängslig och ropade efter sin mamma och 

påstod sig känna att han höll på att dö. Efter det började han må dåligt och blev allmänt slö 

och sängliggande. Han kände sig förlamad i benen under en period 1931–1934 och var 

tvungen att använda kryckor. Diagnostiserades med nervsjuka och blev inlagd på Filipstads 

lasarett.61 

 

De sista månaderna innan han blev intagen på Mariebergs sjukhus skall han ha blivit allt mer 

sluten och inbunden. Han blev rädd att han var kommunist och att det i så fall skulle vara en 

stor synd, då kommunister inte trodde på Gud. Modern flyttade från sin gård till en lägenhet, 
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men Stig vågade inte flytta med modern. Stig påstod sig ha betett sig illa mot en person som 

hade dött i den lägenheten tidigare. Stig hyrde en gammal utdömd lägenhet utanför staden 

istället och bedrev lite skogsarbete, varpå grannarna hade påpekat att han beteende sig 

underligt. Den 14 januari 1938 skall Stig ha sprungit från sin lägenhet till moderns lägenhet 

barfota för att sedan stanna där. Efter det fick Stig besök av läkare från vården som frågade 

hur han mådde varpå han svarade ”att det var lite tufft nu” och att han grubblade över att han 

inte kunde få något jobb. Han erkände också att han hade hört röster under hösten 1937, men 

att de nu var borta. Läkarna beslutade att Stig skulle läggas in på Mariebergs sjukhus den 6 

mars 1938.62 

 

Vid inskrivningen på Mariebergs sjukhus var Stig nedstämd, fåordig och stillsam, han 

vägrade att ta sömnmedel för att kunna somna. Under samtal med överläkare Wennerholm var 

Stig väldigt nervös men svarade på frågorna. Stig var välorienterad i tid och rum, men kunde 

inte presentera någon sammanhängande historia om hur det kom sig att han var på Mariebergs 

sjukhus. Han hade inte fullgjort sin värnplikt och som försvar på det sade Stig att värnplikten 

hade skrämt honom och att hans mamma hade hjälpt honom att få frisedel. Tanken var då att 

han skulle hjälpa modern med försörjningen, men att han istället blev sjuk och sängliggande. 

Under samtalet kom de in på Stigs planer på att börja plantera exotiska växter i Sverige och 

hans stora intresse för detta.63 

 

Under 1938 var Stig nedstämd, ängslig och grät stundtals, men fick börja arbeta med diverse 

utearbete. Stig bodde mestadels på avdelning IV, men flyttades även runt på grund av 

platsbrist. Han åt själv men behövde påminnas om detta, blev motsträvig mot personalen efter 

att han har varit inne på avdelningen under en lägre tid. I juni 1938 var Stig fortfarande orolig 

och ängslig, men fick bedriva sin arbetsterapi genom drevplocking. Stig började även 

tvångsmatas då han själv trodde att det var gift i maten och blev då flyttad till en mer 

övervakad avdelning. Under 1939 var Stig så orolig och ängslig att han inte kunde bedriva 

någon form av sysselsättning, det ända han gjorde om dagarna var att ställa sig på en utvald 

plats och stirra på sina fötter. Stig blev även tvångsmatad med sked av personalen.64  
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Under 1940 och 1941 blev Stig överflyttad till avdelning XII där han blev sängliggande. Han 

vägrade att ha på sig några kläder och blev då påtvingad en skjorta med lås på för att den 

skulle sitta kvar. Han beskrevs som osnygg och spottade omkring sig. Under 1942 blev Stig 

lite lugnare, men han hade även börjat skriva brev till Sovjetunionen och bad om att få 

medborgarskap där, han påstod att personalen ville göra honom till nationalsocialist men att 

han själv var socialdemokrat och nu även kommunist. Han ville bli flyttad till Sibirien för där 

kunde han bedriva sitt jordbruk. Han höll sig för munnen när han pratade för han trodde att 

han har fått cancer i munnen. 1943 och 1944 såg liknande ut, Stig kom inte igång med något 

mer arbete utan dog i en hjärtattack den 11  juli 1944.65 

  

2.4.4 Ulf  

Den fjärde patienten som undersökningen valt att fokusera på var en skomakare som bodde i 

Värmland. Han var gift och far till fyra barn. Ulf led som barn av epileptiska anfall, men 

anfallen skall ha slutat efter att Ulf fyllt åtta år. Det framgår i hans journaler att han lätt kunde 

bli aggressiv, speciellt när han druckit alkoholhaltiga drycker. Ulfs maka var orolig för 

barnens och hennes egen säkerhet och att Ulf även yttrat hot om självmord. När Ulf väl 

nyktrat till kom han inte ihåg dessa uttalanden eller att han skall ha betet sig hotfullt mot 

familjen. Hans ohälsosamma dryckesvanor gick så långt att hans fru valde att fly ifrån 

hemmet med barnen till sina föräldrar. Makan påstod att Ulf skall ha slagit henne vilket Ulf 

inte har något minne av. När frun hotade med skilsmässa mådde Ulf så dåligt så han gick till 

polisen för att han var rädd att han skulle ta livet av sig.66 

 

Ulf blev intagen på Mariebergs sjukhus den 28 juni 1949 för sin depression. Under samtalet 

påpekade Ulf att han inte hade något minne av att ha slagit sin fru och att han känt sig nere 

sedan påsk då hans svärfar hade kränkt honom genom att säga att Ulfs fru hade ”suttit i 

koncentrationsläger i 13 år” och syftade då på Ulfs och hans frus förhållande. Ulf menade att 

han hade fått ett mentalt sammanbrott efter att frun lämnat honom och självmant gått till 

polisen den 24 juni, men att han inte hade tankar på att sätta sina självmordsidéer i verket. 

Efter samtalet med överläkaren placerades Ulf på avdelning IV och kunde lätt komma på 

plats. Ulf medgav att han hade svårt att sitta stilla på sitt arbete som skomakare och att han då 
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lätt kunde bli irriterad och orolig, han tog då till alkoholen för att komma bort från oron. Han 

framhöll även för läkarna hur glad han var för att få möjlighet till en ordentlig undersökning.67 

 

I juli samma år påbörjade Ulf  en insulinbehandling i smådoser, han fick även möjligheten till 

att arbeta i skomakarverkstaden. Under juli och augusti jobbade Ulf i skomakarverkstaden 

och i trädgården. Samtidigt visade han sig mycket lugnare vilket han själv intygade att han 

var. Han bedrev sin fritid genom att läsa eller spela violin med sina medpatienter. I början av 

augusti 1949 började Ulf påpeka att han ville hem, och att hans fru inte alls ville ha någon 

skilsmässa. Ulf visade upp ett brev från sin hustru för läkarna där det intygades att hon hade 

ändrat sig. Ulf blev utskriven i slutet av augusti samma år. Innan han gick bad han om att få 

sterilisera sig då hans fru var rädd att få fler barn, detta tillgodosågs av läkarna, men med 

avrådan på de eventuella konsekvenser som operationen kunde medföra. De ansåg även att 

Ulf var en pliktförfyllande man som inte behövde steriliseras. Vid besök av läkare i Ulfs hem 

i december 1949 var allt som det skulle, Ulf jobbade vidare som skomakare och hustrun tog 

hand om barnen.68 

 

2.4.5 Lars  

Den femte och även sista patienten som undersökningen fokuserat på var en man från Örebro 

läns västra delar. Lars kom att bli intagen två gånger på Mariebergs sjukhus, den första 

gången var 17 januari 1940, och den andra gången var 20 april 1949. Lars var även under 

båda sina vistelser på Mariebergs sjukhus ogift och barnlös. Under hans ungdom fanns det 

inga tecken på sinnessjukdom, Lars hade gått alla folkskolans klasser och även konfirmerats 

vid 15 års ålder. Efter skolan hade han börjat som byggnadsarbetare. Under 1933 började hans 

mamma att märka konstiga beteenden hos Lars, han blev allt mer inbunden, ängslig och gick 

mestadels för sig själv för att senare även få vanföreställningar.69  

Detta påverkade dock inte hans arbete fram till 1940 då hans oro och grubblande blev allt mer 

framträdande. Lars skall då ha varit våldsam mot sin mamma, han skall ha hotat henne om 

misshandel. Efter en våldsam kväll hemma hos Lars då han enligt modern skall ha slagit 

henne, kallat henne för Johanna (vilket inte var hennes namn) och även hävdat att hon inte var 

hans mor valde hon att sova i uthuset. Lars skulle även ha försökt hugga sig in till modern när 
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hon låg och sov i uthuset med en yxa. Modern skall då ha ringt till polisen för att få sonen 

intagen på sinnessjukhus på grund att hon kände sig hotad av sin son. Den 17 juli 1940 blev 

han omhändertagen av Mariebergs sjukhus. Under samtal med överläkaren hävdade Lars att 

han inte var sjuk men att han hörde röster. Lars erkände att han hade huggit med en yxa när 

modern låg och sov men det var endast för att få tyst på henne då han själv inte kunde sova.70  

 

Under följande månad påbörjade Lars en cardiazol och insulinbehandling med lyckat resultat. 

Han började arbeta i vävsalen med bra resultat och fick även en sjukdomsinsikt. Lars erkände 

att hans handlingsätt där hemma inte var acceptabelt.71 Lars bedrev även olika småsysslor på 

avdelningen. Behandlingarna bedrevs fram till december 1940, efter behandlingens slut fick 

Lars en ny undersökning av överläkarna där Lars villigt medgav att han måste ha varit 

sinnessjuk, men att han nu var frisk. Han hade dock dragit tillbaka medgivandet att han skall 

ha betett sig konstigt i hemmet eller att han hade försökt hugga sig in till sin mamma. 

Överläkarna bestämde att Lars skulle få frigång och att han fick bedriva arbetsterapin 

utomhus. Den 15 december samma år skrevs han ut på försök.72 Den 15 januari 1949 fick 

Mariebergs sjukhus ett brev om att återigen ta hand om Lars. Ansökan var ifrån polisen i 

Motala där Lars hade bott under åren 1943–1949. I brevet stod det att Lars hade skickat 

virriga brev till olika myndighetspersoner samt att Lars hyresvärd sett Lars med en stor kniv 

som han bar på sig. Samma dag som Mariebergs sjukhus fick in ansökan dök Lars upp på 

lasarettet i Kristinehamn. Lars bad om hjälp då han hade fått frostskador på benen. Läkarna på 

lasarettet kunde dock inte se några frostskador, varpå Lars blev våldsam och hotade läkaren 

med sin egen sko. Lars blev då omhändertagen av polisen i Kristinehamn och sedan flyttad till 

Mariebergs sjukhus.73  

 

Vid intagningen var Lars frånvarande och splittrad, han hade även rivmärken över kroppen 

speciellt nere vid könsdelarna som han åsamkat sig själv. Lars påstod sig ha blivit svag efter 

den behandling som han hade fått på Mariebergs sjukhus senast han var där, samt att han då 

inte hade varit sjuk utan hade blivit ditt tvingad med våld. Han ville även få sina könsdelar 

bort opererade då de ändå inte gjorde någon nytta. Lars svarade på överläkarens frågor under 

																																																								
70	Överläkare, Mariebergs sjukhus F1ba:289  
71	Överläkare, Mariebergs sjukhus F1ba:289 
72	Överläkare, Mariebergs sjukhus F1ba:289	
73	Överläkare, Mariebergs sjukhus F1ba:289	



	 37	

samtalet, men var påtagligt frånvarande. Lars ville inte heller få någon insulinbehandling då 

han hade läst att det inte var bra för kroppen. Läkarna påbörjade istället en elchockbehandling 

den 28 januari 1949. Under elchockbehandlingen påstod sig Lars att han var en försökskanin 

till läkarnas experiment och flyttades då till avdelning XII på grund av sin negativa inställning 

och sitt oroliga beteende.74 

 

Efter att elchockbehandlingen var slutförd var Lars lugnare och kunde flyttas till avdelning 

VIII. Han fick även möjlighet till arbetsterapi utomhus med diversesysslor, vilket han utförde 

med gott resultat. I juli 1949 började Lars att hallucinera och blev mer våldsam mot 

medpatienterna, vilket ledde till hårdare restriktioner emot honom. Lars blev flyttad till 

avdelning XII, där han även blev sängliggande under en lång tid.75 Detta avrundar 

undersökningsdelen då Lars faller utanför den relevanta tidsramen för undersökningen.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

3. Slutsatser  
Frågorna som uppsatsen ställer till undersökningen var: 

- Vilken bakgrund och tidigare erfarenheter hade uppsatsens patienter enligt 

patientjournalerna? 

- Vilka orsakande faktorer resulterade i att de blev inskrivna på Mariebergs sjukhus? 

- Vilka arbetsuppgifter eller sysselsättningar hade patienterna? 

- Hur vårdades de tio patienterna?  
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Bengt Sjöströms tes om bot mot Arbetsduglighet handlar om att samhället ville gömma undan 

eller spärra in de personer som var en belastning till samhället. Under den tid som de satt 

undangömda eller inspärrade skulle de rehabiliteras för att efter färdigbehandling kunna 

arbeta och bidra till samhället. Patienterna visste att det ända sättet att komma ut ur 

mentalvårdens system var att bli friska eller förbättrade för att kunna återansluta till samhället. 

Undersökningen förde en statistik på utgifter och inkomster inom trädgårdsarbetet och 

jordbruksarbetet mellan åren 1930 till 1950. Under år 1930 hade Mariebergs sjukhus utgifter 

som motsvarade 10 900 kr och fick en årsinkomst på 41 428 kr i dåtida pengavärde. Under 

året 1949–1950 var utgifterna 32 250 kr och inkomsten 80 274 kr. Mentalsjukhusen och 

mentalvården kostade skattebetalarna mycket pengar varje år, och sjukhusen ville på olika sätt 

kunna reducera de utgifter som de hade, för att lindra belastningen för skattebetalarna. Den 

andra tesen av Bengt Sjöström var kontrolltesen som den här uppsatsen valde att tolka som 

sjukhuspersonalens sätt att kontrollera patienterna. Genom kontrolltesen försökte läkarna och 

personalen på sjukhusen att rehabilitera patienterna genom att lära den värdet av att hålla tider 

och att bedriva ett meningsfullt arbete som skulle vara gynnsamt för samhället. Dessa teser 

skulle hjälpa patienterna då de hade varit uteslutna från samhället under en längre period med 

begränsad frihet och de hade mycket svårt att återinställa sig till samhällets förpliktser. 

 

I undersökningen kan vi se vad varje patient hade för utbildning och i viss mån även 

livserfarenhet, om de till exempel hade blivit uppfostrade på en bondgård som några av de 

kvinnliga patienterna hade blivit så kan man anta att de har erfarenhet av jordbruk i en viss 

mån. Av de manliga patienterna fanns det patienter som också hade tidigare erfarenhet inom 

jordbruk och även skogsbruk. Genom att ha läst deras journaler har jag bildat mig den 

uppfattningen att patienterna fick genvägar genom rehabiliteringen till utskrivning, och även 

en chans att få sysselsätta sig med någon annat för en stund. Dock kan arbetsterapin ha lätt till 

höga prestationskrav, och levde patenerna inte upp till dem blev de bestraffade och 

uppflyttade i avdelningssystemet som enligt Bengt Sjöström var en sorts bestraffningsmetod.  

Patienternas bakgrund och den med tiden aktuella sysselsättningen hos de tio patienterna visar 

att fyra av de manliga patienterna inte hade något direkt bidragande arbete i samhällets ögon. 

Peter som var den första manliga patienten som nämns i undersökningen hade sagt upp sig 

från sin anställning som krutbruksarbetare. Han hade efter sin uppsägning börjat strosa runt på 

staden och även flyttat runt i Sverige till ingen nytta. Peter åkte fast för stöld vilket vi kan se i 

undersökningen i och med de så kom han i kontakt med mentalsjukvården. Det visar att Bengt 
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Sjöströms tes om bot mot arbetsduglighet kan spela en verklig faktor i Peters intagning på 

Mariebergs sjukhus. Detta gäller även Mats, Stig och Lars.  

 

Patienten Ulf var den ända av de manliga patienterna som hade ett arbete som gynnade 

samhället. Ulf arbetade som skomakare och fick även bedriva den verksamheten när han var 

inskriven på Mariebergs sjukhus. Ulf blev inte heller långvarig på sjukhuset samt att han på 

egen begäran steriliserades, men att läkarna rådde honom till att inte göra det då han 

fortfarande kunde vara en plikttrogen man som kunde uppfylla de krav som samhället ställde 

på honom enligt läkarna. De kvinnliga patienterna hade lite mindre sociala arbeten då bara en 

av fyra hade ett avlönat arbete i sin erfarenhet. Isa hade jobbat som hembiträde, men stod utan 

arbete när hon skrev in sig själv. Både Maria och Sara var hemmafruar vilket i sig var en 

viktig del i samhället då hemmafruarna skulle ta hand om barnens uppfostran och även vård 

av hemmet. Deras bidragande till samhället kan dock diskuteras då deras insatser egentligen 

inte bidrog till det samhälleliga kollektivet, men de är inte heller bidragstagare eller sedda 

som arbetslösa. Däremot så har vi Anna som var hemmadotter och även hade drabbats av 

sömnsjuka i sina tonår vilket gjorde henne oförmögen att bedriva något större produktivt 

arbete. Hon faller in i Bengt Sjöströms tes om bot mot arbetsduglighet.   

 

Efter att ha gått igenom alla patienter kan vi se att samtliga patienter hade varit oroliga eller 

ängsliga. Tre hade velat avsluta sitt liv på grund av oroligheter och depression. Av de 

kvinnliga patienterna framgår det att både Saras och Marias makar vädjade till läkarna att 

deras fruar skulle bli inlagda. Anna som hade lidit av sömnsjuka blev efter sin tid på 

ålderdomshemmet våldsam och ska vid ett tillfälle ha slagit sin far och på föräldrarnas 

begäran blivit inlagd på Mariebergs sjukhus på grund av sitt våldsamma betedde och sin oro. 

Däremot var Isa den ända kvinnliga patenten som hade haft ett avlönat arbete, hon kom att 

skriva in sig själv då hon hennes bror led av sinnessjukdom, någon djupare förklaring framgår 

inte till varför Isa skrev in sig själv. Dock beskriver läkarna henne som svår att få kontakt med 

och att hon svarade med viskande röst och att hon inte kunde orientera sig till vart hon befann 

sig. I Isas fall kan vi även använda Bengt Sjöströms kontrolltes då Isa försökte rymma från 

sjukhuset och att hon efter det sysselsattes med att väva. Vävningen bedrevs för de mer 

oroliga patienterna och med direkt uppsyn från en arbetsledare. Isa var under konstant 

bevakning. Hon kom dock att till slut vägra bedriva den sortens arbete och fick då strosa runt 

på avdelningen istället fram till sin död 1938. 
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Alla patienter som den här uppsatsen valde att undersöka blev alla diagnostiserade med 

schizofreni, som är en personlighets sjukdom. Symptomen för sjukdomen är många så som 

tillbakadragande beteende på arbetet, konstiga och underliga tankar, depression, ångest, 

misstänksamhet, aggressivitet, hallucinationer och vanföreställningar bara för att nämna 

några.79 Innan våra tio patienter blev inlagda på Mariebergs sjukhus hade de visat tecken på 

dessa symptom. Maria hade innan hennes make valde att skriva in henne visat oprovocerat 

aggressiva attacker emot maken. Sara hade blivit orolig och fått hallucinationer innan maken 

valde att skriva in henne. Lotta hade känt sig deprimerad och även börjat hota med att hon 

inte ville leva längre innan hon själv valde att skriva in sig. Anna blev inlagd på grund av 

hennes orosattacker och hon hade innan hennes inläggning visat ett oprovocerat aggressivt 

beteende. Isa däremot visade inga av dessa symptom innan hon skrev in sig själv, men hennes 

depressiva misstänksamma tankar kom mer och mer under hennes tid på sjukhuset.  

  

Peter började bli mer tillbakadragen emot sin omgivning. Han hade börjat med brottslig 

verksamhet vilket han inte hade gjort innan. Han visade även en misstänksamhet emot läkarna 

när han hade blivit tvångsinlagd på grund av sin brottsliga verksamhet. Mats visade samma 

beteende som Lotta innan han blev tvångsintagen, han började prata om att ta livet av sig samt 

visade en mer depressiv bild av sig själv. Stig blev sluten och inbunden innan han på läkarens 

begäran blev inlagd på Mariebergs sjukhus. Ulf kom inte ihåg att han hade slagit sin fru och 

led av missesluckor och visade även tecken på att han inte längre ville leva innan han blev 

inlagd på polisens begäran. Den sista av de manliga patienterna är Lars, han var orolig och 

grubblande och personer i hans omgivning hade märkt att han kunde få plötsliga aggressiva 

attacker utan direkt orsak. Lars blev tvångsintagning på polisens begäran. Vad kan vi då dra 

för slutsats med detta? Jo, att samtliga av dessa patienter hade innan de blev inlagda fått 

någon form av personlighetsförändring och att de inte bidrog till samhället för att styrka 

Bengt Sjörströms tes om bot mot arbetsduglighet.  

 

Bland de fem manliga patienterna blev tre intagna på begäran av polisen och två 

tvångsintagna av läkare. Bara en av de manliga patienterna hade vid tiden av deras 

inskrivning ett avlönat arbete. Ulf kom omgående i kontakt med arbetsterapin på grund av 

hans tidigare erfarenhet av skomakeri, då i form av Mariebergs skomakeri. Peter kom under 
																																																								
79	https://psykossjukdom.nu/symtom-vid-
schizofreni/?gclid=EAIaIQobChMIq9Losebh2AIVCl8ZCh1B4AWDEAAYASAAEgKCYPD_BwE Hämtad 18-01-
2018	
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sin tid på Mariebergs sjukhus att sysselsättas med bokbinderi och att hugga ved. Ett ganska 

befriande arbete med mindre uppsikt. Mats däremot fick under perioder bedriva 

drevplockning som senare användes vid vävning, detta skedde under mer systematik uppsikt 

av arbetsledare från personalen. Stig som hade tidigare erfarenheter inom jordbruk fick jobba 

med jordbruksrelaterat arbete på sjukhuset vilket vi även i tabell nummer 1 på sida 19 kan se 

var en stor och viktig del i sjukhusets ekonomi. Sedan vet vi via undersökningen att 

utomhusarbete var endast tillgängligt för de mer skötsamma patienterna. Det vet vi även tack 

vare Gunnar Lundqvists bok Modern svensk mentalsjukvård. Lars skulle även ett mer 

kontrollerat arbete i form av vävning. Arbets- och sysselsättningsterapin kan analyseras i 

Bengs Sjöströms kontrolltes, då patienterna arbetade under uppsikt av personalen. 

 

Det samma gäller även de kvinnliga patienterna då de inte fick några avancerade arbeten att 

bedriva sin tid med. Av fem patienter fick tre av dem under någon gång tillbringa sin tid i 

vävsalen, där patienterna jobbade med enformiga uppgifter och under strikt uppsikt av 

personalen. Av dessa tre patienter fick en patient även under en kortare tid arbeta i trädgården. 

En av de kvinnliga patienterna fick jobba med sömnad och virkning. Genom tre patienter har 

jag kunnat se en behandlingskalender som visade att beroende på hur oroliga och stökiga de 

var så försökte ändå läkarna få patenten att arbeta någon timma då och då genom de mindre 

krävande sysselsättningarna som att till exempel sy eller väva. De patienter som trotts sina 

goda resultat fortfarande var för oroliga för att släppas fria fick istället möjlighet till större 

frihet inom sjukhuset. Det vi dock kan se i undersökningsmaterialet är att de patienter som 

bedrev arbetsterapi med lyckade resultat inte sattes under större behandlingar som 

elchocksterapi, sterilisering och lobotomering, utan att de fick mediciner med mindre 

biverkningar som skulle hjälpa dem i vardagen, till exempel insulinkomabehanding fast i 

mindre grad som inte var ämnad att försätta patenten i koma utan främst var ämnad som 

ångestdämpande.78 

  

På Mariebergs sjukhus bedrevs det olika former av behandlingar. Något som är lika mellan 

samtliga av de tio patienterna som den här uppsatsen har valt att fokusera på var att de alla på 

något sätt hade kommit i kontakt med arbetsterapin eller någon annan form av 

terapiverksamhet. Vilket i sig inte var så konstigt då det var sjukhusens uppgift att få de sjuka 

																																																								
78	Sjöström, Bengt (1992). Kliniken tar över dårskapen: om den moderna svenska psykiatrins framväxt. Diss. 
Lund: Univ. S.180	
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bidragstagarna i samhället att istället bli bidragande. Bland dessa tio patienter har vi delade 

resultat av vad behandlingarna resulterade till. Ulf kom hem efter sina behandlingar men fick 

med sig lite medicin som han kunde ta vid behov. Maria blev kvar hos fadern efter sin 

behandling, Det framgår inte om hon började arbeta eller om hon flyttade tillbaka till sin 

make. Sara som både blev lobotomerad och steriliserad efter godkännande från hennes man 

blev hemflyttad och togs omhand av maken. Patienten Peter däremot blev intagen som 

brottsling efter cykelstölderna och led av epileptiska anfall och även schizofreni. Efter sina 

behandlingar började han bidra till samhället då han blev återställd och fick arbete som 

byggare hos sin svåger i Säffle. Peters behandling styrker Eva Anderssons beskrivning i hur 

sjukhusen skulle behandla patienterna. En behandling som snabbt kunde få ut dem i samhället 

igenom. 80 

 

Elchocksterpin användes både på Sara och Lotta med lyckade resultat medans 

insulinbehandlingen som användes på Ulf och Lars hade delade resultat. I Isas och Stigs fall 

nämns det inte några behandlingar förutom terapin vilket kunde var tillräckligt för att ge ett 

lyckat resultat. Isa kom aldrig att bli utskriven då hon dog i TBC 1938 och Stig dog i en 

hjärtattack 1944 så kan vi inte se vilket resultat deras behandlingar gav dem. Ännu ett 

behandlings sätt som både Maria, Anna och Mats utsattes för var omflyttning då de flyttades 

runt på sjukhusets olika avdelningar och det förde även med sig olika restriktioner eller 

fördelar berodde på vilken riktning flytten skedde åt. Dessa behandlingar stämmer alla in på 

de olika behandlingsformer som fanas på Mariebergs sjukhus under den aktuella perioden, 

enligt beskrivningen från Gunnar Lundqvist. 81 

 

Bengt Sjöström nämner denna terapeutiska åtgärd som ett bestraffningssystem.82 

Omflyttningar kunde bero på personalbrist vilket nämns i undersökningen, men de användes 

också som ett sätt för patienterna att förstå meningen med att sköta sig. Om de var skötsamma 

kom de längre ner i avdelningssystemet och med de följde större friheter.83 De äldre och 

svagare som ofta var sängliggande och inte kunde arbeta med mer krävande arbeten på grund 

av fysiska problem blev flyttade från sjukhuset till närliggande ålderdomshem vilka 
																																																								
80	Andersson, Eva (red.) (2007). Sinnessjuk i folkhemmet vård, arbete och dagligt liv vid S:t Lars 
sjukhus i Lund 1938–1958. Enskede: TPB s.119	
82Sjöström, Bengt (1992). Kliniken tar över dårskapen: om den moderna svenska psykiatrins framväxt. Diss. 
Lund: Univ. S.87	
83	Sjöström, Bengt (1992). Kliniken tar över dårskapen: om den moderna svenska psykiatrins framväxt. Diss. 
Lund: Univ. S.87-88	
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samarbetade med Mariebergs sjukhus. Detta framgår i årsberättelse som undersökningen lyfte 

i början av undersökningsdelen vilket även visade att den svenska mentalsjukvården jobbade 

lite som den brittiska, då den brittiska mentalsjukvården enligt Claire Hilton flyttade sina 

äldre patienter som var sängliggande till mindre belastade sjukhus eller ålderdomshem som 

låg närmare patienternas hemort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Diskussion  
Efter att vi genom slutsatsen och undersökningen har fått svar på de fyra frågorna, måste vi ha 

i åtanke att resultatet bara är relevant i dessa tio patienters fall på Mariebergs sjukhus i 

Kristinehamn. Hur det var på de andra sjukhusen har vi endast fått en inblick i genom den 

tidigare forskningen främst då genom Eva Andersson. Både den här undersökningen och Eva 

Anderssons framläggning av S:t Lars hospital har samma resultat när det kommer till hur 

sjukhusen anpassade arbetsterapin, med tanke på patienternas framtida arbeten efter tiden 

inom vårdsystemet. Mycket av det kan ha att göra med sjukhusets egna resurser, det är 

omöjligt att hjälpa alla in i det minsta utan att de istället generaliserade patienterna efter hur 

de mådde rent psykiskt. 
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Även yttre orsaker kan ha spelat roll. I slutsatsen lyfts frågan om patienternas tidigare 

erfarenheter där främst Lotta och Anna hade vuxit upp på bondgårdar och de kom inte i 

kontakt med jordbruk under sin tid på Mariebergs sjukhus. Det kan förklaras både genom att 

det kanske inte fanns plats för dem, eller att de egentligen inte hade den officiella erfarenheten 

som bonde, eller att det var dåligt väder under de dagar som de mådde så pass bra att de 

kunde arbeta och då sattes på arbete inomhus. Man får inte glömma en av de mest troliga 

faktorerna är att de inte var redo för något mer avancerat arbete som satte större 

prestationskrav på dem. Sjukhuset behövde dock arbete utfört för att mildra den stora 

ekonomiska belastning som mentalvården kostade skattebetalarna. Samtidigt kan vi i 

undersökningen inte se något mönster mellan patienternas olika behandlingar. Det vi kan se är 

att patienterna inte var under två olika behandlingar samtidigt som att både få elchocksterapi 

och insulincomabehanding eller elchocksterapi och arbetsterapi. Däremot ser vi inte om det 

var en arbetsterapi inplanerad i patientens vardag som gjorde att behandlingen flyttades fram 

eller helt ställdes in på grund av att patienten var för produktiv i sitt arbete. Vilket även kan ha 

med Bengt Sjöströms kontrolltes där personalen ville ha patienterna under kontroll genom att 

sätta dem i arbete.  

	
De orsakande faktorerna till att patienterna blev inlagda på Mariebergs sjukhus lyfts i 

slutsatsen och kan resumeras som att de tio patienternas omgivning hade upplevt att 

patienterna fått en personlighets förändring. Slutsatsen lyfter även att dessa personlighets 

förändringar kunde varit symptom för schizofreni, vilket alla patienterna behandlades för. 

Bengt Sjöströms kontrolltes kan användas för att se detta i ett annat ljus. Kontrolltesen 

användes även som ett medel för samhället att hålla kontroll på den större populationen och 

inte bara på lokal och individuell nivå. Samtliga patienter hade en störande närvaro för sin 

omgivning. De var antingen bidragstagande på samhällets resurser och togs omhand av 

myndigheterna om man ska tolka Bengt Sjöströms tes om bot mot arbetsduglighet som även 

kan vara en del i kontrolltesen. De kunde även ses som udda eller farliga av sin omgivning 

och på så sätt blev de omhändertagna och faller då in under kontrolltesen. Dessa teser är 

troliga beroende på hur man väljer att tolka materialet. Samtidigt var det bara Peter, Mats och 

Anna som blev tvångsintagna antingen av polisen eller på läkarens begäran vilket tyder på att 

de inte var ett störande moment i sin omgivning. I alla fall inte i den skala så att omgivningen 

krävde att patienterna skulle läggas in.   
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Undersökningen valde att använda sig av induktiv metod för att sammanställa och analysera 

den data som framkommit genom materialet, men hur hade en annan metod som deduktiv 

kunnat påverka resultatet av undersökningen? Den deduktiva metoden som uppsatsen valde 

att inte använda kunde ha gett undersökningen ett annat resultat då den deduktiva metoden 

fokuserar mer på en teori som skall avspegla sig i datainsamlingsprocessen. Då kunde urvalet 

av patienter ha fått ett helt annat utfall än vad de fick med den induktiva metod som användes 

i den här uppsatsen. Självklart har även val av sjukhus en inverkan på resultatet och skulle vi 

ha valt ett annat sjukhus skulle resultatet möjligen ha sett aningen annorlunda ut. Mariebergs 

sjukhus hade många patienter som led av schizofreni. Hade undersökningen valt ett annat 

sjukhus som hade en större spridning av diagnoser kunde resultatet ha blivit annorlunda även 

där. Bengt Sjöströms teser är framtagna som ett försök att bilda en uppfattning om den ökande 

mentala ohälsan i Sverige under 1800- och 1900-talet. Han använder sig av sju teser varav 

den här undersökningen tog två relevanta teser. Teserna är alltså inte direkt riktade åt det 

problem som den här uppsatsen valt att lyfta. 
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Tabell 1 resursfördelning och vinst inom arbetsterapin 

Tabell nummer ett är skapad genom datainsamling från Sjukhusintendenten Mariebergs 
sjukhus årsberättelser G3a:1 
 
 
 
 
 
 
Marias schema över sina dagar i juni 1947, återfinns i Överläkare, Mariebergs sjukhus 
F1bb:301 
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