
 
1 

 

  

 

            

 

 

 

 

”Patienten uppträder helt som idiot”  
En diskursanalys av omsorgsakter ifrån mitten av 1900-talet 

av bildbara och obildbara sinnesslöa 

 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

Författare: Emma Jonsson & Elin 

Strandqvist 

Handledare: Ulla Rosén 

Examinator: Magnus Persson 

Termin: HT-15/VT-16 

Ämne: Historia 

Nivå: Examensarbete, 15hp 

Kurskod: 2HIÄ2E 



 
2 

 

Abstract 

The aim of this study is to identify which different character features the feebleminded 

persons were ascribed in the journals of health. The journals of health are taken from 

the county council archive of Kronoberg, and consider people who are born 1930, 

1940 and 1955. Furthermore, this study investigates which adjectives these 

feebleminded persons were associated with, as well as if there was a difference 

between them. In order to reach the aim of the study, this study uses two theories 

together with a discourse analysis. The first theory is Erving Goffman’s ideas of 

stigma, whereas we use Michel Foucault’s theory of power as our second theory. The 

theory is about the relationship between power and knowledge, and how it is used as a 

form of social control through community institutions. The motives of stigma were 

that the feebleminded were seen as threats to society and the rest of the population. 

Thanks to our discourse analysis, the result was that the doctors mostly used a negative 

vocabular when they described all the different feebleminded persons in their journals 

of health. Additionally, this study also presents that the discourse of today differ from 

the discourse of 1930, 1940 and 1955.   

English title: The patient acts like a complete fool - A discourse analysis of 

feebleminded people’s journals of health, from the mid-20
th

 century. 

 

 

 

 

 

 

 

Citatet i titeln är hämtat ur vårt källmaterial, som består av omsorgsakter.   
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1. Inledning 

”Tyvärr överlevde hon.”
1
 Det här sa en läkare från Växjö Lasarett till föräldrarna när deras 

dotter mirakulöst överlevde från en dubbelsidig lunginflammation. Dottern kom till världen år 

1951 och till en början fick föräldrarna reda på att det var något fel på deras dotter, men inte 

vad. Först efter tre månader, när de hade kommit till lasarettet för en undersökning, fick 

föräldrarna reda på att dotterns fontaneller var sammanväxta. Det innebar att hon aldrig skulle 

kunna se eller tala. I samband med undersökningen fick dottern dubbelsidig lunginflammation 

och de fick besked om att hon inte skulle överleva till nästa dag. Dock tillfrisknade hon.
2
  

Dottern bodde hemma tills hon var två år.  De sociala myndigheterna övertygade då 

föräldrarna att dottern borde placeras på anstalt. De fick löfte om att få träffa dottern ofta och 

hon placerades på Vilhelminahemmet i Växjö. Efter en tid tog föräldrarna hem dottern igen 

eftersom de ansåg att dottern inte fick den vård hon behövde. Föräldrarna ansåg att samhället 

inte brydde sig om sådana som dottern, det bara var en fråga om förvaring.
3
  

Under 1900-talet växte välfärdsstaten fram i västvärlden. I Sverige har välfärdsstaten fått en 

egen benämning – folkhemmet. I ett berömt folkhemstal från 1925 uttryckte den dåvarande 

socialdemokratiske partiledaren Per-Albin Hansson de centrala tankegångarna i den generella 

välfärdspolitiken. De centrala tankegångarna innefattade rätten till grundläggande social 

service på jämlika villkor samt den ekonomiska tryggheten, men detta gällde inte alla. 

Folkhemsmodellen blev styrande för uppbyggandet av den svenska välfärdsstaten som hade 

sin början i och med socialdemokratins politiska framväxt i början av 1930-talet.
4
 

Välfärdsstatens primära mål var att försäkra alla medborgare en miniminivå av skydd mot 

sociala risker.
5
  Men med framgång följer också baksidor. Många är nog eniga om att 

välfärdsstaten brottats med allvarliga problem, såsom svåra ekonomiska frågor, men också 

idémässig kritik på många plan rörande begrepp som ansvar, solidaritet, moral, legitimitet, 

inflytande, valfrihet och integritet.
6
 Det var en annan tid, med ett annat synsätt. Det som var 

annorlunda och avvikande ansågs skrämmande och allmänheten skulle skyddas från detta. 

Den här studien ska behandla en grupp som ansågs vara avvikande, de sinnesslöa barnen.  

                                                           
1
 Borglid, Lars-Ola & Hallström, Ulla (red.), De gjordes synliga: berättelser om vården av utvecklingsstörda i 

Kronobergs län 1960-1994, [Sociala förvaltningen, Landstinget Kronoberg], [Växjö], 1994, s.9 
2
 Borglid & Hallström, 1994, s.8-9 

3
 Borglid & Hallström, 1994, s.10 

4
 Lagergren, Mårten, Folkhemmets framtider: en karta över välfärdsutgifter och samhällsekonomi 1985-2005 

med utblick mot 2025, Institutet för framtidsstudier, Stockholm, 1988, s.9 
5
 Lagergren, 1988, s.63 

6
 Lagergren, 1988, s.10 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att studera på vilket sätt som läkarna definierade och 

karaktäriserade de bildbara samt de obildbara sinnesslöa i omsorgsakter, och hur man skiljde 

de sinnesslöa från samhällsnormen. En omsorgsakt är en akt där information och utredningar 

om en patient samlas. För att uppnå studiens syfte och för att undersökningen ska bli möjlig 

utgår vi från följande frågeställningar: 

 Hur framställs de bildbara respektive obildbara i omsorgsakterna? Vilka adjektiv 

tillskrivs de? 

 Hur såg fördelningen ut mellan de bildbara och de obildbara barnen födda 1930, 1940 

respektive 1955 i Växjö med omnejd? 

 Går det att utläsa någon skillnad i beskrivningen av den sinnesslöe i omsorgsakterna 

från 1930, 1940 respektive 1955? I så fall vilka skillnader? 

2.1 Avgränsningar 

Totalt har vi haft tillgång till 23 omsorgsakter från Växjö med omnejd, där fördelningen 

mellan åren har sett ut på följande vis: åtta omsorgsakter för personer med födelseår 1930, sju 

omsorgsakter för personer med födelseår 1940 samt åtta omsorgsakter för personer med 

födelseår 1955. Trots att omsorgsakterna berör personer med olika födelseår är de flesta 

omsorgsakterna underskrivna på 1960-talet. Det här är inget som vi har kunnat påverka 

eftersom många av de som var födda 1930 eller 1940 var intagna på Nannylunds skolhem i 

Eksjö, och dessa ansökningshandlingar och beslut från när de var barn inte finns i de 

omsorgsakter som vi fått tillgång till. Eftersom de flesta omsorgsakterna är nedskrivna någon 

gång på 1960-talet blir åldersvariationen mellan de berörda individerna stor, då 

omsorgsakterna berörande födelseår 1930 är i närmre medelåldern när omsorgsakterna 

undertecknades, medan de omsorgsakter som berör födelseår 1955 fortfarande är barn.  
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3. Bakgrund 

I det här avsnittet kommer vi att presentera begrepp samt hur tankar och idéer har format 

vägen fram till en utbildning för de bildbara sinnesslöa. De tre begreppen som presenteras ska 

ge en fördjupad kunskap kring de idéer som speglar dåtidens samhälle och därmed bidragit till 

synen på de sinnesslöa som avvikande och som en belastning för samhället.  

3.1 Begrepp 

3.1.1 Rasbiologi 

Begreppet rasbiologi definieras av Nationalencyklopedin som en äldre benämning på 

forskning om människans arvsförhållanden.
7
 Forskarna Gunnar Broberg och Maija Runcis 

definierar begreppet rasbiologi på liknande sätt. Broberg anser att rasbiologi behandlar frågor 

som har med variation och ras att göra
8
 och Runcis menar på att rasbiologi innebär läran om 

ärftlighetsförhållanden, gällande växter, djur och människor.
9
 

3.1.2 Rashygien 

Ett begrepp som vanligen användes i samband med forskning om människans arv och 

egenskaper är rashygien. Begreppet ”eugenik”, som betyder ”läran om välborenhet” användes 

ibland som synonym till rashygien.
10

. Både Runcis
11

 och Broberg
12

 anser att rashygien är den 

praktiska tillämpningen av rasbiologin, framförallt när det gäller människor. Man hade en tro 

på att människan som helhet kunde förbättra sina egenskaper genom urval vid fortplantning 

och genom rasförädling. Tidigt så delades rashygienen in i positiv och negativ rashygien
13, 

vilket syftade till en rasåtskillnad. Målet var att separera de degenererade individerna, så 

kallat ”sämre utrustade”, från de bättre ställda och mer begåvade.
14

 Den positiva rashygienens 

syfte var att öka antalet människor med ”bättre” anlag, genom exempelvis bidrag, mödravård 

och hälsovård. Målsättningen med den negativa rashygienen var att minska antalet 

                                                           
7
 Bengtsson, Bengt Olle, Rasbiologi, Nationalencyklopedin 

8
 Broberg, Gunnar, Statlig rasforskning: en historik över Rasbiologiska institutet, Avd. för idé- och 

lärdomshistoria, Univ., Lund, 1995, s.7 
9
 Runcis, Maija, Steriliseringar i folkhemmet, Ordfront, Diss. Stockholm: Univ.,Stockholm, 1998a, s.16 

10
 Tydén, Mattias, Från politik till praktik: de svenska steriliseringslagarna 1935-1975, 2., utvidgade uppl., 

Almqvist & Wiksell International, Diss. Stockholm: Univ., 2002,Stockholm, 2002, s.21 
11

 Runcis, 1998a, s.16 
12

 Broberg, 1995, s.7 
13

 Broberg, 1995, s.7 
14

 Runcis, 1998a, s.17 
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”undermåliga” individer, exempelvis sinnesslöa, genom bland annat äktenskapsförbud, 

sterilisering och invandringsrestriktioner.
15

 

3.1.3 Sinnesslö 

Ordbeteckningen sinnesslö utvecklades under 1800-talet, tillsammans med beteckningen idiot 

var dessa två vanligen förekommande benämningar på personer som samhället ansåg var 

avvikande eller opassande. Historiker har funnit dessa beteckningar i gamla kyrkoböcker och 

att de har används av präster under gudstjänster, vilket gör att man kan konstatera att 

begreppen sinnesslö och idiot antas vara ett vanligt förkommande ordval på de personer som 

ansågs vara opassande.
16

  

Under 1900-talet när steriliseringsfrågan väcktes i Sverige kom begreppet sinnesslö att 

brukas. Steriliseringsfrågan kom från den utveckling inom rasbiologin som hade kommit till 

Sverige i början av 1900-talet. Inom rashygienen kom begreppet sinnesslö återigen till sin 

användning när man skulle kategorisera individer utefter förståndsutveckling eller psykiska 

sjukdomar. De som kategoriserades som sinnesslöa ansågs spegla en negativ bild av 

samhället.
17

 Under den här tidsepoken var forskare övertygade om att fattigdom, arbetslöshet, 

alkoholism, så kallade tattargener, och psykiska sjukdomar var ärftliga. De här dåliga generna 

skulle absolut inte få fortplanta sig i det framväxande moderna industrisamhället som höll på 

att ta form.
18

  Människor som betecknades som sinnesslöa ansågs missbruka samhällets stöd 

och lojalitet och dessa människor skulle bidra till att människans intelligens skulle minska och 

samhället skulle få lida ekonomisk. Därför skulle man kontrollera den människliga 

fortplantningen exempelvis genom steriliseringslagar och på så vis skulle dessa negativa 

gener minska.
19

 Den första steriliseringslagen i Sverige kom 1934 och utvidgades 1941. 

3.2 Utbildning för sinnesslöa tar form 

Särskolan har en historia som sträcker sig i över 150 år. Utbildning för svagbegåvade har 

rötter i det allmänna sociala samhällsbygget och i det bildningsprojekt som drevs i Sverige 

under 1800-talet.
20

 Under 1800-talet började människor som ansågs svagbegåvade att 

urskiljas. De ansågs inte normala, men inte heller sinnessjuka, och blev därför placerade i en 

                                                           
15

 Runcis, 1998a, s.17 
16

 Runcis 1998a, s.35f 
17

 Runcis, 1998a, s.37 
18

 Runcis, 1998a, s.16 
19

 Tydén, 2002, s.23 
20

 Berthén, Diana, Förberedelse för särskildhet: särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt 
perspektiv, Estetisk-filosofiska fakulteten, Pedagogik, Karlstads universitet, Diss. Karlstad: Karlstads universitet, 
2007, s.6-7 
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egen kategori. De sinnesslöa, blev i olika länder föremål för läkarvetenskapens, samhällets 

och den privata filantropins intressen.
21

  

Sinnesslöutbildningen organiserades i anstaltsform, där de sinnesslöa barnen gick i skolan och 

bodde på anstalten. Vanligtvis fanns det en arbetsavdelning för vuxna sinnesslöa i anslutning 

till anstalten. Utbildningen var frivillig och föräldrarna fick ansöka om att få sina barn 

inskrivna på anstalten. Det var bara de barn som betraktades vara mottagliga för undervisning 

som fick plats på sinnesslöanstalterna. Det var dock inte enkelt att avgöra om de sinnesslöa 

barnen var bildbara eller inte, vilket framgår vid 1894 års betänkande, och det var endast 

några barn som kunde bedömas mottagliga för undervisning vid inskrivning.
22

 Diana Berthén 

skriver att man enligt 1894 års betänkande alltså uppfattade att det ändå var nödvändigt att 

bedöma barnens bildbarhet. Bedömningen handlade inte om några enstaka prov eller 

undersökningar utan en prövning som krävde lång tid.
23

  

För att skrivas in på sinnesslöskolanstalten skulle barnen vara lägst sju år och högst tolv år, 

och de fick inte gå kvar längre än åtta år på skolavdelningen. Efter uppnådd maximitid fick de 

sinnesslöa ungdomar som inte ansågs kapabla till att klara livet utanför anstalten flytta över 

till anstaltens arbetsavdelning eller till ett arbetshem.
24

 

Sociologen Mårten Söder beskriver att det i Sverige till en början fanns ett optimistiskt 

vårdtänkande, framförallt gällande de så kallade ”bildbara” sinnesslöa och deras chanser att 

utvecklas genom pedagogik. Runt sekelskiftet 1900 ändrades dock det optimistiska tänkandet 

mot ett pessimistiskt tänkande med rötterna i en rashygieniskt förankrad socialdarwinistisk 

ideologi. Pessimismen handlade om en negativ syn på de sinnesslöas framtidsprognos och 

hade en betoning på det genetiska arvet.
25

 

På 1940-talet förändrades det pessimistiska tankesättet gradvis, och ett anstaltskritiskt och 

vårdpositivt perspektiv blev aktuellt. Man betonade att sinnesslöheten inte var ett statiskt 

tillstånd utan ett föränderligt. I samband med detta omprövade man definitionerna av olika 

kategorier av svagbegåvade liksom själva begreppet sinnesslöhet. Likaså förändrades 

terminologin på 1950-1960-talen i och med lanseringen av uttrycken psykisk efterblivenhet 

och psykisk utvecklingsstörning. Vårddebatten på 1960-talet präglas av en ännu mer uttalad 

                                                           
21

 Tydén, 2002, s.413 
22

 Berthén, 2007, s.11 
23

 Berthén, 2007, s.11 
24

 Berthén, 2007, s.12 
25

 Tydén, 2002, s.413  
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anstaltskritik och en strävan att integrera utvecklingsstörda i det svenska samhället. De två 

kommande decennierna nedmonteras anstaltssystemet.
26

 

Utvecklingen fram till 1960-talet har beskrivits på så vis att de sinnesslöa och 

utvecklingsstörda berövats sitt civila medborgarskap genom obligatorisk särskola och 

tvångsvård, men att det samtidigt stärkte det sociala medborgarskapet genom möjligheten till 

utbildning.
27

 

3.3  Införandet av skolplikt – Lagen om undervisning och vård av bildbara 

sinnesslöa 1944 

År 1944 infördes obligatorisk skolplikt för de så kallade bildbara sinnesslöa barn. Med 

bildbara sinnesslöa avsågs barn och ungdomar som kunde tillgodogöra sig 

specialundervisning, men som inte ansågs kunna följa den vanliga undervisningen eller 

hjälpklassundervisning i folkskolan. Lagen gällde alltså den kategorin av ”lindrigt 

sinnesslöa”.
28

  

1944 års lag om skolplikt för bildbara sinnesslöa barn byggde på 1943 års utredning av 

rasbiologen och politikern Alfred Petrén och inspektören för sinnesslövården, Anna-Lisa 

Annell. Utredarnas viktigaste motiv var att höja standarden på sinnesslövården genom 

pedagogisk och psykiatrisk expertis, dock hade de inte övergivit en vårdsyn byggd på kontroll 

och övervakning. Petrén och Annell rekommenderade ett system som skulle innebära 

fullständig kontroll av de lindrigt sinnesslöa. De ville att skolplikten skulle kombineras med 

registrering, och även möjlighet till tvångsvård, också av vuxna bildbara sinnesslöa, samt att 

vid utskrivning vid 21 års ålder skulle varje individ sättas under förmynderskap.
29

 Men 

Petréns och Annells system av total kontroll av de bildbara sinnesslöa infördes inte. 

Regeringen infogade istället bland annat bestämmelsen att ingen kunde kvarhållas mot sin 

vilja efter att de fyllt 21 år, samt rätten att ansöka om utskrivning från 18 års ålder.
30

 

År 1944 blev utbildningen av sinnesslöa barn formellt ett myndighetsansvar. Det lagstadgades 

då om skolplikt för de barn som ansågs bildbara, och landstingen blev skyldiga att organisera 

och erbjuda vård och undervisning för de sinnesslöa barnen.
31

 Utbildningen skulle 

                                                           
26

 Tydén, 2002, s.413 
27

 Tydén, 2002, s.414 
28

 Tydén, 2002, s.416 
29

 Tydén, 2002, s.416 
30

 SFS 1944:477, 11-12 § 
31

 SFS 1944:477 
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fortsättningsvis huvudsakligen ske i anstaltsform och de sinnesslöa barnen skulle först tas in 

för utredning av eventuell bildbarhet och sedan förberedelse för vidare undervisning om de 

ansågs bildbara.
32

 

I 1944 års lagstiftning definierades en elev som sinnesslö när denne på grund av sin bristande 

förståndsutveckling inte kunde tillgodogöra sig folkskolans vanliga undervisning eller 

hjälpundervisning. Det barn som inte kunde leva upp till de rådande förväntningarna som 

skolan ställde riskerade att sorteras ut och betecknas som sinnesslö. 1944 års lag riktades dock 

enbart mot de barn som ansågs vara bildbara. Med bildbar menades att individen var 

mottaglig för den teoretiska eller praktiska undervisningen som förmedlas i sinnesslöskolan.
33

   

Genom 1944 års lagstiftning tydliggjordes definitionen av sinnesslöhet genom att den som 

kom att betraktas som sinnesslö inte skulle kunna tillgodogöra sig bara folkskolans vanliga 

undervisning utan även hjälpundervisningen.
34

 Det här betydde att om man kunde ta del av 

undervisningen i hjälpklass så kunde man inte betraktas som sinnesslö. De här barnen 

kallades istället för hjälpklassmässiga.
35

  

Vidare framgick det av lagstiftningen att oförmågan var tvunget att bero på en bristande 

förståndsutveckling för att det skulle klassificeras som sinnesslöhet. Definitionen av 

sinnesslöhet gjordes delvis genom att skilja ut den från andra mentala avvikelser. I 1943 års 

utredning beskrevs sinnesslöhet som ett psykiskt defekttillstånd som antingen var medfött 

eller som hade kommit i den tidiga barndomen. Hos de sinnessjuka ansågs det mest 

framträdande symtomen vara psykisk avtrubbning samt en nedsatt aktivitet. Personer med 

schizofrena inslag påstods i utredningen har blivit feldefinierade som sinnesslöa. Det här 

gjorde att sinnessjukdom och sinnesslöhet framställdes som två olika kategorier av psykiska 

tillstånd. Däremot ansågs hjälpklassmässighet och sinnesslöhet båda som olika nivåer av en 

psykisk utvecklingshämning.
36

 

Definitionen av sinnesslöheten hängde även ihop med hur uppkomsten förklarades. 

Orsaksfaktorerna hade en stor del i hur behandlingen utformades och även på hur man såg på 

den sinnesslöa och dess familj. Orsakerna som diskuterades delades upp i ärftliga samt i yttre 

                                                           
32

 Berthén, 2007, s.22 
33

 SFS 1944:477 § 1 
34

 SFS 1944:477 § 1 
35

 Areschoug, Judith, Det sinnesslöa skolbarnet: undervisning, tvång och medborgarskap 1925-1954, 1. uppl., 
Tema, Univ., Diss. Linköping : Univ. Linköping, 2000, s.83 
36

 Areschoug, 2000, s.83 
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faktorer. Inom de yttre faktorerna hörde exempelvis sjukdomars, fysiska skadors eller 

uppväxtmiljöns påverkan på barnet. Debatten kring arvets respektive miljöns påverkan 

berördes inte bara kring sinnesslöheten utan förekom även kring mentala sjukdomar och 

avvikelser i allmänhet. Ofta diskuterades det om en kombination kring båda faktorerna som 

en bidragande faktor.  I de åtgärder som lades fram förenades arvshygien med socialpolitiska 

åtgärder, som bland annat skulle bidra till att förbättra barnens uppväxtmiljö.
37

 

3.4 Intelligenskvoter 

I 1943 års utredning berörande skolplikten för sinnesslöa barn kom man fram till att en 

gränsdragning kring de olika graderna av psykisk undermålighet inte kunde genomföras. 

Istället blev riktlinjen individens oförmåga att tillgodogöra sig undervisningen, vid gränsfall 

rekommenderas intelligenstester som en vägledning. Men det angavs inte några 

intelligenskvoter som särskilde de olika gränserna, eftersom intelligenstester inte ansågs vara 

några absoluta mätare.
38

 

Under 1940-talet skrevs det en hel del artiklar där det diskuterades kring dessa 

intelligenskvoter, vilka kvoter som skulle gälla för de obildbara, bildbara samt de 

hjälpklassmässiga. Judith Areschoug nämner exempelvis artikeln Hjälpskolan skriven av 

Gustav Jonsson och Edvin Larsson från 1947, där Jonsson och Larsson menar att barn som 

hade en intelligenskvot på 45-50 och 60-65 skulle kategoriseras som bildbara sinnesslöa. Det 

här medförde att Jonsson och Larsson menade att barn under denna kvot skulle anses vara 

obildbara. Barn som hade en högre intelligenskvot över det nämnda intervall, upp till 85 

skulle ses som hjälpklassmässiga.
39

  

Areschoug skriver att de kvoter som ansågs definiera gränserna mellan de tre kategorierna, 

bildbar sinnesslö, obildbar sinnesslö samt hjälpklassmässig inte var identiska i alla artiklar 

som hon har undersökt. Det lägsta värdet som angavs för de hjälpklassmässiga och som då 

blir sinnesslöhetens övre gräns var en intelligenskvot på 60 med det högsta värdet på 75.
40

 

Som tidigare nämnts så var dessa intelligensmätningar tänkta att fungera som hjälpmedel för 

att kunna dela barn och även vuxna till olika undervisnings samt vårdformer. Den oenighet 

som fanns kring gränsdragningen bland de olika intelligenskvoterna medförde att de fanns ett 
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gränsområde på kvoter mellan 65 och 75, i särskiljandet mellan sinnesslö och 

hjälpklassmässig. Vilket gjorde att de barn som hamnade inom detta gränsområde inte 

tillhörde någon självklar kategori.
41
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4. Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer vi att gå igenom det aktuella forskningsläget, det här genom att ta 

upp betydande studier inom ämnet.  För att ge läsaren en större förståelse om varför samhället 

kategoriserade barn som sinnesslöa är det viktigt att visa på att det inte är en isolerad 

företeelse, utan att det är en del av ett större sammanhang. Detta gör att det blir viktigt att 

studera det som en del av sin samtid, där man såg sinnesslöundervisningen som en del av 

mängd olika sociala åtgärder i mellan- till efterkrigstidens välfärdspolitik. Det är också 

relevant att vara medveten om sinnesslöundervisningens mångfald när det kommer till dess 

uppgifter, både barn och ungdomar omhändertags i institutioner, skolor och i enskilda hem 

där det skulle vårdas, undervisas samt steriliserades. Sinnesslöundervisningen hade därför 

kontakt med både psykiatrin, pedagogiken, barnavården, undervisningssystemet samt 

befolknings- och socialpolitik i övrigt. 

4.1 Mårten Söder 

Det finns många relevanta studier om detta ämne och en av dessa är sociologen Mårten 

Söders bok Anstalter för utvecklingsstörda. Söder diskuterar de förändringar som skedde i den 

svenska sinnesslövården från dess början på mitten av 1800-talet till att införandet av den 

särskilda skolplikten för de bildbara sinnesslöa 1944. Det här gör Söder genom riksdagstryck, 

årsberättelser för Föreningen för sinnesslöa barns vård samt genom fackskriften Nyt 

Tidsskrift for Abnormvoesenet. Studiens analys behandlar främst debatten kring 

sinnesslövården och inte så mycket kring sinnesslövården i praktiken.
42

    

Söder har delat in de ideologiska förändringarna i sinnesslövården i olika faser. Söder 

beskriver den första fasen som ett pionjärskede med en oklar målsättning som speglas av en 

barmhärtighetstanke. Efter följer en period där målen blir mer konkreta och man ser positivt 

på de utvecklingsmöjligheter som de sinnesslöa har. Då det senare visade sig vara svårt att 

utveckla de sinnesslöas förmåga i praktiken menar Söder att verksamheten drabbades av en 

målsättningskris, vilket ledde till att verksamheten behövde få ett nytt existensberättigande.
43

 

Det här medförde att sinnesslövården nu fick en negativ målsättning, där det ansågs att 

samhället skulle skyddas mot de sinnesslöa istället för att det var tvärtom. Nu beskrev man de 

sinnesslöa som ett socialt hot både mot samhällsordningen och för befolkningsutvecklingen, 

den här fasen menade Söder varade till andra världskrigets slut. Dock var den inte helt 
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dominant, parallellt med dessa negativa målsättningar fanns det fortfarande en positiv 

pedagogikdebatt.
44

   

4.2 Maija Runcis 

Maija Runcis avhandling Steriliseringar i folkhemmet har ett fokus på de sinnesslöa genom 

deras egenskap som en av de samhällsgrupperna som Sveriges 1935 och 1941 års 

steriliseringslagar riktade sig emot. Enligt Runcis motiverades de sinnesslöas avvikelser 

genom både medicinska, rashygieniska, moraliska och sociala perspektiv.
45

  

Runcis berör de sinnesslöa även i hennes artikel Sinnesslöhet som samhällsproblem som gavs 

ut i Historisk Tidskrift.
46

 Både i sin avhandling och i hennes artikel beskriver Runcis 

sinnesslödiagnosen som en beteckning som utnyttjats på flera olika avvikelser. Vidare menar 

hon att en individ riskerade att stämplas som sinnesslö om individen inte levde upp till 

samhällets synsätt.
47

 Runcis menar att det är viktigt att poängtera att sinnesslöhet som begrepp 

inte kan likställas med begrepp som förståndshandikappad eller psykisk utvecklingsstörning.
48

 

Enligt Runcis var vissa av de som blev bedömda som sinnesslöa lindrigt 

förståndshandikappade men majoriteten fick ändå diagnosen då de hade begått något brott 

mot samhällets normer eller som ansågs som en belastning för samhället på något annat sätt.
49

 

Avslutningsvis menar Runcis att sinnesslöheten som samhällsproblem försvann under slutet 

av 1950-talet och det förmodade sambandet mellan specifik kvinnors karaktärssvaga 

sexualitet och sinnesslöhet försvagades. Runcis anser att det skedde en förmildring i 

allmänhetens attityd till de psykiskt handikappade.
50

 

4.3 Judith Areschoug 

Judith Areschougs avhandling Det sinnesslöa skolbarnet - Undervisning, tvång och 

medborgarskap 1925-1954 är den studie som har varit mest relevant i vår egen studie. I sin 

avhandling försöker Areschoug reda ut begreppet sinnesslöhet och vilka barn som var aktuella 

för sinnesslöundervisningen. Vidare ville hon undersöka hur diagnosen sinnesslö påverkade 

barnen både som barn och i deras framtida roll som vuxna, men också vad som krävdes för att 
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ett barn skulle bli inskrivet på en sinnesslöskola.
51

 Areschoug undersöker också två olika 

sinnesslöskolor, detta för att kunna utkristallisera olika åsikter kring begreppet sinnesslöhet.
52

 

I sin studie kommer Areschoug fram till att man kan se två olika sidor av 

sinnesslöundervisningen. Den ena sidan handlar om att sinnesslöundervisningen gav de 

sinnesslöa chansen att gå i en skola som var anpassad efter deras behov och därmed fick dessa 

barn möjlighet till en utbildning. Däremot kan man tolka steriliseringen som skedde till en 

viss del bland de elever som skulle skrivas ut från sinneslöskolan som ett ingrepp av staten 

mot individen. Det här menar Areschoug bidrog till sinnesslöundervisning förstärkte en 

uppdelning av samhällsinvånarna i två olika grupper, med önskade och oönskade. Vidare 

menar hon att de sinnesslöa barnen både blev exkluderade och inkluderade, de blev 

exkluderade från samhällslivet så länge som de bodde på en anstalt men då var de inkluderade 

i en gemenskap med personer som var likartade dem själva. Personer som hade fått diagnosen 

sinnesslö och som skulle få komma ut i samhället skulle bli medborgare men med en 

begränsning. De skulle arbeta, men de förväntades ha ett begränsat socialt liv, och allra helst 

skulle deras liv vara asocialt och de skulle ha en viss tillsyn av myndigheterna. 

Sammanfattningsvis menar Areschoug att de sinnesslöa personerna hade en chans att leva 

utanför anstalterna men att detta liv kom att vara begränsat.
53

  

4.4 Mattias Tydén 

I sin avhandling, Från politik till praktik – de svenska steriliseringslagarna 1935-1975, 

redogör Mattias Tydén varför 63 000, mestadels kvinnor, blev utsatta för tvångssteriliseringar 

i Sverige. Han skriver att steriliseringsfrågan i stort, liksom varje enskilt steriliseringsfall, 

skulle kunna förklaras på många sätt, men det som ligger till grund är rädslan för 

degenerering av människans egenskaper. Därför ansågs undermåliga människor, även kallade 

sinnesslöa, som det stora hotet.
54

  

Ett avsnitt i Tydéns avhandling handlar om sinnesslövårdsutredningen 1943 samt om 1944 års 

lag om undervisning och vård av bildbara sinnesslöa. Här redogör Tydén kortfattat för lagen 

1944, samt dess utredning 1943 gjord av Alfred Petrén och Anna-Lisa Annell. Tydén hänvisar 

till Karl Grunewald som i tidningen Psykisk utvecklingshämning skrev att i och med 1944 års 

lag infördes ett system som i praktiken gjorde steriliseringar till en reell möjlighet på 
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särskolorna, eftersom eleverna kunde hållas kvar tills de fyllde 21. Det var nämligen vanligast 

att de intagna skrevs ut innan 21 års ålder, och då kunde skolan diktera villkor för utskrivning, 

som inte alldeles sällan var krav om sterilisering. Tydén ställer sig sen frågan om 1944 års lag 

om undervisning och vård av bildbara sinnesslöa syftade till att effektivisera 

steriliseringspolitiken, men att det är svårt att uttala sig om.
55

  

4.5 Synen på barnet i början av 1900-talet 

Under början av 1900-talet förändrades barnavården från att ha varit privat till att anses som 

ett offentligt ansvar. Det här ledde till att fokus på barnen i samhället blev större och nu 

började barnavårdsnämnder runt om i Sverige att granska barnens hemförhållanden.
56

 Runcis 

hävdar att i början av 1900-talet börjar barnet betraktas som en samhällsekonomisk 

investering och barnets välmående och uppfostran blev därför viktig för hela samhället och 

inte bara för den enskilde.
57

 

Areschoug anser likt Runcis att det förekom ett ökat intresse kring barnets bästa under 1900-

talet och anser att detta bidrog till att det även blev en viktig faktor i omhändertagandet av de 

sinnesslöa barnen. Resultatet av detta ökade intresse blev att det framförallt var barn från 

fattiga familjer som blev granskade på ett sätt som tidigare inte hade skett. Levnadssituationen 

för de fattiga barnen stämde ofta illa överens med den bilden som de borgerliga hemmen hade 

över en bra barndom, vilket medförde att dessa barn ansågs vara i behov av hjälp. Det här 

gjorde att samhällets intresse för anstaltsvård och arbetshem ökade. Under den här perioden 

fick Sverige ett nytt barndomsideal och detta kom att skapa en moralisk kris för landets 

befolkning.  Man ansåg att om uppfostran av barnen blev bättre skulle detta leda till att dessa 

barn i framtiden skulle bli bättre medborgare, vilket låg i nationens intresse. Det här medförde 

att man bedömde att barnens familjer inte var kompetenta att på egen hand uppfostra den nya 

generationens invånare. Därför erbjöd man barnen en annan typ av hem, i form av olika 

institutioner med barnavård och uppfostran. I början av 1900-talet hade man ett stort 

förtroende för dessa institutioner, då man trodde på deras förmåga att vårda barnen.
58

 

Engwall har ett liknade resonemang och menar att man inom sinnesslövården fram till 1940-

talet hade ett propagerande sätt för att få de sinnesslöa barnen tagna från sina hem, så att de 
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kunde får en ordentlig uppfostran. Eftersom det ansågs att barnens familjer inte kunde erbjuda 

detta och ofta ansågs de ha ett dåligt inflytande.
59

 Det här förklarar Runcis genom beskriva att 

samhället hade motiv till att separera barnen från sin familj under 1900-talet eftersom de 

skulle tillgodose barnets gynnsamma utveckling, det här genom att ge barnen skydd och 

vård.
60

 Avslutningsvis påpekar Areschoug att det inte bara var de sinnesslöa barnen som 

uppmärksammades under den här perioden, eftersom det fanns ett intresse för barn i 

allmänhet. Det lede till många olika åtgärder, där vård och utbildning av de sinnesslöa var en 

av många.
61

 

4.6 Utmärkande drag hos de sinnesslöa 

Sinnesslöhet kännetecknas och karaktäriseras av många olika drag. Areschoug utgår ifrån 

professionella tidskrifter, facklitteratur samt uppslagsverk. Under 1928 års sinnesslömöte 

beskrevs sinnesslöhet som ett uttryck för en nedsatt själslig utveckling. Areschoug nämner 

professor Wilhelm Wernstedt, som framhöll viktiga aspekter för inhämtning av kunskap, 

såsom uppmärksamhet, minne, föreställning och uppfattning, och att intelligens förutsatte 

dessa färdigheter. Det här medförde att de sinnesslöa barnen tillskrevs brister i de nämnda 

färdigheterna. Utöver intelligens, hade de sinnesslöa barnen även brister i andra områden, till 

exempel temperament, moral, hälsa och skönhet. De ansågs vara underlägsna i det mesta. 

Areschoug skriver att Kunskapens bok beskrev den sinnesslöes känsloliv som starkt 

begränsat. Vidare beskrivs känslolivet som flackt och labilt, med överdrivna och obehärskade 

uttryck, som högsam glädje, tjutande gråt och häftig vrede.  Wernstedt hävdade att de 

primitiva känslorna var dominerande hos de sinnesslöa, där det unga barnets egoistiska 

känslor var framträdande utan medkänsla eller sinne för andra. Även hämndkänsla, dålig 

omdömesförmåga och skadeglädje var framträdande drag enligt Wernstedt.
62

 I Kunskapens 

bok gjordes en indelning av de sinnesslöa, som påstod att de antingen var oroliga, bråkiga och 

våldsamma, eller stillsamma, apatiska och likgiltiga.
63

 Sammanfattningsvis utgör 

beskrivningen av de sinnesslöa mer än intellektuell begåvning. Mängden egenskaper och drag 

som tillskrevs de sinnesslöa tyder på sinnesslöhetsbegreppets komplexitet. Det här medförde 

att det inte var självklart vilka barn som skulle kategoriseras som sinnesslöa.   
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5. Teoretiskt perspektiv 

I vår studie kommer vi utgå från två olika teoretiska perspektiv. Vi kommer först gå igenom 

Michel Foucaults teorier om makt. Foucault samtalar kring makt mellan institutioner och 

enskilda individer i samhället, vilket medför att vi kan få en vidare syn om hur 

makthanteringen av patienter yttrar sig under de aktuella årtalen. Sedan kommer vi gå igenom 

Erving Goffmans stigmatiseringsteori, där han använder sig av avvikande beteenden som 

utgångspunkt i sina resonemang. 

5.1 Michel Foucault 

Ett begrepp som ofta förknippas med Michel Foucault är makt.
64

 Foucault beskriver makten 

som en relation mellan människor, och denna maktrelation kan förklaras som ett rörligt 

styrkeförhållande. För att maktrelationerna ska bli tydliga och förståeliga är det viktigt att 

tydliggöra på vilket sätt den ena partens övertag i styrkeförhållandet grundas.
65

 Foucault har 

dock aldrig definierat begreppet styrkeförhållande, detta medför att maktbegreppet får ett brett 

spektra. Det här genom att begreppet styrkeförhållande kan betyda alltifrån förhållande 

mellan två individer, och avser individuella särdrag som exempelvis graden av verbal 

förmåga, tekniskt kunnande eller fysisk styrka, till förhållandet mellan olika samhälleliga 

grupper samt avse strukturella fenomen, exempelvis en gemensam tillhörighet till en 

folkgrupp.  

”Att makt inte är någonting som förvärvas, fråntas eller delas, någonting som man behåller 

eller låter sig gå ur händerna; makt utövas från oräkneliga håll och i ett växelspel av ojämlika 

och rörliga relationer.”
66

 Vidare kan makten inte förstås som en persons eller grupps 

privilegium, egenskaper eller resurs. Makten är som tidigare nämnt en relation mellan 

människor, som Foucault benämner som en relationell makt.
67

 Dessutom betraktas makt inte 

bara som ett sätt att genom hot eller våld kuva någon, och inte heller att medborgarna ska 

underkasta sig i en stat eller att en grupp har dominans över en annan. Foucault anser att 

makten inte utgår från en central mittpunkt, där makten sedan sprider sig i samhället. Makten 

ska inte betraktas som en struktur, ett system eller en institution. Som tidigare nämnt bör 

snarare makten betraktas som föränderligt, och något som skapas i alla typer av relationer. 
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Sammanfattningsvis så påverkas maktrelationerna hela vår tillvaro, från statsapparaten och 

samhälleliga institutioner, som skolor och vårdanstalter, och även i vårt vardagsliv.
68

 

Lagstiftning kan ses som en faktor som på ett konkret sätt påverkar de olika parternas 

handlingsutrymme. Utformning av lagstiftning kan tolkas som ett resultat av gruppers 

möjligheter att påverka och göra sina röster hörda. Genom att en lagstiftning träder i kraft så 

påverkas människors maktrelationer och handlingsutrymme till varandra. Foucault menar att 

lagstiftningsfunktionen kan spegla makten i sin klaraste form. Lagstiftningen förhindrar och 

förbjuder vissa handlingar, samt begränsar individers handlingsutrymme.
69

  

Examen är ett begrepp som Foucault tagit upp i sin analys av det moderna samhällets 

maktstrukturer. Under 1700-talet menade Foucault att det inom speciellt sjukvården, 

successivt växte fram ett system som innebar regelbundna kontroller och examinationer av de 

intagna. Till slut observerades och examinerades patienterna konstant av ledningen och 

läkarna, det vill säga ställföreträdare för makten. Den här utvecklingen skedde även inom 

dårhus och skolor. Från att makt tidigare stått i allmänhetens fokus så blev det nu istället de 

enskilda individerna som hamnade i fokus. Det här innebar att individer blev fall, som 

blottades ingående. Den här informationen skrevs sedan ner i dokument och register. Allt och 

alla blev kontrollerade, vilket gjorde att disciplinen blev nästintill total, och individen var 

därigenom ett resultat och föremål för makt.
70

 

Michel Foucaults har även gett ut boken Vansinnets historia under den klassiska epoken, från 

1961. Boken behandlar diskursen om de vansinniga och hur denna har utvecklats genom tid. 

Här behandlar Foucault även rättfärdigandet av makthanteringen av de vansinniga, hur de 

sattes på anstalt för att samhället skulle skyddas ifrån dem. Ingående går Foucault igenom hur 

dessa individer blev behandlade och hur det sågs utav samhället. Vidare intresserade Foucault 

sig för relationen mellan kunskap och makt, samt för beteende som avvek från 

samhällsnormen, alltså diskursen av vansinniga. Foucault menar att diskursen är 

sammankopplad med begrepp som makt och begär, att dessa begrepp både påverkar och 

påverkas av diskursen. Via en diskurs kan makt uppstå som i sin tur kan legitimera en 
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maktutövares handling.
71

 Foucaults teorier om diskurs kan användas för synliggöra 

maktskillnaderna som kan uppstå mellan en läkare och en patient som utreds.
72

 

Under avsnittet Metod kommer vi gå igenom hur Foucaults teori om diskursanalys kommer 

komma till användning i vår studie.  

5.2 Erving Goffman 

Stigmatiseringsteorin förknippas med teoretikern Erving Goffman. Goffmans 

stigmatiseringsteori går ut på att individer med beteenden som avviker ifrån samhällsnormen 

pekas ut som annorlunda och oönskade i samhället.
73

 Avvikande individer kan ses som ett hot 

mot samhället och borde därför avskiljas från övriga medborgare för att kunna garantera 

säkerhet.
74

 Goffman exemplifierar stigma genom att beskriva en främlings närvaro och att det 

då kan framgå att ”främlingen” innehar en egenskap som skiljer sig från de övriga personerna, 

en egenskap som ses som mindre önskvärd. Genom det här förminskas han i vårt medvetande 

från en vanlig människa till en utstött människa. Att stämplas på detta viset innebär ett stigma, 

och framförallt när den skamliga konsekvensen är betydande, det kan även kallas oförmåga, 

oduglighet eller handikapp. Vidare innebär detta en speciell skillnad mellan den virtuella och 

den faktiska identiteten.
75

 

Den faktiska identiteten bygger på de egenskaper och kategorier individen är förbunden med. 

Den virtuella identiteten syftar istället till den roll vi tillskriver en individ på grund av våra 

egna erfarenheter. Synliga och osynliga stigman är någon som Goffman nämner. Ibland 

märker man inte ett stigma förrän man kommit en person nära och fått uppleva personen i 

olika kontexter.
76

 En person har då möjlighet att undanhålla sitt stigma i vissa situationer för 

att kunna bli accepterad av övriga gruppen, dock har den här personen en mindre möjlighet att 

vara en fullvärdig medlem av gruppen om stigmat blivit synliggjort.
77

 Goffman lyfter fram tre 

olika sorters stigma. Det första stigmat handlar om det kroppsliga avvikandet, som yttrar sig i 

missbildningar eller andra synliga avvikelser. Det andra stigmat som Goffman talar om är när 

den personliga karaktären vanhedras, vilket kan handla om människor med alkoholism, 

homosexualitet, fängelsevistelse och då denne personen är drabbad av en ”viljesvaghet”. Den 
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tredje och sista av Goffmans stigmasorter berör den tribala stigman, här räknas ras, nation 

samt religion in.
78

 Vår undersökning bygger på utredningar om personer som ska skrivas in på 

särskola eller på en vårdanstalt, där det handlar om att utreda om personen ifråga kan 

kategoriseras som bildbar eller obildbar. De här personerna kan ses utifrån två olika grupper, 

bildbara samt obildbara sinnesslöa och kan vidare stigmatiseras utifrån Goffmans tre olika 

stigman beroende på deras handikapp. Slutligen är det som är stigmatiserande inget som är 

konstant utan snarare något som förändras genom tid.   
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6. Metod 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för vårt metodval som är en diskursanalys, 

genomförande, forskningsetiska överväganden samt en metoddiskussion.  

6.1 Metodval 

I vår studie är vi ute efter att förstå och tolka vårt material, och kommer därför använda oss av 

en kvalitativ metod.
79

 För att kunna analysera materialet på bästa sätt anser vi att en 

dokumentanalys i form av en diskursanalys är lämpligast. Alan Bryman hävdar att Foucault 

anser att diskurs kan påverka hur vi ser på saker och ting. Det här genom att vårt synsätt 

påverkas genom hur vi pratar om det. En diskurs som behandlar en viss grupp av människor 

kan också komma att påverka hur vi bemöter och behandlar dessa individer.
80

  Då vi är ute 

efter att se hur diskursen har påverkat hur man beskriver de sinnesslöa i omsorgsakterna, blir 

Foucaults tankar om makt och diskurs relevanta, men även Goffmans teori om stigmatisering.  

6.1.1 Diskursanalys 

Genom en diskursanalys kan vi söka svar på uppsatsens frågeställningar. En diskursanalys 

kan beskrivas som ett textanalytiskt angreppssätt och det som utmärker en diskursanalys är 

betydelsen av analysarbetet, där analysen ofta beskrivs som ett stegvis arbete där man där man 

går från detaljnivå till allmänna strukturer.
81

  Med hjälp av en diskursanalys kan vi söka och 

studera de mönster som framträder i det skrivna språket i anteckningarna i omsorgsakterna. 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips skriver att diskursanalys är både en teori och 

metod, och hävdar att analysmetoden är oanvändbar om man inte samtidigt använder sig av en 

diskursanalytisk teori.
82

 I vårt fall använder vi oss av Foucaults maktteori samt Goffmans 

stimatiseringsteori. I en foucauldiansk diskursanalys handlar det inte om att kartlägga vad 

makt är eller vem som har makt. Det handlar om att analysera relationer för att kunna förstå 

hur makten har skapats och vilka makttekniker som har använts för att upprätthålla 

maktrelationer.
83

 Stigmatiseringsteorin går, som tidigare nämnt, ut på att identifiera vad det är 

som betraktas som avvikande ifrån samhällsnormen och blir därmed stigmatiserat.
84
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Språket intar en central plats i en diskursanalys, eftersom det är genom språket vi 

kommunicerar med varandra och uppfattar och tolkar världen. Med språk menas dock inte 

alltid ord och meningar.
85

 I vår studie kommer vi dock att fokusera på det skrivna språket och 

då kommer vårt fokus alltså vara på ord och meningar som uttrycks i omsorgsakterna. 

Fairclough presenterar en rad olika verktyg som man kan använda sig av i en analys av texter, 

exempelvis etos som handlar om hur identiteter konstrueras genom språk och kroppsliga 

drag
86

. 

När det kommer till staten så har Foucault främst intresserat sig för styrningens mekanismer. 

Ett centralt begrepp i sammanhanget är governmentalitet. Begreppet används specifikt i 

analyser av välfärdsstatens förändring och villkor för den politiska styrningen.
87

 

Governmentalitet tillsammans med andra makttekniker som används som styrning i 

välfärdssamhället kan alla samlas under begreppet biopolitik. Genom olika biopolitiska 

strategier kan man styra invånarna, exempelvis deras förökning, sexualitet, hygien, livslängd 

och hälsonivå. Syftet är att förbättra kvalitéten på folkstammen, men även att höja 

levnadsstadarden och öka produktiviteten. Vidare kan biopolitik ses som en hjälp för 

medborgarna, och detta genom att tillhandahålla sjukvård, barnskötsel, äldreomsorg, 

utbildning och ekonomisk hjälp. Å andra sidan kan biopolitik innebära begränsningar, såsom 

fängelsevård, psykanstalter, tvångsomhändertaganden och eugeniska åtgärder. Det här gör att 

biopolitiken kan ses ur två synvinklar, där ena sidan kan ses som en positiv faktor som 

bidragit till att forma ett välfärdssamhälle, men biopolitiken kan även bidra till olika typer av 

diskriminering och exkludering genom olika typer av åtgärder, vilket historien kan vittna 

om.
88

 

Det som är intressant att studera med hjälp av governmentalitetesbegreppet är 

styrningsteknikerna.
89

 Det här gör att vi i vår studie inte kan göra anspråk vilken effekt som 

utredningarna i omsorgsakterna får för effekter för individen. Däremot kan vi uttala oss om 

vad som har legat till grund för styrningen, alltså läkarens rekommendation och hur läkaren 

via sitt yrke har tolkningsföreträde och kan sägas ha en stor påverkan för individens framtid. 

Vi kommer alltså koncentrera oss på hur läkaren uttrycker sig i omsorgsakterna kring 
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individernas avvikelser. Genom att läsa materialet med foucauldiansk blick kan vi närma oss 

de normer och maktrelationer som utredningarna i omsorgsakterna påvisar. 

6.2 Genomförande 

Vi har valt att arbeta med omsorgsakter från Växjö med omnejd, för personer som är födda 

1930, 1940 samt 1955. Årtalen är till viss del slumpmässigt utvalda då det fanns en 

begränsning när det kom till antal omsorgsakter inom vissa årtal. De omsorgsakter som vi 

granskar innehåller en anmälan om inskrivning vid särskola eller vårdanstalt. I 

omsorgsakterna finns uppgifter såsom information om personens släkt, hemförhållanden, 

moderns graviditet och förlossning, tillstånd vid födseln, sjukdomar, tidigare vård, vid vilken 

ålder avvikelsen uppdagades, nervösa rubbingar, talutveckling, när personen började gå, när 

urin och avföring började hållas, kroppsutveckling och kroppstyp, samt psykisk status. Fokus 

kommer främst läggas på psykiskt status, där personerna mer utförligt presenteras.   

Vidare har materialet bearbetas genom att vi har läst igenom våra omsorgsakter 

förutsättningslöst (objektivt), detta för att bilda oss en uppfattning om materialets omfång 

samt innehåll. På så vis blev vi insatta i vårt material och kunde därmed analysera det. Vi 

gjorde en uppdelning av materialet där Elin gick på djupet kring de omsorgsakter som berörde 

personer födda 1955 och där Emma fördjupade sig i omsorgsakter för personer födda 1930 

samt 1940. När vi läste omsorgsakter en andra gång efter uppdelningen gjorde vi markeringar 

och anteckningar för att kunna urskilja ett mönster. Vårt största fokus låg på att sortera ut de 

bildbara respektive obildbara i två olika grupper, samt att markera ut adjektiven som beskriv 

de sinnesslöa. Samtliga omsorgsakter har bidragit till vår studie och det är ingen omsorgsakt 

som har sorterats bort. För att inte förväxla och blanda ihop omsorgsakterna benämnde vi dem 

med nummer och bokstäver, omsorgsakter för personer födda 1930 fick bokstaven A 

tillsammans med en siffra, födda 1940 fick bokstaven B och slutligen fick de omsorgsakterna 

berörande personer födda 1955 bokstaven C. Utöver sorteringar av vårt material var det även 

en hel del omsorgsakter som var skrivna för hand och därmed behövde vi tolka stora mängder 

med text för att få något av omsorgsakterna.  

6.3 Forskningsetiska överväganden 

Utgångspunkten för forskningsetiska överväganden är individskyddskravet, som innebär att 

obehöriga inte ska få någon insyn och kunskap kring individers livsförhållanden. Detta krav 

ska även se till att individer inte utsätts för fysisk eller psykisk skada, kräkning eller 

förödmjukelse. Individskyddkravet kan specificeras i fyra olika huvudkrav, och dessa är 



 
26 

 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.
90

 I vår 

studie berörs vi av två av dessa krav, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Konfidentialitetskravet innebär att en individ ska förbli anonym och att utomstående inte ska 

kunna identifiera vem det handlar om. I vår studie är detta inget problem då materialet som vi 

har tillgång till är maskat, det vill säga att namn, personnummer, adresser eller andra 

identifierbara uppgifter är borttagna. Detta gjordes utav den ansvarige på arkivet innan vi fick 

hämta ut materialet. Det här gör att det är omöjligt att identifiera vem det är som blir utredd i 

omsorgsakterna, vilket leder till att vi som författare inte kan råka ge ut känsliga uppgifter 

som kan bidra till att någon kan identifiera den berörde.
91

  

Nyttjandekravet innebär att vi som författare inte får använda eller sprida forskningsmaterialet 

i kommersiellt bruk eller i syften som inte är vetenskapliga. Trots maskning så är studiens 

material känsligt, då omsorgsakterna beskriver levnadsförhållanden, familjens 

sjukdomshistoria eller kända missbruk i släkten. Det gör att vi bör vara försiktiga med hur 

handskas med materialet.
92

   

6.4 Metoddiskussion  

Ingen metod är felfri då det finns svårigheter oavsett vilken metod man väljer. En nackdel 

med att använda sig av en dokumentanalys kan vara att dokument inte kan svara på frågor, om 

det uppstår sådana kring materialet. Det är upp till oss att tolka materialet efter de 

förutsättningar som finns, och dokument är inte alltid lätta att tolka. Det här kan bero på 

otydlig handstil, suddiga texter samt språkliga konflikter och meningsinnebördens förändring 

över tid.
93

 En nackdel med diskursanalys kan vara att man lägger fokus på hur vissa saker 

konstrueras och framställs i texterna, och detta kan medföra att man kan missa andra viktiga 

faktorer i texterna. Generellt så kan kvalitativa metoder inte generaliseras i ett representativt 

avseende, vilket innebär att resultatet vi har fått fram från omsorgsakterna från Växjö med 

omnejd kanske inte överensstämmer med beskrivningar från omsorgsakter från andra ställen. 

Genom att vi använt oss av en diskursanalys har vi kunnat identifiera mönster som framträder 

i det skrivna språket i omsorgsakterna. Med hjälp av en diskursanalys har vi kunnat urskilja 

maktrelationer och styrkeförhållanden i vårt material.  
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7. Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer vi att presentera vårt resultat samt vår analys. Fokus kommer ligga 

på att besvara och analysera vår huvudfråga: Hur framställs de bildbara respektive obildbara i 

omsorgsakterna? Vilka adjektiv tillskrivs de? Först kommer vi dock att redovisa vårt resultat 

på våra två underfrågor. 

7.1 Hur såg fördelningen ut mellan de bildbara och de obildbara barnen 

födda 1930, 1940 respektive 1955 i Växjö med omnejd? 

Den ena omsorgsakten är inte den andra lik, då vissa är mer utförliga än andra. Vi kommer att 

presentera de omsorgsakter som är mest beskrivande av individerna. Vårt resultat är baserat 

på totalt 23 omsorgsakter. Fördelningen mellan bildbara sinnesslöa och obildbara sinnesslöa 

är jämn, där tolv har kategoriserats som bildbara och elva har kategoriserats som obildbara. 

Genom vår kategorisering kan vi se att det skiljer mellan antal genom åren. I grupp A 

bedömdes de flesta vara obildbara, sex av åtta stycken, medan de flesta i grupp C, sex av åtta 

stycken, ansågs vara bildbara. Fördelningen i grupp B är jämbördig, fyra av sju 

kategoriserades som bildbara, och tre av sju som obildbara.  

7.2 Går det att utläsa någon skillnad i beskrivningen av den sinnesslöe i 

omsorgsakterna från 1930, 1940 respektive 1955? I så fall vilka 

skillnader? 

Under arbetet med materialet upptäckte vi att omsorgsakterna från 1930, 1940 och 1955 

utgick från snarlika utredningsformulär och hade liknande språk, frågor och strukturer. Det 

här medför att vi nedan inte kommer att redovisa resultatet år för år, utan resultatet bygger på 

vårt material som helhet då vi inte kan urskilja någon likhet eller skillnad som kan kopplas till 

respektive år. Hädanefter så kommer vi benämna de sinnesslöa bildbara och obildbara endast 

med begreppen bildbar och obildbar, eftersom individerna i omsorgsakterna sällan benämns 

med begreppet sinnesslö.  

7.3 Hur framställs de bildbara respektive obildbara i omsorgsakterna? 

Vilka adjektiv tillskrivs de? 

Inom samtliga omsorgsakter så skulle läkaren lägga vikt vid släktuppgifter, när 

avvikelsen upptäcktes, tecken på nervösa rubbingar, om patienten har diagnostiserats 

med epilepsi, hur patientens kroppsliga utveckling såg ut, när patienten blev torr, alltså 

när patienten kunde hålla urin och avföring, och när denne började gå och tala. Slutligen 
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skulle det allmänna tillståndet beskrivas. Vidare förekommer det också i varje 

omsorgsakt ett stycke som behandlar den psykiska statusen, och inom detta område 

berör läkaren bland annat: allmänt uppträdande, sinnesstämning, lynne, 

tankeverksamhet, uppfattnings – och omdömesförmåga, aggressivitet samt 

affektlabilitet, som betyder att patienten snabbt växlar mellan olika känslor. Det är även 

i detta stycke som läkaren ger ett mer utförlig utlåtande och kommer fram till vad som 

är bäst för patienten och den troliga diagnosen.  

Omsorgsakterna består av formulär som läkaren ska följa och besvara under utredning, 

det här innebär att det är fastställt vad läkaren ska titta efter och därmed också vad som 

betraktas som avvikande. Formulären är framtagna av Kungl. Medicinalstyrelsen som 

var aktivt 1877-1967, vars uppgift var att utöva högsta tillsynen över rikets allmänna 

hälso-och sjukvård.
94

 Det här kan tolkas som att det är Kungl. Medicinalstyrelsen som 

är makten bakom orden och därmed leder in läkarna på vad som ska granskas. Läkarna 

kan å andra sidan likställas som ställföreställare för makten. Det är genom språket som 

makten tydliggörs och förespråkar vad som är norm och avvikande. 

För att kunna besvara ovanstående fråga kommer vi att titta på omsorgsakterna på en 

textuell nivå, för att identifiera framförallt negativt laddade ordval, när läkaren ger sitt 

utlåtande om patienterna i omsorgsakterna. Ett exempel på ett utlåtande med flera 

negativt laddade ordval går att finna i omsorgsakt 5a (obildbar): 

Pat uppträder helt som idiot, som man inte kommer i kontakt med. Hon kan inte tala, 

har några oklara ljud för sig, men ingenting som tyder på något förstånd. Hon har en 

stirrande blick, går med små korta steg, kan inte sysselsättas eller läras någonting. Måste 

helt skötas som ett spädbarn med matning, passas med urin och avföring.95 

I citatet tydliggörs det hur man skiljer en avvikande individ från övriga befolkningen. 

Enligt Goffman avviker patienter inte alltid bara i utseende eller i beteende, utan också 

språkligt, och på ett sådant sätt att deras språkliga kommunikation och ljud anses för 

”obegåvat” för den ”normala” befolkningen.
96

 Ovanstående patients språkliga förmåga 

är enligt läkaren inte mer än några ”oklara ljud”, vilket gör henne avvikande i det 

kommunikativa avseendet. Patienten beskrivs dock mer än med bara bristande tal. 

Läkaren målar nästintill upp en bild av en människa utan en tankeverksamhet, då 
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läkaren skriver att det inte finns någonting ”som tyder på något förstånd”. Citatet kan 

tolkas som att patienten framställs som omedveten om sin omvärld.
97

  

I omsorgsakt 2b (obildbar) beskrivs patienten på liknande vis som patienten i 

föregående omsorgsakt. Den ”intellektuella utvecklingsförmågan kan betecknas som 

noll”, och patienten kan ej gå, tala eller hålla urin och avföring. Patientens utseende 

beskrivs som ”mycket mager och blek” samt med förvridna fötter (equinovalgus-

ställning).
98

 Detta kan kopplas till Goffmans första stigma, om det kroppsliga 

avvikandet, som yttrar sig i synliga avvikelser eller missbildningar.
99

 Patienten är även 

orolig och stönar och skriker.  Det här kan tolkas inom det som Foucault beskriver som 

vanvett, och där sågs patienterna som besatta av något, alltså att den vanvettige 

framställdes som omedveten om sin omvärld.
100

 Viktigt att poängtera är att när Foucault 

talar om besatthet så handlar det inte om något religiöst, där man ofta pratar om 

besatthet av djävulen, utan om en omedvetenhet om omvärlden. 

Omsorgsakt 8a (obildbar), är en omsorgsakt med tydliga adjektiv såsom lynnig, trotsig, 

fet, slapp muskulatur, barnslig och självupptagen. Patienten beskrivs även ha en 

sinnesstämning med starka variationer, samt med dålig inpräglings- och 

omdömesförmåga, och ibland även aggressiv.
101

 Samtliga ord som beskriver patienten 

är negativt laddade och kan ses som avvikande egenskaper. Även den här patienten kan 

ses som ett exempel på Goffmans första stigma, om det kroppsliga avvikandet.
102

  

Egenskaperna som patienten tillskrivs är i likhet med de egenskaper som Areschoug 

beskrev den karaktäristiska sinnesslöe i sin avhandling Det sinnesslöa skolbarnet: 

undervisning, tvång och medborgarskap 1925-1954.  Exempel på karaktärsdrag som 

ansåg typiska för den sinnesslöe menade Areschoug kunde vara brist på 

omdömesförmåga, hälsa, skönhet, temperament. Den sinnesslöe beskrevs även med 

primitiva känslor och hade likt ett barn egoistiska känslor utan sinne för andra
103

. 
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Sammanfattningsvis kan man se många likande karaktärsdrag mellan Areschougs 

beskrivning av den sinnesslöe och den patientbeskrivning som återfinns ovan.  

I vårt undersökningsmaterial finns det flera exempel på när läkaren använder sig av 

negativt laddade adjektiv när denne ska beskriva patienten i sin helhet. I omsorgsakt 3a 

(bildbar) beskrivs patientens som något ängslig och lätt deprimerad, okoncentrerad, 

lättavledd, affektlabil samt tendens till aggressivitet. Läkarens bedömning blir att 

patienten är oförmögen att ta vara på sig själv och vara självständig och därför 

rekommendera läkaren någon sorts inackordering
104

. Även de här egenskaperna går att 

återfinna i Areschougs beskrivning av den sinnesslöe. Likande beskrivningar går att 

hitta i omsorgsakt 7c (bildbar) och 6a (bildbar). Patienten i omsorgsakt 7c beskrivs som 

blyg och ängslig, affektlabil, ganska svår att handskas med eftersom personen kan få 

vredesutbrott då denne skriker, sparkar och kastar omkring sig, och patienten anses även 

ha en nedsatt koncentrationsförmåga.
105

 I omsorgsakt 6a står det att patienten är 

tröttsam, slarvig, ej uthållig, ombytlig samt aggressiv.
106

 I samtliga exempel beskrivs 

patienterna som aggressiv eller periodvis aggressiv, vilket kan kopplas till den 

uppdelning av de sinnesslöa som omnämns i Kunskapens bok och som Areschoug har 

hänvisat till när hon beskriver att finns två olika indelningar av de sinnesslöa. Den ena 

gruppen beskrivs som oroliga, bråkiga och våldsamma och den andra som stillsamma, 

apatiska och likgiltiga.
107

 Tidigare nämnda exempel skulle enligt denna indelning falla 

in under den första gruppen. Ett exempel på en individ som skulle kunna tillhöra den 

andra gruppen, de stillsamma, är individen som omnämns i omsorgsakt 6b (obildbar). I 

denna omsorgsakt återfinns adjektiv så som lugn och godmodig, vidare beskrivs patients 

sinnesstämning som indifferent, alltså likgiltig.
108

  

Något som också kan ses i negativ dager är beskrivningen av känslomässig instabilitet, 

som går att hitta bland båda grupperna. Dock används många olika begrepp för att 

förklara denna instabilitet. I vår tolkning av instabilitet ingår begrepp som alla kan 

återfinnas i omsorgsakterna. Dessa begrepp är: ängslig, instabil känslomässigt, häftig, 
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blödig, deprimerad, nervösa symptom, tics, affektlabil, ojämnt lynne, lättretlig samt 

orolig.  Bland de bildbara är det sex av tolv som beskrivs som känslomässigt instabila, 

medan det är sju av elva som bedöms detsamma bland de obildbara. Känslomässig 

instabilitet är ett drag som tillskrivs många av de sinnesslöa, men är inget avgörande för 

om man ska kategoriseras som bildbar eller obildbar. Utöver brister i 

kunskapsinhämtningen så tillskrevs de sinnesslöa i brister när det kom till deras 

temperament och känsloliv.
109

 

Som vi tidigare har nämnt resonerar Goffman kring den virtuella identiteten. Den 

virtuella identiteten framträder i omsorgsakterna när läkaren beskriver patienterna 

utifrån sina erfarenheter. Eftersom vi i vår studie endast har omsorgsakter som är 

skrivna av läkare att utgå från så är det bara den virtuella identiteten som vi och vår 

studie kan ta utgångspunkt ifrån.
110

 Enligt Foucault kan läkaren också ses som en 

ställföreträdare för makten
111

 och att genom beskriva patienten med flera negativt 

laddade adjektiv så kan läkaren påvisa sin auktoritet och makt gentemot patienten. De 

negativa ordvalen kan också ses som att läkaren åsidosätter patienten till en grupp som 

ses som undermåliga och på så vis kan tolkas som en maktteknik för att upprätthålla 

maktrelationen mellan patient och läkare.
112

 Genom anteckningarna i omsorgsakterna 

upprätthålls den rådande diskursen eftersom de sinnesslöa tillskrivs avvikande samt 

negativt laddade egenskaper och diskursen följer därmed den tidsenliga andan, om 

synen på de sinnesslöa.   

7.3.1 Förlöjligande karaktärsdrag 

Ett annat sätt att förminska eller förlöjliga och därmed ytterligare stigmatisera en redan 

stigmatiserad individ är att likställa personen med ett djur, och den här makttekniken går 

att se i omsorgsakt 2a (obildbar). Där patienten beskrivs ha en gång liknande en anka, 

de vill säga att personen går med ”ankgång” och detta med en stor svårighet.
113

. Det här 

kan kopplas ihop med begreppet etos där identiteter konstrueras med hjälp av språk och 

kroppsliga drag, i det ovanstående exemplet likställs patientens identitet med ett djur.
114
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I några av omsorgsakterna kan man även utläsa en tendens till att patienterna likställs 

med små barn. Det här kan ses i citaten nedan: 

- Fodrar ständig passning, kan ej lämnas ensam i hemmet.
115

 

- Beträffande naturliga functioner skall fortfarande skötas och passas som ett spädbarn.
116

 

- Bedömes oförmögen att ta vara på sig själv och att självständigt försörja sig med ett 

arbete.
117

 

- Måste helt skötas som ett spädbarn.
118

  

Genom citaten kan man se hur identiteter konstrueras genom de ordval man väljer att 

använda i omsorgsakterna, även kallat etos.
119

 Omsorgsakterna framhåller patienterna 

som barn och därmed bidrar läkarna till diskursen kring de sinnesslöa och deras identitet 

som likställs med ett barn. Det här medför att de karaktäristiska dragen förstärks, att de 

sinnesslöa är oförmögna att ta vara på sig själva eller inte kan bidra till samhället utan 

ses endast som en belastning.  

I studiens undersökningsmaterial är det endast de har bedömts som obildbara som 

jämförs med barn, trots att patienterna är i vuxen ålder. Det här kan bero på att de 

obildbara saknar förmågan att bidra till samhället, likt barn som är beroende av sina 

föräldrar de första levnadsåren. Däremot kan de bildbara tillgodogöra sig någon form av 

kunskap som gör att de kan bidra till samhället något på vis.       

Goffmans första stigma, om det kroppsliga avvikandet som kan innebära missbildningar 

eller andra avvikelser kan tydligt ses i omsorgsakterna.
120

 I omsorgsakterna 

framkommer det många kroppsliga beskrivningar av patienterna där deras kroppar mäts, 

vägs och där deras kroppsliga avvikelser detaljerat beskrivs. Exempel på detta är att 

någons fingrar beskrivs som trumpinnefingrar, en annan anses ha små händer och fötter 

och vara liten i växten, en tredje beskrivs ha ett slött ansiktsuttryck och slutligen 
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beskrivs en annan ha något stort huvud. Det här gör att man kan anta att det var viktigt 

att dokumentera och kategorisera patienternas avvikande från samhällsnormen.  

Ett mönster som vi har kunnat urskilja i vårt undersökningsmaterial är att de personerna 

med en synlig avvikelse, exempelvis i form av en missbildning, oftare beskrivs med en 

mer negativt vokabulär. Genom att man direkt kan se att patienterna avviker ifrån den 

kroppsliga normen, kan detta innebära att man även förstärker andra brister, så som 

karaktärsdrag och beteende. Det här innebär alltså att det som ligger till grund för 

styrningen, således kan läkarens rekommendation påverkas redan vid en första anblick 

av patienten. På grund av deras synliga stigma har de redan frångått normen och hamnat 

i underläge, gentemot läkaren som befinner sig i en maktposition. Det är läkaren som 

benämner de sinnesslöa som bildbara eller obildbara, och därmed om de ska gå i 

särskola eller vistas på vårdanstalt. Ingenstans i omsorgsakterna kan man läsa att 

patienternas åsikter tagits i akt. Samhället rättfärdigar makten som de använder mot 

patienterna och den institutionalisering som görs, eftersom det handlar om att skydda 

den övriga befolkningen mot det avvikande.
121

 Även om patienternas åsikter inte visas i 

omsorgsakterna så är det inte alltid bara läkarens åsikt som kommer fram i 

omsorgsakterna utan det finns exempel på när läkaren har skrivit och tagit hänsyn till 

föräldrarnas åsikt, men det här gäller dock endast de omsorgsakter som är underskrivna 

från 1960 och framåt, se citaten nedan: 

- Han bör snarast prövas i undervisning och skulle passa bäst i internat. Föräldrarna är dock 

tveksamma till detta och vill gärna först försöka vid externatet i Växjö. Ev. kunde man 

låta honom göra detta, då plats då kanske inte genast går att ordna på Nannylund
122

 

- Klart vårdfall. Föräldrarna inställda på att försöka ha honom hemma, så länge de orkar
123

 

- Modern anser sig tills vidare kunna sköta patient
124

 

- … är höggradigt imbecill och fodrar ständig tillsyn. Modern vill dock fortsätta att sköta 

dottern i hemmet.
125
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Fram till 1940-talet fördes det ett propagerande för den svenska sinnesslövården, där 

man ansåg att föräldrarna var oförmögna att ta hand om sina sinnesslöa och att 

institutioner var den bästa lösningen för samtliga parter.
126

 Då citaten ovan är hämtade 

från anteckningar daterade från 1960-talet kan man nu se att detta har förändras, då 

föräldrarnas önskan att ta hand om sina barn hemma uppmärksammas genom att de 

nedtecknas i omsorgsakterna. Detta visar på att makten är ett föränderligt 

styrkeförhållande, då läkarna inte längre har tolkningsföreträde när kommer till 

placering samt vård av den sinnesslöe individen.
127

 

7.3.2 Talförmåga 

Det som skiljer de bildbara och de obildbar åt är hur utvecklat deras språk var och hur deras 

tal bedömdes. Hos de bildbara bedömdes majoriteten ha en normal talförmåga, sju av tolv, 

och fyra bedömdes ha en talförmåga men som betraktas som ofullständigt. Det finns ett 

undantag bland de tolv bildbara, och det är omsorgsakt 1a. Där beskrivs patienten som 

bildbar, dock bara i praktiska ting. Den här patienten har inget tal, utan utrycker sig genom 

olika ljud.
128

  

Bland de obildbara är patienterna utan tal i majoritet, sju av elva stycken. Vidare är det tre av 

elva bland de obildbara som hamnar i gruppen med ett ofullständigt tal. Här finns det också 

ett undantag, och det är i omsorgsakt 6a, där vi inte kan utläsa huruvida patienten har något tal 

eller ej.
129

 

Det här gör att man kan anta att talförmågan betraktades som en viktig faktor när kom till att 

avgöra huruvida en person ansågs vara bildbar eller ej. Att inte ha ett tal eller ha ett 

ofullständigt tal kan göra att man uppfattas som mindre intelligent och ”dum”. Talförmågan är 

vad Goffman skulle kalla för osynligt stigma. Ett bristande tal är ett osynligt stigma, men så 

fort man ska integrera med andra människor så blir det till ett synligt stigma.
 130

 Har en patient 

inte något tal så får läkaren automatiskt mer makt, eftersom patienten inte kan uttrycka sig. 

Som tidigare nämnt beskriver Foucault makten som en relation mellan människor, och som 
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kan förklaras genom ett rörligt styrkeförhållande. För att maktrelationen ska blir tydlig och 

förståelig är det viktigt att påvisa på vilket sätt den ena parten har ett övertag.
131

 

Maktbegreppet har ett brett spektra, exempelvis avser det individuella särdrag, som graden av 

verbal förmåga.
132

 Då en del patienter har brister rörande sin talförmåga så får läkaren ett 

övertag i styrkeförhållandet. Styrkeförhållandet kan dock jämnas ut om patienten har någon 

som kan föra deras talan, exempelvis föräldrar eller syskon. Om en patient inte har några 

föräldrar eller nära anhöriga kvar i livet blir läkaren en ännu tydligare ställföreträdare för 

makten.
133

 I vårt studiematerial kan vi endast hitta att anhörigas åsikter tagits hänsyns till i 

omsorgsakter från 1960 och framåt. I de omsorgsakter som är nedskrivna innan 1960 finns det 

inga spår av att man tagit de anhörigas tankar i beaktande. Det här innebär att vi kan se att 

styrkeförhållandet har förändrats genom studiens tidsintervall. 

7.3.3 Skillnader 

I ett antal omsorgsakter så beskrevs personerna som antingen tröttsamma eller svåra att 

handskas med. I vissa omsorgsakter så skrevs det rent bokstavligt att personen var svår att 

handskas med, medan det i andra omsorgsakter skrevs att personen var tröttsam. Tröttsam har 

vi tolkat som att personen är besvärlig, och därmed svår att handskas med. Ett mönster som 

blev tydligt under materialgenomgången var att de som beskrivs som tröttsamma bland 

gruppen obildbara också alltid beskrevs som skrikiga. Något som inte förekom hos gruppen 

bildbara.  

Två karaktärsdrag som skiljer sig mellan de bildbara och obildbara är okoncentrerad och rädd. 

Det är bara bland de bildbara som dessa karaktärsdrag återfinns, och varför det är såhär kan vi 

endast spekulera i. Att de obildbara inte benämns som okoncentrerade kan vara för att det inte 

läggs någon vikt vid den förmågan eftersom de obildbara ändå inte ska utbildas, och att 

obildbara inte benämns som rädda kan bero på att läkaren ändå ansåg att de inte ”förstod 

bättre”.  

Ytterligare en skillnad som finns mellan de bildbara och obildbara är att det förekommer 

positiva adjektiv i två omsorgsakter. I omsorgsakt 1b beskrivs patienten med adjektiven 

vårdad, renlig, vänligt ansiktsuttryck, livlig, glättig och villig att följa undervisningen
134

 och i 
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omsorgsakt 4c beskrivs patienten som duktig och energisk i skolarbetet, gör sitt bästa och 

intresserad.
135
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8. Slutdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka omsorgsakter från Landstingsarkivet, Region Kronoberg, 

för att besvara vår huvudfråga om vilka adjektiv och ordval som tillskrevs de bildbara och 

obildbara patienterna rörande beteende och utseende i omsorgsakterna. Det är antagligen den 

rådande diskursen som påverkat hur man beskrev de sinnesslöa. Genom tidigare forskning 

och teoretiska resonemang har vi reflekterat kring hur patienterna framställs och vilka 

karaktärsdrag de tillskrevs. Omsorgsakterna är, även fast de inte är offentliga, med och bidrar 

till diskursen. Språket i omsorgsakterna speglar förmodligen den samtida bilden av de 

sinnesslöa. Tydén, Söder, Runcis, och Goffman skriver alla att sinnesslöa under någon 

tidpunkt har ansetts som ett hot mot samhället. De sinnesslöa ansågs inte bara vara avvikande 

och annorlunda, utan också som en belastning och ett samhällsproblem, som bröt mot 

samhällets normer. Dåtidens tankar, idéer och handlingar bör dock ses ur samtidens ögon, då 

det rådde helt andra värderingar och synsätt. Det här för att förstå vad som låg till grund för 

handlingarna och för att undvika ett fördömande. Dåtidens tjänstemän gjorde endast det som 

ansågs vara rätt enligt samhällets värderingar. 

 Till skillnad från vad tidigare forskning påvisat så kan vi i vårt resultat inte se några tecken 

på att patienterna sågs som något hot mot allmänheten. I de fall där patienterna har beskrivits 

som aggressiva framkommer det också att de inte är farliga för någon annan. Det här kan 

antagligen ha att göra med att våra omsorgsakter främst är skrivna på 1960-talet och att 

synsättet på de sinnesslöa har förändrats. I vår studie tycks vi kunna urskilja att utvecklingen 

har gått från att föräldrar och samhället har velat gömma undan de sinnesslöa på olika 

vårdanstalter, till att föräldrar kämpar för rättigheter och lika villkor för alla. I likhet med vad 

tidigare forskning har visat på kan vi återfinna de typiska karaktärsdragen som de sinnesslöa 

beskrevs med i vårt undersökningsmaterial, alltså i omsorgsakter från Växjö med omnejd. 

Genom att vi har gjort en diskursanalys av resultatet har det framkommit att läkarna främst 

använde negativt laddade ordval när man beskrev de sinnesslöa i omsorgsakterna, både de 

bildbara och obildbara. Den diskurs som rådde då, är idag en helt annan. Till exempel så 

används inte begreppet sinnesslö längre och man klumpar inte ihop flera olika diagnoser 

under en och samma benämning. Idag är det inte lika stigmatiserande att ha någon form av 

funktionsnedsättning. Istället för att gömma undan personer med olika former av 

funktionsnedsättning så synliggörs och uppmärksammas de idag i media på ett positivt sätt, 

bland annat genom tv-program. 
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Ett sätt att bygga vidare på vår studie hade kunnat vara att göra en komparativ studie mellan 

omsorgsakter från olika län i landet. Detta för att se om sättet de sinnesslöa beskrevs på och 

vilka egenskaper de tillskrevs är olika beroende på vart i landet de bott.  
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9. Didaktisk reflektion 

I Skolverkets värdegrund står det att alla barn och elever ska ha rätten att vara sig själva samt 

att alla ska bli behandlade med respekt. Vidare är respekten för alla människors lika värde en 

grund i de mänskliga rättigheterna som ska främjas i skolan.
136

 I vår studie har vi undersökt 

hur de sinnesslöa beskrevs i omsorgsakter i mitten av 1900-talet. Vokabulären som användes 

när läkarna skrev sina omdömen och rekommendationer var återkommande negativt laddade. 

På det här sättet bidrog läkarna till den stigmatisering som rådde kring de sinnesslöa under 

mitten av 1900-talet. Läkaren hade också en viktig roll när det kom till att avgöra huruvida en 

person skulle ses som bildbar och därmed få någon form av utbildning eller om personen 

skulle betraktas som obildbar och därmed fråntas sin rättighet till en utbildning. Idag ska alla 

barn behandlas utifrån sina förutsättningar för att på så sätt få lika rättigheter och möjligheter 

och detta är något som skolan ska arbeta aktivt med. Vidare ska det i utbildningen tas hänsyn 

till elevernas olika behov, vilket innebär att eleverna ska ges det stöd som behövs, både i sitt 

lärande och i den personliga utvecklingen. I vårt samhälle i dagens Sverige har alla människor 

rätt till någon form av utbildning vare sig de rör sig om skola eller särskola, under den 

tidsperiod som vår undersökning berör var detta inte en verklighet. Då fanns det flera olika 

alternativ och man särskilde mellan skola, hjälpklass, utbildning för de bildbara sinnesslöa 

som antingen kunde vara särskola eller ett arbetshem där eleven skulle lära praktiska ting men 

utan teoretisk utbildning, och det sista alternativ var för de obildbara och innebar vård på 

anstalt eller i hemmet. De sinnesslöa sågs som en stigmatiserad grupp, som skulle gömmas 

undan från det övriga samhället men det här har förändrats genom åren och de sinnesslöa som 

grupp finns inte längre kvar. Då sattes flera olika sorters funktionsnedsättningar i en och 

samma grupp och man bortsåg från de olika individernas särskilda behov. Idag har man en 

större kunskap och förståelse om att varje individ måste ses utifrån sina egna förutsättningar, 

men det är fortfarande ingen självklarhet och det är något som aktivt behöver arbeta med, 

både skolan och i samhället. För oss blivande lärare är detta ett ständigt pågående arbete, både 

genom att skapa de bästa förutsättningarna för varje enskild elev, men även att arbeta med 

förståelsen hos eleverna så att dessa inte ska bidra till att stigmatisera andra grupper i 

samhället.  
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10. Sammanfattning 

Syftet med vår studie har varit att identifiera vilka olika karaktärsdrag de bildbara och 

obildbara sinnesslöa tillskrevs i omsorgsakter. Mer specifikt så har vi letat efter vilka adjektiv 

de bildbara respektive obildbara sinnesslöa beskrevs med och om det var någon skillnad 

mellan de två grupperna. Omsorgsakterna är hämtade från Landsstingsarkivet Region 

Kronoberg, och rör individer från Växjö med omnejd, som är födda 1930, 1940 och 1955.  

I bakgrunden har vi presenterat tre begrepp som ger en fördjupad kunskap om de idéer som 

speglade dåtidens samhälle och som bidragit till synen på de sinnesslöa som avvikande. Vi 

har även presenterat vägen fram till utbildning för de bildbara sinnesslöa. I tidigare forskning 

har vi tecknat det aktuella forskningsläget genom att redovisa för olika studier som har 

anknytning till vårt ämne. Vidare skedde vårt val på de forskare som vi ansåg hade en 

framstående position i ämnet om de sinnesslöa, bland annat Mårten Söder, Maija Runcis och 

Judith Areschoug.  

Studiens syfte har uppnåtts genom en diskursanalys och två teorier. Den första teorin berör 

Michel Foucaults makteori, som handlar om maktrelationer och hur de förändras. Den andra 

teorin är Erving Goffmans stigmatiseringsteori, som går ut på att individer med beteenden 

som avviker ifrån samhällsnormen pekas ut som annorlunda och oönskade i samhället. Med 

hjälp av en diskursanalys har vi kunnat söka och studera de mönster som framträtt i språket i 

omsorgsakterna, både i dem förtrycka texterna från Kungl. Medicinalstyrelsen och i läkarnas 

skrivna utlåtanden. Efter bearbetning av materialet har det framkommit att läkarna, som vi har 

beskrivit som ställföreträdare för makten, främst använde en negativ vokabulär när de beskrev 

de sinnesslöa i omsorgsakterna, som vi hävdar bidrog till den rådande diskursen och även var 

ett sätt att särskilja de sinnesslöa från det normala, det vill säga, den rådande normen i 

samhället. I likhet med tidigare forskning kan vi återfinna de typiska karaktärsdragen som de 

sinnesslöa beskrevs med i vårt undersökningsmaterial, alltså i omsorgsakter från Växjö med 

omnejd.   
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