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1 Inledning 
Jag har en god hälsa och mår godt, men jag länktar så förfärligt att få komma hem och 
se mina kära, att sömnen viker ifrån mig ibland också, som jag vet att mamma också 
har känt, finns det ingenting som kommer ett modershjerta att blöda som barnen.  1

 
Detta skrev en patient i ett brev till sin mamma 1916. De flesta i dag skulle troligtvis bemöta 

hennes längtan efter hennes tio barn med sympati. För det otränade och nutida ögat finns inget 

i dessa rader som skvallrar om att en sinnessjuk patient skulle ha skrivit detta. När patientens 

läkare läste brevet såg han dock ledtrådar som vittnade om något helt annat. Dessa korta rader 

berättar nämligen tre saker som alla ansågs vara tecken på sinnessjukdom. För det första 

ansåg patienten sig vara frisk, för det andra led hon av sömnlöshet och för det tredje längtade 

hon hem. För läkaren fanns det därför ingen tvekan; patienten var definitivt sinnessjuk. 

Samtidigt ansåg troligtvis den aningslösa patienten att hon bara berättat för sin mamma att 

hon saknar sina barn. Läkaren och patienten hade alltså vitt skilda bilder om vad som 

uttrycktes i detta brev. Detta är ett exempel på hur patienters situation kunde se ut i 

sinnessjukvården under det tidiga 1900-talet. Samhället tenderade att tolka patienters olika 

beteenden och uttryck som sjukliga, och än mer så om patienterna råkade vara kvinnor.  I 2

denna uppsats kommer både patient och läkare att få komma till tals, vilket förhoppningsvis 

kan ge en djupare förståelse för samhällets syn på sinnessjukdom under början av 1900-talet, 

och vad den kunde betyda för de berörda parterna.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att låta fem kvinnliga patienters levnadsöden ge en inblick i 

sinnessjukvården under det tidiga 1900-talet. Läkarnas och samhällets syn på 

sinnessjukvården och dess patienter står i denna uppsats i kontrast till patienternas egna 

upplevelser, för att skapa en förståelse för de olika aktörerna i sinnessjukvården under denna 

tid. Eventuella mönster i de fem berättelserna kan belysa hur kvinnors situation såg ut i den 

svenska sinnessjukvården, vilket till viss del speglar hur samhället såg på kvinnor och 

psykiskt sjuka. Det finns forskning som tar upp många aspekter av Sveriges sinnessjukvård 

1 Brev bifogat i: Journaler för utskrivna kvinnor. Överläkaren, Restads sjukhus. Ref: SE/O258V/RAV_196-2/F 1 
A, Regionarkivet Vänersborg 
2 Ahlbeck-Rehn,  Jutta. Diagnostisering och disciplinering : medicinsk diskurs och kvinnligt vansinne på Själö 
hospital 1889–1944. Diss., Åbo universitet, 2006. s. 47.  
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under denna period, men ofta saknas patienternas egna tankar kring sin situation, vilket 

troligtvis beror på bristen på material där patienten själv är upphovsman. Därför kommer 

denna uppsats att beröra just skillnaderna mellan patientens och läkarens syn på 

sinnessjukdom och sinnessjukvård, samt hur de påverkades av sin samtid, genom att besvara 

följande frågeställningar:  

- Hur uppfattar patienterna sin sjukdom och sjukhusvistelse?  

- Vad uttrycker läkarna om patienternas sjukdom och beteenden? 

- Vad säger de fem sjukdomsberättelserna om hur den rådande synen på sinnessjukdom 

påverkade patienters situation under det tidiga 1900-talet?  

 

1.2 Tidigare forskning  

1.2.1 Forskning om sinnessjukvården omkring år 1900 

Den tidigare forskningen som rör Sveriges sinnessjukhus i stort är bland andra etnologen Eva 

Anderssons Sinnessjuk i folkhemmet, som ger en kortfattad bild av sinnessjukvårdens 

grundläggande förutsättningar. Boken belyser hur sjukhusen var uppbyggda, vad för 

behandlingsformer som användes, vilka diagnoser patienterna hade och olika aspekter av 

personalens arbetsuppgifter och åsikter om vården. Andersson lägger stort fokus på vårdarnas 

syn på institutionerna, patienterna och de olika förändringar som 1900-talet kom att innebära 

för sinnessjukvården. Förutom att boken ger en inblick i vårdens förutsättningar under denna 

tiden, beskriver den också hur patienter anpassade sig till livet på sjukhuset och hur miljön 

påverkade patienterna, vilket gör den mycket relevant till denna undersökningen. Sinnessjuk i 

folkhemmet utgår dock från S:t Lars sjukhus i Lund, som självklart kan ha haft andra 

förutsättningar än Vänersborgs hospital och asyl, samtidigt som bokens tyngdpunkt ligger på 

30- till 50-tal, vilket inte överensstämmer med den här uppsatsens undersökningsperiod. Trots 

detta utgör boken en bra utgångspunkt för att förstå olika aspekter av det tidiga 1900-talets 

sinnessjukvård. 

 

Den här uppsatsen utgår från fem patienters sjukhusjournaler. Journaler kan tolkas och 

struktureras på många sätt, vilket etnologen Lars-Eric Jönsson tar upp i sin bok Det 

terapeutiska rummet: Rum och kropp i svensk sinnessjukvård 1850-1970. Jönsson diskuterar 

även upp hur man tolkade patienters hygien, motstånd och bild av sin egen sjukdom, vilket 
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alla är viktiga delar av min undersökning. Även denna bok utgår dock från andra 

sinnessjukhus än Vänersborgs hospital och asyl, samtidigt som fokus ligger på institutionerna 

och deras uppbyggnad snarare än på patienterna eller läkarna som verkade där, vilket skiljer 

sig från inriktningen i denna uppsats.  

 

Jönsson berör som sagt hur några aspekter av patienternas liv tolkades i sjukvården under 

uppsatsens tidsspann, men för att få förståelse för hur läkarna såg på några av de intagnas 

mest definerande beteenden, krävs även Bengt Sjöströms bok Kliniken tar över dårskapen. I 

den diskuterar han hur hemlängtan kunde förstås, vilka beteenden som ansågs vara moraliska 

eller omoraliska och även vad som kunde fungera som uttalade eller outtalade straff om 

patienterna agerade på ett omoraliskt sätt. Sjöström är en sociolog som även arbetat som 

sjukskötare på olika psykiatriska institutioner under andra halvan av 1900-talet, vilket gör att 

han har haft en unik insyn i vården, men det gör även att han ibland blandar in egna åsikter 

som inte måste vara förankrade i hur vården sett ut tidigare eller i andra delar av landet.  

 

1.2.2 Forskning om kvinnliga patienter 

Tidigare forskning om Vänersborgs hospital och asyl ur ett genusperspektiv är obefintlig, men 

andra sjukhus har undersökts. Jutta Ahlbeck-Rehn är forskare inom kvinnovetenskap och har 

skrivit avhandlingen Diagnostisering och disciplinering: Medicinsk diskurs och kvinnligt 

vansinne på Själö hospital 1889-1944. Den tar upp många aspekter av vad Ahlbeck-Rehn 

kallar “kvinnligt vansinne” och diskuterar hur kvinnors normbrott har moraliserats och 

medikaliserats. Avhandlingen beskriver även hur vissa grupper av kvinnliga patienter 

sexualiserades och vad som ansågs vara “frisk” respektive “sjuklig” sexualitet hos kvinnorna. 

Själv menar hon att hennes studie är “ett bidrag till förståelsen av hur kvinnors avvikande 

handlingar definieras, patologiseras och disciplineras”.  Eftersom avhandlingen undersöker ett 3

finskt sinnessjukhus med enbart kvinnliga patienter kan det självklart finnas vissa skillnader 

mellan det som Ahlbeck-Rehn beskriver och Vänersborgs hospital och asyl. Trots det är 

denna forskning relevant för att förstå hur uppsatsens patienter tolkades av sin samtid, både 

utifrån deras kön och deras sinnessjukdom.  

 

3  Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 320.  
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Mikael Eivergård, filosofie doktor i etnologi, skriver i Frihetens milda disciplin: 

Normalisering och social styrning i svensk sinnessjukvård 1850-1970 om hur kvinnor och 

män diagnostiserats olika. Han behandlar även hur sexualitet, våld och religion har tolkats 

utifrån patienternas kön och vad sinnessjukvårdens könsseparering kan ha haft för effekter. 

Även denna forskning är relevant eftersom den kan bidra med förståelse för hur kvinnliga 

patienters beteenden tolkades utifrån sitt kön av bland annat sina läkare.  

 

Elizabeth Lunbeck skriver i artikeln “‘A New Generation of Women’: Progressive 

Psychiatrists and the Hypersexual Female” om hur kvinnor i början av 1900-talet tolkades 

som psykiskt störda om de visade minsta intresse för män eller sex. Män å andra sidan ansågs 

inte ha lika starka sexuella impulser och ansågs klara av mer intensiva sexuella perioder utan 

att bli galna. Artikeln belyser hur kvinnors sexualitet tolkades under uppsatsens valda 

tidsperiod. 

 

Mycket av den tidigare forskningen handlar med andra ord om hur olika beteenden 

patologiseras, alltså tolkas som sjukdomstecken eller sjukdomsuttryck. Olika aspekter av 

vården behandlas också, samt hur patienter påverkades och anpassade sig till sjukhusmiljön. 

Eftersom kvinnliga patienter tolkades utifrån deras kön är forskning kring det också relevant 

för uppsatsen, då den enbart rör kvinnliga intagna. Alla dessa företeelser är med andra ord av 

stor vikt för att kunna tolka de fem sjukdomsberättelserna utifrån den samtid som de skrevs 

och utspelade sig i.  

 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats fokuserar på fem kvinnliga patienter som skrevs ut från Vänersborgs hospital 

och asyl under 1915-1916. Anledningen till att just början av 1900-talet studeras är för att 

sinnessjukvården enligt Andersson då fortfarande dominerades av vila, övervakning, 

sänglägesbehandling och emellanåt långbad, medan behandlingar som kunde hejda 

sjukdomsförlopp inte ännu introducerats.  Detta gör att patienternas beteenden inte ännu 4

filtrerades genom olika experimentella behandlingsmetoder, samtidigt som 

övervakningsaspekten gör att det ofta finns mycket material att tillgå. Arkivets handlingar är 

4 Andersson, Eva. Sinnessjuk i folkhemmet, Lund: Lundabygdens ABF, 1990. s. 33-35.  
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sorterade efter det år då patienter skrevs ut för att sändas hem, förflyttas till annat sjukhus 

eller för att de dött, vilket också är anledningen till att urvalet av patienter baseras på det år 

som de skrevs ut under.  

 

Det fanns flera större sinnessjukhus som var samtida med Vänersborgs hospital och asyl, men 

att mikrostudien görs av just detta sjukhus beror på att jag själv kommer från Vänersborg och 

att det finns mycket arkiverat material tillgängligt. Samtidigt var Vänersborgs hospital och 

asyl under de studerade åren det största av sitt slag i Sverige.   5

 

1.4 Metod 

Uppsatsen avser att belysa kvinnliga patienters sjukdomsberättelser och livshistorier, och den 

eventuella kontrasten mellan läkarens och patientens uppfattning kring dessa. Detta har 

undersökts genom analyser av källmaterial, vilket inkluderar fem personers journaler och brev 

från deras tid vid Vänersborgs hospital och asyl och i möjlig mån även från tidigare 

sjukhusvistelser. De fem kvinnliga patienterna valdes ut baserat på vilka som hade brev 

sparade med sina journaler, detta för att skapa en förutsättning för att få inblick i patientens 

egna tankar och perspektiv. Det finns ingen garanti för att dessa fem patienter är 

representativa för intagna sinnessjuka kvinnor under denna tidsperiod, men berättelserna kan 

ändå användas för att ge en inblick i hur sinnessjukvården kunde se ut och uppfattas. Ett fåtal 

journaler kan enligt Ahlbeck-Rehn bara generaliseras till en viss grad och därför bör 

undersökningen i första hand ses som mikrohistorisk, där tanken främst är att lyfta fram 

marginaliserade eller “bortglömda” grupper.  Mönster i berättelserna kan dock användas, 6

tillsammans med tidigare forskning, för att utforska mer generella tendenser.  

 

För att begränsa urvalet av patienter studerades endast kvinnor som blev utskrivna från 

sjukhuset år 1915 eller 1916. Journalerna granskades i den ordning som de låg i, vilket 

baserades på vilket år de skrevs ut samt deras patientnummer. Breven som användes låg 

bifogade i patienternas journaler. I journalerna framkommer ibland patientens egna tankar 

eller uttryck, främst genom citat. För att kunna tolka patientens egna berättelse redogörs först 

för information ur journalen och sedan för information från egenskrivna brev. Patienternas 

5 Sjöström, Bengt. Kliniken tar över dårskapen. Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 1992, s. 170. 
6 Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 79.  
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berättelse står i denna uppsats i kontrast till läkarens tolkning av densamma, och de av 

läkarens tankar som tolkas är de som framkommer i journalerna, vilka är skrivna av läkaren 

själv.  

 

Materialet har genomarbetats genom en kvalitativ textstudie, då den främst ska syfta till att 

undersöka hur olika personers beteenden och sjukdomar har tolkats och beskrivits. I 

resultatdelen beskrivs varje kvinnas berättelse först genom en kort bakgrund, vilket följs av en 

redogörelse av läkarens tolkning av patienten, och till sist beskrivs patientens egna bild av sig 

själv och sin tillvaro, vilket som sagt görs genom att först redogöra för uttryck i journalen och 

sedan i egenskrivna brev. Vilka ordval som används för att beskriva patienterna är av intresse 

för denna studie. För att kunna tolka dessa ordval krävs en djupare förståelse av kontexten, 

alltså i vilket samhälle texten föddes. Ord och uttryck kan inte tolkas utifrån dagens samhälle 

och ordbetydelse, utan analysen måste utgå från källornas samtid. På grund av detta reserverar 

jag mig för feltolkningar som kan ha uppstått genom felaktig tolkning av ord och handstil. För 

att minimera risken för sådana misstolkningar har dock Svenska Akademiens ordlista samt Ulf 

Berggren och Elisabeth Thorsells bok Vad står det?: Handbok i handskriftsläsning använts. 

 

I analysen är även Anna Johanssons bok Narrativ teori och metod relevant. Hon är en 

sociolog och genusforskare som bland annat beskriver hur narrativa studier kan gå till, 

samtidigt som hon belyser hur föreställningar om olika personer kan variera utifrån deras kön. 

Johansson understryker att medicinen som vetenskap inte är objektiv och värderingsfri utan 

snarare motsatsen. Hon skriver även om motsättningarna mellan individernas faktiska liv och 

deras framställningar och berättelser om samma liv, vilket är mycket relevant till denna 

uppsats då patienternas reela liv och egna berättelser står i kontrast till läkarnas beskrivning 

av detsamma. Uppsatsens jämförande ansats, där patientens och läkarens uppfattningar 

kontrasteras, är inspirerad av Johanssons idéer och är, enligt min vetskap, inte något som 

gjorts förut.  

 

Eftersom brev är en viktig del av uppsatsen, är även Britt Liljevalls bok ‘Ack om du vore här’: 

1800-talets folkliga brevkultur aktuell. Liljevall, som är docent i agrarhistoria och filosofie 

doktor i historia, behandlar bland annat hur brev kan tolkas som källmaterial. Enligt henne 

speglar brev skribentens uppfattningar om sig själv och omvärlden och dessa föreställda 
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verkligheterna är då subjektivt sanna, samtidigt som de oftast ger en tillrättalagd bild av 

verkligheten.   7

 

Jag kommer i denna uppsats inte undersöka om patienterna i realiteten var sinnessjuka eller 

om deras diagnoser var korrekta, eftersom jag inte har rätt kompetens för att göra sådana 

bedömningar. Det är inte heller relevant i försöket att belysa patienternas sjukdomsberättelser, 

då de var intagna på sjukhuset, blev behandlade som de blev och uppfattade det som de 

uppfattade det, oavsett om de var där av rätt anledning eller inte. För att skydda de fem 

kvinnornas identitet har de i denna uppsats fått fiktiva namn.  

 

1.5 Källor och källkritik 

Materialet som legat till grund för att studera de fem patienter som var intagna på 

Vänersborgs hospital och asyl under 1900-talets tidiga del har varit arkivmaterial från 

regionarkivet i Vänersborg.  

 

Huvudmaterialet i denna uppsats är överläkarens journaler över kvinnliga patienter som 

skrevs ut från Vänersborgs hospital och asyl år 1915 och 1916.  I journalerna beskrivs 8

omständigheterna kring patienternas intagning och tidigare liv, deras humör och eventuell 

sysselsättning på sjukhuset. För de som varit intagna på andra sinnessjukhus är oftast även de 

tidigare journalerna inkluderade. Journalerna har använts för att utvinna kvinnornas 

sjukdomsberättelser, men också för att se vad läkarna skrev ned för att beskriva patienten och 

hennes beteenden. Dessutom framkom patientens egna ord ibland i journalen, genom att 

läkarna har citerat dem, ofta för att belysa vad läkaren såg som deras galenskap. De fem 

journalerna är olika omfattande beroende bland annat på längden av sjukhusvistelsen, vilket 

också kommer visa sig i patienternas sjukdomsberättelser.  

 

Det finns ingen anledning att ifrågasätta journalernas äkthet, då det finns lite att vinna på 

förfalskning av denna typ av källor. De har skrivits nära patienterna i tid och rum, vilket gör 

att risken för glömska eller förvridna minnen är minimal, dock kan vissa observationer vara 

7 Liljevall, Britt. Ack om du vore här’: 1800-talets folkliga brevkultur. Stockholm: Nordiska museets förlag, 
2007. s. 15.  
8 Journaler för utskrivna kvinnor. Överläkaren, Restads sjukhus. Ref: SE/O258V/RAV_196-2/F 1 A, 
Regionarkivet Vänersborg.  
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sådant som rapporterats från vårdare och sedan nedtecknats av läkaren, vilket sänker 

tillförlitligheten något. Överläkaren hade inte någon uppenbar anledning att framställa sina 

patienter varken mer eller mindre sjuka än vad de är, men han kan självklart ha en snedvriden 

bild av de intagna baserat på tidigare läkares omdömen, fördomar, klasskillnader eller annat. 

Man får också utgå från att många händelser och aspekter av patientens liv inte finns med i 

journalerna, och att det snarare ger en bild av läkarens uppfattning än en heltäckande bild av 

patientens liv. Faktum är att patientens egna tankar endast framkommer i korta citat och det 

ger därför en långt ifrån flerdimensionell bild av patienten och hennes inre liv. Johansson 

argumenterar dock för att medicinen som vetenskap är av narrativ karaktär och att läkaren 

tolkar och värderar patienterna och deras symptom, vilket gör att läkarens redogörelser 

speglar hans och möjligtvis även samhällets syn på dessa individer.   9

 

De valda patienternas journaler har även bifogade brev, vilket utgör den andra delen av 

uppsatsens källmaterial. De brev som har använts är skrivna av patienterna själva och riktade 

sig främst till deras familjemedlemmar, men det finns även de som skrivits till olika 

organisationer, kyrkor eller anställda på sjukhuset. Breven har inkluderats i undersökningen 

för att de ger en annars svåråtkomlig inblick i patienternas tankar om sig själv, sin 

sjukdomsperiod och sinnessjukhuset som de befann sig på.  

 

Då breven oftast inte framställer någon fördelaktig bild av sjukhuset eller dess personal har de 

troligtvis inte blivit skrivna av någon annan än den patient som påstås ha skrivit det. 

Beskrivningar av händelser eller företeelser är svåra att verifiera om de inte finns med i 

journaler eller årsberättelser, vilket gör att de inte är särskilt tillförlitliga. Många patienter vill 

också uttryckligen bli utskrivna, vilket gör att de självklart är benägna att beskriva sin egna 

sjukdom som lindrigare än vad den är och även att skriva de saker som de tror är fördelaktiga 

för dem, vilket till exempel kan röra sig om att be om ursäkt för tidigare händelser eller att de 

erkänner att de är sinnessjuka även om de i realiteten kanske inte trodde eller tyckte det. Detta 

gör också att det inte är särskilt troligt att breven skulle ta upp incidenter eller annat som 

framställer författaren i dålig dager. Detta överensstämmer även med Liljevalls bild av 

brevskrivande, då hon menar att brev ofta ger en tillrättalagd bild av verkligheten.  Breven 10

9 Johansson, Narrativ teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2005. s. 107.  
10 Britt Liljevall, 2007. s. 15. 
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ger ingen fullständig bild av patientens liv eller tankar, men det, tillsammans med eventuella 

citat i journalen, är oftast det enda av patientens egna ord och tankar som framkommer. Det är 

alltså en ofullständig källa, men det är ändå den bästa som finns att tillgå. Även här är 

Liljevall enig, då hon menar att tendenser och luckor i brev ger en insyn i tidens värderingar 

och identiteter, snarare än att diskvalificera dem som källor.  Breven är enligt henne 11

subjektivt sanna och är därför värdefulla för att spegla skribentens uppfattningar om 

omvärlden och sig själva.   12

 

  

11 Britt Liljevall, 2007. s. 16. 
12 Britt Liljevall, 2007. s. 15. 
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2 Bakgrund 
De svenska hospitalen hade anor från medeltiden, och i slutet av 1700-talet var ett tusental 

vårdplatser för kroniskt sjuka, gamla och sinnessjuka fördelade på cirka 25 hospital.  Då 13

förhållandena vid hospitalen var mycket dåliga ville riksdagen 1823 att antalet hospital skulle 

minska och att ett litet antal centralhospital skulle ta över vården.  De nya hospitalen skulle 14

reserveras för sinnessjuka, medan ansvaret för fattiga och sjuka föll på andra instanser.  15

Under andra halvan av 1800-talet började därför flera centralhospital byggas, samtidigt som 

en ökad behandlingsoptimism gjorde att det 1858 kom en ny sinnessjuksstadga som 

“fastställde att sinnessjukvårdens uppgift var att behandla de sjuka så att de skulle kunna 

återvända till samhället”. Dessa botbara patienter placerades då på hospital, medan de 

obotbara istället placerades på så kallade asyler.  16

 

Antalet intagna på Sveriges sinnessjukhus femdubblades mellan 1850 och 1900, vilket kan 

kopplas till bättre ekonomiska resurser, medikalisering av vården, samt den ökade 

behandlingsoptimismen. Förhoppningen var att personer som blev intagna på sjukhusen skulle 

omskapas och så småningom kunna återvända till samhället som nya människor.  Tvärtemot 17

förväntningarna kom majoriteten av patienterna inte att tillfriskna, utan många blev istället 

kvar på anstalten livet ut.  För de som var intagna under den senare delen av 1800-talet fram 18

till 1920-talet präglades vården av övervakning, vila och sänglägesbehandling. Ännu hade 

varken feberbehandlingar, elchocker, lobotomering eller psykofarmaka gjort inträde på de 

svenska sjukhusen, och tidsperioden kan ses som lugnet före den storm som de många nya 

behandlingsmetoderna kom att innebära för de intagna som då blev “försökskaniner”.  Under 19

denna tidsperiod uppfördes också Vänersborgs hospital och asyl. 1905 öppnade dörrarna till 

sinnessjukhuset som med sina tusen platser blev störst i Sverige.   20

13 Nilsson, Roddy. Kontroll, makt och omsorg: Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-1940. Lund: 
Studentlitteratur, 2003. s. 102. 
14 Nilsson, 2003. s. 102.  
15 Andersson, 1990. s. 15. 
16 Nilsson, 2003. s. 103. 
17 Eivergård, 2003. s. 10.  
18 Nilsson, 2003. s. 103. 
19 Andersson, 1990. s. 33 
20 Sjöström, 1992. s. 170.  
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Fler och fler kom under 1900-talets industrialism att verka i det moderna stadslivet. För 

kvinnor utgjorde det nya stadslivet ett hot mot deras svaga psyke, medan männens psyke i 

detta samhälle snarare hotades av syfilis eller alkoholism.  När centralhospitalen byggdes 21

fanns en föreställning om att de skulle bli som kuranstalter där den goda, isolerade miljön 

skulle hjälpa patienterna ut ur deras sjukdom. I realiteten blev sjukhusen under 1900-talet 

överfulla, och patienterna som man hade tänkt skulle bli friska blev istället “nerkomna, 

osnygga, oroliga, inneslutna i sin psykos”.   22

 

Under 1800-talet professionaliserades psykiatrin, och i takt med dess utveckling etablerades 

också en syn om att kvinnlighet och vansinne var sammanlänkat.  Sinnessjukhusens områden 23

delades upp mellan kvinnor och män, då det ansågs önskvärt att skilja könen åt både fysiskt 

och psykiskt. På sjukhusen var det också viktigt att fostra kvinnliga kvinnor och manliga män, 

eftersom det ansågs vara “medicinskt korrekt”. Kvinnorna skulle syssla med bland annat 

hushållsarbete och sömnad, medan männen istället skulle ägna sig åt kroppsarbete och 

hantverk.  Eivergård menar att separationen mellan könen gjorde att könsspecifika 24

egenskaper fastställdes, där kvinnan var bräckligare och “styrdes av könsorganets funktioner”. 

Detta tolkades utmynna i att de kvinnliga patienterna blev mer våldsamma, osnygga och 

förstörande än de manliga.  Dessa beteenden råkade också vara mer normbrytande för 25

kvinnor än för män, som enligt Ahlbeck-Rehn hade en “större räckvidd av tillåtet beteende än 

kvinnor”.  Friska kvinnor menas därför ha sjukförklarats för handlingar som inte skulle ha 26

tolkats som “sjuka” om det hade varit män som utfört dem.  Detta speglades dock inte i 27

antalet kvinnliga jämfört med manliga patienter på sinnessjukhusen, som trots deras olika 

förutsättningar var ganska jämnt fördelade.    28

21 Eivergård, 2003. s. 147-148.  
22 Andersson, 1990. s. 203. 
23 Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 18.  
24 Eivergård, Mikael. Frihetens milda disciplin: Normalisering och social styrning i svensk sinnessjukvård 
1850-1970. Diss., Umeå universitet, 2003. s. 106.  
25 Eivergård, 2003. s. 148. 
26 Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 36.  
27 Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 47. 
28Medicinalstyrelsen, “Sinnessjukvården i riket, år 1915”. Sveriges offentliga statistik. 
https://www.scb.se/H/SOS%201911-/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd/Sinnessjukv%C3%A5rden%
20(SOS)%201911-1939/Sinnessjukvarden-1915.pdf 
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3 Resultat 
De kvinnoöden som presenteras i denna resultatdel kan ge en inblick i hur kvinnor i 

sinnessjukvården i början av 1900-talet såg på sig själva och sin egen situation samt hur de 

sågs av sina läkare, som under deras tid på sjukhuset var de som hade störst makt över dem. 

Likheterna mellan de olika kvinnornas berättelse vittna om mönster i kvinnliga patienters 

situation under denna tidsperiod, medan skillnader kan tydliggöra att denna grupp som ofta 

kollektiviseras, också består av individer.  

 
3.1 Johanna  

Bakgrund: 

Johanna föddes 1875 i Örebro.  Hon kom från en välbärgad familj, och hade gått både 29

folkskola och fackhögskola. När hon var 19 år togs hon in på Uppsala hospital, då hon slutat 

ta hand om sig själv och blivit “ängslig och grät ofta, tyckte det var tråkigt i hemmet och 

trodde att föräldrar, syskon, slägtingar och vänner voro onda på henne och hatade henne”. 

Orsaken till hennes sjukdom antogs vara “sorg öfver felslagna förhoppningar att erhålla någon 

mera framstående plats att verka på” och hon var intagen i 13 månader innan hon skrevs ut 

som förbättrad och fick åka hem. 1899 blev hon åter intagen, men denna gång i Stockholm, då 

hon blivit “allt mer olustig till arbete, inbunden, ogin och ringaktande mot föräldrarne, 

vårdslös med kläder och mat”. Hon spenderade då tre år i Stockholm, innan hon blev flyttad 

till Uppsala asyl, där hon också var i tre år innan hon återigen flyttades. Denna gång hamnade 

hon på Vänersborgs hospital och asyl, där hon levde tills 1915 då hon avled av tuberkulos, 40 

år gammal. 

 

Läkarens sjukdomsberättelse 

Läkaren som tar emot Johanna 1894 vid Uppsala hospital börjar med att beskriva vad han 

kallar för hennes “goda familjeförhållanden”. Hon har enligt honom fått en “god uppfostran” 

och utbildning, familjen har “sunda lefnadssätt” och “god ekonomisk ställning”. Hennes 

bakgrund verkar därför inte anses ha gjort henne sjuk utan läkaren skriver istället att 

sjukdomsorsaken möjligen är “felslagna förhoppningar”, vilket troligtvis är vad hennes familj 

29Journaler för utskrivna kvinnor. Överläkaren, Restads sjukhus. Ref: SE/O258V/RAV_196-2/F 1 A, 
Regionarkivet Vänersborg. Härefter refererar allt i resultatdelen till journalen om inte annat anges.  
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eller tidigare läkare informerat honom om.  Det står att hon aldrig försökt skada sig själv eller 30

andra, men även att “man har skäl till misstankar att hon sökt förkorta sitt liv genom 

strypning”. Läkaren ger alltså motsägande information, vilket kan bero på att kommentarerna 

kanske är insamlade från olika personer som jobbar inom institutionen. Johanna beskrivs som 

“foglig till lynnet, men envis”, “svårmodig” och “på sista tiden mer slö och likgiltig”. Läkaren 

beskriver även hur hon småpratar för sig själv om att hon inte har gjort något ont och att hon 

inte är sjuk, och kommenterar det med att kalla henne “trög och oredig”.  

 

Efter denna initiala bedömningen placeras Johanna på avdelning k.III, där hon beskrivs som 

nedstämd och genast gråter att hon vill åka hem. De första dagarna är Johanna “renlig” och 

“klär af och på sig själv”, men redan vecka senare måste hon hjälpas med av- och påklädning 

samt matning, och beskrivs som “envis och i hög grad snaskig”.  Snaskigheten kan bland 31

annat uttryckas genom att hon “petar med fingrarna i maten, spottar ut tuggor å tallriken och 

äter sjelf deraf eller och tar hon tuggorna i händerna och smetar sen omkring dermed”. Enligt 

Jönsson förstods patienters oförmåga att sköta sin egen hygien som ett tecken på sjukdom, 

och det var anstaltens uppdrag att fostra patienterna bort från detta oönskade beteende, både 

för att de skulle kunna bli acceptabla medborgare och för att minska smittorisken.  Efter sina 32

första veckor på sjukhuset beskrivs Johanna länge som “envis”, “motsträvig” och “snaskig”. 

Ibland är hon “osnygg” , “bråkig” eller slår och sparkar omkring sig, vilket gör att hon då 33

haft “bindtröja” eller ordinerats långbad. Enligt Jönsson var tvångströjan, här kallad bindtröja, 

ett sätt att begränsa patientens våldsamhet eller osnygghet på, medan långbad, som fick en 

renässans runt sekelskiftet, var en lugnande behandling för oroliga patienter.  Långbadet 34

kunde användas i flera sammanhängande dagar och nätter och hade fördelen, jämfört med 

isoleringsceller, att flera patienter kunde övervakas samtidigt.   35

 

30 Då det nämns tidigare i journalen under upplysningar om hennes ursprung.  
31 Snaskig betydde vid denna tid smutsig eller snuskig enligt Svenska Akademiens ordbok, 
https://svenska.se/saob/?sok=snaskig (24/4 2019). 
32 Jönsson, Lars-Erik. Det terapeutiska rummet: Rum och kropp i svensk sinnessjukvård 1850-1970. Stockholm: 
Carlsson bokförlag, 1988. s. 217. 
33 Osnyggheten delades upp i fyra grader. “1:a graden innebar att den intagne har kissat på sig, 2:a att hon eller 
han bajsat på sig, 3:e att patienten kladdade med avföringen och 4:e att hon eller han åt den”, enligt Jönsson, 
1988, s. 217. 
34 Jönsson, 1988. s. 190 och 198.  
35 Jönsson, 1988. s. 198.  
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Johanna har enligt läkaren ibland även “förefallit något erotiskt”, men vad som får honom att 

tycka det framgår inte. Dock kommenterar han senare i journalen att hon medan hon var 

sängliggande “kastar af sig lakan och filt” och “ständigt låg så godt som blott och bar”, 

samtidigt som han under samma period anmärker flertalet gånger att hon har “håret utslaget”. 

Oblyg nakenhet var enligt Eivergård “sinnebilden för okontrollerad kvinnlig lidelse”, vilket 

föreslår att det var dessa beteenden som läkaren klassade som erotiska.  Johanna får under sin 36

tid i Uppsala diagnosen “melancholia hysterica”, vilket i den tidigare forskningen funnits vara 

starkt sammankopplat med erotik eller sexualitet. Enligt Ahlbeck-Rehn antog läkarna på 

denna tiden att hysteri utvecklades just på grund av kvinnornas sexuella känslor.  Patienter 37

med diagnosen hysteri beskrevs som narcissistiska, lättpåverkade och hade humör som 

“växlade snabbt utan till synes logiska orsaker”.  Kvinnor som inte uppfyllt sina kvinnliga 38

uppgifter genom att gifta sig och/eller skaffa barn löpte större risk för att drabbas av hysteri 

och andra psykiska och fysiska sjukdomar, men samma kvinnor antogs också i vissa fall 

kunna botas av äktenskap.  Enligt Ahlbeck-Rehn var även samhällsklassen av vikt för 39

diagnostiseringen och så kan det även ha varit för Johanna, som troligen tillhörde 

medelklassen, då hennes familj beskrevs ha en “god ekonomisk ställning”. Kvinnor från den 

övre medelklassen antogs ha en inneboende svaghet som accepterades av samhället, och 

diagnosen hysteri kom att sättas på just kvinnor från denna samhällsklass, medan kvinnor från 

arbetarklassen antogs vara för upptagna med att arbeta för att hinna bli galna.  Det faktum att 40

mycket av den kunskap som här togs för givet, inte ses på samma sätt idag, vittnar om att 

medicinen som vetenskap är tolkande snarare än objektiv, vilket även Johansson uttrycker.  41

 

Läkaren menar att Johanna inte kan sysselsättas alls med något arbete, och att hon istället står 

för sig själv “utan att bry sig om sin omgifning”. Hennes sinnesstämning är “deprimerad och 

pat. faller ofta i gråt”, “men ibland kastar sinnesstämningen helt plötsligt och hon utbrister då 

i ett omotiverat skratt”. Den omväxlande sinnesstämningen överensstämmer med synen på 

hysterikor och kan ha bidragit till att hon under den här perioden fick den diagnosen.  42

36 Eivergård, 2003. s. 154. 
37 Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 64. 
38 Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 59. 
39 Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 61. 
40 Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 64. 
41 Johansson, 2005. s. 107.  
42 Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 59.  
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Läkaren anmärker även att “uppfattningen god utom hvad rör hennes eget sjukliga tillstånd, ty 

härvid förnekar hon sig på det bestämdaste vara sjuk”. Jönsson menar att en bristande 

sjukdomsinsikt ofta sågs som ett symptom på sinnessjukdom, även hos patienter som gav ett 

“klart och ordnat intryck”.   43

 

Efter cirka 7 månader på sjukhuset verkar Johannas tillstånd förbättras, och läkaren beskriver 

att hon är “mindre envis”, “mindre snaskig” och “litet mer vaken” än förut. Han beskriver att 

hon börjar sysselsätta sig med att läsa tidningar eller sy, “men hennes arbete är så godt som 

odugligt” och han anser henne fortfarande vara “envis och motsträfvig samt mycket långsam”. 

Att hon arbetar långsamt och dåligt tycks här legitimera läkarens uppfattning om att hon 

fortfarande är sinnessjuk. Efter att Johanna varit intagen i cirka ett år får hon besök av sin bror 

“med hvilken hon lifligt och redigt samspråkade om hvarjehanda”, något som antecknades på 

grund av att det inte hörde till vanligheterna, och som möjligtvis indikerar att hennes 

hemlängtan förvärrade hennes sjukdom eller sjukdomssymptom, vilket var en syn som kom 

att få gehör under de kommande åren.  Strax därefter blir hon hämtad av sina bröder och 44

“utskrifves som förbättrad”.  

 

1899 blir Johanna intagen på hospital i Stockholm med diagnosen “dementia”. Ahlbeck-Rehn 

beskriver diagnosen dementia som en föregångare till schizofreni. Patienter som menades lida 

av dementia kännetecknades av “splittrad tankeverksamhet, hallucinationer, olika villfarelser 

och förföljelseidéer, likgiltighet och motoriska störningar” som inte var medfödda.  Johanna 45

beskrevs vid denna tidpunkten som “öfvervägande deprimerad”, men också “temligen foglig 

och medgörlig, ganska slö, men barnsligt kinkig och missbelåten”. Läkaren menar att hon är 

missbelåten över rummet där hon ligger, maten som hon äter och att vara intagen på 

sjukhuset. Han skriver att hon ofta “käksar”, alltså småtjatar, om att bli utskiven, men att hon 

inte vill hem till sin familj utan hellre till en “badort”, “amerika”, “norrland” eller “jemtland”. 

Den hemlängtan som var närvarande under hennes första hospitalvistelse hade alltså bytts ut 

mot en allmän längtan bort, kanske för att patienten anser att familjen har svikit henne genom 

att återigen skicka henne till ett sinnessjukhus. Läkaren menar att hon fortfarande inte anser 

sig vara sjuk, men att hon tror att hon ska bli det om hon är kvar på sjukhuset. Johanna ansåg 

43 Jönsson, 1988. s. 65. 
44 Andersson, 1990. s. 201.  
45 Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 145. 
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alltså att sjukhusmiljön förvärrade hennes psykiska hälsa, vilket under 1930-1970-talen kom 

att bli en allt vanligare åsikt om sinnessjukvården och dess institutioner.   46

 

1902 flyttas Johanna till Upsala hospital där hon får diagnosen “dementia primaria 

(hebephrenia)”.  Ordet hebefren indikerar att det nu rör sig om desorganiserad schizofreni, 47

men det kan tolkas som att hennes diagnos har specificerats snarare än att den har ändrats.  48

Läkaren menar att hon är “något fjantig” , “snäll och foglig, snygg och arbetssam”. Det tycks 49

som att de erotiska och osnygga tendenserna som fanns under hennes första sjukhusvistelse är 

bortblåsta. Vissa av läkarens frågor undviker hon att svara på, vilket han tror beror på att “pat. 

trodde att det skulle fördröja hennes frigifvande’’. Detta tyder på att läkaren var medveten om 

risken för att patienterna skulle undanhålla symptom för att återfå friheten, vilket Sjöström 

menar var vanligt förekommande.  Läkaren antecknar att Johanna kan svara på frågor om sig 50

själv och var hon befinner sig, men att hon inte anser sig vara sinnessjuk. Enligt läkaren 

verkar Johanna tycka att hennes sinnessjukdom och hospitalvistelse är “synbarligen pinsam”, 

och detta indikerar att hon har förståelse för den rådande samhällssynen och stigmatiseringen 

av psykiska sjukdomar. I de få anteckningar som finns från 1903 och 1904 beskrivs hon med 

ord som “envis”, “oordentlig och bråkig”. Under samma period nämns det flera gånger att hon 

river sönder sina kläder, men också att hon klarar av att sköta sig själv. Vid flyttningen 1905 

beskrivs hennes lynne istället som “lugnt och beskedligt nästan fjolligt”.  Johanna gick alltså 51

under sin vistelse i Uppsala från vad Andersson kallar en passiv “anpassningsstil”, där hon 

drog sig undan, till att ha en mer aggressiv framtoning, för att sedan igen bli passiv. Båda 

dessa sätt, som av sociologer anses vara olika sätt att anpassa sig till det institutionaliserade 

livet, har också tolkats som sjukdomsyttringar i historien och av nutida skeptiker.  52

 

46 Andersson, 1990. s. 201. 
47 “Definition of hebephrenia: a form of schizophrenia characterized especially by incoherence, delusions 
lacking an underlying theme, and affect that is usually flat, inappropriate, or silly” 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/hebephrenia 
48 Kraam, A. and Phillips, P. ‘Hebephrenia: a conceptual history’, History of Psychiatry. 2012: 387–403. doi: 
10.1177/0957154X11428416. 
49 Fjantig betydde vis denna tid “mindre vetande”, enligt Svenska Akademiens Ordbok: 
https://svenska.se/saob/?id=F_0443-0418.rR73&pz=7 (24/4 2019). 
50 Sjöström, 1992. s. 96.  
51 Fjolligt betydde vid denna tid “sinnessvag”, enligt Svenska Akademiens Ordbok: 
https://svenska.se/saob/?id=F_0443-0434.DtOU (24/4 2019).  
52 Andersson, 1990. s. 201. 
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30 år gammal flyttas Johanna till Vänersborgs hospital och asyl. Denna gång blir diagnosen 

“dementia primaria”. Hennes dåtida typ av schizofreni specificerades alltså inte längre som 

desorganiserad, men det behöver inte betyda att hennes sjukdom ändrats utan kan vara en 

indikation på att olika läkare eller sjukhus benämnde saker på olika sätt. Vid intagningen 

skriver läkaren att hon har “teml. bra reda på omgivningen”, och att hon “sköter sig i allt sjelf 

och är renlig”. Hon sitter ofta enligt läkaren och “hänger öfver en tidning, men fattar sannolikt 

ej hvad hon läser”. 1909 anses hon inte längre följa med i vad som händer omkring henne, 

utan hon sitter istället och småpratar osammanhängande för sig själv, vilket enligt Andersson 

är vanligt för schizofrena.  Vid 1912-1913 beskrivs hon som vänlig och foglig och “sitter för 53

det mesta och plockar med tidningspapper, småsjunger eller pratar halfhögt för sig själf”. När 

hon 1914 får reda på att hennes pappa har dött menar läkaren att hon småskrattar och är 

“fullkomligt likgiltig”, vilket verkar ha setts som en störande reaktion.  

 

Följande år dog Johanna av tuberkulos.  Under denna tid var tuberkulos orsaken till 30% av 54

dödsfallen på Sveriges sinnessjukhus, vilket tros ha varit på grund av bland annat 

trångboddhet och dålig kost.  De som var värst drabbade av sjukdomen var de schizofrena 55

patienterna, då de ofta spenderade längre tid på sjukhuset än patienter med andra diagnoser.  56

Död- och begravningsboken avslöjar att Johannas kropp blev hemskickad till hennes familj, 

vilket tyder på att det fanns kvar ett band mellan familjen och patienten, trots den dåtida 

tanken att de två parterna skulle må bäst av att isoleras från och glömma bort varandra, och 

trots stigmatiseringen kring dessa patienter.   57

 
Patientens sjukdomsberättelse  

1894 anser Johanna enligt hennes journal att hennes familj hatar henne och att hon är “dum 

och elak i deras ögon”. Schizofreni kan enligt Andersson göra att den drabbade känner sig 

invaderad av omgivningen, samtidigt som uppfattningen kan bli orealistisk, vilket kan vara 

fallet här, men möjligheten finns självklart också att hennes syn på familjeförhållandena 

53 Andersson, 1990. s. 200. 
54 Död- och begravningsböcker för Vänersborgs hospital / Restads sjukhus. Vassända-Naglums kyrkoarkiv. Ref: 
SE/GLA/13618/F II, Landsarkivet i Göteborg. s. 48. 
55 Andersson, 1990. s. 65.  
56 Andersson, 1990. s. 204. Samt Död- och begravningsböcker för Vänersborgs hospital / Restads sjukhus. 
Vassända-Naglums kyrkoarkiv. Ref: SE/GLA/13618/F II, Landsarkivet i Göteborg. s. 48.  
57 Andersson, 1990. s. 206. 
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stämmer.  Johanna har även yttrat att “hennes lif är förfelade [misslyckat] och att det bäst 58

vore att få skiljas därifrån”, vilket speglar ångesten som Andersson menar hör ihop med 

insjuknandet.  Samtidigt menar Johanna att hon “ej gjort något ondt och ej alls är sjuk”, och 59

att hon vill resa hem och träffa sin svägerska, annars får hon “ej någon frid” och gör enligt sig 

själv “alla möjliga dumheter” på grund av det. Trots att hon inte erkänner sin sjukdom 

erkänner hon alltså att hon beter sig på ett sätt som inte speglar det hon anser är hennes 

normala mönster.  

 

1897 frågar Johanna sin läkare om det inte vore bäst att “hon gjorde af med sig sjelf”. Även 

året efter uttrycker hon att hon “icke hafva rätt att lefva” och att “ingen trodde henne eller 

förstod henne”. Hon pratar mycket om att hon vill vara någon annanstans och menar att hon 

“skulle då bli helt annorlunda”, eftersom “här känner ni mig icke, jag har många sidor att 

visa”. Utifrån detta kan man anta att hon kände sig mycket ensam i sin sjukdom. Hon undrar 

också vad hennes pappa kan ha lurat i läkaren för att hon ska bli intagen, och medger i samtal 

med läkaren att hon har slagit sin mamma, men menar att hon bara hade skojat. Isolationen 

och separationen från familjen sågs enligt Andersson som önskvärd i sinnessjukvården, och i 

Johannas fall var den så pass närvarande, att hon ansåg att det var deras fel att hon var 

intagen. 1899 hotar Johanna att ta sitt liv om hon inte får gå ut i den park hon vill, hon menar 

att “sköterskorna begripa ingenting, hon får äta som ett svin, föräldrarna äro dumma och 

barnsliga, hon är icke alls sjuk”. Hon fortsätter prata om att åka i från sjukhuset, eftersom “här 

är så tråkigt, att hon kan dö; det skulle vara så godt att dö med det samma”. Hon vill dock inte 

åka hem, utan talar om att resa till Chicago, Norrland, Jämtland, eller att åka till Lerbäck och 

“blifva bondflicka och vakta höns”. Längtan ifrån sjukhuset ansågs på denna tiden vara ett 

sjukdomsuttryck, men man ansåg även att hemlängtan, eller i detta fallet längtan bort, blev 

ännu starkare för den sinnessjuka eftersom de inte kunde resonera kring dessa känslor.   60

 

När Johanna flyttas till Uppsala 1902 frågar hon läkaren “om jag blir duktig till att arbeta, då 

kommer jag väl härifrån?”. Då läkaren svarar medgivande uttrycker hon att: “ja, bara jag har 

något att hoppas på, då går det nog”. Detta vittnar om att både läkaren och patienten ser en 

koppling mellan arbetsförmåga och friskhet, vilket antyder att det finns en sådan syn i 

58 Andersson, 1990. s. 200. 
59 Andersson, 1990. s. 200. 
60 Sjöström, 1998. s. 96.  
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samhället. Andersson beskriver också att en del av denna tids behandlingsoptimistiska tankar 

var just att patienterna skulle kunna återvända till “produktivt arbete”.  När läkaren under 61

deras samtal läser upp delar av Johannas journal för henne, menar hon att “om man bär sig 

dumt åt en gång, skall man väl glömma det”, och tycker att “det är orätt att anteckna på det 

viset”. Enligt henne var också orsaken till att hon intogs på hospitalet att “en doktor skrifvit 

henne för sinnessjuk”, men hon menar också att hon “är bättre sedan ungefär 1 år tillbaka”. 

Hon identifierar sig alltså fortfarande inte med sinnessjukdomen, utan verkar tycka att hon 

blivit dömd för enstaka felsteg. Samtidigt säger hon ändå att hon blivit bättre från något, 

kanske ett beteende eller en sjukdom, vilket kan tolkas som självinsikt eller som att det är 

något hon säger för att hon tror att det kommer få henne utskriven tidigare, vilket som tidigare 

nämnt var vanligt förekommande.  Hon ber att bli utskriven, men vill inte hem till sin familj, 62

hon “vill inte vara slägting med syskonen, nu sen de haft henne hit”. Detta tydliggör att 

skulden för hennes intagning ligger på familjen, åtminstone i Johannas huvud.  

 

1904 hotar hon igen att ta sitt liv. Det dröjer sedan lång tid innan Johanna har någon 

läkarkontakt och något skrivs i hennes journal, vilket var vanligt förekommande för patienter 

som ansågs vara kroniskt sjuka.  1914 frågar Johanna sköterskan om hon tror “att [Johannas] 63

föräldrar lefde”, vilket innebär att hon inte hade glömt dem, trots vårdens tro att det mest 

humana för schizofrena patienter var att patienten och hennes familj skulle glömma varandra. 

Det som läkaren senare tolkade som likgiltighet för faderns död måste inte ha speglat 

Johannas egna känslor, men utan en djupare insikt i hennes tankar är det omöjliga att utröna.  

 

Johanna skrev ett brev till sin farbror i början av 1902, under sin vistelse vid Stockholms 

hospital. Brevet lyder:  

Goda Farbror! 
Jag ville så innerligt gerna be Farbror att jag finge komma till Farbrors. Jag är så bra 
nu. Jag vill vara i Lerbäck. Det är den käraste önskan jag har här på jorden.  
Ute i världen  
är stormigt och grått 
men hemma i Lerbäck 
är varmt och godt.  

61 Andersson, 1990. s. 16. 
62 Sjöström, 1992. s. 96.  
63 Andersson, 1990. s. 61. 
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De mina de hemta mig aldrig.  64

 

Detta brev speglar Johannas längtan efter att lämna sjukhuset, men också hennes bitterhet 

eller sorg över att familjen inte kommer till hennes undsättning. Även att brevet är en 

tendensiöst, menar Liljevall att det inte är något som diskrediterar källan, utan istället speglar 

brevet Johannas uppfattningar om sig själv och hennes omvärld.  Några få dagar senare 65

skriver hon även ett kort brev till sin mamma, vilket lyder: “Moder! Jag räcker handen till frid 

och försoning. Den af ej ens en tanke värdiga, [Johanna]”. Det finns även ett odaterat brev till 

hennes mamma, där det står:  

Kära Älskade Mamma! 
Förlåt mig mamma allt som jag har gjort dig emot.  
Förlåt mig goda mamma nu att jag reste ifrån Lerbäck till Örebro.  
Jag vet att mina handlingar förtjenar lifvets förlust.   66

 
Breven till Johannas mamma kan självklart ha skrivits som ett försök att bli utskriven, då 

hennes underdåniga ursäkter troligtvis sågs med positiva ögon från läkaren och vårdarnas håll, 

men det kan också vara skrivet som en genuin vädjan om förlåtelse. Om det senare är sant, 

verkar hon vara medveten om att hon på något sätt agerat fel, men samtidigt skyller hon det 

inte på någon sjukdom och visar ingen sjukdomsinsikt. Liljevall menar att breven är en 

tillrättalagd bild av verkligheten, där upprätthållandet av relationen mellan mottagaren och 

skribenten speglas i brevens innehåll, vilket kan vara en anledning till att Johannas brev ser ut 

så som de gör.   67

 

3.2 Alma 

Bakgrund: 

Alma föddes 1878 i Örebro län.  Hon arbetade som sjuksköterska tills hon 1914 började 68

ängslas “för att hon ej skött sin plats som hon skulle” och stundtals blev våldsam. Hon intogs 

därför en kortare stund på “Örebro lasaretts upptagningsanstalt för sinnessjuka” för att sedan 

64 Brev bifogat i: Journaler för utskrivna kvinnor. Överläkaren, Restads sjukhus. Ref: SE/O258V/RAV_196-2/F 
1 A, Regionarkivet Vänersborg.  
65 Liljevall, 2007. s. 16.  
66 Brev bifogat i: Journaler för utskrivna kvinnor. Överläkaren, Restads sjukhus. Ref: SE/O258V/RAV_196-2/F 
1 A, Regionarkivet Vänersborg 
67 Liljevall, 2007. s. 15. 
68 Journaler för utskrivna kvinnor. Överläkaren, Restads sjukhus. Ref: SE/O258V/RAV_196-2/F 1 A, 
Regionarkivet Vänersborg. Härefter refererar allt i resultatdelen till journalen om inte annat anges.  
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flyttas till Vänersborgs hospital och asyl. Hon fick där diagnosen dementia primaria, alltså en 

tidigare benämning på schizofreni, och det antecknades att hon sedan inkomsten “legat nästan 

fullkomligt orörlig i sängen och har ej yttrat ett enda ord”.  Efter cirka åtta månader av detta 69

apatiska tillstånd började Alma återigen prata och ansåg sig snart frisk. Ungefär ett år senare 

skrevs hon ut.  

 

Läkarens sjukdomsberättelse 

Läkaren börjar journalen med att berätta att Alma är en utbildad sjuksköterska som alltid varit 

frisk och att hon inte har några sinnessjuka i släkten.  Han nedtecknar “öfveransträngning och 70

sömnlöshet” som orsaken till hennes sinnessjukdom och nämner att hon stundtals sedan 

insjuknandet varit våldsam. Vid intagningen beskrivs Alma som “renlig”, men “slö”, “dyster 

och nedstämd”. Hon hade vid denna tidpunkt också slutat tala, och det kom enligt läkaren att 

dröja åtta månader tills hon yttrar något igen. Detta kan ses som den mest extrema graden av 

passiv anpassning till instititionslivet, då hon inte enbart drar sig undan, utan helt slutar att 

kommunicera.  När hon får besök av sin pappa och några bekanta menar läkaren att hon 71

“tycktes känna igen” dem, då hon “tryckte deras händer och började gråta” men anmärker 

samtidigt att hon fortfarande inte yttrade något. Andra gången hon får besök av sin pappa 

menar läkaren att hon inte ens tog någon notis om honom. Enligt Andersson kan schizofreni 

ligga bakom språkförändringar och göra att uppfattningen av omgivningen förändras, vilket 

skulle kunna vara en annan förklaring av både Almas bortfall av tal och kunna ge en idé om 

varför hon inte uppmärksammar sin pappas besök.   72

 

Almas initiala renlighet byttes också snart ut mot vad läkaren kallade osnygghet “af 1sta 

graden”, vilket innebar att hon började kissa på sig, och som tidigare nämnt ansågs denna 

bristande hygien vara ett sjukdomsuttryck.  Hennes osnygghet gjorde också att hon flyttades 73

från en lugn till en halvorolig avdelning, eftersom hon ansågs vara “omöjlig att passa” från att 

urinera i sängen eller på golvet. Enligt Sjöström kunde bytet av avdelning verka som ett 

outtalat straff, där en patient som inte skötte sig som den skulle flyttades till en sämre eller 

69  Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 145. 
70  Journaler för utskrivna kvinnor. Överläkaren, Restads sjukhus. Ref: SE/O258V/RAV_196-2/F 1 A, 
Regionarkivet Vänersborg.  
71 Andersson, 1990. s. 201. 
72 Andersson, 1990. s. 200. 
73 Jönsson, 1998. s. 217. 
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mindre “fri” avdelning. Bestraffningen skulle leda till att patienten lärde sig att “upprätthålla 

normer eller moral”.  Läkaren beskriver henne under samma period främst som “frånvarande 74

och likgiltig”, samt något motsträvig, vilka enligt Sjöström sågs som omoraliska beteenden.  75

Efter några månader verkar Almas tillstånd ha förbättrats. Läkaren antecknar att hon äter själv 

och är “mera sällan osnygg nu”. Under sommaren 1914 flyttas Alma till en lugn avdelning, 

men får nästan direkt flyttas tillbaka till den halvoroliga avdelningen då hon “plockade sönder 

krukväxter och slog sönder ett nattkärl”. Hennes goda, eller moraliska, beteende belönas alltså 

genom att hon får flytta till en bättre avdelning, varpå hennes förstörande och omoraliska 

beteende gör att hon flyttas tillbaka till den sämre avdelningen igen. När hon återvände till sin 

sämre halvoroliga avdelning blir hon lugn igen. Då schizofrena patienter lätt kan känna sig 

invaderade av omgivningen, är det inte orimligt att gissa att dessa flyttar inte var optimala för 

en person med Almas problematik, och det kan ha varit så att förflyttningar till både bättre 

och sämre avdelningar blev som en bestraffning för henne oavsett vad tanken bakom det var.   76

 

Den 14 oktober 1914 kommer en brytpunkt i Almas sjukdomsberättelse. Om hennes tidigare 

beteenden varit en del av en schizofren psykos menar Andersson att den kan “klinga av snabbt 

och aldrig återkomma”, vilket den verkar ha gjort för Alma.  Hon börjar nämligen tala igen 77

och kan enligt läkaren “svara ganska adekvat och korrekt” på frågor, även om han även 

påpekar att hennes tal är “stereotypt, monotont med korta i viss mån stötvisa satser” och att 

hennes minspel är “påfallande ovarierande med ett tämligen oföränderligt småleende”. 

Läkaren uppger att Alma minns sitt föregående liv och delar av sjukhusvistelsen, samt att hon 

“vet att hon är på anstalt för sinnessjuka”, men att hon är “desorienterad till tiden”. Från och 

med denna dag är hon enligt läkaren “snygg och sköter sig sjelf i allt”, och han påpekar även 

flertalet gånger att hon är “pratsam” och gärna vill “styra och ställa”. Att hon kan sköta sin 

hygien och sig själv sågs som sagt som friskhetstecken, men läkarens anmärkningar om 

hennes avvikande minspel och vilja att styra och ställa är bevis på att åtminstone läkaren inte 

ansåg henne vara helt frisk.  Som Johansson anmärker är medicin en tolkande vetenskap, och 78

uttryck som för hundra år sedan tolkades som “sjuka” kan ses på ett helt annat sätt i dag.  79

74 Sjöström, 1992. s. 87. 
75 Sjöström, 1992. s. 89 
76 Andersson, 1990. s. 200. 
77 Andersson, 1990. s. 200. 
78 Jönsson, 1988. s. 217. 
79 Johansson, 2005. s. 107. 
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Anledningen till att läkaren uppmärksammar hennes minspel och rörelsemönster beror dock 

troligtvis på att motoriska störningar på denna tid sågs som en karakteristisk del av de 

schizofrena dragen.   80

 

Från och med att Alma börjar tala igen kommer läkaren främst att benämna hennes beteende 

som “besvärligt”. Hennes besvärlighet innefattar bland annat att hon inte vill “rätta sig efter 

sköterskans tillsägelser”, att hon försöker “intala de andra patienterna att ej hjälpa till med 

sysslorna” och att hon var “mycket enträgen med att vilja resa” till sin pappas begravning. 

Läkaren skriver att Alma anser sig vara frisk och att hon argumenterar för att att “om hon är 

så frisk att hon skall arbeta kan hon lika gärna bli hemskickad”. Om man skulle anta att 

hennes uppfattning stämmer och hon faktiskt är frisk är varken hennes motstånd till 

hospitallivet eller viljan att åka till hennes pappas begravning orimlig. Enligt Jönsson kan 

faktiskt denna typ av motstånd ha varit ett försök från patientens sida att påminna omvärlden 

att hon “inte bara var patient utan också människa, ett jag”.  Läkaren kommenterar dock 81

Almas önskan om att bli utskriven med att säga att hon har en “allmän omdömeslöshet och 

bristande uppfattning af hennes läge” och att hon “bagatelliserar betydligt sin sjukdom”. Brist 

på sjukdomsinsikt sågs i sig själv som ett sjukdomssymptom och läkaren behövde egentligen 

inga fler bevis på att hon fortfarande var sjuk.  Även hennes klagomål kunde på denna tiden 82

ses som tecken på att hon var sinnessjuk.  Trots detta blir hon efter cirka ett och ett halvt år 83

på sjukhuset utskriven som förbättrad “sedan det ordnats så att hon fått lof att komma till en 

gift syster”.  

 

Patientens sjukdomsberättelse  

Enligt Almas journal blir hon först intagen på Örebros lasarett 1914, då hon tror att hon har 

stora skulder och att hon “gjort illa och ej skött sin plats”. Hon uttrycker att det är synd om 

hennes föräldrar som har “ett sådant olycksbarn som hon”. Andersson menar dock att 

schizofrena patienter som Alma kan få orealistiska uppfattningar av omgivningen, och 

eftersom dessa antaganden från Almas sida har blivit nedskrivna i hennes journal kan man 

gissa att hennes skulder och misskötsel av jobb har setts som falska föreställningar, kanske för 

80 Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 145. 
81 Jönsson, 1998. s. 178.  
82 Jönsson, 1998. s. 65. 
83 Sjöström, 1992. s. 95. 
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att någon har berättat för journalens författare att det inte stämde överens med verkligheten.  84

Sedan talar och skriver Alma inte på åtta månader och hennes tankar under denna period är 

därför omöjliga att få tillgång till.  

 

När Alma sedan börjar tala igen menar hon att hon vet att hon är på ett sinnessjukhus och att 

hon “varit sjuk i nerverna” och “sett dels hvita dels grå skepnader”, men att hon “känner sig 

bättre nu”. Senare berättar hon för en sköterska att hon “hela tiden trott att hon varit i 

Ryssland och att hon blifvit landsförvisad därför att hon gjort något illa” och att hon “sett sin 

far hänga sig i en rödkantad duk” och trott att hon bränt upp sin mammas skor “eftersom hon 

känt lukt af brändt läder”. Schizofrenin uttrycktes alltså genom hallucinationer och villfarelser 

för Alma under denna period, vilket enligt Ahlbeck-Rehn var vanligt förekommande 

sjukdomsuttryck.  Alma menar att hon under denna period tyckte att det “vore bättre om hon 85

finge dö, ty hon kände det så hemskt”, vilket vittnar om hur ångestfylld sjukdomsperioden 

hade framstått för henne, men hon uttrycker också att hon numera känner sig “kry och tycker 

att det är trefligt här och trifs bra”.  

 

Därpå följer den period då läkaren menar att Alma är besvärlig och olydig, men själv uttalar 

hon att hon “är riktig nu och vet hvad hon gör; hon är van vid att rå sig själf och göra som hon 

vill och hon bryr sig inte om hvad man säger till henne”. Hon anser också att hon är frisk nog 

att bli hemskickad eftersom hon är frisk nog att arbeta. Hon har en poäng i att koppla 

arbetsförmåga med utskrivning från sjukhuset, eftersom det fanns ett samtida samband mellan 

arbete och friskhet.  Samtidigt fanns även en tanke om att skillnaderna mellan patientens och 86

läkarens syn på sjukdomen, var ett sjukdomssymptom i sig själv.   87

 

Almas första brev under sjukhusvistelsen skrev hon till sin bror, dagen efter att hon börjat 

tala. Då skriver hon: “jag tror jag varit sjuk en mycket lång tid. Vad det är vet jag ej heller, 

känner mig ej så klen, men är alltjämt liggande”. Detta speglar också vad hon själv uttrycker i 

journalen, att hon plötsligt “vaknar upp” ur en sjukdomsperiod som grumlat hennes sinne med 

hallucinationer och villfarelser. Alma berättar att detta är hennes första brev sen hon kom till 

84 Andersson, 1990. s. 200. 
85 Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 145. 
86 Andersson, 1990. s. 16. 
87 Jönsson, 1988. s. 65. 
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Vänersborg, eftersom hon inte haft lust att skriva, “å icke är det lätt häller då man är isolerad, 

å brev måste som allt gå genom de överordnade”. Isolationen som Alma talar om menar 

Andersson tillhörde ett rådande tankesätt där man trodde att sjukdomen kanske uppstod på 

grund av den miljö den sjuka levt i.  Alma berättar också att det är “så många patienter här, 88

så det är ej enformigt”, men att hon hoppas att hon kan få komma tillbaka till Stockholm och 

sitt gamla jobb om hon blir frisk. Längtan efter att få återgå till hennes vanliga liv finns alltså 

så fort hon börjar prata igen. Liljevall menar att brev som dessa speglar den bild som 

skribenten själv vill ge mottagaren, vilket gör att det mycket väl kan vara en tillrättalagd bild 

av verkligheten. Detta gör att det finns luckor och tendenser i texten, men de är just de 

elementen som skapar en möjlighet till att tolka skribentens bild av sig själv och omvärlden.  89

 

Ett annat brev som sparats i Almas journal är adresserat till hennes mamma. Hon börjar brevet 

med att konstatera att det inte finns någon som kan komma och hämta henne “nu när inte Far 

fick lefva”. “Veckor å månader bli långa, jag har nu på en tid minskat öfver två kilo, å när jag 

inte gör annat än vantrifs blir det väl ej bättre”, fortsätter hon. Hon menar att det gick bra att 

vara på sjukhuset fram till oktober, “då jag förstod hvar jag var men nu tycks veckorna aldrig 

taga slut” och trots att sommaren är på väg är det “ej något nöje utan friheten”. Hon 

understryker att hon förstår att det är dyrt att resa och hämta henne men ber ändå att någon 

ska göra det då hon inte vill “gå och sörja och aldrig få en glad dag”. Hon påpekar också att 

hon arbetar varje dag vilket gör att hon tror sig klara av att få ett jobb när hon blir utskriven. 

Hela brevet är fullt av olika uttryck för Almas hemlängtan. Enligt Sjöström tolkades 

hemlängtan som ett sjukdomssymptom, och patienter ansågs uttrycka en större frihetslängtan 

än människor som inte var sinnessjuka, eftersom de inte ansågs kunna kontrollera sina känslor 

på samma sätt som andra människor.   90

 

Alma skriver även till sin farbror. Hon berättar att hennes “hälsa är bättre men det är sorgligt 

att ej få börja med sjukvård igen”. Än mer saknar hon sin “Far som jag utan ett ord till afsked 

fick lämna, för alltid”, och menar att “det blir svårt att komma hem och endast finna hans 

gravkulla”, speciellt eftersom hon inte ens kände igen honom när han var på besök. Eftersom 

detta brev sparats och läkaren nämner hur gärna hon ville åka på begravningen flera gånger, 

88 Andersson, 1990. s. 206. 
89 Liljevall, 2007. s. 15-16.  
90 Sjöström, 1992. s. 96. 
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verkar även hennes sorg ha setts som ett sjukdomsuttryck. Alma berättar också i brevet om 

mer nyliga besök och hur roligt det är att få tala med gäster. Hon skriver även att hon har 

arbetat med lite av varje, men menar att “inlevelsen är inte med på något håll” eftersom hon 

bara har “en enda önskan: att komma härifrån”. Hon medger att hon har det bekymmerslöst på 

sjukhuset, men understryker att “friheten är oumbärlig” och att det är sorgligt att vara så långt 

ifrån sin familj. Även i detta brev är alltså hemlängtan ett överhängande tema. Liljevall menar 

att brev oftast grundas på vad skribenten själv upplever som sant, så oavsett hur Almas 

hemlängtan tolkas av läkaren, får man utgå från att hennes sorg och vantrivsel var sann för 

henne.   91

 

Därefter följer flertalet brev där hon söker olika jobb, men även ytterligare brev till hennes 

farbror och ett brev som hon efter utskrift skrev till sjukhusets förstånderska för att berätta att 

hon känner sig bättre och njuter av friheten. Just att hon söker flera jobb medan hon 

fortfarande är intagen på sjukhuset kan ses som att hon försöker hålla sig hoppfull inför 

framtiden, men det kan även ses som en brist på sjukdomsinsikt, och har troligtvis sparats som 

det senare för att styrka att hon är sinnessjuk, då en otillräcklig insikt i sin egen ohälsa som 

sagt sågs som ett sjukdomssymptom.   92

 

3.3 Margareta 

Bakgrund:  

Margareta föddes 1857 i Källby, Skaraborg.  Hon var en skräddarhustru som hade åtta barn. 93

1907 blev hon intagen på Vänersborgs hospital och asyl, men hade då redan varit intagen flera 

gånger på Kristinehamns hospital, eftersom hon varit sinnessjuk sex gånger innan, varav tre 

gånger efter förlossningar. Hon blev skickad till sjukhuset i Vänersborg för att hon var “orolig 

och öfverspänd samt började prata utan minsta sammanhang, sjunga och efterhärma 

svordomar” och fick diagnosen “Psychosis period”, alltså periodisk psykos, vilket är en 

diagnos som inte längre existerar. Margareta levde sedan på Vänersborgs hospital och asyl 

tills hon 1915 fick buksmärtor och avled efter en tarmoperation.  

 

91 Liljevall, 2005. s.15-16.  
92 Jönsson, 1988. s. 65. 
93 Journaler för utskrivna kvinnor. Överläkaren, Restads sjukhus. Ref: SE/O258V/RAV_196-2/F 1 A, 
Regionarkivet Vänersborg. Härefter refererar allt i resultatdelen till journalen om inte annat anges.  
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Läkarens sjukdomsberättelse 

Läkaren börjar journalen med att berätta att Margareta varit “väl begåfvad, men tungsint” som 

barn och att hon var “mycket strängt hållen” av sina föräldrar. Varifrån dessa upplysningar 

kommer är oklart, men tanken om att man kunde bli sjuk av sin hem- eller uppväxtmiljö var 

inte främmande under denna tid.  Läkaren kommenterar att Margareta “varit mycket religiöst 94

anlagd” och lider av “falska föreställningar”, bland annat hör hon enligt honom röster. Han 

menar även att hon inte tål sin man, trots att maken enligt läkaren är “mycket fästad vid sin 

familj och behandlar denna med den största tillgifvenhet”. I schizofrena psykoser var 

hallucinationer och orealistiska uppfattningar av omgivningen inte ovanliga, men det är oklart 

om “psychosis period” senare kom att räknas som en typ av schizofreni.  Eftersom medicinen 95

är en tolkande vetenskap är det också viktigt att nämna att detta är läkarens uppfattning, och 

den måste inte spegla verkligheten.   96

 

Margareta var enligt läkaren “renlig”, “sköter sig i allt sjelf” och kunde redogöra för sitt 

tidigare liv, vilket räknades som sundhetstecken.  Dock menar han även att hon inte vill 97

medge att hon är sinnessjuk, trots att hon berättar “ytterligt detaljerad, ofta ganska oredig” om 

sina vanföreställningar, vilket sågs på motsatt sätt, alltså som ett sjukdomstecken.  Först 98

skriver läkaren att hon “är i allmänhet vid godt humör”, men med tiden ändras denna 

uppfattning och hon kallas istället “omvexlande lugn och grälig” och hon får ständigt flyttas 

mellan olika avdelningar. Läkaren menar att Margareta besväras mycket av olika “röster” och 

att det gör att hon är “våldsam” och “grälar och skriker”, men att hon däremellan är “snäll och 

vänlig”. Hon växlar alltså mellan det som Sjöström kallar för moraliska respektive omoraliska 

beteenden, och blir outtalat bestraffad eller belönad för dessa beteenden genom att hon flyttas 

mellan olika avdelningar.  Detta kan även tolkas som att hon skiftar mellan en passiv 99

anpassningsstil och att göra det bästa av situationen, vilka båda var vanliga sätt för intagna att 

anpassa sig till institutionslivet, men som av läkarna förstods som sjukdomsyttringar.  100

 

94 Andersson, 1990. s. 206. 
95 Andersson, 1990. s. 200. 
96 Johansson, 2005. s. 107.  
97 Jönsson, 1988. s. 217. 
98 Jönsson, 1988. s. 65. 
99 Sjöström, 1992. s. 87-89. 
100 Andersson, 1990. s. 201.  
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Vid sommaren 1915 klagar Margareta återkommande på smärtor i buken, men läkaren påstår 

att ingen sjukdom är “objektivt påvisbar” och när hon två månader senare skickas till 

Vänersborgs lasarett kan de inte rädda henne och hon dör strax efter en tarmoperation. 

Margaretas kropp blir, precis som Johannas, hemskickad till hennes familj, vilket visar att det 

dåtida idealet att patient och familj skulle glömma bort varandra inte vann i detta fall heller.   101

 

Patientens sjukdomsberättelse  

Det står i Margaretas journal att hon berättar vid sin första undersökning att hon varit sjuk sex 

gånger innan och att hon “alltid varit klen och svag” och att hennes tankar “varit oklara”, men 

hon vill ändå inte “medge att hon varit sinnessjuk”. Hon visar alltså en viss sjukdomsinsikt, 

men vägrar ändå kalla sig sinnessjuk, kanske på grund av samhällets stigman kring denna typ 

av sjukdomar. Margareta har flera gånger berättat att hon önskade att “hon hade barnen 

hemma hos Gud före sig, för att rädda dem från mannen”, eftersom han är djävulen. Att hon 

hellre vill att hennes barn ska dö än att djävulen får tag på dem säger något om hur 

betydelsefull religionen är för Margareta, men det tyder också på att hennes vanföreställningar 

är så starka att hon önskar livet ur sina egna barn och skulle kunna utgöra en potentiell fara 

för dem. Även hennes grannar beskrivs som “djefvulen sjelf”, medan hennes egna barn är 

“engeln Mikaels barn”. Hon menar även att en av hennes medpatienter är hennes man, som 

“blifvit omskapad till en gammal kärring” av djävulen. Andra patienter och vissa sköterskor 

är också “djefvulens hufvuden” eller fladdermöss, eftersom “fläddermöss kunna ju också bli 

menniskor”. Läkaren och en av sköterskorna beskriver hon istället som “Mikaels engel”. Själv 

är hon den enda riktiga människan, hon är särskilt benådad av gud och är hans ögonsten, 

vilket hon förstått då hon “läst i bibeln” och märkt att så mycket passar in på henne och därför 

ser sig själv som “den utvalda frun”. Kvinnor ansågs på denna tid vara svagare för religiösa 

influenser, vilket också speglades i att “religiöst grubbel” var en vanlig intagningsorsak, och i 

just Margaretas fall är de religiösa influenserna mycket tydliga.  Hon berättar även att hon är 102

“Sverges drottning, ordning och hemmets prydnad”.  

 

101 Andersson, 1990. s. 206.  
Död- och begravningsböcker för Vänersborgs hospital / Restads sjukhus. Vassända-Naglums kyrkoarkiv. Ref: 
SE/GLA/13618/F II, Landsarkivet i Göteborg. s. 52.  
102 Eivergård, 2003. s. 147. 
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Margareta skriver under sin sjukhusvistelse flera brev till den kristna tidningen 

“Sanningsvitnet”. I ett av breven tackar hon för deras hårda arbete med tidningen, medan hon 

i ett annat berättar om vikten av att döpa barn på deras åttonde dag. Hon skriver också om 

vikten av barndop till baptistförsamlingen “Betelkapället i Stockholm”. Till en annan 

församling skriver hon för att berätta att hon tycker att deras möten hålls för sent på kvällarna. 

Dessa brev vittnar också om hur viktig religionen var i Margaretas liv, och hon verkar 

dessutom se det som sin plikt att läxa upp andra kristna om de bedriver sin religionsutövning 

på ett sätt som enligt henne är felaktigt. Förutom att hålla kontakt med olika kristna 

organisationer skriver hon också till riksdagen för att begära att kvinnor och fattiga ska få 

rösträtt: “alla äro berättigade till rösträtt i Wårt eget Födelse Land”. Detta tyder på att hon är 

medveten om den pågående samhällsdebatten och möjligtvis ser det som sin plikt att även 

kämpa för frågor som inte är av religiöst slag. Anledningen till att hon verkar tycka att hon 

har en religiös och samhällelig plikt kan dock bero på hennes föreställningar om att hon är 

Sveriges drottning och Guds utvalda fru.  

 

Margareta skickar även flera brev till sin familj. I ett odaterat brev till sin son undrar hon 

varför ingen skriver till henne. Hon berättar att hon blivit sjuk av överansträngning och ber att 

han ska försöka övertala “pappa att jag får komma hem”, eftersom hon nu kunde “vara 

hemma och laga kläder åt er”. Att hon vill ha hjälp av den man som hon under samma 

tidsperiod ansåg vara djävulen tyder på hennes desperation att komma ut från sjukhuset. Hon 

berättar att hon är på den bästa avdelningen, att hon har varit ute och att “det är så vackert” 

och “underbart sjönt här”. Samtidigt skriver hon att de får lägga sig “klockan 7 stiga upp 6” 

och att frukosten består av “välling var mårron”. Att hon vill hem, men ändå beskriver 

sjukhusmiljön på ett delvis positivt sätt, sågs troligen som ett tecken på hennes 

otillberäknerlighet, vilket tillsammans med uttryck av hemlängtan och klagan ansågs vara 

tydliga sjukdomssymptom.  De positiva beskrivningarna kan dock också vara en del av den 103

tillrättalagda bild som brev enligt Liljevall speglar.   104

 

Till dottern skriver Margareta istället och ber om ett par nya glasögon och att de ska skicka en 

gammal sångbok till henne eftersom hon gett sin nya “till en sjöterska som flyttat här ifrån”. 

103 Sjöström, 1992. s. 96. 
104 Liljevall, 2007. s. 15.  
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Att Margareta får skicka brev och be om dessa saker som idag skulle ses som ganska basala, 

tyder på det som Nilsson kallar för sinnessjukvårdens knappa resurser.  Att hon har gett en 105

av sina enligt Andersson få ägodelar till en av sköterskorna tyder på att det fanns en 

samhörighet mellan patienter och anställda, trots sinnessjukhusens mycket hierarkiska 

förhållanden.  Margaretas farbror får också ett brev där hon skriver att “det är ledsamt att jag 106

ej kann få vara hemma hos de mina” och förklarar att “det har kommit en sådan der 

svaghetsperiod öfver mig igen jag blef så öfveransträngd genom min svärmor m.m. så jag 

kunde ej vara hemma det kom så underligen tankar öfver mig samt förfärliga syner”. Hon 

uttrycker alltså fortfarande en viss sjukdomsinsikt, men väljer att kalla den “svaghetsperiod”, 

snarare än sinnessjukdom, vilket troligtvis tolkas som ett sjukdomsuttryck även det.  Hon 107

menar att det värsta med att vara på sjukhuset är att hon längtar efter barnen, och uttrycker 

också att hennes man är mer “rädd om en silfverkrona än om mig och barnen”.  

 
 
3.4 Sofia  

Bakgrund: 

Sofia föddes 1889 i Borås och intogs på Vänersborgs hospital och asyl när hon var 23 år 

gammal, då hon började “vårdslösa sina sysslor och blef onaturligt glad, dessemellan retlig”, 

“balancerar med vattenkaraffen på hufvudet, vill helsa på lite kvarstans, gör blommor af 

papper, förstör naturliga blommor” och “har sett spöken om kvällarne”.  Hon får diagnosen 108

“psychosis period” och får stanna på sjukhuset i fyra år innan hon blir utskriven.  

 

Läkarens sjukdomsberättelse 

Läkaren beskriver Sofia som en tjänsteflicka som har en “orolig stickande blick”, med ett 

häftigt lynne och retlig sinnesstämning. Hon är “mycket snygg” , har “ständig arbetslust” 109

och hennnes könsdrift är “troligen förvänd”. Läkaren menar att Sofia är “något poserande och 

tillgjort förnämt i sättet”. Hon beskrivs alltså med både positiva och negativa ord, eller som 

Sjöström skulle kalla dem, moraliska och omoraliska termer.  Medan hennes goda hygien 110

105 Nilsson, 2003. s. 102. 
106 Andersson, 1990. s. 46 och 54. 
107 Jönsson, 1988. s. 65. 
108 Journaler för utskrivna kvinnor. Överläkaren, Restads sjukhus. Ref: SE/O258V/RAV_196-2/F 1 A, 
Regionarkivet Vänersborg. Härefter refererar allt i resultatdelen till journalen om inte annat anges.  
109 Alltså renlig (kissar- eller bajsar inte ner sig). Det är inte en kommentar om hennes utseende.  
110 Sjöström, 1992. s. 89. 
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och arbetslust sågs som något moraliskt och friskt, ansågs hennes retliga, häftiga och 

poserande beteende som omoraliskt och sjukt.  När Sofia går in i undersökningsrummet 111

börjar hon “knäppa upp klädningslifvet”, “plocka i hårflätan och lösa upp den” och “suckar 

och flåsar och har sig”. Detta ses troligtvis som ett erotiskt beteende, vilket också stöttar 

läkarens tidigare tes om att hon har en förvänd könsdrift. Enligt Ahlbeck-Rehn sågs kvinnors 

sexuella känslor eller uttryck utanför äktenskapet som normbrytande, omoraliskt och sjukligt, 

medan män hade en “större räckvidd av tillåtet beteende”.  Även Lunbeck menar att kvinnor 112

som på något sätt uttryckte ett intresse för sex eller män ansågs vara hotade av psykiskt och 

moraliskt förfall.  Ogifta och barnlösa kvinnor som Sofia ansågs löpa större risk att insjukna 113

i fysiska och psykiska sjukdomar eftersom de inte uppfyllde kroppens huvuduppgift som 

menades vara barnafödande.   114

 

Enligt läkaren vill Sofia gärna styra och ställa, hon “rifver upp bäddarna och skall bädda om 

mm.”, hon är ofta orolig och försöker rymma flera gånger. Många gånger nämner han även att 

Sofia ber att få ha sina egna kläder. Allt detta kan enligt Jönsson ses som motstånd mot 

institutionen. Jönsson beskriver motståndshandlingar som självmord, rymning eller att inte 

lyda order, som en påminnelse från patienten om att de “inte bara var patient utan också 

människa, ett jag, med sina alldeles specifika erfarenheter utanför anstalten”.  Även 115

Eivergård menar att en ovilja att klä sig i sjukhusets uniformer kan ses som ett motstånd till 

institutionen och dess hierarkier.  Från 1915 beskriver läkaren Sofia som mer “lugn och 116

foglig” och hon “talar numera sällan om sina kläder”. Hennes motstånd verkar alltså ha tagit 

slut. Läkaren menar att Sofia “icke har någon insikt om, varför hon är här eller att hon är 

sinnessjuk”. Återigen hade patienten enligt sin läkare en bristande sjukdomsinsikt, vilket 

tolkades vara en del av sinnessjukdomen.  Sommaren 1916 påpekar läkaren att Sofia är 117

“glad och vänlig, arbetsam och duktigt”, och att hon “går vilka ärenden som helst utan att vara 

generad för sina kläder”. Både patientens motstånd och omoraliska beteenden verkar vara 

bortblåsta och i september samma år blir Sofia utskriven från sjukhuset.  

111 Sjöström, 1992. s. 89. 
112 Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 62 och 36. 
113 Lunbeck, Elizabeth. “A New Generation of Women”: Progressive Psychiatrists and the Hypersexual Female. 
Feminist Studies. vol. 13, nr. 3, 1987: 513–543. s. 515. 
114 Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 61. 
115 Jönsson, 1988. s. 178. 
116 Eivergård, 2003. s. 47.  
117 Jönsson, 1988. s. 65. 
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Patientens sjukdomsberättelse  

Enligt journalen minns Sofia inte när hon “lemnade sin tjenst” och anser inte att hon är sjuk 

alls. Hon säger flertalet gånger “tänk vad jag skall komma att ångra, att jag gått och förspillt 

mina bästa år här” samtidigt som hon undrar “vem som hyr den stora lägenheten under här” 

på sjukhuset. Verklighetsuppfattningen verkar alltså vara bristande. Hon pratar ofta om sina 

kläder och när hennes mamma är på besök två gånger i rad utan att ha kläder med sig 

ifrågasätter hon hur hon kan göra så mot henne. Hon menar att hon inte har någonting “emot 

att vara här, bara jag hade mina kläder här”. Hennes återkommande prat om sina kläder 

kanske beror på att kläderna blivit en symbol för hennes forna jag och samhället utanför. När 

läkaren förklarar att hon är sjuk säger hon att “om ni säger att jag är sjuk, så är jag det väl, 

men kan ej fatta det själv”. Sofias medgivande kan tolkas som att hon vid detta tillfälle gör det 

bästa av sin situation, vilket är en erkänd anpassningsstil för intagna på denna typ av 

institution.  Å andra sidan skulle det även kunna tolkas som att hon säger det hon tror att 118

läkaren vill höra för att snabbare återfå sin frihet, vilket också var vanligt förekommande 

bland patienter under den här tidsperioden.   119

 

Strax efter midsommar 1916 skrev Sofia ett brev till sin familj. Hon påtalar flertalet gånger att 

hon mår bra och är frisk, och nämner även olika arbetsuppgifter som hon under den sista tiden 

haft på sjukhuset. Troligtvis nämner hon arbetet för att arbetsförmågan såg som ett 

friskhetstecken, och förmodligen hoppades hon att familjen skulle kämpa för att få henne 

utskriven.  Detta stämmer även överens med Liljevalls syn på kommunikationsformen, då 120

hon menar att skribenten har möjlighet att ge den bild hon vill av sig själv och sitt liv i brev.  121

Sofia skriver att hon är trött på att vara på hospitalet och att hon hade varit säker på att hon 

“skulle få resa hem till midsommar”. Veckan innan hade läkaren enligt Sofia velat att hon 

skulle erkänna att hon var sinnessjuk, men kommenterar att “det är bara elakheter”. Detta 

tyder på att hon enligt sig själv inte talade sanning när hon sa till läkaren att: “om ni säger att 

118 Andersson, 1990. s. 201. 
119 Sjöström, 1992. s. 96. 
120 Sjöström, 1992. s. 88. 
121 Liljevall, 2007. s. 15.  
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jag är sjuk, så är jag det väl”, utan att det, som föreslagit, var ett försök att bli utskriven 

genom att säga vad hon trodde att läkaren ville höra.   122

 

Det finns även ett brev i journalen som skrivits till överläkaren. Hon skriver att det är “tråkigt 

att ej kunna göra nytta här som jag ville” och ber att hans fru ska låta henne arbeta i sitt kök. 

Hon ber honom även att få hämta sina kläder. Kanske är även hennes begäran om arbete ett 

sätt att visa sig duktig så att hon snabbare kan bli utskriven, men troligtvis dämpas den 

effekten i så fall av att hon återigen ber om sina kläder, då klagan av denna typ också sågs 

som galenskap.  Förutom det uttrycker Sofia också att hon inte har “lust att vara” på 123

hospitalet eftersom hon inte kan “tala med några från Borås, varken genom telefon eller bref”. 

Den hemlängtan som hon uttrycker sågs troligtvis som ett tecken på sjukdom, men det hon 

skriver om att hon inte får kommunicera med sin familj tyder även på att brevväxling var 

något som var reserverat för skötsamma och duktiga patienter.   124

 
3.5 Kristina 

Bakgrund: 

Kristina föddes 1872 i Ambjörnarp, Älvsborgs län.  Hon hade tio barn med en 125

hemmansägare  och blev änka strax innan hon blev intagen på Vänersborgs hospital. 126

Orsaken till hennes insjuknande angavs vara sorg över makens död samt en eldsvåda i en 

uthusbyggnad. Hon spenderade cirka ett och ett halvt år på sjukhuset innan hon fick återvända 

hem.  

 

Läkarens sjukdomsberättelse 

Läkaren beskriver att Kristina hade varit “otröstlig” efter makens död, och att hon var dyster i 

ena stunden, för att sedan brusa upp i nästa stund. Precis som i Almas fall verkar Kristinas 

sorg ha tolkats som ett sjukdomssymptom. Enligt läkaren trodde Kristina att alla “ville henne 

illa” och hon ofta hörde och såg “eldsutbrott”. Han beskriver henne som “fåordig”, “likgiltig” 

122 Sjöström, 1992. s. 96. 
123 Sjöström, 1992. s. 88 och 113. 
124 Sjöström, 1992. s. 96. 
125  Journaler för utskrivna kvinnor. Överläkaren, Restads sjukhus. Ref: SE/O258V/RAV_196-2/F 1 A, 
Regionarkivet Vänersborg. Härefter refererar allt i resultatdelen till journalen om inte annat anges.  
126 Hemmansägare betyder “självägande jordbrukare på (mindre) landtegendom” enligt Svenska Akademiens 
ordlista: https://svenska.se/saob/?id=H_0593-0260.27w1&pz=7 (24/4 2019). 
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och menar att hon “synes sakna minne” av makens död. Han skriver att hon verkar vara 

nedstämd, “fastän hon inte ger något yttre synligt uttryck av depression”. Hon får trots dessa 

sjukdomsbeskrivningar ingen diagnos, vilket kanske kan förklaras av hennes civilstånd, då 

Ahlbeck-Rehn menar att utlåtanden och beskrivningar av änkor sällan var utförliga under 

denna tid.  Ganska snart beskrivs Kristina som “motsträfvig”, samtidigt som hon ibland är 127

“osnygg” och några gånger har “slagit och rifvit sköterskorna”, vilka alla tolkades som 

sjukdomssymptom.  I slutet av 1915 menar läkaren att Kristina har blivit lugnare och “mera 128

vaken”, men att hon ibland har “några kortare orosutbrott” då hon sjunger och gråter. Det 

verkar alltså som att hon skiftade från en aggressiv till en passiv anpassningsstil till det nya 

institutionslivet.   129

 

När Kristina får brev anmärker läkaren att hon ofta börjar “gråta och tala om hur hon längtar 

till hemmet”. Han anmärker också att hon ibland ser nedstämd ut, men påpekar att hon “tycks 

trifvas” bra när hon börjar arbeta i tvätten, trots att hon stundtals fortfarande gråter av 

hemlängtan. Att arbeta för sjukhuset sågs som ett friskhetstecken, men hennes gråt antecknas 

troligtvis i journalen som ett bevis på att hennes “patologiska hemlängtan”.  Läkaren menar 130

också att Kristina tror att hennes “barn och anhöriga är dödade”, och menar att hon därför blir 

“påtagligen betydligt lugnare och lättad” när hennes son hälsar på och berättar att allt är bra 

där hemma. Ett enda besök hemifrån lugnade alltså Kristina och det som tolkades som hennes 

sjukdomssymptom, vilket gör att man kan bli benägen att hålla med de åsikter som skulle 

komma att växa fram under 1930-1970-talen: att sjukdomsförloppet förvärrades av den 

isolerade sjukhusmiljön.  Tiden efter besöket beskriver läkaren henne som “stilla och lugn 131

men rätt tvär och otillgänglig” och påpekar att hon fortfarande “gråter af hemlängtan”. Cirka 

en månad efter sonens besök blir Kristina utskriven.  

 

Patientens sjukdomsberättelse  

Under Kristinas undersökning frågar läkaren enligt journalen hur det står till med henne, och 

hon svarar: “det är dåligt kan jag tro. Jag skulle inte ha ställt till det så förfärligt”. Vad hon har 

127 Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 166. 
128  Jönsson, 1988. s. 217. 
129 Andersson, 1990. s. 201. 
130 Sjöström, 1992. s. 88 och 96. 
131 Andersson, 1990. s. 201. 
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eller tror sig ha gjort är omöjligt att veta, men då maken dog av lunginflammation och det inte 

står någonting om att hon skulle varit inblandad i branden, så verkar det som att hennes 

inblandning snarare var vanföreställningar, vilket var vanligt förekommande hos kvinnliga 

patienter.  Hon känner sig inte sjuk, men menar att “det har varit så ledsamt, tråkigt hemma. 132

Det blev så förvandlat i en hast”. Kristina yttrar även att “Guds ord blev försummat” och att 

“jorden blev så full, olyckor hände, Gud orkade inte bära det”. Eivergård menar att dessa 

religiösa tendenser var utmärkande för kvinnliga patienter, då deras sinnen ansågs vara 

svagare för influenser av den typen.  Eftersom Kristina mest är tyst står det inte så mycket 133

mer om hennes yttranden från sjukhustiden, förutom när hon talar om hur hon “längtar till 

hemmet” eller yttrar att hon tror att “hennes barn och anhöriga är dödade”.  

 

Det finns flera brev till olika familjemedlemmar sparade i Kristinas journal. Runt årsskiftet 

1915-1916 är två brev till hennes mamma sparade. Främst har hon skrivit olika böner, men 

hon skrev även om sitt hem: “jag är mycket ledsen att jag inte fick stanna i Lallabo medan jag 

var der. Var ju så trefligt vi hadde både linoneumsmatter på golfvet och allt vad vi behöfde”. 

Under våren 1916 skrev hon även brev till sin syster i USA om hur mycket hon längtar hem: 

“jag längtar efter mitt kära hem och mina kära så” och ber gud att hjälpa henne så att hon 

“finge komma hem igen”. Hon beskriver att hemmet “var så ringa dess dörr var så låg, men 

aldrig en kärare boning jag såg kring hela den grönskande jorden”. Alla dessa brev om hur 

hon saknar sitt till synes anspråkslösa hem har självklart sparats av en anledning. Som nämnt 

flertalet gånger sågs hemlängtan som ett sjukdomsuttryck, men i detta fall kanske även 

skillnaden i klass mellan läkaren och patienten spelade roll, då läkaren kanske inte kunde sätta 

sig in i tanken att vilja återvända till ett sådant hem, och därför tolkade det som ännu ett 

sjukdomssymptom.  Detta stämmer överens med Ahlbeck-Rehns antagande att personer vars 134

handlingar inte förstods av läkaren sågs som sinnessjuka, eftersom de inte motsvarade hans 

egen verklighet.  Även Andersson menar att läkarens sociala tillhörighet ibland gjorde att 135

han hade svårt att förstå sig på sina patienter.  Sjukhusvistelsen beskrivs inte lika positivt 136

som hemmet, utan där är det ett “sådant förfärligt väsen” att hon inte får en “enda blund om 

132 Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 136. In- och utflyttningslängder. Ambjörnarps kyrkoarkiv. Ref: SE/GLA/13008/B/1, 
Landsarkivet i Göteborg. s. 43. 
133 Eivergård, 2003. s. 147. 
134 Sjöström, 1992. s. 96. 
135 Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 29.  
136 Andersson, 1990. s. 86.  
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nätterna”. Samtidigt kommenterar hon att solen idag “skiner så vacker och då blir man lite 

gladare till mods”.  

 

Under sommaren 1916, strax innan hon blir utskriven från sjukhuset, skriver hon brev till sin 

son och mamma. Till sonen skriver hon: “min hälsa är fortfarande rätt god. Men jag tycker det 

är så förfärligt grymt och känns så förfärligt att vara frånskild ifrån sina nära och kära” och att 

“det är ingenting jag önskar mer här i Verlden än att få återse mina kära barn omkring mig 

igen, och trycka dem till mitt bröst”. Om sjukhuslivet beskriver hon att hon blivit flyttad till 

avdelning 6A, “det skall ju vara lite bättre, och fint och snygt är här och så, men jag längtar i 

alla fall alldeles förfärligt”. Återigen är brevens tema hemlängtan, och även denna gång 

tolkades hennes hemlängtan troligtvis som ett sjukdomsuttryck.  137

  

Kristina berättar i breven att hon har varit i kyrkan och att de hade varit på en sjöresa på 

midsommar som var “rätt treflig”. Till sin mamma skriver hon också om att hon har varit i 

kyrkan, som är “välldigt vacker”. Trots hennes starka hemlängtan verkar det som att Kristina 

hade anpassat sig till institutionslivet genom att, som Andersson beskriver det, försöka göra 

det bästa av situationen.  Hon berättar dessutom att hon har arbetat i tvätten och med att 138

väva, men att hon blir “välldigt trött” eftersom hon inte har “åderbrockslinder” på sina ben, 

vilket hon alltid brukade ha när hon var hemma. Bristen på sådana enkla hjälpmedel speglar 

sjukvårdens samtida brist på resurser.  Kristina skriver också att hon “har en god hälsa och 139

mår godt, men jag länktar så förfärligt att få komma hem och se mina kära, att sömnen viker 

ifrån mig ibland också, som jag vet att mamma också har känt, finns det ingenting som 

kommer ett modershjerta att blöda som barnen”. Hur förståelig hennes längtan än tycks vara i 

dag, var sömnlöshet en vanligt förekommande sjukdomsorsak och sjukdomssymptom, vilket 

både Almas journal och Ahlbeck-Rehns avhandling vittnar om, och även hennes hemlängtan 

sågs på samma sätt.   140

 

Summering 

137 Sjöström, 1992. s. 96. 
138 Andersson, 1990. s. 201. 
139 Nilsson, 2003. s. 102. 
140 Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 95. 
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Dessa kvinnoöden har förhoppningsvis gett en inblick i vad kvinnor i sinnessjukvården i 

början av 1900-talet uttryckte om sin sjukhusvistelse och relaterade upplevelser, samt hur 

läkarens version kunde stå i kontrast till den. Ahlbeck-Rehn menar i sin forskning att kvinnors 

beteenden patologiserades, vilket styrks av denna resultatdel.  Enligt Johansson har den 141

medicinska vetenskapen “osynliggjort de mänskliga subjekten”, vilket gör att det finns ett 

behov av att sätta individerna och deras erfarenheter och kamp i centrum.  På så sätt kan 142

man få en djupare förståelse för de individer som utgjorde både patient- och läkargruppen 

som verkade på sinnessjukhusen under det tidiga 1900-talet.  

 
Det som inte får glömmas bort när man läser dessa sjukdomsberättelser är att det kan finnas 

motsättningar mellan de liv som en person levt och berättelser om samma liv. Eivergård 

menar att “anstalten lade istället beslag på individen, konfiskerade hennes kropp, handlingar 

och erfarenheter”  och genom att skildra patienternas levnadsöden utifrån deras journaler har 143

även jag gjort mig skyldig till att ge anstalten den makten över deras minnen. De blir inte 

ihågkomna som döttrar, vänner eller mödrar utan som sinnessjuka patienter. Johansson hävdar 

dock att “kollektiva berättelser kan ge röst åt de som varit tystade och marginaliserade”, och 

det är det som jag i denna uppsats försökt att göra, alltså belysa de personer och röster som 

allt för sällan blivit hörda.    144

141 Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 47. 
142 Johansson, 2005. s. 109.  
143 Eivergård, 2003. s. 11. 
144 Johansson, 2005. s. 24.  
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4 Slutsatser och diskussion 
Syftet med denna uppsats är att belysa sinnessjukvården under det tidiga 1900-talet, genom att 

tolka och analysera kvinnliga patienters sjukdomsberättelser. Kontrasten mellan kvinnornas 

egna syn på sin sjukdom och sjukdomsvistelse står i kontrast till läkarens version av 

densamma, med förhoppningen att det kan ge en inblick i flera dimensioner av denna tids 

sinnessjukvård. I denna del av uppsatsen diskuteras dessa olika uppfattningar utifrån de 

tidigare angivna frågeställningarna.  

 

4.1  Hur uppfattar patienterna sin sjukdom och sjukhusvistelse?  
 
Av de fem kvinnor som denna uppsats fokuserar på har alla under någon del av sin 

sjukhusvistelse uttryckt hemlängtan. Det fanns en samtida tro om att patienterna skulle 

separeras från den miljö de kom ifrån och de människor som de omgett sig av, då de 

potentiellt bar en del av skulden för patientens insjuknande.  Detta gjorde att de intagna ofta 145

blev väldigt isolerade, då många blev ivägskickade till en annan del av landet för att aldrig 

återse sina nära och kära. Kontakten med den yttre världen, som sedan kom att ses som en 

viktig del av tillfrisknadsprocessen, uteslöts alltså helt ur dessa kvinnors liv och istället sågs 

deras längtan och gråt efter barn och föräldrar som ett tecken på deras vansinne.  Kvinnorna 146

satt alltså på sjukhuset år ut och år in, isolerade från allt som tidigare varit deras värld, och 

väntade på att den makthavande läkaren skulle tycka att de var friska nog att återvända hem. 

Om de under denna väntan uttryckte sorg över sin ensamhet eller längtan, kunde det innebära 

att det tog ännu längre tid innan de skulle ses som friska. Det var egentligen inte några större 

skillnader för de kroniska patienterna som skulle komma att spendera resten av sitt liv på 

sjukhuset. Även de satt och drömde och längtade tillbaka till den värld som de en gång 

lämnat, och som de aldrig skulle återse.  

 
En annan sak som kvinnorna hade gemensamt var att ingen av dem ansåg sig vara sinnessjuk. 

De kunde kalla sig klena, säga att de haft “svaghetsperioder” eller erkänna att de burit sig 

dumt åt, men någon sinnessjukdom var det inte tal om.  Kanske berodde detta på den 147

145 Andersson, 1990. s. 205-206.  
146 Sjöström, 1992. s. 96.  
147 Journaler för utskrivna kvinnor. Överläkaren, Restads sjukhus. Ref: SE/O258V/RAV_196-2/F 1 A, 
Regionarkivet Vänersborg.  
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befogade synen om att sinnessjuka som på denna tiden skrevs in på hospitalen aldrig kom ut 

igen, men det kan såklart också ha berott på att de inte hade någon sjukdomsinsikt eller att de 

faktiskt inte var sinnessjuka.  Alma utmärker sig genom att erkänna att hon hade varit 148

sinnessjuk, men anser sig vara frisk när hon berättar detta, vilket hennes läkare inte håller med 

om, utan istället ser som ett sjukdomstecken.  149

 

Förutom hemlängtan och den egna synen på sin sjukdom, uttrycker några också skam över att 

vara intagna. Johanna och Alma uttrycker genom tal och brev att det är pinsamt att vara 

patient på ett sinnessjukhus. Troligtvis hörde detta samman med det faktum att de själva inte 

såg sig som sinnessjuka. Kanske kände de att de var oskyldigt dömda för någonting skamligt. 

Deras skam tyder på att psykisk ohälsa och institutionerna som de levde på var stigmatiserade 

i början av 1900-talet, precis som det kan påstås att det är idag.  

 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att patienterna uppfattade sin sjukdom och 

sjukhusvistelse på ett helt annat sätt än deras läkare. De ansåg sig inte vara sinnessjuka, och 

några uttryckte dessutom att det var pinsamt att vara intagna på sinnessjukhus. Förutom det 

gjorde isolationen att sjukhuset ofta sågs som en hemsk plats, som skilde patienterna från 

deras saknade hem och familj. Kvinnornas hemlängtan var faktiskt så närvarande i deras liv 

att den genomsyrade majoriteten av deras brev och uttryck under sjukhusvistelsen.  

 
4.2 Vad uttrycker läkarna om patienternas sjukdom, beteenden och sjukhusvistelse? 
 
Som tidigare nämnt led alla patienterna i undersökningen av hemlängtan, vilket läkarna såg 

som sjukdomsuttryck.  Detta märks bland annat genom att läkarna har sparat brev och 150

skrivit ned många citat som berör just hemlängtan. Under denna tid såg man en risk med 

hemlängtan, vilken var att patienterna skulle försöka undanhålla sin sjukdom och dess 

symptom för att få komma hem fortare.  Detta gjorde i princip att de intagna kvinnorna 151

skulle kunna vara hur “friska” som helst, men ändå misstänkliggöras eller få sina beteenden 

tolkade som sjuka om de uttryckte längtan efter sitt hem eller sin familj. Det är lätt att känna 

ilska gentemot läkarna som tänkte på detta sätt och fundera på hur de kunde göra så mot sina 

148 Sjöström, 1992. s. 97. 
149 Jönsson, 1998. s. 65.  
150 Sjöström, 1992. s. 96.  
151 Sjöström, 1992. s. 96.  
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medmänniskor. Det är dock lönlöst och orättvist att döma människor som levt under en annan 

tid med andra förutsättningar utifrån dagens moral. Läkarna trodde troligtvis på dåtidens 

kunskap, där hemlängtan inte sågs som ett konstigare tecken på sinnessjukdom än vad 

hallucinationer var. Det fanns också en tanke om att sinnessjukhusen skyddade patienterna 

från omvärlden, samtidigt som omvärlden var skyddade från dem, och därför är det fullt 

möjligt att läkarna tyckte att de skyddade omvärlden eller sina patienter genom att hålla dem 

instängda.  Förhoppningsvis, och troligtvis, gjorde alltså läkarna det som de trodde var bäst 152

utifrån sin tids moral och tankesätt.  

 
Kvinnorna vägrade som sagt att kalla sig själva sinnessjuka, vilket läkaren troligtvis tolkade 

som ett sjukdomssymptom. Skillnaden mellan det som stod i intagningshandlingarna och det 

som patienten själva berättade sågs som ett tecken på hennes bristande sjukdomsinsikt, och 

om hon inte höll med läkaren ansågs hon vara “blind för sin egen belägenhet”.  Kvinnorna 153

som tyckte sig vara friska kunde alltså inte ha rätt. Om de argumenterade för sin sak sågs det 

bara som ännu ett tecken på deras instabilitet och vansinne. 

 

Förutom att patologisera hemlängtan och brist på sjukdomsinsikt, sågs även brist på hygien, 

att tillgripa olika anpassningsstilar till institutionslivet, eller att uttrycka för mycket eller för 

lite sorg, som tecken på sinnessjukdom. Patienternas hygien, ofta uttryckt i snygg- eller 

osnygghet, nämns i alla kvinnornas journaler. Johanna, Alma och Kristina beskrevs, i alla fall 

tidvis, som osnygga, medan Margareta kallades renlig och Sofia uppgavs vara snygg.  154

Patienternas hygien eller brist på hygien tolkades som uttryck av psykisk hälsa eller ohälsa, 

det var alltså något som patologiserades.  Även de olika sätten att anpassa sig till 155

institutionslivet sågs som en del av patientens sjukdomsyttringar.  Även att somliga av 156

kvinnorna anpassade sig genom att göra det bästa av situationen, medan andra var aggressiva 

eller passiva, blev resultatet detsamma. Återigen tolkades kvinnornas beteenden som “sjuka”. 

När det kommer till sorg ansågs den också kunna vara sjuklig. Kristina exempelvis blev 

intagen på sjukhuset bland annat för att hon var “otröstlig” när hennes make dog, medan 

152 Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 19 och 150. 
153 Jönsson, 1988. s. 65 
154 Journaler för utskrivna kvinnor. Överläkaren, Restads sjukhus. Ref: SE/O258V/RAV_196-2/F 1 A, 
Regionarkivet Vänersborg.  
155 Jönsson, 1998. s. 217. 
156 Andersson, 1990. s. 201.  
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Johannas likgiltighet inför sin pappas död troligtvis antecknades som en del av hennes 

sjukdomssymptom. Även Almas vilja att åka hem till sin pappas begravning verkar ha ansetts 

vara sjuklig. Trots att den tidigare forskningen inte nämner sorg specifikt som något som 

patologiserades, tycks det i dessa kvinnors fall ha ansetts vara ett sjukdomsuttryck, baserat på 

hur det nämndes i journalerna och att det nämndes alls. Kvinnorna verkade alltså enligt 

läkarens standard inte kunna bete sig “rätt”. Oavsett om de var ledsna, passiva eller gjorde det 

bästa av sin situation så tolkades deras beteenden som sinnessjuka.  

 
På denna tiden ansågs ett intresse för sex vara psykiskt skadligt, speciellt för unga kvinnor, 

vilket innebär att det inte är ett sammanträffande att de två patienterna som var unga och 

ogifta också är de vars journaler innehåller beskrivningar av deras könsdrift eller erotiska 

beteenden.  I de äldre kvinnornas journaler fanns istället inga anteckningar alls som rörde 157

deras sexualitet. Även i detta fall var läkarna troligtvis påverkade av sin samtid, där unga och 

ogifta kvinnor sågs som mer sexuella varelser, samtidigt som deras sexualitet inte hade 

utrymme att uttryckas innanför äktenskapets accepterade ramar.  Det fanns också en samtida 158

koppling mellan sex och psykiskt och moraliskt förfall, vilket kan tolkas som att kvinnornas 

sexualitet var något som sågs som ett sjukdomsuttryck eller en potentiell sjukdomsorsak.  159

Detta överensstämmer också med dåtidens tankar kring hysteri.   160

 

För att sammanfatta vad läkarna på olika sätt uttryckte om sina patienter och deras beteenden 

räcker det egentligen att säga att de tolkade det mesta som sjukdomsuttryck. Läkarna 

patologiserade sina patienters hemlängtan, deras syn på sin sjukdom, deras hygien, deras sorg, 

deras anpassning till institutionslivet och deras sexualitet. Inga beteenden verkar ha passerat 

läkarens kritiska blick utan att bedömas på detta sätt, och patienten själv verkar inte ha kunnat 

påverka sin dom.  

 

4.3 Vad säger de fem sjukdomsberättelserna om hur den rådande synen på 
sinnessjukdom påverkade patienters situation under det tidiga 1900-talet?  
 

157 Lunbeck, 1987. s. 515. 
158 Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 62. 
159 Lunbeck, 1987. s. 515. 
160  Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 64. 
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Det fanns en samtida tanke om att patienterna skulle isoleras och avlägsnas från den miljö och 

de människor som de tidigare associerat sig med, då de kanske bar skulden för patientens 

sjukdom.  Sjukhusen byggdes därför på isolerade platser och besök hemifrån uppmuntrades 161

ofta inte, samtidigt som sjukhusens stora upptagningsområden försvårade för anhöriga som 

kanske besökt den intagna om den hade varit närmare hemmet.  Det mest humana för alla 162

parter ansågs vara om patienten och hennes familj glömde varandra.  Trots att detta synsätt 163

var etablerat både hos läkarkåren och samhället i stort, kan uppsatsens patienter ses som bevis 

på att man inte lyckades separera patienterna helt från deras tidigare liv. Dessa patienter må 

kanske inte vara representativa för alla patienter på sinnessjukhus under denna tidsperiod, 

eftersom jag har utgått från de fåtal som hade brev bifogade i sina journaler, men dessa 

kvinnor lyckades åtminstone behålla kontakten med sina anhöriga. Alla fem brevväxlade med 

sina nära och kära, och alla utom Margareta fick under sjukhusvistelsen besök som antecknats 

i journalen. Förutom det, blev Alma utskriven under premissen att en syster skulle ta hand om 

henne, och Johanna blev hämtad av sina bröder efter sin första sjukhusvistelse. När Johanna 

och Margareta dog, blev de inte anonymt begravda på hospitalets kyrkogård, utan 

hemskickade för att begravas på sin hemort. Detta är ett tydligt tecken på att inte ens dessa 

äldre kvinnor som varit intagna på sjukhuset under en lång tid, glömdes bort av sina anhöriga. 

Trots att den rådande synen på sinnessjukdom gav familjerna en möjlighet att vända ryggen 

om sina mindre välanpassade släktingar, valde de inte att göra det.  

 
Efter att ha läst handlingarna som hör till de fem patienterna i denna uppsats, har det infunnit 

sig en känsla av att de patienter som en gång ansetts vara sinnessjuka inte kunde göra 

någonting alls för att ändra den stämpeln. Oavsett vad de gjorde eller sade kunde läkarna se 

det som ännu ett tecken på att det var nödvändigt att behålla patienten på anstalten. Eftersom 

medicin är en tolkande vetenskap, ger den också stor makt till dess utövare, och på denna tid 

fanns det få eller inga som kunde eller ville motsätta sig vad överläkaren sade.  På de 164

isolerade sinnessjukhusen var han nämligen enväldig härskare, och hans status och utbildning 

honom till en man av makt även utanför sjukhusets väggar.  En kvinna som stämplats som 165

sinnessjuk, vars korrespondens dessutom var tvungen att passera sjukhusets inspektioner, 

161 Andersson, 1990. s. 206. 
162 Andersson, 1990. s. 95, 202 och 206.  
163 Andersson, 1990. s. 206. 
164 Johansson, 2005. s. 107.  
165 Andersson, 1990. s. 26 och 86.  
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hade inget större utrymme att göra motstånd. Den bild som läkaren valde att sända ut till 

världen, bland annat genom att behålla patienten på sjukhuset, var också den bild som kom ut. 

Patientens situation i det tidiga 1900-talets sinnessjukvård verkar alltså ha varit maktlös, 

medan läkaren var högst upp i näringskedjan och hade desto större makt.  

 
Som tidigare nämnt professionaliserades psykiatrin under 1800-talet, men i de undersökta 

journalerna finns också tydliga tecken på att psykiatrin i början av 1900-talet inte var så 

enhetlig som man ville göra sken av.  Ett sådant tecken är den föränderliga och diffusa 166

diagnostiseringen. Johanna är ett utmärkt exempel på detta, då hon under sin sjukdomstid 

hade fyra olika diagnoser.  Kanske berodde de skiftande diagnoserna på att hon betedde sig 167

på olika sätt på olika sjukhus, men mer troligt är att läkarna hade skiftande syn på vad som 

skulle innefattas i de olika diagnoserna. Detta var trots allt en tid då diagnoser var utbytbara: 

till exempel höll diagnosen hysteri på att försvinna stegvis, medan dementia kom att döpas om 

till schizofreni på 20-talet.  Den rådande synen och situationen inom sinnessjukvården 168

gjorde att läkaren hade makt över patienterna och deras liv och diagnoser, men eftersom 

medicin som sagt är tolkande, och läkarkåren på denna tid inte hade en enhetlig bild av vad 

olika sjukdomar innebar eller hade för uttryck, innebar det att patienterna var i en utsatt 

situation där en enda persons nycker kunde innebära skillnaden mellan att få två olika 

diagnoser, eller mellan att få åka hem till sin familj och att sitta inspärrad resten av livet.   169

 

Sammanfattningsvis verkar patientens situation i sinnessjukvården under denna tidsperiod ha 

varit mycket maktlös. Oavsett hur patienten handlade eller uttryckte sig, kom deras beteenden 

att patologiseras. Trots att läkarens tolkningar endast var tolkningar i ett till synes oenhetligt 

vårdsystem, var patienten maktlös i förhållande till honom. Det finns dock en ljusglimt i de 

fem kvinnornas historier, vilket är att de lyckades sätta sig upp mot detta system när det kom 

till deras relation med den yttre världen, vilken de behöll trots det motstånd som fanns i 

sinnessjukvården och samhället.  

 

166 Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 18.  
167Journaler för utskrivna kvinnor. Överläkaren, Restads sjukhus. Ref: SE/O258V/RAV_196-2/F 1 A, 
Regionarkivet Vänersborg.  
168 Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 146.  
169 Johansson, 2005. s. 107.  
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4.4 Avslutande diskussion 

Denna uppsats har bekräftat tidigare forskning på många sätt, men på några plan har även 

denna undersökning och dess patienter skiljt sig från vad som tidigare sagts om 

sinnessjukvården på det tidiga 1900-talet. Bland annat ansåg alla uppsatsens patienter sig vara 

friska, vilket troligtvis inte är representativt för alla patienter i sinnessjukvården, men det 

uttrycker ändå någonting om patientens självbild som ofta utelämnats av forskningen. Jag tror 

att anledningen till att patientens upplevelse ofta negligerats i tidigare forskning bland annat 

beror på materialbrist, men även på att upplevelser är subjektiva och svårtolkade jämfört med 

statistik kring olika behandlingsmetoder och liknande, vilket finns med i flertalet verk som 

behandlar sinnessjukvård.  

Många beteenden har som sagt patologiserats, vilket också verkar vara sant för sorg, trots att 

det inte nämns i den tidigare forskningen.  Det verkar som att läkaren hade en norm för hur 170

människor borde uttrycka sorg, som kanske baserades på hans egna beteenden eller på 

människor i hans närhet, och de som föll utanför hans ram ansågs vara sjukligt. Om man 

tolkar läkaren på detta sätt finns det tidigare forskning som menar att de handlingar som 

läkaren inte förstår själv, patologiseras.  I dag är det, åtminstone till viss del, socialt 171

accepterat att sorg kan uttryckas på olika sätt, där vissa gråter i veckor medan andra ter sig 

närmast likgiltiga, men i ett samhälle där det synsättet kanske är helt oetablerat är det inte 

konstigt att folk blir dömda utifrån läkarens egna måttstock. Detta blir dock ännu ett exempel 

på hur stor makt läkaren hade.  

En annan aspekt av min undersökning, som verkar vara tämligen outforskad sedan tidigare, 

och som möjligen är ganska unik för de fem kvinnorna i denna uppsats eftersom de valdes 

baserat på förekomsten av brev, är att kontakten med patienternas nära och kära fortsatte efter 

intagningen. Möjligen beror detta på att de få som hade kapaciteten att skicka brev var relativt 

friska, men det kan också ha varit så att de som hade brev i sina journaler, tillhörde den lilla 

skara där familjen faktiskt behöll kontakten trots skammen som den sinnessjuka släktingen 

innebar. Å andra sidan kan det också vara så att dessa patienter är representativa för hela 

sinnessjukvården och att många behöll kontakten med sina släktingar. Oavsett om det var 

170  Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 47. 
171  Ahlbeck-Rehn, 2006. s. 29.  
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några få eller större massor som behöll den här kontakten, finns det en viss tröst i tanken att 

dessa kvinnor, som uttryckte så stor hemlängtan, hade någon som längtade efter dem också.  

Slutligen kan man säga att det är omöjligt att veta om sinnessjukvården hjälpte eller stjälpte 

dessa kvinnor, eftersom man inte kan veta vad som skulle ha hänt med dem om de hade 

fortsatt sina liv utanför sjukhuset. Kanske hade de tillfrisknat och levt normala liv, men det 

skulle också ha kunnat sluta med att de hade tagit sina eller någon annans liv. Trots att kritiker 

menar att sinnesjukvården gjorde patienterna mer sjuka än friska, är det omöjligt att veta vad 

som hade hänt om utvecklingen hade sett annorlunda ut.  Nu är det oavsett för sent att döma 172

eller ändra på handlingar som utfördes för över hundra år sedan, och man får nöja sig med att 

ha fått en inblick i sinnessjukvården och de personer som verkade i den.  

 

172Andersson, 1990. s. 201.  
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5. Sammanfattning 
Under den andra halvan av 1800-talet genomgick den svenska sinnessjukvården stora 

förändringar. Nya sjukhus byggdes, den ekonomiska situationen förbättrades och 

sinnessjukvården i stort genomgick en professionalisering. Det fanns även en 

behandlingsoptimism som bidrog till en övertygelse om att de patienter som blivit intagna 

skulle komma att lämna sjukhusen som nya människor. Detta blev dock inte fallet. Istället 

blev sinnessjukhusen överfulla med patienter som aldrig skulle bli utskrivna. Vården kom 

istället att bestå av vila och övervakning. Under denna tid fanns det även tydliga 

motsättningar mellan läkarens bild av sina patienter och patientens egna bild av sig själv och 

systemet hon befann sig i. I denna uppsats möter vi fem kvinnliga patienter som var intagna 

på Vänersborgs hospital och asyl i början av 1900-talet. Kvinnorna var intagna av olika 

anledningar och hade olika bakgrund, men trots det möttes de ändå av samma inställning, där 

nästan allt de sade och gjorde tolkades av deras läkare som tydliga sjukdomssymptom. 

Patienterna såg inte sig själva som sinnessjuka, och de ville därför bli utskrivna från sjukhuset 

och återvända till sina nära och kära. Kontrasten mellan läkaren och patientens upplevelser 

utforskas i denna uppsats. Slutsatsen är att patienterna utlämnades helt till läkarna och deras 

bedömningar och tolkningar, då de varken hade möjligheterna eller resurserna som hade 

krävts för att stå upp emot dessa inflytelserika och mäktiga män. Det finns dock en ljusglimt, 

för trots alla försök att isolera och avskärma dessa kvinnor bröts aldrig bandet mellan de fem 

patienterna och deras familjer. I slutändan fick samtliga återvända till sina nära och kära, döda 

eller levande.  
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