
 

 

  

C-uppsats 

Bliva samhället till nytta 
En studie om utskrivningskriterier på Sankt Sigfrids sjukhus 

kriminalavdelning år 1915-1945 
 

Författare: Alexander Larsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examinator: Hans Hägerdal 

Handledare: Erik Wångmar 

Termin: VT18 

Ämne: Historia 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: 2HIÄ06 



 

 

Abstract 
This study examines the most vital criteria for being discharged from forensic psychiatric care 

in 1915-1945. To do so a qualitative oriented comparative text analysis has been made on 

medical records from the forensic psychiatric departement at Sankt Sigfrids mental hospital in 

Växjö, Sweden. The result shows that the most vital criteria for the whole period is that a 

patient proves himself to be diligent, hard-working and that he can return to an environment 

where he can live and make a living for himself. Furthermore, from 1940 and forward the 

result shows that the discharge trial has been expanded, which results in that the criteria for 

being discharged should to a greater extent been showed in the free rather than in the 

institution. The conclusion of this is that the psychiatry during the later years of the study 

aimed to create a more socially adapted and producitve citizen out of the patient than it did in 

the earlier years. 

 

English title 
Become useful for the society: a study in criteria for being discharged from the forensic 

psychiatric departement at Sankt Sigfrids mental hospital in 1915-1945 
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1. Inledning 

”Det ser ut som om läkarna inte bryr sig om patienterna utan låter dem gå här hur länge som 

helst, fast de ser friska ut”, uttryckte patient 30:1 år 1930 på kriminalavdelningen på Sankt 

Sigfrids sjukhus sin femte månad på anstalten.1 30:1 hade efter ett dråp förklarats straffri, 

d.v.s. att han p.g.a. sin sinnesbeskaffenhet ansågs vara otillräknelig och därför inte kunde stå 

till svars för det brott han begått, utan istället borde vårdas på sinnessjukhus.2 Patienten var en 

av de individer som kom att vårdas på kriminalavdelningen på Sankt Sigfrids sjukhus, fram 

till 40-talet den enda anstalt i Sverige specifikt avsedd att inhysa straffriförklarade.3 Ovan 

nämnda citat är en intressant iakttagelse från en patient som själv vårdades inom 

rättspsykiatrin. Citatet är angett i patientens journal, i samband med att det förklaras att han 

ofta uttrycker sin önskan om att släppas ut. Kanske kände 30:1 en viss hopplöshet inför sin 

situation, och frågade sig själv hur han, i egenskap av att ha internerats på en anstalt under 

obestämd tid, skulle göra för att bli frisläppt. När ansåg psykiatrin att han var redo att 

återvända till samhället? Det är detta som denna studie undersöker – hur en sinnessjuk 

brottsling fick tillbaka sin frihet.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka kriterier som var mest vanligen förekommande för att 

skrivas ut från Sankt Sigfrids sjukhus kriminalavdelning under perioden 1915-1945 och hur 

detta potentiellt förändrades. Det hela kan i sin enkelhet sammanfattas enligt följande 

frågeställning: 

 Vilka kriterier var mest avgörande för att skrivas ut från Sankt Sigfrids sjukhus 

kriminalavdelning under perioden 1915-1945? 

 

Det resultat som undersökningen ger kommer vidare att analyseras utifrån ett foucauldianskt 

teoretiskt perspektiv för att undersöka dåtidens syn på vad som definierades som normalt 

kontra avvikande och vad den psykiatriska vården försökte skapa av en patient för att den 

skulle anses vara normaliserad.  

  

                                                           
1 Region Kronobergs arkiv. 1930 SSS Specialavdelningen F2:25 – 494/30. 
2 Region Kronobergs arkiv. 1930 SSS Specialavdelningen F2:25 – 494/30; Garpenhag, Lars (2012) Kriminaldårar: 
sinnessjuka brottslingar och straffrihet i Sverige, ca 1850-1930, s.14. 
3 Lidberg, Lars & Wiklund, Nils (red) (2004) Svensk rättspsykiatri: psykisk störning, brott och påföljd, s.111. 
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1.2 Avgränsningar 

Undersökningen är avgränsad både vad gäller tid och rum. Tidsavgränsningen vid 1915 är 

vald med hänsyn till att den anstalt som här undersöks, kriminalavdelningen vid Sankt 

Sigfrids sjukhus (tidigare kallat Växjö hospital), stod färdig 1906. Anstalten skulle inhysa 

manliga straffriförklarade från hela landet, men under dess första år kom även brottslingar 

som blivit sinnessjuka under sin fängelsevistelse att vårdas där (dock i liten skara).4 Detta 

förändrades emellertid under början av 1910-talet, då sinnessjukavdelningar på fängelser blev 

allt vanligare, och kriminalavdelningens upptagning av fångar från kriminalvården blev med 

det allt mindre.5 1915 är därför valt främst med hänsyn till att låta undersökningsgruppen vara 

än mer homogen, och utgöra straffriförklarade inom psykiatrisk vård. Vad gäller 1945 är det 

valt med hänsyn till offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser rörande att sekretessen 

inom hälso- och sjukvård gäller i högst 70 år.6 Journalerna som utgör källmaterialet till denna 

undersökning är, hos region Kronobergs arkiv, sorterade efter det år som patienterna skrevs 

ut. För att täcka en så stor del av tidsperioden som möjligt, och samtidigt göra materialet 

hanterbart inom ramen för en C-uppsats, har jag därför valt journalerna från årtalen 1915, 

1920, 1925, 1930, 1940 och 1945. 1935 har fått väljas bort, då det enbart skrevs ut en patient 

det året, vars utskrivningshandlingar såväl som sjukjournal saknas.  

 

Undersökningen är geografiskt avgränsad till att gälla kriminalavdelningen på Sankt Sigfrids 

sjukhus. Detta motiveras av att en liknande undersökning på andra vårdinrättningar hade blivit 

alltför omfattande inom ramen för denna studie. Vidare motiveras undersökningsanstalten 

med att kriminalavdelningen från sitt uppförande till 1940-talet var den enda anstalt i Sverige 

specifikt avsedd att inhysa straffriförklarade.7 Förhoppningen är att detta kan bredda 

förståelsen för resultatet. Av studien går det förvisso enbart med säkerhet dra slutsatser om 

utskrivningskriterier från nämnda avdelning, men med hänsyn till utskrivningsprocessens 

utomstående aktörer på central nivå (se mer bakgrund), och det faktum att patienterna skrevs 

ut från den enda anstalt specifikt avsedd för dem är förhoppningen att resultatet ändå ska 

spegla någon form av allmängiltig bild.  

  

                                                           
4 Garpenhag (2012), s.37; s.167-168; Qvarsell, Roger (1993) Utan vett och vilja: om synen på brottslighet och 
sinnessjukdom, s.174. 
5 Garpenhag (2012), s.167-168. 
6 SFS 2009:400, Kap 25, § 1. 
7 Lidberg & Wiklund (2004), s.111. 
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1.3 En fördjupad studie i rättspsykiatrins utskrivningskriterier 

Denna undersökning är en uppföljning såväl som fördjupning av det resultat som jag fann 

rörande utskrivningskriterier år 1920 och 1940 i min B-uppsats Sinnessjuk, kriminell och 

inlåst: en studie om vårdtid och utskrivningskriterier på Sankt Sigfrids sjukhus 

kriminalvårdsavdelning år 1920 och 1940. I uppsatsen undersökte jag den genomsnittliga 

vårdtiden och utskrivningskriterier på kriminalavdelningen under årtalen 1920 och 1940.8 

Denna studie är en fördjupning i undersökningsprocessens och uppsatsskrivandets alla 

avseenden, i synnerhet empiriskt (studien breddas med fler årtal och sträcker sig därför under 

en längre tid) och teoretiskt. Det resultat rörande utskrivningskriterier jag fann i nyss nämnda 

uppsats för år 1920 och år 1940 kommer i denna undersökning att åter presenteras, om än i 

omarbetad form och med nya upplysningar. Vad denna studie syftar till är således att fördjupa 

och bredda ett fenomen som jag själv i begränsad utsträckning tidigare har studerat, och som 

jag anser det finnas utrymme för att ytterligare fördjupa för ökad förståelse för 

psykiatrihistorien.   

  

                                                           
8 Larsen, Alexander (2017) Sinnessjuk, kriminell och inlåst: en studie om vårdtid och utskrivningskriterier på 
Sankt Sigfrids sjukhus kriminalvårdsavdelning år 1920 och 1940, s.2-3. 
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2. Tidigare forskning 

En synnerligen detaljerad redogörelse över en specifik psykiatrisk institution och dess 

patienter bjuder Kristina Engwall på i sin doktorsavhandling ”Asociala och imbecilla”: 

kvinnorna på Västra Mark 1931-1967. Undersökningen är strikt avgränsad till att beröra 

Västra marks sjukhus, vilket var en psykiatrisk anstalt avsedd för kvinnor som bedömdes vara 

så kallade sinnesslöa och asociala.9 En så kallad sinnesslö var, enligt Engwall, någon som 

betraktades som avvikande och hade en intellektuell funktionsnedsättning.10 Gruppen 

differentierades från så kallade sinnessjuka under 1800-talet, men Engwalls undersökning är, 

trots att den behandlar en annan grupp av människor än vad som är fallet i min undersökning, 

av intresse då sinnesslöa liksom sinnessjuka internerades och vårdades på institutioner under 

en stor del av 1900-talet.11  Engwalls syfte med avhandlingen har varit att undersöka 

patienterna som vistades på sjukhuset mellan år 1931-1967, och vad för konsekvenser ett 

kategoriserande som sinnesslö kvinna fick för kvinnorna som diagnostiserades som sådana.12 

 

Bland de resultat som Engwall presenterar i sin avhandling finns, för denna undersökning 

mest relevant, en kartläggning över orsakerna till att patienterna skrevs ut. Under den 

undersökta perioden har Engwall funnit 1480 patienter som skrevs ut från anstalten, och de 

orsaker som anges till utskrivningarna är kategoriserade efter de fyra anledningar som i 

huvudsak fanns för utskrivning i den offentliga statistiken för sinnessjukhus under denna tid: 

återställd, förbättrad, förflyttad till annat sinnessjukhus eller avliden.13 Mellan år 1931-1967 

skrevs 9 patienter ut som återställda, 1010 som förbättrade, 222 flyttades till annat 

sinnessjukhus, 159 skrevs ut som avlidna och 80 patienter skrevs ut utan att orsak nämndes.14 

Då utskrivningskriterier inte är Engwalls primära undersökningsområde i avhandlingen 

redovisas inga närmre motiveringar till utskrivningarna, utan det är endast dessa fyra 

orsakskategorier som nämns. Resultatet är dock av intresse främst med hänsyn till det stora 

antal som skrevs ut som förbättrade. Det lilla antal som skrevs ut som återställda går att 

förklara med att sinnesslöhet inte kunde botas, däremot kunde sinnesslöa mogna och fostras 

med hjälp av t.ex. arbetsterapi – de kunde förbättras.15   

                                                           
9 Engwall, Kristina (2000) ”Asociala och imbecilla”: kvinnorna på Västra Mark 1931-1967, s.16. 
10 Engwall (2000), s.19. 
11 Ibid, s.39; s.180-182. 
12 Ibid, s.24-25. 
13 Ibid, s.99-100. 
14 Ibid, s.100. 
15 Ibid, s.101. 
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I Vård för samhällets bästa: debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 1850-1970  av 

Jenny Björkman ges det en detaljerad redogörelse och analys av den svenska tvångsvården 

under tidsperioden i avhandlingstiteln. Björkman har valt att framför allt rikta in sig på hur 

tvångsvården för smittbärare, missbrukare och psykiskt sjuka har legitimerats och vad detta 

kan säga om synen på tvångsvård.16 Ett av de resultat som Björkman finner i undersökningen 

är hur tvångsvårdens legitimitet, och argumentationen runt den och dess lagstiftning, under 

hela undersökningsperioden i stort vilar på farlighet, sjuklighet och en önskan om 

samhällsskydd.17 Den som ansågs farlig och sjuk skulle alltså vårdas för samhällets bästa. 

Björkman belyser detta ytterligare genom att utifrån sitt resultat konstatera att tvångsvården i 

Sverige i samband med välfärdsstatens framväxt i mångt och mycket samspelade med ett 

skötsamhetsideal. Genom att omhänderta de som betraktades som misskötsamma (de farliga, 

sjuka och de som samhället borde skyddas ifrån), skapades ett ideal, en norm, för vad som var 

ett normalt och skötsamt leverne.18 Skötsamhet skapades alltså som ett allmängiltigt ideal 

genom att dess motsats utgjorde definitionen på vad som inte var acceptabelt och därför 

någonting som låstes in. Sammanfattningsvis ska det konstateras hur Björkmans iakttagelser 

av tvångsvårdens legitimitet blir intressant för denna undersökning med hänsyn till hur 

kriterier för utskrivning torde kunna säga något om tvångsvårdens legitimitet och vad som 

utgjorde normalt (ideal) kontra avvikande i samhället. 

 

En etnologisk avhandling av starkt teoretiskt intresse för undersökningen är Mikael 

Eivergårds Frihetens milda disciplin: normalisering och social styrning i svensk 

sinnessjukvård 1850-1970. Eivergård undersöker i sin avhandling den anstaltsbundna 

sinnessjukvården mellan 1850-1970 som ett disciplineringsprojekt, och han fokuserar främst 

på att kartlägga normaliserande processer i vårdens praktik och tekniker och metoder för att få 

en patient att utföra eller avstå vissa handlingar.19 Ett av de centrala resultat som Eivergård 

finner är hur arbete och frihet används som disciplinära normaliseringsmedel under 1900-

talets sinnessjukvård. Ett exempel på detta är t.ex. den ökade användningen av 

försöksutskrivningar under efterkrigstiden, vilket är att betrakta som både en ökad frihet, men 

också som ett medel för psykiatrin att utöka sin kontroll över patientens liv.20 Vidare finner   

                                                           
16 Björkman, Jenny (2001) Vård för samhällets bästa: debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 1850-1970, 
s.12-14. 
17 Björkman (2001), s.275. 
18 Ibid, s.296-297. 
19 Eivergård, Mikael (2003) Frihetens milda disciplin: normalisering och social styrning i svensk sinnessjukvård 
1850-1970, s.13. 
20 Eivergård (2003), s.85-87. 



 

6 
 

Eivergård, med utgångspunkt i undersökningar av journaler från Salberga sjukhus, att det 

socialt avvikande som skulle korrigeras genom vistelse på sinnessjukhuset i regel var nära 

förbundet med patientens problem rörande och inställning till det tidigare arbetslivet.21 

Inställning till arbete och förmågan till att utföra det kom därför att spela roll när en patient 

skulle skrivas ut, då en patient som inte visade arbetsvilja på anstalten riskerade att inte skaffa 

sig en lämplig och acceptabel försörjningsaktivitet när den väl var ute i samhället.22  

 

Ett annat exempel på hur frihet användes som ett disciplineringsmedel i 1900-talets 

sinnessjukvård visar Eivergård genom hur anstaltsarbetet kom att bli mer förbundet med frihet 

på Salberga sjukhus under perioden 1930-1960. Enligt Eivergård lämnade anstaltsarbetet 

under denna tid succesivt en gammal föreställning om patientarbete som ett sätt att skapa en 

lydig institutionspatient till att istället syfta till att skapa en arbetsam folkhemsgestalt.23 

Medlen för att uppnå detta var bland annat att arbete gav utökad frihet. Ett tydligt exempel på 

detta är, enligt Eivergård, den familjevård som började erbjudas år 1935, där den patient som 

visade sig vara skötsam och arbetsam som ett led i behandlingen kunde utackorderas till en 

lantbrukarfamilj för att arbeta hos denna.24 Arbetet på anstalten skulle alltså, med start under 

30-talet, skapa en arbetsam medborgare, inte en institutionspatient – och medlet för detta var 

att använda frihet som en belöning i arbetet.  

 

En studie som är mer specifikt inriktad på historisk rättspsykiatri är Lars Garpenhags 

doktorsavhandling Kriminaldårar: sinnessjuka brottslingar och straffrihet i Sverige, ca 1850-

1930. Undersökningen är inriktad på Sankt Sigfrids sjukhus i Växjö och Uppsala hospital, och 

den syftar till att förklara hur det gick till när någon förklarades straffri, och hur denna sedan 

omhändertogs.25 Bland de resultat som Garpenhag presenterar finns empiri rörande 

utskrivningskriterier för straffria. Garpenhag riktar i detta fall in sig på tiden 1900-1930, och 

han visar hur det vid sidan av rent medicinska anledningar till utskrivning (att någon 

bedömdes som frisk) även kunde tas hänsyn till en rad beteendemässiga och sociala 

faktorer.26 Exempel på sådana kunde vara: attityd, uppträdande, sjukdomsinsikt, en förståelse 

över att den kriminella handling den utfört var fel, uppvisad arbetsvilja och arbetsduglighet   

                                                           
21 Eivergård (2003), s.129. 
22 Ibid. 
23 Ibid, s.125; s.127-129. 
24 Ibid, s.130. 
25 Garpenhag (2012), s.14; s.35. 
26 Ibid, s.180; s.185. 
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under anstaltsvistelsen, samt att det fanns en ordnad miljö med försörjningsmöjlighet att 

återvända till.27 Även om Garpenhag har studerat utskrivningskriterier tidigare är inte min 

studie att betrakta som ointressant, utan bör istället förstås som en fördjupning i det hela. 

Garpenhag bygger sitt resultat, i fallet utskrivningskriterier, på årsberättelser från 

överinspektören för sinnessjukvården.28 Genom att, som är fallet i min undersökning, istället 

använda journaler som källmaterial går det enligt min mening att bilda sig en mer djupgående 

förståelse av patientens situation vid tiden före en utskrivning, samt ta del av en större bredd 

av utskrivningshandlingar från fler för ärendet centrala aktörer. Vidare berör Garpenhags 

resultat kriterier som kunde förekomma vid en utskrivning, min studie syftar även till att 

undersöka generella mönster i utskrivningsmotiveringarna, d.v.s. vilka kriterier som varit 

mest avgörande för att skrivas ut. Då denna undersökning även sträcker sig längre fram i tiden 

är våra både undersökningar att betrakta som intressanta att jämföra, och inte något som ger 

min undersökning mindre relevans.   

 

Ett annat omfattande arbete som är uteslutande inriktat på rättspsykiatri är Roger Qvarsells 

Utan vett och vilja: om synen på brottslighet och sinnessjukdom. Qvarsell fokuserar i sin 

studie på att skildra den rättspsykiatriska historien från medeltiden till 1960-talet ur en 

idéhistorisk synvinkel, och han intresserar sig speciellt för hur argumenteringen och olika 

ståndpunkter rörande rättspsykiatri har formats och kommit att påverka behandlingen av och 

lagstiftningen rörande psykiskt sjuka brottslingar.29 Av sin kartläggning kan Qvarsell dra 

slutsatsen att rättspsykiatrins utformande och ställning i samhället aldrig har varit given, utan 

ständigt varit en verksamhet utsatt för kritik, debatt och ständiga förändringar.30Av störst 

intresse för denna studie är hur Qvarsell konkretiserar hur denna kritik och föränderlighet såg 

ut år 1920-1940, vilket bland annat kännetecknades av sinnessjuklagens införande 1931 och 

en alltmer skeptisk inställning till rättspsykiatrin från allmänhetens sida under 30- och 40-

talen (se mer bakgrund).31 

 

Avslutningsvis ska min B-uppsats Sinnessjuk, kriminell och inlåst: en studie om vårdtid och 

utskrivningskriterier på Sankt Sigfrids sjukhus kriminalvårdsavdelning år 1920 och 1940 

nämnas, vilket denna undersökning är en fördjupning av. I uppsatsen undersökte jag hur den   

                                                           
27 Garpenhag (2012), s.180-186. 
28 Ibid, s.180-181. 
29 Qvarsell (1993), s.8-9. 
30 Ibid, s.348. 
31 Ibid, s.220-223; s.297. 
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genomsnittliga vårdtiden förändrades under årtalen i uppsatstiteln och vilka kriterier som 

tycks ha varit mest avgörande för att skrivas ut från kriminalavdelningen på Sankt Sigfrids 

sjukhus under nämnda årtal.32 Det resultat som studien visar rörande genomsnittlig vårdtid är 

att den år 1920 var 5 år och 212 dagar, och 1940 6 år och 124 dagar.33 En tänkbar förklaring 

till den ökade vårdtiden går enligt mig att finna i de längre försöksutskrivningar som 

tillämpades år 1940, vilket kan vara ett resultat av den kritik mot psykiatrin, i synnerhet dess 

påstådda felaktiga frihetsberövanden, som föranledde sinnesjuklagen år 1931.34 Kritiken mot 

psykiatrin kom alltså till uttryck genom att vården i högre grad skulle bedrivas utanför 

psykiatrins väggar, vilket då ledde till längre vårdtider. Uppsatsens resultat rörande 

utskrivningskriterier år 1920 och 1940 kommer, som tidigare nämnt, att presenteras i en 

omarbetad form i denna studies resultatdel. 

  

                                                           
32 Larsen (2017), s.2-3. 
33 Ibid, s.13; s.16. 
34 Ibid, s.24. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Den som intresserar sig för och studerar olika institutioner i samhället kommer otvivelaktigt 

stöta på olika delar av Michel Foucaults stora teoribildning. Många av hans mest kända 

forskningsgärningar och teorier utgår nämligen ifrån studier av olika institutioner, t.ex. 

sinnessjukhus och fängelse.35 Följande undersökning tar sin teoretiska utgångspunkt i 

Foucaults teorier om makt, där begreppen disciplinär makt och examen utgör beståndsdelarna 

i den teoretiska tolkningsramen. 

 

3.1 Disciplinär makt  

Foucault såg framför allt två olika typer av makt i samhället – den lagbundna 

suveränitetsmakten och den disciplinära makten. Den förstnämnda är den äldre variant av 

maktutövning där en aktör eller stat utövar makt över individer genom att reglera rätt från fel i 

lagstiftning och utöva detta genom förbud och straff.36 Den senare, den disciplinära makten, 

är istället en mer lokal form av maktutövning som framför allt ger sig till känna inom olika, 

av Foucault kallat, disciplinära institutioner (t.ex. fängelse, sjukhus och psykiatriska 

kliniker).37 Den disciplinära makten kännetecknas framför allt av att den är produktiv, i den 

mening att den syftar till att normalisera den som kan anses avvikande.38 Denna normalisering 

sker genom fyra olika kategorier av metoder som kännetecknar den disciplinära makten: 

rumsliga metoder, tidsliga metoder, lärandemoment och disponering av individer för en 

effektiv helhet.39 I följande undersökning är inte den disciplinära maktens metoder inom 

institutionens väggar av främsta intresse, utan vad som är av teoretiskt intresse här är det 

faktum att den disciplinära makten normaliserar. Vad som vidare bör konstateras utifrån 

Foucaults teoribildning är hur han ser inspärrning av psykiskt sjuka som en social praktik vars 

syfte bland annat är att avlägsna en avvikande person från den sociala ordningen, och inom 

stängda dörrar försöka korrigera och nyttiggöra den avvikande.40 Vad jag utgår ifrån här är 

således psykiatrin som en institution som avlägsnar en avvikande individ, för att sedan 

normalisera denna.   

                                                           
35 Se Foucault, Michel (1983) Vansinnets historia under den klassiska epoken; Foucault, Michel (2003) 
Övervakning och straff: fängelsets födelse. 
36 Nilsson, Roddy (2008) Foucault: en introduktion, s.100. 
37 Nilsson (2008), s.100-101; Foucault (2003), s.184. 
38 Nilsson (2008), s.96; s.100-101; Foucault (2003), s.184. 
39 Nilsson (2008), s.105-106; För en detaljerad beskrivning av vad de olika kategorierna mer konkret kan 
innehålla, se Foucault (2003), s.143-168. 
40 Nilsson (2008), s.28; Foucault (1983), s.129-130. 
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3.2 Examen  

En väsentlig del i utövandet av den disciplinära makten är enligt Foucault examen. Det bör 

poängteras hur begreppet är något dubbeltydigt, då det avser både ”prövning” och 

”undersökning”.41 Dess dubbeltydighet är dock av värde för denna undersökning, då en 

utskrivningsprocess är att betrakta som båda delarna, i det avseendet att den undersöker och 

prövar patientens lämplighet rörande att släppas fri. Vad en examen handlar om är, enligt 

Foucault, att klassificera och definiera en avvikande person utifrån de särdrag som den 

uppvisar.42 När Foucault använder begreppet syftar han ofta på en undersökning i form av 

t.ex. en läkarundersökning, d.v.s. den process där en individ undersöks och, vid behov, 

stämplas som avvikande (sjuk i detta fall). Examen är dock inte enbart en undersökning eller 

prövning i den bemärkelsen som de äger rum vid t.ex. in- och utskrivning från sjukhus, utan 

examen är ständigt fortlöpande genom hela den disciplinära processen, t.ex. i egenskap av hur 

en läkare kontinuerligt undersöker en patient.43  

 

Foucault ser examen som det moderna samhällets främsta aktivitet för makt- och 

kunskapsskapande.44 Examen är maktskapande i den mening att den fungerar som en, med 

Foucaults ord, objektiveringscermoni, d.v.s. att individen som utsätts för en examen reduceras 

till ett objekt, eller ett fall, och med det någon som bör normaliseras.45 Den som bör 

normaliseras blir sålunda, med utgångspunkt i teorin om den disciplinära makten som tidigare 

berördes, någon som blir offer för disciplinär maktutövning. Examen är även 

kunskapsskapande, i den mening att den möjliggör ett vetande om det som den studerar.46 När 

individen blir ett objekt som går att beskriva och analysera för dess avvikelser blir den 

nämligen en källa till kunskap, ett kunskapsobjekt, och Foucault hävdar t.o.m. att hela 

vetenskapen om individer i sina olika former har sina rötter i denna examen.47 Detta bör 

ytterligare belysas med att den disciplinära makten i sitt kategoriserande och definierande av 

avvikande personer målar upp vad Foucault kallar det onormalas yttre gräns.48 Det hela 

handlar således om hur examen avgör vem som anses avvikande, och med det vem som anses 

i behov av att reduceras till ett objekt som behöver normaliseras (genom disciplinär   

                                                           
41 Foucault (2003), s.185. 
42 Ibid, s.193. 
43 Ibid, s.188. 
44 Nilsson (2008), s.106. 
45 Foucault (2003), s.184-185; s.188; s.192-193. 
46 Ibid, s.186. 
47 Ibid, s.191-192. 
48 Ibid, s.184. 
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maktutövning) och fortsatt undersökning för att få kunskap om individen, och med det 

människosläktet i stort.  

 

3.3 Foucault i denna undersökning 

Foucaults teori om den disciplinära makten och dess examen är i denna undersökning 

applicerbar och av intresse med utgångspunkt i att se utskrivningen från rättspsykiatrisk vård 

som den sista anhalten i ett institutionellt disciplinärt maktutövande. Denna sista anhalt utgörs 

av en sista examen som i stort, enligt mig, kan sägas fylla två funktioner. För det första testar 

den huruvida individen har svarat på den disciplinära makten, d.v.s. ifall patienten kan anses 

normaliserad, och med det inte längre i behov av fortsatt inspärrning. För det andra är 

utskrivningsprocessen att betrakta som kunskapsproducerande. Genom den examen som görs 

på varje enskilt fall testas och berikas hela tiden det onormalas yttre gräns, d.v.s. att de 

kriterier som anges för att en individ bör släppas fri är att betrakta som kunskap till huruvida 

normalt kontra avvikande bör förstås och definieras. Med detta i beaktande är förhoppningen 

att användandet av Foucaults teorier i denna undersökning ska kunna fördjupa och berika det 

resultat som undersökningen ger, på så vis att resultaten inte enbart redovisar kriterier för 

utskrivning, utan även säger oss något om dåtidens förståelse för vad som ansågs normalt-

avvikande.  
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4. Källmaterial och metod 

4.1 Källmaterial 

Det material som undersökningen bygger på är patientjournaler från Sankt Sigfrids sjukhus 

kriminalavdelning från de som skrevs ut år 1915, 1920, 1925, 1930, 1940 och 1945. När en 

patient skrevs ut för att förflyttas till ett annat sinnessjukhus följde i regel journalen med till 

det nya sjukhuset, varpå dessa inte längre finns tillgängliga i det arkiv som här studeras och 

därför inte är med i undersökningen. Vad som finns kvar i region Kronobergs arkiv från 

undersökningsperioden är totalt 51 journaler. 15 stycken har dock fått exkluderas i 

undersökningen: sex stycken då utskrivningshandlingar saknas och nio stycken då dessa inte 

var straffria (sju stycken som genomgick rättspsykiatrisk undersökning och två stycken som 

var förflyttade från fångvården).49 Undersökningen bygger således på 36 stycken journaler.  

 

Journalerna innehåller förutom själva sjukjournalerna med anteckningar från anstaltsvistelsen 

i regel intagningshandlingar (t.ex. rättspsykiatrisk undersökning och rättegångsprotokoll), 

utskrivningshandlingar (ansökan om utskrivning mellan alla inblandade aktörer som hade 

beslutsrätt i frågan) samt i vissa fall brev skrivna av patienten eller anhöriga. Det synnerligen 

omfattande materialet är, utifrån Knut Kjeldstadlis källklassificering, i huvudsak att betrakta 

som en beskrivande kvarleva.50 Det är en kvarleva i den mening att journalerna i detta fall 

används för att säga något om upphovsmiljön som de själva egentligen inte försöker göra.51 

Journalerna redogör bland annat för hur en enskild patient blir utskriven, och utifrån en 

samling av dessa utsagor dras i undersökningen slutsatser om upphovsmiljöns (det svenska 

samhället under 1915-1945) kriterier för att släppas fri från rättspsykiatrisk vård. Journalerna 

utgör alltså pusselbitar till en större, utanför journalernas dåtida syfte, helhet och är därför i 

denna undersökning att klassa som kvarlevor. Vidare är de beskrivande, då de talar om hur 

någonting är, var eller kommer att bli.52 Värt att poängtera är även att källmaterialet i viss 

mån används som en berättande källa, i egenskap av att den berättar om faktiska händelser.53 

Detta gäller främst journalanteckningar från anstaltsvistelsen och brev, där det i många fall 

hänvisas till faktiska händelser som tidigare inträffat. 

  

                                                           
49 För en lista över deras journaler, se källförteckning. 
50 Kjeldstadli, Knut (1998) Det förflutna är inte vad det en gång var, s.165-166. 
51 Kjeldstadli (1998), s.164; Dahlgren, Stellan & Florén, Anders (1996) Fråga det förflutna: en introduktion till 
modern historieforskning, s.190. 
52 Kjeldstadli (1998), s.166. 
53 Ibid, s.167-168. 
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För att analysera källornas legitimitet är det i detta fall användbart att, som ett led i källkritik 

enligt John Tosh, granska källorna med hänsyn till den institution som de härrör ifrån.54 

Genom att ta hänsyn till den institution som har skapat källorna går det ur ett källkritiskt 

perspektiv enligt mig att i detta fall besvara huruvida protokollen kan anses vara äkta och 

tillförlitliga.55 Att källan är äkta styrks av att det är material från ett psykiatriskt sjukhus, där 

hantering såväl som arkivering av journaler torde skett efter rutiner där journalernas sekretess 

togs i beaktande. Vidare tillhandahålls journalerna nu mera av region Kronobergs arkiv. 

Eventuella förfalskningsförsök borde därför under hela journalernas existens varit svåra att 

genomföra. Vad gäller källornas tillförlitlighet för denna undersökning är den odiskutabel, 

och detta av tre skäl förbundna med dess institutionella tillkomstmiljö. För det första 

innehåller journalerna de utskrivningshandlingar som var centrala när en patient skulle skrivas 

ut, vilket i regel på ett konkret vis motiverar varför en patient skulle skrivas ut. För det andra 

finns det mycket annat material i journalerna, t.ex. journalanteckningar från sjukhustiden, som 

skänker vidare upplysning rörande patientens situation under anstaltsvistelsen och tiden före 

utskrivningen. Att på detta vis närläsa journaler för att studera ett fenomen inom psykiatrin för 

alltså med sig fördelen att det går att hämta rikligt med information om varje fall. 

Avslutningsvis styrks även materialets tillförlitlighet av bredden av olika författare som 

kommer till tals i de olika handlingar som journalerna innehåller. Fördelen med detta är att 

materialet inte riskerar att presentera en ensidig bild av patienten, utan en journal kan istället 

sägas utgöra en samlad bild av patienten utifrån en mängd olika människors uppfattning om 

denna.  

 

4.2 Metod 

För att besvara frågeställningen kommer källmaterialet att analyseras med en kvalitativt 

inriktad komparativ metod. Komparationen är inriktad på att finna skillnader respektive 

likheter i motiveringarna till utskrivningarna för varje årtal som undersökningen berör, och 

utifrån detta kunna dra slutsatser om vilka kriterier som varit de mest avgörande för att skrivas 

ut under hela undersökningsperioden, och hur detta potentiellt förändrades. Metoden går 

närmre att beskriva enligt följande tre steg: 

  

                                                           
54 Tosh, John (2011) Historisk teori och metod, s.142. 
55 Detta är några av de kriterier som Tosh rekommenderar vid källkritik. Se Tosh (2011), s.136-141. 
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1) Varje journal studeras med en funktionell idéanalytisk metod.56 Detta innebär rent konkret 

att det första som letas upp och studeras i varje journal är utskrivningshandlingar, där ofta, 

men inte alltid, överläkarens ansökan om försöksutskrivning och senare fullständig 

utskrivning till direktionen för hospitalet är de som är mest innehållsrika. De motiveringar 

som i detta material ges till att patienten ska skrivas ut följs sedan upp genom att studera 

övriga handlingar i patientens journal. Syftet med detta är, vilket också är det centrala i en 

idéhistorisk funktionsanalys, att finna bakgrunden till de ställningstaganden som den 

undersökta aktören har gjort.57  

 

2) Efter första steget jämförs de journaler som härrör från samma år för att analysera huruvida 

det går att finna ett generellt mönster i deras utskrivningsmotiveringar, och ifall det finns 

några utmärkande exempel.  

 

3) När detta är gjort för varje årtal så jämförs resultatet årtalen emellan för att analysera hela 

tidsperioden. Genom att här undersöka huruvida perioden i sig kan sägas innehålla generella 

mönster rörande utskrivningskriterier torde uppsatsens huvudfrågeställning gå att besvara. 

 

Undersökningen innehåller även ett visst mått av kvantifiering, då samtliga patienter för 

undersökningen från respektive årtal översiktligt presenteras i en tabell innan resultatet 

rörande patienternas utskrivningsmotiveringar presenteras i textform, varje år för sig. I 

tabellen kommer följande variabler att presenteras: figurerat nummer på patienten, brott, 

vårdtid samt utskrivningsorsak. Det kan vara värt att ytterligare dröja något vid 

utskrivningsorsak. På första sidan i patientjournalerna finns i regel, men inte alltid, angett 

vilken orsak som har föranlett utskrivningen. De orsaker som fanns att välja mellan var: frisk, 

förbättrad, oförbättrad och död (frisk byttes ut mot återställd i journalerna fr.o.m. 1940). 

Dessa kommer således att, i den mån det angavs, presenteras i tabellen. Värt att poängtera är 

att dessa orsaker givetvis inte ger någon omfattande förklaring till varför patienten har skrivits 

ut. Denna förklaring, uppsatsens huvudfrågeställning, syftar istället den kvalitativa 

textanalysen av journalerna att besvara. 

  

                                                           
56 Dahlgren & Florén (1996), s.200.  
57 Ibid. 
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5. Bakgrund 

De psykiskt sjuka brottslingarnas särställning inom rättssystemet och inom vården har en lång 

historia. Den som har begått ett brott under inflytande av sinnessjukdom har alltid 

särbehandlats inom svensk lagstiftning, och under undersökningsperioden reglerades denna 

särställning genom 1864 års strafflag.58 Lagen konstaterade att den som p.g.a. sinnessjukdom 

inte kunde stå till svars för sina brottsliga handlingar inte heller skulle dömas för dem, utan 

istället gå fri från straff.59 Framtiden för dessa, som kom att kallas straffriförklarade, blev 

istället i regel vård på hospital.60 De straffrias situation på hospitalen har emellertid under 

1800- och 1900-talen varit en tämligen omdebatterad fråga. Redan vid tiden för 

strafflagsinförandet påpekades hospitalens svårigheter med att omhänderta de 

straffriförklarade, och därför ansågs det lämpligt att inrätta speciella anstalter för denna grupp 

patienter.61 Det skulle dock dröja ända till 1906 innan en sådan anstalt realiserades. Detta år 

öppnade nämligen kriminalavdelningen vid Växjö hospital, redo att beläggas med manliga 

straffriförklarade patienter från hela landet.62 Kriminalavdelningen i Växjö kom att bli den 

enda anstalten specifikt avsedd för straffriförklarade fram t.o.m. 1940-talet, då lösningen på 

differentieringen av denna grupp patienter under 1900-talets första decennier på många 

hospital istället skedde i form av att de inhystes på särskilda säkerhetsavdelningar för 

svårskötta patienter.63 Kriminalavdelningen var därför länge den enda av sitt slag i Sverige. 

 

Den psykiatriska vårdens uppgift i form av att vårda istället för att enbart förvara kom till 

uttryck i svensk lagstiftning först med 1858 års sinnessjukstadga.64 Denna stadga skulle, med 

revideringar år 1883 och 1901, reglera psykiatrisk vård fram till 1931.65 Bland det regelverk 

som stadgan utgjorde fanns bestämmelser rörande utskrivning av straffriförklarade patienter. 

När en straffriförklarad ansågs lämplig att skriva ut skulle överläkaren på det hospital 

patienten vårdades anmäla detta till hospitalets direktion (den administrativa ledningen), som 

ifall de samtyckte med överläkaren sedan skulle skicka ärendet till medicinalstyrelsen 

(Sveriges högsta hälsovårdsmyndighet) för en sista kontrollinstans.66 För att en   

                                                           
58 Qvarsell (1993), s.104. 
59 SFS 1864:11, kap 5, § 5. 
60 Qvarsell (1993), s.111. 
61 Ibid, s.115. 
62 Garpenhag (2012), s.37. 
63 Lidberg & Wiklund (2004), s.111; Qvarsell (1993), s.197. 
64 Grönwall, Lars & Holgersson, Leif (2014) Psykiatrin, tvånget och lagen: en lagkommentar i historisk belysning, 
s.20. 
65 Grönwall & Holgersson (2014), s.20-21; s.25. 
66 Garpenhag (2012), s.25; s.176-178; Grönwall & Holgersson (2014), s.20. 
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straffriförklarad skulle skrivas ut behövde således tre olika aktörer godkänna det. Värt att 

poängtera är även att överinspektören över sinnessjukvården vid sina inspektioner av 

hospitalen kunde föreslå (inte besluta) till överläkaren olika patienter som han ansåg skulle 

skrivas ut.67 Utskrivningsprocessen som innefattade överläkaren, direktionen och 

medicinalstyrelsen kom att förändras med 1929 års sinnessjuklag som trädde i kraft 1931.68 I 

lagen fanns tydliga spår av den samtida misstro som rådde mot den psykiatriska vården. 

Denna kritik var starkt grundad i den makt över psykiatrisk vård som psykiatrikerna påstods 

ha, speciellt vad gäller in- och utskrivningar av patienter.69 Med lagens införande inrättades 

därför en sinnessjuknämnd som bland annat skulle ha han hand om utskrivning av 

straffriförklarade patienter.70 När en straffriförklarad skulle skrivas ut anmälde följaktligen nu 

överläkaren på sinnessjukhuset detta till sinnessjuknämnden, som sedan fattade beslut i 

frågan. Vad som än tydligare visade lagens förankring i den samtida kritiken mot psykiatrin 

var hur sinnessjuknämndens sammansättning kom att se ut. Bland kritikerna fanns en önskan 

om att nämnden inte skulle bestå av en majoritet psykiatriker, och efter intensiv 

riksdagsdebatt fick denna ståndpunkt gehör, då nämnden utgjordes av chefen för 

medicinalstyrelsen, två psykiatriker och två som inte var psykiatriker.71 Med lagens införande 

fick därför sinnessjukhusen och dess psykiatriker själva mindre inflytande över utskrivningen 

av straffria, och istället vilade nu den yttersta beslutsrätten över detta hos en överordnad 

administrativ instans där både lekmän och psykiatriker ingick.  

 

Förutom den kritik som kom att konkretiseras genom sinnessjuklagen kom rättspsykiatri som 

fenomen att utstå omfattande opposition under slutet av 30-talet och 40-talet. Denna kritik, 

som bland annat närdes av självbiografier från f.d. straffriförklarade och debattartiklar från 

advokater, riktades i synnerhet mot hur straffriförklarade behandlades och hur internering på 

obestämd tid av det slag som rättspsykiatri praktiserade var inhumant.72 Resultatet blev en 

mycket misstänksam inställning till rättspsykiatri från allmänhetens sida, både i form av hur 

dess existens i rättssystemet var ett hot mot hela rättssäkerheten, men också till hur de 

institutioner som straffriförklarade vistades på i många avseenden var värre än fängelser.73  

                                                           
67 Garpenhag (2012), s.179. 
68 Qvarsell (1993), s.220-221. 
69 Ibid. 
70 SFS 1929:321, § 20. 
71 Qvarsell (1993), s.221. 
72 Ibid, s.279-280. 
73 Ibid, s.297. 
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6. Huvudstudie 

I det följande kommer undersökningens resultat att presenteras. Detta kommer att göras 

årsvis, och för varje år presenteras först en tabell över de patienter som skrevs ut det aktuella 

året, varpå resultatet rörande utskrivningskriterier sedan presenteras. Det bör i sammanhanget 

poängteras att samtliga namn är figurerade och varje patient har i denna undersökning istället 

fått ett nummer. Vidare bör det också nämnas att nästan alla patienters utskrivningar 

föranleddes av en försöksutskrivning (kallat försökspermission årtalen innan 1940). Med 

hänsyn till att en patient vid en försöksutskrivning släpps ut från sinnessjukhuset, och då en 

försöksutskrivning är att betrakta som en del i en utskrivningsprocess utgör motiveringen till 

att en patient bör försöksutskrivas resultat för undersökningen i samma utsträckning som den 

fullständiga utskrivningens motivering gör. Avslutningsvis ska det även konstateras att den 

vårdtid som anges i tabellerna avser tiden fr.o.m. att en patient skrevs in på 

kriminalavdelningen, tills den blev fullständigt utskriven.  

 

6.1 1915 

Patientnummer Brott Vårdtid Utskrivningsorsak 

15:1 Mord 2 år och 139 dagar Död 

15:2 Misshandel 2 år och 325 dagar Död 

15:3 Stöld 2 år och 314 dagar Död 

15:4 Mordbrand 3 år och 296 dagar Död 

15:5 Mordbrand 3 år och 219 dagar Förbättrad 

Källa: Region Kronobergs arkiv. 15:1: 1915 SSS Specialavdelningen F2:10 – 201/13. 15:2: 1915 SSS 

Specialavdelningen F2:10 – 184/12. 15:3: 1915 SSS Specialavdelningen F2:10 – 173/12. 15:4: 1915 SSS 

Specialavdelningen F2:10 – 155/11. 15:5: 1915 SSS Specialavdelningen F2:10 – 149/11. 

 

Som synes ovan var det endast en patient år 1915 som skrevs ut till frihet, då resterande 

skrevs ut till följd av sin död. Att så pass många patienter dog på kriminalavdelningen detta år 

är synnerligen intressant, men det ger dessvärre en något osäker bild av 

utskrivningskriterierna. Resultatet för år 1915 får därför sägas vara något osäkert, då det 

enbart bygger på utskrivningen av 15:5.   
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Patient 15:5 straffriförklarades och skrevs in på kriminalavdelningen 1911 efter att ha tänt eld 

på ett skjul, vilket beskrevs vara ett brott orsakat av hans tvångstankar.74 Patienten beskrivs i 

sin sjukjournal från tiden på kriminalavdelningen som en lugn och arbetsam patient. Redan 

fyra månader efter hans intagning beskrivs det hur han är ”klar och redig och sköter sig på alla 

sätt” samt att han arbetar flitigt, vilket är omdömen som även fortsättningsvis ges till 15:5 

under de kommande åren.75 I juni 1913 föreslår därför överinspektören vid en inspektion att 

15:5 ska försökspermitteras.76 Överläkaren på kriminalavdelningen tycks hålla med om detta, 

då han skickar en ansökan om försökspermission av 15:5 till direktionen samma år, och 

motiverar där sitt ställningstagande med att patienten skött sig väl och arbetat flitigt.77 Vidare 

konstateras det i en journalanteckning från september 1913 hur 15:5 vid en eventuell 

försökspermission har erhållit löfte om arbete och bostad hos sina föräldrar, och att han aldrig 

under sin anstaltsvistelse gjort sig skyldig till någon anmärkning.78 Direktionen och 

medicinalstyrelsen samtycker om att 15:5 bör försökspermitteras, och i mars 1914 verkställs 

det.79 Efter att ha erhållit brev under nästan ett års tid, från i huvudsak patientens mor, där det 

konstateras att 15:5 är snäll, vänlig och arbetar så skrivs sedan 15:5 ut fullständigt den 30/1 

1915 med motiveringen att han skött sig och arbetat bra under försökspermissionen.80 

Någonting om patientens psykiska hälsa nämns inte i utskrivningen. Sammanfattningsvis 

vittnar materialet om att 15:5 skrivs ut till följd av att han är skötsam, arbetsam, har en 

försörjningsduglig miljö att återvända till och att han visar att han klarar av att anpassa sig till 

denna nya miljö.  

  

                                                           
74 Region Kronobergs arkiv. 1915 SSS Specialavdelningen F2:10 – 149/11. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
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6.2 1920 

Patientnummer Brott Vårdtid Utskrivningsorsak 

20:1 Stöld 1 år och 149 dagar Förbättrad 

20:2 Mordbrand 4 år och 96 dagar - 

20:3 Mordförsök, 

hemfridsbrott 

5 år och 8 dagar Oförbättrad 

20:4 Mord 14 år och 140 dagar Död 

Källa: Region Kronobergs arkiv. 20:1: 1920 SSS Specialavdelningen F2:15 – 332/19. 20:2: 1920 SSS 

Specialavdelningen F2:15 – 252/15. 20:3: 1920 SSS Specialavdelningen F2:15 – 233/15. 20:4: 1920 SSS 

Specialavdelningen F2:15 – 33/06. 

 

20:1 och 20:2 har, trots den olika vårdtiden, mycket lika anstaltsvistelser såväl som 

utskrivningsmotiveringar. 20:1 skrevs in på kriminalavdelningen år 1919 efter att ha 

förflyttats från Västerviks kronohäktes sinnessjukavdelning, där han vistats för en stöld han 

begick år 1917.81 20:1 beskrivs under hela sin tid på kriminalavdelningen som skötsam, 

arbetsam och förbättrad (men inte frisk), och med det som motivering försökspermitteras han 

till sin tidigare husbonde i april 1920. Efter att husbonden under ett halvårs tid har kunnat 

meddela att 20:1 skött sig väl och arbetet bra skrivs han sedan ut fullständigt.82 Vad gäller 

20:2 så beskrivs även han som skötsam och arbetsam. Patienten hade en något bråkig 

bakgrund inom psykiatrin, då han tidigare hade vistats på Västerviks hospital, vilket han, 

tillsammans med en sjuksköterska, rymde ifrån år 1915.83 Fr.o.m. ankomsten till Växjö så 

händer inget anmärkningsvärt dock, utan med hänsyn till hur han uppträtt väl, arbetat bra och 

att han kan beredas arbete och bostad hos sin farbror så försökspermitteras han 1919.84 

Farbrodern kan under försökspermissionen intyga att 20:2 skött sig väl, varpå han skrivs ut 

fullständigt i mars 1920.85 

  

                                                           
81 Region Kronobergs arkiv. 1920 SSS Specialavdelningen F2:15 – 332/19. 
82 Ibid. 
83 Region Kronobergs arkiv. 1920 SSS Specialavdelningen F2:15 – 252/15. 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
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Patient 20:3 hade en något stökigare tid i Växjö. 20:3 hade vårdats på annat hospital sedan år 

1900, och kom till kriminalavdelningen 1915.86 Patientens sjukjournal berättar hur 20:3 kom 

till Växjö med en övertygelse om att det skulle vara en sista anhalt i en utskrivningsprocess, 

något som gjorde att han i mångt och mycket ägnade sina fem år på kriminalavdelningen till 

att försöka bli utskriven.87 Emellanåt tog sig hans ansökningar om utskrivning närmast 

hotfulla uttryck, vilket t.ex. visar sig i ett brev till överinspektören daterat 14/5 1917: 

”…därest jag ej blir utskriven till midsommar så kommer jag att begagna alla till lunds 

stående medel för att befria mig ur den eder tonåriga fångenskap…”.88 I övrigt så beskrivs 

patienten som sur, missnöjd, kinkig och besvärlig i sin journal.89 År 1919 kan emellertid en 

syster med lantbruk ta hand om honom och bereda honom hem och arbete, vilket motiverar en 

försökspermission. Efter att överläkaren har blivit underrättad om att han har skött sig bra och 

arbetat väl under försökspermissionen skrivs sedermera 20:3 ut fullständigt år 1920, trots att 

han, enligt överläkaren, är att bedöma som psykiskt oförändrad.90 

 

Sammanfattningsvis visar 20:1 och 20:2 att en arbetsam inställning, skötsamhet och en 

tryggad försörjningsmiljö att återvända till föranledde försökspermission, och ifall patienten 

fick gott omdöme vid en sådan sedan skrevs ut fullständigt, precis som resultatet 1915 visade. 

20:3 är synnerligen intressant i sammanhanget, då han med hänsyn till sin bråkiga tid på 

avdelningen istället visar sin skötsamhet uteslutande under försökspermissionen. Det är därför 

tänkbart att en försökspermission i vissa fall även tillämpades på de som vårdats länge och 

inte visat någon förbättring, för att se om friheten i sig hade god effekt på patienten.  

  

                                                           
86 Region Kronobergs arkiv. 1920 SSS Specialavdelningen F2:15 – 233/15. 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
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6.3 1925 

Patientnummer Brott Vårdtid Utskrivningsorsak 

25:1 Stöld 4 år och 22 dagar Frisk 

25:2 Stöld 6 år och 47 dagar - 

25:3 Stöld 18 år och 361 

dagar91 

- 

Källa: Region Kronobergs arkiv. 25:1: 1925 SSS Specialavdelningen F2:20 – 385/21. 25:2: 1925 SSS 

Specialavdelningen F2:20 – 327/19. 25:3: 1925 SSS Specialavdelningen F2:20 – 42/06. 

 

Den psykopatdiagnostiserade 25:1 hade sedan 1914 begått upprepade brott och avtjänat flera 

kortare fängelsestraff innan han skrevs in på kriminalavdelningen år 1921 efter en stöld.92 

Under sina drygt fyra år på kriminalavdelningen skötte sig 25:1 i huvudsak väl, men framför 

allt en större anmärkningar går att finna i hans journal. Vid en försökspermission år 1922 

gjorde sig patienten, i berusat tillstånd, skyldig till ett inbrott, och återintogs därför snabbt.93 I 

övrigt är det återkommande ordet i 25:1s journal arbetsam, samt att han ibland har en 

aggressiv ton när han begär något.94 I juni 1925 försökspermitteras 25:1, och i ett brev från 

överläkaren till direktionen där det ansöks om fullständig utskrivning argumenterar 

överläkaren om varför patienten ska skrivas ut fullständigt.95 I brevet går det att läsa hur 

patienten skött sig väl under hela anstaltsvistelsen samt att han arbetat flitigt. Vidare 

konstaterar läkaren att 25:1 inte visat några symptom på sinnessjukdom under varken sin 

anstaltsvistelse eller nuvarande försökspermission. Brottet som begicks under den första 

försökspermissionen är att betrakta som ett resultat av sprit, något som patienten nu håller sig 

borta ifrån, menar överläkaren. Avslutningsvis, skriver överläkaren, har 25:1 fått anställning 

och arbetat till sjöss under försökspermissionen, hans ursprungliga arbete, vilket även det är 

ett argument för att han bör skrivas ut fullständigt. Direktionen godkänner beslutet, och på 

nyårsafton 1925 skrivs 25:1 därför ut fullständigt.96 

  

                                                           
91 På rymmen i 14 år. 
92 Region Kronobergs arkiv. 1925 SSS Specialavdelningen F2:20 – 385/21. 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
96 Ibid. 
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Den med ”bristande psykisk utveckling” 25:2 skrevs in på kriminalavdelningen år 1919 till 

följd av sin brottspremiär i form av en stöld.97 Patient 25:2s tid i Växjö utmärks av att han i 

stort sett är snäll och foglig, dock ibland oförskämd.98 Han arbetar bra, men kan periodvis inte 

göra så p.g.a. problem med öronen (något han under hela anstaltsvistelsen tycks ha och 

behöver vårdas för). I en hospitalläkares ansökan om utskrivning av patient 25:2 går det att 

läsa hur han bör skrivas ut då någon sinnessjukdom i egentlig mening inte föreligger, utan att 

han är att betrakta som imbecill.99 Vidare är han mycket arbetsam, foglig och ”ständigt i 

rörelse”, och har förutom det vanliga arbetet på anstalten haft vissa förtroendeuppdrag som 

han skött klanderfritt. 25:2 bör därför, menar överläkaren, skrivas ut, och då några anhöriga 

inte kan bereda hem eller arbete åt honom föreslår läkaren att han skrivs ut fullständigt till 

sinnesjukavdelningen vid Göteborgs försörjningsinrättning i väntan på att arbete kan beredas 

honom.100 Så blir även fallet, efter godkännande från övriga aktörer.  

 

Patient 25:3 konstaterades efter en stöld vara imbecill och straffriförklarades och skickades 

därför till Växjö år 1906.101 I journalen beskrivs 25:3 som lugn och foglig, och snabbt efter 

sin ankomst till kriminalavdelningen började han med utearbete, vilket han skötte mycket 

bra.102 Utearbetet bestod bland annat av att han tjänstgjorde som kusk hos överläkaren. År 

1907 var han emellertid med om en olycka med vagnen, varpå han rymde från 

olycksplatsen.103 År 1909 återintogs han dock, och än en gång beskrivs han som lugn, foglig 

och arbetsam i journalen. 1911 rymde 25:3 igen, och denna gång befann han sig på fri fot i 12 

år. Under 1923 anhölls han dock i Göteborg varpå han än en gång skickades tillbaka till 

Växjö.104 25:3s avslutande två år på kriminalavdelningen beskrivs likadant som de förra 

perioderna – han är lugn, foglig, snäll och arbetsam. I ansökan om utskrivning från 

överläkaren till direktionen år 1925 argumenterar överläkaren för utskrivning genom just hur 

patienten är arbetsam och lugn, samt att han genom det faktum att han varit på rymmen i 12 år 

och lyckats försörja sig och hålla sig på rätt sida om lagen bevisligen inte är i behov av 

fortsatt hospitalvistelse.105 Då patienten inte har några anhöriga som kan bereda arbete och   

                                                           
97 Region Kronobergs arkiv. 1925 SSS Specialavdelningen F2:20 – 327/19. 
98 Ibid. 
99 Region Kronobergs arkiv. 1925 SSS Specialavdelningen F2:20 – 327/19; Diagnosen imbecillitet användes för 
att beskriva lindrig utvecklingsstörning. Se Garpenhag (2012), s.92. 
100 Region Kronobergs arkiv. 1925 SSS Specialavdelningen F2:20 – 327/19. 
101 Region Kronobergs arkiv. 1925 SSS Specialavdelningen F2:20 – 42/06.  
102 Ibid. 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105 Ibid. 



 

23 
 

husrum åt honom, föreslår överläkaren att han ska skrivas ut till Göteborgs fattigvårdsstyrelse 

för att genom dem finna ett arbete. Direktionen och medicinalstyrelsen samtycker, och patient 

25:3 skrivs ut fullständigt.  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att en god arbetsvilja och skötsamhet har varit 

centralt för att skrivas ut år 1925. Vad som är något annorlunda detta år är att den psykiska 

hälsan nämns i två av fallen när patienterna ska skrivas ut (25:1 och 25:2), och att två av 

patienterna (25:2 och 25:3) inte försökspermitteras, utan skrivs ut fullständigt till fattigvård 

för att genom den finna arbete. Patient 25:3 är synnerligen intressant, vars 12 år på rymmen 

används som ett argument för att han klarar att försörja sig och leva hederligt. Vad som tycks 

ha varit det mest centrala för att skrivas ut år 1925 är således en god arbetsvilja och 

skötsamhet, samtidigt som den medicinska biten är mer central än den varit tidigare.  

 

6.4 1930 

Patientnummer Brott Vårdtid Utskrivningsorsak 

30:1 Dråp 180 dagar Död106 

30:2 Stöld 5 år och 292 dagar Frisk 

30:3 Mordbrand 6 år och 91 dagar Frisk 

30:4 Stöld 11 år och 150 dagar Död 

30:5 Sedlighetsbrott 13 år och 117 dagar Död 

Källa: Region Kronobergs arkiv. 30:1: 1930 SSS Specialavdelningen F2:25 – 494/30. 30:2: 1930 SSS 

Specialavdelningen F2:25 – 438/24. 30:3: 1930 SSS Specialavdelningen F2:25 – 434/24. 30:4: 1930 SSS 

Specialavdelningen F2:25 – 324/19. 30:5: 1930 SSS Specialavdelningen F2:25 – 275/17. 

 

Båda patienterna som skrevs ut i livet från kriminalavdelningen år 1930 skrevs ut som friska 

enligt den formella utskrivningsorsaken på journalernas första sida. Precis som fallet är med 

hela undersökningsmaterialet ger dock dessa orsaker en något missvisande bild ibland, vilket 

t.ex. den som psykopat diagnostiserade 30:2 tydligt visar. I en hospitalläkares ansökan om 

försökspermission till direktionen konstateras nämligen hur 30:2s ”psykiska grundegenskaper   

                                                           
106 Självmord. 
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kvarstår” efter nästan sex års internering, och något om att detta skulle ha förändrats nämns 

inte i ansökan om fullständig utskrivning.107 Vad som istället tycks ha motiverat 30:2s 

försökspermission är hur han, efter att under sina första år på kriminalavdelningen beskrivits 

som emellanåt lat och nonchalant, under de senaste åren ”utvecklat en mer allvarlig syn på 

livets fordringar”, vilket inte minst visar sig i hans uthållighet i arbetet.108 Vidare, motiverar 

läkaren, har hans brott varit egendomsbrott, och han har arbete och hem garanterat hos sina 

föräldrar vid en försökspermission.109 30:2 försökspermitteras därför, och efter att föräldrarna 

beskrivit honom som skötsam skrivs 30:2 ut fullständigt.110 

 

Patient 30:3 har en inte helt olik vårdberättelse som 30:2. Han straffriförklarades i egenskap 

av psykopat år 1920, och efter en rymning från ett annat hospital skickades han till Växjö 

1924.111 Enligt hans journal beskrivs han under sina första år på kriminalavdelningen som 

trumpen, något lynnig och att han ”arbetar med föga intresse”.112 I ansökan om 

försökspermission år 1929 beskriver överläkaren dock hur 30:3 de senaste åren skärpt till sig 

och börjat med utearbete, något han sköter väl.113 Mordbranden som patienten gjort sig 

skyldig till är något som patienten själv menar var ett resultat av barnsligt lynne, och något 

som inte ska upprepas. Patienten är förvisso ibland fortfarande något trumpen, men detta är 

någonting som beror på att han stammar, menar överläkaren. Med hänsyn till den förbättring 

patienten har gjort, och då hans far kan garantera bostad och arbete under en 

försökspermission bör därför 30:3 försökspermitteras, enligt läkaren.114 Efter att pappan under 

försökspermissionen beskrivit sonen som snäll, skötsam, ordentlig och arbetsam så skrivs 

sedan 30:3 ut fullständigt efter ungefär ett år.115 Någonting om hans psykiska hälsa nämns inte 

i utskrivningsprocessen. 

 

De patienter som skrevs ut levande år 1930 påminner mycket om varandra. Båda 

diagnostiserades som psykopater, och skrevs ut som friska. Deras utskrivningsprocesser 

vittnar inte om att någon av dem har blivit psykiskt frisk, utan förklaringen här torde snarare   

                                                           
107 Region Kronobergs arkiv. 1930 SSS Specialavdelningen F2:25 – 438/24. 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
111 Region Kronobergs arkiv. 1930 SSS Specialavdelningen F2:25 – 434/24. 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
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ligga i att psykopati möjligtvis betraktades som en kronisk psykisk abnormitet som patienten 

kunde friskförklaras ifrån när den visade att det inte påverkade ens uppförande eller förmåga 

till t.ex. arbete. Resultatet visar i övrigt ett likartat mönster som de tidigare 

undersökningsåren. Centralt för att skrivas ut år 1930 är arbetsvilja, skötsamhet och bostad 

och arbete garanterat vid försökspermission samt att patienten visar att den klarar av en 

försökspermission. Vad som skiljer sig åt något är att de tilltalades brott nämns i 

utskrivningsansökningarna, vilket inte är helt vanligt övriga år.  

 

6.5 1940 

Patientnummer Brott Vårdtid Utskrivningsorsak 

40:1 Stöld 1 år och 329 dagar Återställd 

40:2 Förfalskning, 

bedrägeri 

3 år och 101 dagar - 

40:3 Anstiftan till mened 4 år och 327 dagar Återställd 

40:4 Förfalskning 5 år och 267 dagar116 - 

40:5 Otukt, mord 19 år och 114 dagar Död 

Källa: Region Kronobergs arkiv. 40:1: 1940 SSS Specialavdelningen F2:35 – 283/38. 40:2: 1940 SSS 

Specialavdelningen F2:35 – 511/36. 40:3: 1940 SSS Specialavdelningen F2:35 – 18/35. 40:4: 1940 SSS 

Specialavdelningen F2:35 – 19/35. 40:5: 1940 SSS Specialavdelningen F2:35 – 24/21.  

 

Till en början ska det konstateras att sinnessjuklagen vid år 1940 hade trätt i kraft, och att det 

därför är andra aktörer med i utskrivningsprocessen i källmaterialet år 1940 och 1945. 

Överläkaren, eller annan sjukhusläkare, anmälde och motiverade nu till sinnessjuknämnden 

om utskrivning av en straffriförklarad, varpå nämnden sedan godkände eller avslog. 

Utskrivningen i sig fungerade dock av materialet att döma i praktiken likartat – överläkaren 

motiverade försöksutskrivning, och ytterligare aktörer antingen avslog eller godkände utifrån 

det. Funkade försöksutskrivningen bra så skrevs patienten sedan ut fullständigt. Vidare bör 

det poängteras att försökspermission nu hade bytt namn till försöksutskrivning, och var i 

regel, som vi ska se, betydligt längre än vad som varit fallet tidigare. 

  

                                                           
116 På rymmen i 3 år. 
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40:1, 40:2 och 40:3 skrevs alla ut på tämligen likartade grunder. Samtliga var diagnostiserade 

som psykopater, och samtliga beskrivs under sin anstaltsvistelse som i huvudsak skötsamma 

och arbetsamma, vilket också motiverar deras försöksutskrivningar.117 40:1 försöksutskrivs 

därför till en rörläggare som förser honom med bostad, arbete och övervakning i september 

1939.118 I augusti 1940 skrivs han sedan ut fullständigt, med motiveringen att 

försöksutskrivningen har kännetecknats av att patienten varit arbetsam, och att han börjat 

studera på läroverk.119 40:2 beskrivs som i huvudsak skötsam under anstaltsvistelsen och han 

beviljas tidigt längre permissioner.120 Då han kan garantera arbete och övervakare 

försöksutskrivs han 1937, och sedan fullständigt tre år senare.121 Patient 40:3 har, utifrån sin 

sjukjournal, en någon bråkig tid i början av sin anstaltsvistelse, och beskrivs som arg och 

orolig.122 Senare bättrar han sig dock, och beter sig klanderfritt. Detta, i kombination med att 

patienten har lovats arbete och husrum hos sin farbror, motiverar att han försöksutskrivs.123 

Efter att farbrodern sedan i tre år intygar att patienten sköter sig väl, arbetar flitigt och inte 

visat några tecken på sinnessjukdom skrivs 40:3 ut fullständigt.124  

 

40:4 skrevs in på kriminalavdelningen år 1935, och diagnostiserades som psykopat. Enligt 

journalen var patientens psykopati i stort att betrakta som ett resultat av narkotikamissbruk.125 

Patienten beskrivs i journalen som lugn, skötsam och arbetsvillig, men år 1937 rymde han 

från anstalten. Patient 40:4 är sedan på rymmen i tre år, och inte förrän i ett brev skrivet 21/10 

1940 av patienten själv till överläkaren ger han sig till känna.126 I brevet berättar patienten 

vem han är, och hur en person som klarar att försörja sig, hålla sig nykter och undan 

brottslighet i tre år bevisligen inte behöver vård på sinnessjukhus. Av allt att döma verkar 

överläkaren hålla med, då han efter att ha skaffat sig vidare upplysning från anhöriga som kan 

intyga 40:4s berättelse ansöker om fullständig utskrivning för honom, vilket också godkänns 

av sinnesjuknämnden.127 

  

                                                           
117 Region Kronobergs arkiv. 1940 SSS Specialavdelningen F2:35 – 283/38; 1940 SSS Specialavdelningen F2:35 – 
511/36; 1940 SSS Specialavdelningen F2:35 – 18/35. 
118 Region Kronobergs arkiv. 1940 SSS Specialavdelningen F2:35 – 283/38. 
119 Ibid. 
120 Region Kronobergs arkiv. 1940 SSS Specialavdelningen F2:35 – 511/36. 
121 Ibid. 
122 Region Kronobergs arkiv. 1940 SSS Specialavdelningen F2:35 – 18/35. 
123 Ibid. 
124 Ibid. 
125 Region Kronobergs arkiv. 1940 SSS Specialavdelningen F2:35 – 19/35. 
126 Ibid. 
127 Ibid. 
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Den psykopatidiagnostiserade patient 40:5 skrevs in på kriminalavdelningen för första gången 

1907, men flyttades till Säters hospital 1912, för att sedan återvända till Växjö 1921.128 

Patienten hade gjort sig skyldig till 22 fall av otukt med barn, där det sista slutade med att 

offret mördades. I sjukjournalen för 40:5 beskrivs det hur patienten under 20-talet var något 

manisk och paranoid, men också trevlig och skötsam.129 40:5s huvudsakliga sysselsättning 

tycks ha varit att köpa och sälja böcker, vilket han lyckades tjäna mycket pengar på. I ansökan 

om försökspermission år 1930 skriver hospitalläkaren till direktionen att 40:5 bör 

försöksutskrivas med hänsyn till hans höga ålder och att han inte är att betrakta som 

sinnessjuk, utan att hans egendomliga och paranoida beteende är ett resultat av att ha varit 

inlåst i 25 år.130 Vidare motiverar hospitalläkaren att han under sina frigångar inte visat något 

intresse för barn samt att patienten utan tvekan kommer kunna försörja sig, då han är att 

betrakta som en ”affärsbegåvning”.131 40:5 försöksutskrivs därför år 1931, med villkoret att 

han skulle stanna i Växjö. Patienten förblev sedan försöksutskriven fram till sin död år 

1940.132 Anledningen till att han inte skrevs ut fullständigt vittnar ett brev till 

sinnessjuknämnden från överläkaren om, där det konstateras att det, men hänsyn till hans 

brott, är fördelaktigt om han förblir försöksutskriven så att han också tvingas förbli i Växjö, 

där han kan övervakas och kontrolleras.133 

 

Skötsamhet, arbetsförmåga och en tryggad försörjningsmiljö att återvända till tycks även år 

1940 vara de viktigaste kriterierna för att skrivas ut. En viktig förändring har dock skett år 

1940 – dessa kriterier ska i högre grad uppvisas ute i samhället. Förutom att 40:1, 40:2 och 

40:3 visar detta genom de längre försöksutskrivningarna, så vittnar patienterna 40:4s och 

40:5s enskilda vårdberättelser om det. Att, som i 40:4s fall, en rymning blir en motivering till 

att patienten klarar sig ute i samhället har vi förvisso sett prov på år 1925 också, men vad som 

gör detta fall än mer intressant är att 40:4 aldrig återvänder till anstalten efter sin rymning 

innan han skrivs ut. Vad gäller 40:5 är det av intresse hur han med sitt grova brottsbagage och 

långa inspärrning i åtanke ändå beviljas en form av kontrollerad frihet i form av en bestående 

försöksutskrivning, och hur denna bland annat motiveras med att han är en affärsbegåvning.  

  

                                                           
128 Region Kronobergs arkiv. 1940 SSS Specialavdelningen F2:35 – 24/21. 
129 Ibid. 
130 Ibid. 
131 Ibid. 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
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6.6 1945 

Patientnummer Brott Vårdtid Utskrivningsorsak 

45:1 Stöld 4 år och 40 dagar Återställd 

45:2 Stöld 4 år och 175 dagar Förbättrad 

45:3 Stöld, rånförsök 4 år och 343 dagar Återställd 

45:4 Stöld 11 år och 120 dagar Återställd 

45:5 Stöld, förskingring 2 år och 248 dagar Återställd 

45:6 Stöld 2 år och 296 dagar Återställd 

45:7 Stöld 3 år och 51 dagar Återställd 

45:8 Stöld 3 år och 164 dagar Återställd 

45:9 Förfalskning, 

bedrägeri, stöld 

3 år och 364 dagar134 Förbättrad 

45:10 Häleri 1 år och 186 dagar135 Förbättrad 

45:11 Förargelseväckande 

beteende 

2 år och 62 dagar  Död 

45:12 Stöld 3 år och 332 dagar Återställd 

45:13 Stöld 2 år och 22 dagar136 Förbättrad 

45:14 Mordbrand 2 år och 150 dagar Död137 

Källa: Region Kronobergs arkiv. 45:1: 1945 SSS Specialavdelningen F2:44 – 70/41.45:2: 1945 SSS Specialavdelningen F2:44 – 

14/41. 45:3: 1945 SSS Specialavdelningen F2:44 – 40/40. 45:4: 1945 SSS Specialavdelningen F2:44 – 24/34. 45:5: 1945 SSS 

Specialavdelningen F2:45 – 208/42. 45:6: 1945 SSS specialavdelningen F2:45 – 145/42. 45:7: 1945 SSS Specialavdelningen 

F2:45 – 42/42. 45:8: 1945 SSS Specialavdelningen F2:45 – 231/41. 45:9: 1945 SSS Specialavdelningen F2:45 – 108/41. 45:10: 

1945 SSS Specialavdelningen F2:46 – 128/44. 45:11: 1945 SSS Specialavdelningen F2:46 – 154/43. 45:12: 1945 SSS 

Specialavdelningen F2:46 – 244/41. 45:13: 1945 SSS Specialavdelningen F2:46 – 114/43. 45:14: 1945 SSS Specialavdelningen 

F2:46 – 111/43.    

                                                           
134 Flyttad till annan anstalt. 
135 Flyttad till äldrevård. 
136 Flyttad till annan anstalt. 
137 Självmord. 
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Som synes var det avsevärt fler som skrevs ut år 1945 än vad som varit fallet tidigare år. Vad 

som också är utmärkande är mängden stölder, och hur flertalet har skrivits ut som 

”återställda”. Precis som tidigare år är dock dessa utskrivningsorsaker tämligen opålitliga och 

i flertalet fall direkt motsägelsefulla när utskrivningsmotiveringarna studeras närmre. De enda 

patienter vars psykiska hälsa explicit nämns i deras utskrivningsansökningar är 45:6, 45:8 och 

45:12, och då i form av att den är i god balans.138 Vad som i sammanhanget även bör nämnas 

är att flertalet av de som skrevs ut som återställda var diagnostiserade som psykopater, vilket 

även varit fallet tidigare år.139 Enbart 45:1, i egenskap av imbecill, och 45:3 och 45:12, 

diagnostiserade som psykopater och imbecilla skiljer sig från detta år 1945.140  

 

Patienterna 45:1, 45:2, 45:5, 45:6, 45:7 och 45:12 har samtliga likartade anstaltsvistelser och 

utskrivningsmotiveringar. Samtliga bedöms under vistelsen på sjukhuset som i huvudsak 

skötsamma, arbetsamma och de klarar sina frigångar väl.141 Vidare kan de sex patienterna 

försöksutskrivas till en miljö där försörjning och boende är tryggat, varpå samtliga 

försöksutskrivs i 2-3 år, och efter att deras försöksutskrivningar inte gett anledning till någon 

anmärkning skrivs de ut fullständigt.142 Det som utmärker sig bland de sex är att 

sinnessjuknämnden kräver att 45:2 ska steriliseras innan han försöksutskrivs och att 

sjukhusläkaren, något paradoxalt i förhållande till förra fallet, motiverar 45:5s fullständiga 

utskrivning med att han fått en dotter under försöksutskrivningen, vid sidan av ovan nämnda 

anledningar.143 Vidare är 45:6 och 45:7 homosexuella, vilket nämns som en del av 

sjukdomsbilden såväl som vid utskrivning. I 45:6s fall är ett av argumenten till att han är 

lämplig att försöksutskrivas nämligen att han inte visat ”dragning till homosexuellt umgänge”, 

och vad gäller 45:7 går det att läsa i hans sjukjournal strax innan han försöksutskrivs att han 

”inte visat några homosexuella tendenser”.144  

                                                           
138 Region Kronobergs arkiv. 1945 SSS Specialavdelningen F2:45 – 145/42; 1945 SSS Specialavdelningen F2:45 – 
231/41; 1945 SSS Specialavdelningen F2:46 – 244/41. 
139 Region Kronobergs arkiv. 1945 SSS Specialavdelningen F2:44 – 24/34; 1945 SSS Specialavdelningen F2:45 – 
145/42; 1945 SSS Specialavdelningen F2:45 – 42/42; 1945 SSS Specialavdelningen F2:45 – 231/41; 1945 SSS 
Specialavdelningen F2:45 – 208/42. 
140 Region Kronobergs arkiv. 1945 SSS Specialavdelningen F2:44 – 70/41; 1945 SSS Specialavdelningen F2:44 – 
40/40; 1945 SSS Specialavdelningen F2:46 – 244/41. 
141 Region Kronobergs arkiv. 1945 SSS Specialavdelningen F2:44 – 70/41; 1945 SSS Specialavdelningen F2:44 – 
14/41; 1945 SSS Specialavdelningen F2:45 – 208/42; 1945 SSS Specialavdelningen F2:45 – 145/42; 1945 SSS 
Specialavdelningen F2:45 – 42/42; 1945 SSS Specialavdelningen F2:46 – 244/41. 
142 Ibid. 
143 Region Kronobergs arkiv. 1945 SSS Specialavdelningen F2:44 – 14/41; 1945 SSS Specialavdelningen F2:45 – 
208/42. 
144 Region Kronobergs arkiv. 1945 SSS Specialavdelningen F2:45 – 145/42; 1945 SSS Specialavdelningen F2:45 – 
42/42. 
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En företeelse som är långt mer vanlig år 1945 än tidigare år är att patienterna begår brott 

under sina försöksutskrivningar. 45:3, 45:4, 45:8, 45:9 och 45:13 hade samtliga gjort sig 

skyldiga till detta. I 45:9s och 45:13s fall blev brottet orsaken till definitiv utskrivning, då 

båda två häktades och senare flyttades till annan anstalt under sina respektive 

försöksutskrivningar.145 Vad gäller 45:3, som skrevs in på kriminalavdelningen år 1940, så 

beskrivs han under sina första år på anstalten som tjurig och svår att få att arbeta.146 Under år 

1942 bättrar han sig dock, varpå han försöksutskrivs samma år. Försöksutskrivningen blir 

dock inte långvarig, då 45:3 under den påstås ha överfallit en flicka och tagit stryptag om 

hennes hals.147 Efter återintagningen sköter sig 45:3 klanderfritt, och beskrivs i sin journal 

som snäll, beskedlig och arbetsam. Efter att patienten vistats på anstalten i ca ett halvår 

ansöker överläkaren sedermera om en ny försöksutskrivning, och förklarar i denna ansökan 

hur återintagningen från förra försöksutskrivningen egentligen inte berodde på brottet, då det 

saknas bevis för det, utan istället på att bonden som patienten då vistades hos inte hade nytta 

av honom längre.148 Med hänsyn till detta, 45:3s goda uppförande och att han nu har fått 

arbete och bostad hos en ny bonde bör han därför, enligt överläkaren, försöksutskrivas. Så blir 

också fallet, och efter att ha skött sin försöksutskrivning utan anmärkning i ca två år skrivs 

45:3 ut fullständigt.149 

 

Två patienter som gjort sig skyldiga till brott under försöksutskrivningen och tåls att lyftas 

fram närmre är 45:4 och 45:8. Patient 45:4 kom till Växjö år 1934 efter att ha gjort sig skyldig 

till 15 stölder.150 Enligt sjukjournalen är 45:4 mycket besvärlig sina första år på 

kriminalavdelningen.151 Han beskrivs vara en religiös fanatiker, och han blir flertalet gånger 

omplacerad i anstaltsatsarbetet då han stör sina medpatienter genom att sjunga psalmer hela 

arbetsdagarna. År 1940 försöksutskrivs likväl 45:4, då han under slutet av 30-talet visat 

förbättring både i sitt uppförande och sin arbetsmoral. Efter ett års försöksutskrivning 

återintas han dock, då han gjort sig skyldig till snatteri och avvikit från arbetet.152 Väl på 

anstalten igen sköter sig 45:4 klanderfritt, och då han lovar att sköta sig vid en ny   

                                                           
145 Region Kronobergs arkiv. 1945 SSS Specialavdelningen F2:45 – 108/41; 1945 SSS Specialavdelningen F2:46 – 
114/43. 
146 Region Kronobergs arkiv. 1945 SSS Specialavdelningen F2:44 – 40/40. 
147 Ibid. 
148 Ibid. 
149 Ibid. 
150 Region Kronobergs arkiv. 1945 SSS Specialavdelningen F2:44 – 24/34. 
151 Ibid. 
152 Ibid. 
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försöksutskrivning så får han en ny chans bara två månader efter han återintogs.153 Även 

denna gång blir han återintagen, då han än en gång avviker från arbetet, samt att han ”börjat 

bli orolig”, som det heter i journalen.154 Även denna gång beter han sig klanderfritt vid sin 

återintagning, och efter fyra månader försöksutskrivs han för tredje gången. Motiveringen till 

denna försöksutskrivning är att han nu ska till en ny arbetsplats, och han lovar att arbeta bra 

där.155 Vidare har han även blivit tilldelad extra bevakning under försöksutskrivningen, i form 

av en skötare från ett sinnessjukhus i närheten av den stad han försöksutskrivs till. Denna 

gång sköter sig 45:4 utan anmärkning, och efter tre år beskrivs han av överläkaren, i dennes 

ansökan om fullständig utskrivning, som vid god hälsa och duktig i sitt arbete.156 45:4 skrivs 

därför ut fullständigt.  

 

Vad gäller patient 45:8 så är hans tid på anstalten klanderfri från början, och därför 

försöksutskrivs han efter ca ett halvår i Växjö, med motiveringen att han är lugn och stillsam, 

skött arbetet mycket bra samt att han har bostad och arbete garanterat hos en jordbrukare.157 

Efter att ha varit försöksutskriven i ett år gör han sig skyldig till en stöld av ett par skor, varpå 

han kallas till kriminalavdelningen för förhör.158 Under förhöret argumenterar patienten själv 

för att han inte borde bli återintagen på anstalten. Anledningarna till detta är, enligt patienten, 

att hans arbetsgivare är sjuk och i stort behov av arbetskraft, och att han erkänner att det var 

dumt att stjäla, men att han kan betala för skorna han tog.159 Överläkaren tycks köpa 

resonemanget, då 45:8 förblir försöksutskriven. Efter att sedan ha varit så i ytterligare två år 

skrivs 45:8 ut fullständigt, med motiveringen att han skött sin försöksutskrivning bra vad 

gäller uppförande och arbete och att hans hälsotillstånd såväl som psykiska hälsa är bra. 

Någonting om det brott han begått under sin försöksutskrivning nämns över huvud taget 

inte.160 

 

Patientgruppen som skrevs ut år 1945 vittnar om samma utskrivningskriterier som gruppen år 

1940. Än en gång är det skötsamhet, arbetsamhet och en tryggad försörjningsmiljö att 

återvända till som eftersträvas, och precis som år 1940 ska arbetsamheten och skötsamheten   

                                                           
153 Region Kronobergs arkiv. 1945 SSS Specialavdelningen F2:44 – 24/34. 
154 Ibid. 
155 Ibid. 
156 Ibid. 
157 Region Kronobergs arkiv. 1945 SSS Specialavdelningen F2:45 – 231/41. 
158 Ibid. 
159 Ibid. 
160 Ibid. 
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visas i högre utsträckning ute i samhället än vad som varit fallet innan år 1940 i 

undersökningen. Vad som är intressant år 1945 är alla fall med patienter som begått brott 

under sina försöksutskrivningar. Att detta i flera fall hanterades med en kort återintagning på 

anstalten, eller som i 45:8s fall ingen återintagning alls, för att sedan skickas tillbaka ut i 

samhället vittnar än starkare om att den rättspsykiatriska vården nu närmade sig en mer 

frihetsbetonad vårdidé som kom att påverka både vården och utskrivningen. Detta ska 

diskuteras närmre i den kommande analysen.  
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6.7 Sammanfattning, huvudstudie 

Resultatet av undersökningen visar att det som varit mest centralt för att skrivas ut från 

kriminalavdelningen på Sankt Sigfrids sjukhus under perioden 1915-1945 är skötsamhet, 

arbetsamhet och att patienten har en försörjningsduglig miljö att återvända till. En rad andra 

anledningar till att en patient ska skrivas ut har presenterats i enskilda fall under perioden, 

men dessa tre har nästan alltid funnits med som konstanter. Har patienten visat detta under sin 

anstaltsvistelse har den försöksutskrivits. Har denna försöksutskrivning gått bra har sedermera 

patienten skrivits ut fullständigt. Vad som kan sägas förändras under perioden är en 

förskjutning i det fysiska rum som patienten ska visa att den är arbetsam och skötsam. 

Tidigare visade patienten detta i högre utsträckning inne på anstalten, för att sedan under en 

kort försöksutskrivning (vanligtvis ca ett halvår) visa det i den försörjningsdugliga miljön. 

Fr.o.m. 1940 blir det i regel tvärtom – patienten visar sin skötsamhet och arbetsamhet under 

en kort tid på anstalten för att sedan under en lång försöksutskrivning bekräfta den i en 

försörjningsduglig miljö ute i samhället. Undersökningens främsta resultat, och svaret på dess 

huvudfrågeställning, är således att skötsamhet, arbetsamhet och att patienten kan återvända till 

en ekonomiskt tryggad miljö varit de mest centrala kriterier för att skrivas ut under hela 

undersökningsperioden, men att arbetsamheten och skötsamheten under 

undersökningsperiodens senare del i högre utsträckning skulle förankras ute i samhället än på 

anstalten. 
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7. Analys 

Undersökningens resultat följer på det hela taget samma mönster som det Garpenhag 

presenterar. Garpenhag finner att förutom ifall patienten var frisk kunde en utskrivning 

motiveras med patientens attityd, uppträdande, arbetsvilja och arbetsduglighet, 

sjukdomsinsikt, förståelse över det felaktiga i brottet som begåtts samt att det fanns en 

försörjningsduglig miljö att skrivas ut till.161 De flesta av dessa kriterier går att finna i denna 

undersöknings resultat också, och vad som vidare går att konstatera är vilka som har ansetts 

mest viktiga. Patientens psykiska hälsa har som resultatet visar diskuterats i några fall, en 

förståelse över brottets felaktighet i undantagsfall (t.ex. 30:3) medan sjukdomsinsikt aldrig har 

nämnts i utskrivningshandlingarna. Arbetsduglighet, arbetsvilja, attityd, uppträdande och en 

försörjningsduglig hemmiljö har dock återkommit i de flesta patienters 

utskrivningsmotiveringar. Vad som kan konstateras är därför att undersökningens resultat till 

största del bekräftar Garpenhags, men att det även visar att det var arbetsamheten, 

skötsamheten och en försörjningsduglig hemmiljö som var de viktigaste kriterierna. 

 

Arbetsamhet, skötsamhet och en försörjningsduglig hemmiljö är inte enbart att betrakta som 

just kriterier för att skrivas ut från rättspsykiatrisk vård. Teoretiskt vittnar även kriterierna om 

dåtidens syn på vad som ansågs normalt kontra avvikande. Utifrån det foucauldianska 

perspektiv som denna studie teoretiskt bygger på är sinnessjukvården att betrakta som en 

disciplinär institution som syftar till att inhysa avvikare för att sedan genom disciplinär 

maktutövning normalisera och nyttiggöra dessa.162 Som en sista anhalt i denna institutionella 

disciplinära maktutövning väntar en utskrivningsprocess som jag betraktar som en sista, vad 

Foucault kallar, examen (för mer om begreppen disciplinär makt och examen, se teoretiska 

utgångspunkter).163 Denna sista examen undersöker enligt mig huruvida patienten har svarat 

på den disciplinära makten, d.v.s. ifall patienten är att betrakta som normaliserad. Vidare 

målar den upp vad Foucault kallar det onormalas yttre gräns, d.v.s. att motiveringarna för att 

släppas ut är att betrakta som kunskap till var gränsen för avvikande går.164 Med utgångspunkt 

i detta blir det intressant att studera mitt resultat i förhållande till vad Björkman konstaterar i 

sin avhandling, där hon visar att legitimeringen av tvångsvård med välfärdsstatens framväxt 

kom att samspela med ett skötsamhetsideal.165 Genom att omhänderta och låsa in de som   

                                                           
161 Garpenhag (2012), s.180-186. 
162 Nilsson (2008), s.96; s.100-101; Foucault (2003), s.184; Foucault (1983), s.129-130. 
163 Foucault (2003), s.184-193. 
164 Ibid, s.184. 
165 Björkman (2001), s.296-297. 



 

35 
 

betraktades som misskötsamma skapades en norm för vad som ansågs vara skötsamhet.166 

Vad som ytterligare då kan belysas, utifrån mitt resultat, är hur skötsamhetsidealet mer 

konkret kan sägas handla om att en person ska vara skötsam i sitt uppträdande genom att inte 

ge skäl till något anmärkningsvärt från sin omgivnings sida och kan arbeta och så vill i en 

acceptabel miljö. Det kan vidare konstateras att det onormalas yttre gräns, utifrån mitt 

resultat, starkt vilade på just detta - en individs förmåga att klara sig ute i samhället med 

hänsyn till skötsamhet och arbetsduglighet. Om så inte var fallet, om personen hade gjort sig 

skyldig till avvikande och misskötsamt beteende av något slag (t.ex. i egenskap av 

sinnessjukdom begått ett brott) hade den passerat denna avvikandets yttre gräns, denna 

skötsamhetlinje, och blev därför ett fall för disciplinär maktutövning. Först när den hade visat 

att den var skötsam och arbetsam var den att betrakta som normaliserad, och med det 

välkommen ut i samhället igen.  

 

Det tycks ha funnits en skillnad i huruvida olika grupper av psykiskt sjuka ansågs friska eller 

förbättrade när de hade normaliserats. Undersökningens resultat skiljer sig nämligen markant 

från Engwalls rörande patienter som skrivs ut som friska/återställda. Engwall presenterar att 9 

av 1480 patienter skrevs ut som återställda från Västra Marks sjukhus år 1931-1967 (0,6%).167 

I min undersökning skrevs 13 av 36 ut som friska/återställda från Sankt Sigfrids sjukhus 

kriminalavdelning år 1915-1945 (36%). Precis som nämnts tidigare är dessa officiella 

orsakskategorier mest lämpliga att läsa med en viss skepticism. Skillnaden i resultatet kan 

dock säga något om en annorlunda syn på olika typer av psykiskt avvikande under 

undersökningsperioden. Engwalls studie är inriktad på så kallade sinnesslöa, eller imbecilla, 

och som framgår av Engwalls undersökning så skrevs de i regel istället ut som 

”förbättrade”.168 Bland de 13 som skrevs ut som friska/återställda från kriminalavdelningen 

var tio stycken diagnostiserade som psykopater, två blanddiagnostiserade som psykopater och 

imbecilla samt en imbecill. Det finns sålunda ett samband mellan diagnos och officiell 

utskrivningsorsak, där den stora majoriteten av friska/återställda från kriminalavdelningen var 

psykopater. Undersökningens resultat visar att det endast i undantagsfall överhuvudtaget 

nämndes diagnoser eller psykisk hälsa i utskrivningsmotiveringarna, så vad det hela torde 

handla om är inte att den psykiatriska vården kunde bota en psykopat och inte en imbecill. 

Förklaringen kan istället ligga i att psykiatrins normaliserande funktion hade bättre effekt på   

                                                           
166 Björkman (2001), s.296-297. 
167 Engwall (2000), s.100. 
168 Ibid, s.16; s.19; s.100-101. 
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vissa typer av patienter än andra. Alla skulle genom psykiatrins disciplinära maktutövning 

normaliseras, men det fanns en skillnad i hur pass normaliserade, och med det distanserade 

från Foucaults det onormalas yttre gräns, olika diagnoser kunde bli.169 En normaliserad 

psykopat var i regel ”återställd” enligt den rådande samhälleliga uppfattningen om vad som 

var gränsen för onormalt, medan en normaliserad imbecill i regel var ”förbättrad” efter 

samma mått. 

 

Undersökningens resultat har visat att det skedde en förändring i det fysiska rum som 

patienten skulle visa sin arbetsamhet och skötsamhet för att skrivas ut, i form av att 

försöksutskrivningarna blev längre. De längre försöksutskrivningarna som gör sig till synes 

först år 1940 var, precis som jag tidigare konstaterat i min b-uppsats, ett resultat av den kritik 

som föranledde 1929 års sinnesjuklag (som trädde i kraft 1931).170 Denna kritik bottnade 

bland annat i de felaktiga frihetsberövanden som psykiatrin påstods tillämpa, och det är därför 

tänkbart att sinnessjuknämnden (som inrättades med lagens införande) kom att praktisera en 

vård som i högre utsträckning bedrevs utanför den institution det rådde kritik emot.171 Att 

psykiatrin med detta kom att tillämpa en mer frihetsbetonad vård är dock inte enbart ett 

uttryck för friheten i sig. Ökad frihet inom psykiatri fyller, enligt Eivergård, en dubbla 

funktion, och vad gäller försöksutskrivningar så ger dessa de facto mer frihet till patienten, 

men är även ett sätt för psykiatrin att öka sin geografiska kontroll över individen.172 Denna 

ökade geografiska kontroll består enligt mig mer explicit av att Foucaults disciplinära makt 

och dess examen flyttar med patienten ut i samhället.173  

 

Examen kan sägas ha flyttat med ut i samhället genom de kontinuerliga uppgifter om 

patienten och dess uppförande som anhöriga lämnade till överläkaren under 

försöksutskrivningarna. På detta sätt ökade psykiatrins möjlighet att geografiskt praktisera sin 

examen, och med det, vilket är examens främsta funktioner enligt Foucault, möjligheten att 

inhämta kunskap om avvikaren och utöva disciplinär makt över denna.174 Mer konkret innebär 

detta, med hänsyn till att betrakta utskrivningsprocessen som en sista examen, att denna 

fungerar som den disciplinära maktens garant på så vis att den kontrollerar huruvida patienten   

                                                           
169 Foucault (2003), s.184. 
170 Larsen (2017), s.24. 
171 Larsen (2017), s.24; Qvarsell (1993), s.221. 
172 Eivergård (2003), s.85-87. 
173 Nilsson (2008), s.96; s.100-101; Foucault (2003), s.184-193. 
174 Foucault (2003), s.184-186; s.188; s.191-193. 
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kan anses vara normaliserad samt att den målar upp var gränsen för onormalt går.175 Vad som 

hände när psykiatrin i högre utsträckning började praktisera denna slutgiltiga examen ute i 

samhället var att psykiatrins normaliserade patient förändrades, och med det kom, av Foucault 

kallat, det onormalas yttre gräns att förändras.176 Detta på så vis att avvikarens förhållande till 

sin närmiljö, det verkliga samhället, i högre utsträckning utgjorde skådeplatsen där individen 

skulle vara fri från avvikande beteende för att vara välkommen på andra sidan det onormalas 

yttre gräns. En normaliserad patient har under hela undersökningsperioden förvisso varit en 

arbetsam och skötsam sådan. Fr.o.m. 1940 skulle patienten dock i högre utsträckning visa 

detta ute i samhället än inne på anstalten. För att låna Eivergårds anstaltstyper så skapade 

psykiatrin nu en arbetsam folkhemsgestalt istället för en lydig institutionspatient, och det är i 

detta som förändringen ligger.177 Den som en gång misskött sig i samhället skulle således nu i 

högre utsträckning återanpassas till just samhället. Avvikaren skulle bli en arbetsam 

folkhemsgestalt, och detta genom att normaliseras och kontrolleras ute i det verkliga 

folkhemmet istället för inne på anstalten. 

 

Den psykiatriska vården har alltid varit utsatt för kritik och förändring. Under 

undersökningsperioden har vi sett hur den kritik som föranledde sinnessjuklagen år 1929 kom 

att spegla sig i de längre försöksutskrivningarna. Det i förhållande till övriga år stora patienttal 

som skrevs ut år 1945 kan också förstås som ett resultat av dåtida kritik, denna gång i form av 

misstänksamheten som riktades mot rättspsykiatrin i slutet av 30-talet och under 40-talet, där 

bland annat det inhumana i att låsa in människor på obestämd tid lyftes fram.178 Ca 15 år efter 

undersökningsperioden kom kritiken mot psykiatrin att skapa den så kallade 

avhospitaliseringen. Detta var en fas i psykiatrins historia mellan år 1960-2000 då det totala 

antalet inneliggande patienter, i regel vårdade på sinnessjukhus, inom svensk psykiatri 

minskade från 37000 till 7000.179 En grundläggande tanke var att patienter skadades av att 

vårdas inne på mentalsjukhus för länge, utan istället borde vårdas med en mer samhällsnära 

form, t.ex. genom den fr.o.m. 1980-talet dominerade formen av psykiatrisk vård, 

öppenvård.180 De längre försöksutskrivningarna kan betraktas som ett första steg i denna 

riktning.   

                                                           
175 Foucault (2003), s.184-193. 
176 Ibid, s.184. 
177 Eivergård (2003), s.125; s.127-129. 
178 Qvarsell (1993), s.279-280. 
179 Sjöström, Bengt (2000) Den galna vården: svensk psykiatri 1960-2000, s.11; s.175. 
180 Sjöström (2000), s.177; Grönwall & Holgersson (2014), s.44. 
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Denna undersökning har visat hur skötsamhet, arbetsamhet och en försörjningsduglig miljö 

för patienten att återvända till har varit de mest centrala utskrivningskriterierna för att skrivas 

ut från kriminalavdelningen på Sankt Sigfrids sjukhus mellan 1915-1945. Det fysiska rum 

som arbetsamheten och skötsamheten ska ha gjort sig mest gällande förändrades dock, då en 

längre försöksutskrivning innebar att patienten skulle visa detta i friheten i högre utsträckning. 

Psykiatrins normaliserande funktion förflyttades alltså i högre utsträckning från anstalten till 

friheten med 1929 års sinnessjuklags införande. Den fogliga anstaltsarbetaren blev en 

arbetsam folkhemsgestalt, ständigt övervakad av psykiatrins normalinseringsapparat tills dess 

att målet var uppfyllt – till dess att en arbetsam och skötsam individ var redo att bidra i 

samhället. Och där och då, med 1929 års sinnesjuklag, skapades idén om en mer 

frihetsbaserad vård, 30 år innan den skulle bli verklighet och börja avbefolka hospitalen.  
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8. Didaktisk reflektion 

Undervisning av psykiatrihistoria kan med fördel göras i gymnasieskolans senare 

historiekurser. I det centrala innehållet för historia 2a går det bland annat att läsa att 

undervisningen ska behandla ”Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av 

betydelse för individer, grupper och samhällen…”.181 Hur psykiatrin omhändertog 

straffriförklarade, och hur dessa sedan skulle bete sig för att släppas ut i samhället, kan tjäna 

som en sådan tematisk fördjupning. Genom att både beröra vårdformen i sig, psykiatrin, och 

de patienter den inhyste (t.ex. straffriförklarade) kan undervisningen breddas till att både 

innehålla socialhistoria och idéhistoria. Detta genom att t.ex. undervisa om 

utskrivningskriterier för straffriförklarade, vilket, som studien ovan har visat, säger något om 

vad som ansågs vara ett normalt och eftersträvansvärt beteende under olika tidsperioder.  

  

                                                           
181 Skolverket (2011) ”Ämne – historia” [ämnesplan].  
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