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Ullebergs sinnesslöanstalt - En glömd historia? 

En etnologisk studie om en anstalt i brytningstid   

Anna Johansson 

Sammanfattning 

Studien synliggör berättelser från Ullebergs sinnesslöanstalt i Karlstad. Materialet består till 

största del av tidningsartiklar och arkivmaterial så som brev, utredningsdokument och 

journalanteckningar. I enlighet med Foucaults maktanalys undersöks hur makt och motstånd 

utövades innanför och utanför anstaltens väggar. Det förekom både fysiskt, verbalt och 

skriftligt motstånd och detta motstånd utövades av intagna, föräldrar, personal, med flera. 

Människors handlingsutrymme påverkades av vilken samhällsklass de ansågs tillhöra, och 

klassificeringen av vissa människor som sinnesslöa baserades till viss del på vilken 

familjebakgrund de hade. Uppsatsen tar sin utgångspunkt under 1950-talet, vilket var en 

brytningstid då det som verkade självklart i samhället började att ifrågasättas. Genom makt 

och motståndsutövningar förändrades den överordnade diskursen, vilket också förändrade 

livsvillkoren för de människor som hade klassificerats som sinnesslöa.  

Ullebergs sinnesslöanstalt är idag inte ett institutionaliserat kulturarv, men i studien 

undersöks anstalten som ett potentiellt svårt kulturarv. En svårighet med att eventuellt tilldela 

anstalten och dess berättelser kulturarvsstatus kan vara att de före detta intagna kanske inte 

önskar att deras svåra berättelser ställs ut som offentliga kulturarv. En fördel med att ge 

anstalten en kulturarvsutnämning kan vara att berättelserna synliggör hur det moderna 

samhället drog gränser kring vad som ansågs vara normalt och vad som ansågs vara 

avvikande, samt att de visar hur människor påverkades av de rådande normerna.  

 

Nyckelord 
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1. Inledning 

Introduktion 

 

Det är en varm vårdag i april. Solen värmer, fåglarna kvittrar och vitsipporna står i blom. Jag 

går igenom en allé och mina skor slår mot gruset. Det är vindstilla. I slutet av allén ligger de 

byggnader som är anledningen till att jag har begett mig hit idag. Här finns tre stora och 

pampiga hus uppe på en liten höjd. Dessa hus inrymmer nyrenoverade lägenheter. Fasaderna 

är välputsade och färgen ser nymålad ut. Gräset är välklippt och ytan runt husen är välordnad. 

Det är lunchtid en vardag, och det är få människor i området. Några personer har placerat sig 

ute på soltäckta balkonger. Området andas lyx och välmående. Vid första anblicken finns det 

ingenting som vittnar om den historia som utspelade sig inuti byggnaderna för några 

decennier sedan. Dessa byggnader utgjorde då Ullebergs sinnesslöanstalt, och fungerade 

därmed som ett hem åt människor vilka samhället ansåg vara sinnesslöa. De som 

klassificerades som sinnesslöa hade överskridit samhällets normer, eller ansågs på andra sätt 

vara belastande för samhället. På grund av detta sågs de som avvikande i relation till det som 

ansågs vara normalt (Runcis 1998:547f). Alla personer som kom till anstalten genomgick ett 

intelligenstest, och låga resultat användes sedan ofta som argument för att personerna kunde 

ses som sinnesslöa (A1 B:4, F1 A:1). Begreppet sinnesslö kan därför jämföras med begreppet 

ointelligent. Enligt de överordnade normer ansågs det vara en självklarhet att det fanns 

sinnesslöa människor, och att dessa människor skulle placeras på särskilda anstalter. Men 

dessa normer stod inte oemotsagda. Innanför och utanför husens väggar utövades både makt 

och motstånd. I början av år 1950 påbörjades en intern utredning av anstalten (Wågman 

1994:39). Under utredningen började normerna kring de människor som sågs som sinnesslöa 

att ifrågasättas. Det som tidigare hade setts som självklar kunskap enligt normen var inte lika 

självklart längre. Flera av de intagna som tidigare hade ansetts vara sinnesslöa ansågs inte 

längre kunna klassificeras som detta. När utredningsresultaten offentliggjordes tillsatte 

regeringen en utredningsgrupp vars arbete hoppades leda fram till en lagändring, vilken bland 

annat skulle förhindra att människor mot sin vilja intogs på anstalter (Värmlands Folkblad 

1951a, Värmlands Folkblad 1951b).  

Husen stod tomma och övergivna i många år efter det att verksamheten lades ned. 

Byggnaderna ansågs dock ha kulturhistoriska värden, vilket gjorde att de inte fick rivas  

(Värmlands Folkblad 2010). Berättelserna som kan kopplas till byggnaderna har däremot inte 
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blivit tilldelade kulturhistoriskt värde. Kanske skulle de kunna ses som ett kulturarv? Vad som 

inkluderas i begreppet kulturarv har förändrats genom åren. Idag kan till skillnad mot tidigare, 

även svåra berättelser få kulturarvsstatus (Silvén 2000:239f).  

Jag promenerar runt lite i området och får plötsligt syn på två rostiga metallstolpar som 

står nedgrävda i marken. Det finns hänganordningar på dem, och jag förstår att de en gång i 

tiden har fungerat som en grind. En bit rostig metalltråd sitter fortfarande fastklämd på 

vardera stolpe. Bredvid dessa två stolpar står några smalare metallpinnar nedstuckna i 

marken. Även de är rostiga. De är placerade på ett sådant sätt att det går att förstå att de 

tillsammans har format en inhägnad runt området. Enligt kulturgeografen Anna Storm 

(2014a:1, 2014b:118) finns det ärr i våra landskap vilka kan vara spår efter exempelvis sorg 

och smärta, men också efter motståndskraft och mod. När jag låter min hand röra vid en av 

stolparna känns det som om jag rör vid ett sådant ärr. Stolparna vittnar om en annan tid, en tid 

då området ansågs behöva hägnas in för att kontrollera människors rörelsemöjligheter.   

Syfte 

 

Syftet är att synliggöra berättelser från Ullebergs sinnesslöanstalt och att visa hur makt och  

framför allt motstånd utövades innanför och utanför anstaltens väggar, samt att undersöka hur 

olika normer och klasskillnader formade de intagnas levnadsvillkor i en tid då anstaltens 

verksamhet ifrågasattes. Anstalten är idag inte ett institutionaliserat kulturarv, men berättelser 

kring anstalten lever kvar på orten. Jag kommer i studien även att undersöka anstalten som ett 

potentiellt svårt kulturarv.   

Frågeställningar 

 

• Hur gestaltades makt- och motståndsutövandet på anstalten? 

• På vilket sätt påverkades de intagna före och efter det att de överordnade normerna i 

samhället förändrades?  

• Vilka fördelar och vilka svårigheter kan det finnas med att eventuellt utnämna anstalten 

till ett kulturarv?  
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Avgränsning 

 

Studien avgränsas dels till åren 1950-1951, dels till 2000-talet och dagens samhälle. 

Avgränsningen 1950-1951 har gjorts utifrån att det då påbörjades en intern utredning av 

sinnesslöanstalten. Normerna kring de människor som sågs som sinnesslöa började under 

denna utredning att ifrågasättas, och utredningen resulterade i att flera av de intagna inte 

längre ansågs kunna klassificeras som sinnesslöa. Uppsatsen undersöker därför en 

brytningstid, där det som tidigare varit självklart började ifrågasättas. Jag har valt att 

undersöka vilken verksamhet som pågick på anstalten under denna tid, vad utredningen 

resulterade i och hur detta påverkade anstaltens intagna. Den nutida avgränsningen har gjorts 

utifrån att jag i studien diskuterar fördelar och svårigheter med att i dagens samhälle 

eventuellt tilldela anstalten kulturarvsstatus.  

Teori och teoretiska begrepp  

 

Diskursanalys   

 

Uppsatsen undersöker hur samhällsnormerna ifrågasattes och förändrades med ett diskurs-

analytiskt angreppssätt. En diskurs är "...ett ordningsskapande sammanhang som utgör 

grunden för de tolkningar och tillrättalägganden som medborgarna i samhället har att rätta 

sig efter" (Svensson 1999:84). En diskurs påverkar därmed vilka tolkningar vi gör av 

verkligheten. Inom en diskurs finns det även vissa sociala beteenden som uppfattas som så 

naturliga att vi ser dem som självklara (Winther Jørgensen & Phillips 2000:43f). I denna 

studie ses en diskurs som ett system av normer. Dessa normer påverkar vad vi ser som 

avvikande och vad vi ser som normalt. Därmed påverkar diskursen också hur vi förväntas bete 

oss för att passa in i ett visst sammanhang. Alla diskurser är dock föränderliga och förändras 

beroende på vilken tid och i vilket rum vi befinner oss i (Svensson 1999:84). I studien utgår 

jag från att det finns en kamp om vilka normer och värden som ska vara vägledande i 

samhället (jfr Svensson 1993:52). Genom att människor för en kamp om vilka normer som 

ska vara överordnade i samhället går det att förändra den överordnade diskursen (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:35f). I studien undersöks den kamp som pågick kring hur personer 

som ansågs ha lägre intelligens än andra människor skulle benämnas och behandlas. 
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Makt och motstånd  

 

Studien undersöker vilka former av makt och motstånd som utövades innanför och utanför 

sinnesslöanstaltens väggar. I enlighet med Foucault (2002:105, 2003:178) ser jag på motstånd 

som en del av makten. Där makt finns, finns också motstånd. Enligt Foucault är inte makt 

något som kan ägas, och därmed inte heller något som kan överföras som en egendom. Istället 

är makt något som utövas "...från oräkneliga håll och i ett växelspel av ojämlika och rörliga 

relationer" (Foucault 2002:104).  

Med hjälp av Foucaults maktanalys undersöker jag hur makt verkar nedifrån och upp 

(Foucault 2002:104f). I disciplinens olika former går det att få syn på normens makt (Foucault 

2003:184f). För att förstå vad som ses som normalt måste vi förstå vad som ses som 

avvikande. Det är inte förrän normer och värderingar överskrids eller hotas att överskridas, 

som det synliggörs vilka normer som den disciplinära makten vill ha kontroll över (Svensson 

1993:54). Fokus för studien är därför motståndsutövandet. Genom att studera motståndet vill 

jag få syn på maktutövningar, samt vilka normer som var överordnade. Jag undersöker också 

hur anstaltens intagna påverkades av de makt- och motståndsutövningar som förekom.   

Inom en diskurs finns det  "...alltid angivet vissa positioner som subjekten kan inta" 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:48). En människas handlingsutrymme kan exempelvis 

begränsas av klass, kön och etnicitet. Winther Jørgensen och Phillips (2000:48f) ger ett 

exempel på hur klass kan påverka vilka positioner som människor har möjlighet att inta. När 

en läkare och en patient möts intar de särskilda positioner, och i dessa positioner finns också 

förväntningar om hur de ska uppföra sig. Det finns också vissa förväntningar på vad läkaren 

kan säga och vad patienten kan säga. Det är läkaren som har möjlighet att uttala sig om vad 

för slags sjukdom patienten har, medan patienten endast kan gissa sig till detta. Om läkaren 

skulle hävda att patienten är frisk, medan patienten fortfarande anser sig vara sjuk ses 

patienten som en hypokondriker. Patienten har då överskridit gränsen för vad som anses vara 

tillåtet i den position som denne befinner sig i. Det här exemplet visar att patienten är 

underordnad läkaren, och att läkaren i sin position anses ha rätt att uttala sig om sådant som  

patienten inte anses ha kunskap om. Läkaren har därmed en överordnad maktposition. Dessa 

tankegångar hävdar jag kan överföras till den här studien, där de intagna på sinnesslöanstalten 

på olika sätt underordnades anstaltens anställda.  

 



5 
 

Svåra kulturarv  

 

I denna studie problematiserar jag Ullebergs sinnesslöanstalt som ett potentiellt kulturarv, och 

vilka hinder som eventuellt finns för att anstaltens berättelser ska kunna betraktas som ett 

kulturarv. Anstaltens byggnader anses ha kulturhistoriskt värde (Värmlands Folkblad 2010). 

Berättelserna som har utspelat sig i byggnaderna har dock inte tilldelats denna status, men 

studien visar att anstaltens verksamheter inte är bortglömda bland allmänheten. I studien utgår 

jag ifrån att det finns så kallade svåra kulturarv. Ett svårt kulturarv kan vara något som 

exempelvis påminner om något hemskt, sorgligt eller tabubelagt. Vilken betydelse som vi 

lägger i begreppet "svårt" beror på vilken tid och i vilket samhälle vi lever i, men det kan 

också variera mellan olika individer och grupper (Silvén 2000:237ff).  

Storm (2014a:1-8, 2014b:118) skriver om postindustriella landskapsärr, som enligt 

författaren finns runt om i världen i form av byggnader, minnen och berättelser. Dessa ärr 

kan påminna oss om sorg och smärta i det förflutna, men också om motståndskraft och mod. 

Ett ärr visar att det har funnits ett sår. När såret var öppet utgjorde det smärta, men med tiden 

har det helt eller delvis läkt. Jag kommer att analysera materialet med hjälp av begreppet ärr, 

och syftar då i enlighet med Storm (2014a:1, 2014b:118) på att det finns ärr i samhället som 

kan berätta något om det förflutna.  

Under många år har museer varit institutioner som kan legitimera och definiera ett 

"gott" kulturarv, det vill säga lämningar i samhället som ses som positiva. Människor och 

företeelser som anses vara avvikande har genom åren fått en betydligt mindre framträdande 

roll i museers samlingar jämfört med det som anses tillhöra det normala (Silvén 2000:237ff). 

Vad som anses tillhöra kulturarven är dock något som förändras över tid. På senare år har 

även svåra minnen kunnat klassificeras som kulturarv (Logan & Reeves 2009:1).  

Liksom museologen Stefan Bohman (2003:13) hävdar jag att allting har möjlighet att bli 

kulturarv. Vad vi väljer att utnämna till kulturarv påverkas dock av den överordnade 

diskursen som vi lever i. Inom en diskurs finns det vissa ting som inte ifrågasätts. I framtiden 

kan dock dessa "självklarheter" komma att ifrågasättas (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:64f). Idag finns det en auktoriserad kulturarvsdiskurs i vilken vissa arv utesluts och 

andra inkluderas (Storm 2014a:11). Därmed menar jag att vissa byggnader, berättelser eller 

företeelser ses som självklara kulturarv. Samtidigt finns det sådant som står utanför den 

överordnade kulturarvsdiskursen. Vissa ting utnämns självklart till kulturarv, medan andra 

ting lika självklart väljs bort från att få kulturarvsstatus. Men det som väljs bort idag kan om 
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några år få kulturarvsstatus (Silvén 2000:239f). Vad som utnämns som kulturarv beror 

därmed på vilka värden som samhällets diskurser anser är värt att bevara för framtiden.  

Enligt etnologen Jonas Engman (2011:14f) talar staten ofta om kulturarv i bestämd form 

singularis, det vill säga kulturarvet. Detta skapar enligt författaren en illusion av att det endast 

har funnits ett arv. För att undvika att reproducera en bild av att det finns ett självklart 

nationellt kulturarv kommer jag att använda begreppet kulturarven i plural.  

Material och metod 

 

Materialet i studien består av arkivmaterial, tidningsartiklar, Internetsidor, ett telefonsamtal 

och en observation. Arkivmaterialet finns på Landstingsarkivet i Värmland och består av 

journalanteckningar, styrelseprotokoll, protokollsbilagor, förhörsdokument, brev och 

utredningsdokument. Breven är skrivna av en av anstaltens intagna, anstaltens 

trädgårdsmästare, föräldrar till intagna, utredningens ansvariga läkare, anstaltens slöjdlärare, 

samt en vän till en intagen. De tidningsartiklar från 1950-talet som används i studien finns att 

hitta i ett kompendium på Landstingsarkivet i Värmland. Artiklarna har ingen arkivbeteckning 

utan står under oförtecknat material. Internetsidorna som används är en hemsida som 

presenterar byggnadernas nyrenoverade lägenheter, samt en blogg och dess kommentarsfält. 

Observationen genomfördes i området där anstaltens byggnader finns. Telefonsamtalet bestod 

av en konversation med en anställd på Karlstads kommun.  

Jag ville i studien synliggöra olika perspektiv, vilket gjorde att jag valde att skriva om 

intagna där det fanns längre beskrivningar och eventuellt olika perspektiv från exempelvis 

anställda, föräldrar eller intagna. Hittade jag ett brev från föräldrar letade jag efter fler 

dokument som behandlade de barn som figurerade i brevet. Ett kriterie för urvalet var att de 

intagna som figurerar i studien var intagna under den tid som anstalten utreddes. Eftersom jag 

har ett makt och motståndsperspektiv i studien valde jag också dokument som kunde visa på 

olika former av sådant utövande. Även när det gäller tidningsartiklarna valde jag artiklar som 

visade på olika former av makt och motstånd, samt artiklar där diskurser synliggjordes.  

Etnologer sorterar ofta materialet i olika teman. Dessa teman beskriver innehållet i 

texten eller vilken analytisk idé som texten kan kopplas till (Öhlander 2011:275). De teman 

som jag har valt att sortera arkivmaterialet i är maktutövande i form av steriliseringar, fysiskt 

motstånd, verbalt motstånd, skriftligt motstånd och diskursförändring. De nutida 

uppfattningarna om anstalten har sorterats in under kapitlet Ullebergs sinnesslöanstalt - Ett 
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kulturarv?. I en tidningsartikel framkommer det att Ullebergs sinnesslöanstalt innehöll fler 

intagna pojkar än flickor (Dagens Nyheter 1951a). Enligt artikeln ansågs det vara statistiskt 

bevisat att pojkar hade lättare att bli förståndssvaga eftersom de oftast var större vid födseln 

och då lättare kunde ta skada. Även i studien är pojkarna i majoritet där det förekommer sex 

intagna pojkar och tre intagna flickor.  

Reflexivitet och etiska aspekter 

 

Det är viktigt att kunna visa att den analys som görs av materialet är trovärdig (Trost 

2010:133). Trovärdigheten ökar om texten har en transparens, det vill säga om forskaren 

synliggör forskningsprocessen i sin helhet (Öhlander 2011:288). Jag redogör därför tydligt 

varje steg i min forskningsprocess.   

Hur ett material tolkas beror på vem det är som tolkar det. Vilken förståelse och 

inställning som forskaren har påverkar vilka infallsvinklar som forskaren använder och vilka 

tolkningar som sedan görs. Även vilken analysmetod som används för att tolka ett material 

påverkar resultatet (Svensson 1999:95). Jag kommer i denna studie att göra en analys av hur 

makt och motstånd verkade på anstalten. Redan innan jag började gå igenom arkivmaterialet 

hade jag en tanke om att det skulle kunna gå att få syn på makt och motståndshandlingar i 

materialet. Jag har därmed tolkat materialet utifrån den kunskap och de referensramar som jag 

har.  

En forskare behöver fundera över vem det är som tillåts att höras i materialet, och vem 

det är som inte hörs (Hörnfeldt 2011:254). Det arkivmaterial som jag har tagit del av 

innehåller mycket sällan förstahandsinformation från de intagna. Endast ett undantag finns, ett 

brev skrivet av en av anstaltens intagna. I övriga fall där de intagnas berättelser träder fram är 

det någon annan som för deras talan. Det kan exempelvis vara utredningens ansvariga läkare 

som återger sin tolkning av vad en intagen har berättat, medan det i ett annat fall är en 

journalist som har intervjuat en före detta intagen. Det är då viktigt att minnas att de intagnas 

berättelser berättades genom någon annans perspektiv.   

Skriftliga dokument är alltid skrivna i ett visst syfte, och de bör därför alltid tolkas som 

berättelser ur olika perspektiv snarare än neutrala beskrivningar (Hörnfeldt 2011:239). Denna 

studie utgår från att människor har olika erfarenheter och att vi därför upplever och tolkar 

världen olika. Samma händelse kan tolkas olika beroende på vem det är som berättar. 

Utsagorna ses inte som någon objektiv sanning, utan som subjektiva tolkningar som synliggör 

samma händelser från olika perspektiv. Det är också endast möjligt att synliggöra de 
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berättelser som har sparats i arkivet. Någon eller några människor har redan gjort ett urval 

kring vilken information som de ansåg borde dokumenteras och sparas, och det är den 

informationen som jag kan använda mig av. Undersökningen syftar inte till att berätta 

sinnesslöanstaltens sanna historia, utan genom ett urval av texter synliggöra hur livet på 

anstalten kunde te sig och vilka normer som var rådande under denna tid samt hur dessa 

yttrade sig.  

Svensson (2005:150) skriver att alla minnen som avviker från normen inte är mörka 

minnen. Författaren berättar exempelvis om fängelsefångar som upplevde trygghet bakom 

fängelsernas dörrar, och fängelserna kunde i många fall upplevas som fångarnas enda hem. 

Trots att sinnesslöanstalter kan innehålla många mörka berättelser är det viktigt att komma 

ihåg att det även kan finnas ljusa minnen från dessa anstalter. Kanske fanns det exempelvis 

vänskapsrelationer mellan de intagna, men om detta inte finns dokumenterat är det endast 

något som går att spekulera i.  

En studie med god validitet ger en korrekt bild av det fenomen som studeras. Därför bör 

forskaren alltid noga överväga de val som görs, och hur dessa val påverkar resultatet. 

Forskaren kan gå tillbaka till materialet och ompröva det för att exempelvis se om det finns 

andra teman än de som forskaren först fick syn på (Öhlander 2011:291). En av fördelarna med 

att arbeta med arkivmaterial är att det finns möjlighet att gå tillbaka till samma dokument flera 

gånger. Jag har därför kunnat återvända till dokumenten för att se på dem med nya ögon.  

De texter som finns i arkiv kan vara skrivna under andra kulturella, sociala och 

historiska omständigheter än de som vi lever i idag. Därför är det svårt att läsa texterna utan 

att tolkningen påverkas av de synsätt och värderingar som finns idag (Eivergård 2003:20). 

Om en forskare lär sig mer om den sociala kontext som materialet skapades i ökar 

förförståelsen för materialet, och även möjligheterna för att studien får en god validitet 

(Bergström & Boréus 2012:42). För att öka min förståelse för den samhälleliga kontexten som 

materialet skapades i och på så sätt öka validiteten på studien, valde jag att läsa vetenskapliga 

texter som synliggör de dåvarande samhällsnormerna.  

Att skriva om andra människors svåra berättelser kräver ett etiskt förhållningssätt. För 

att skydda de personer som medverkar i studien har jag valt att ge fingerade namn till alla 

medverkande. Information om personernas ålder är också ändrad. I de artikelrubriker i 

källförteckningen där namn förekommer har namnet ändrats till det fingerade namn som 

förekommer i studien. I de artikelrubriker där utredningens ansvariga läkares namn nämns, 

har jag valt att byta ut namnet till "utredningens ansvariga läkare". I några artikelrubriker 
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nämns även vilken ort som en av de intagna kommer ifrån. Jag har valt att ersätta detta 

ortnamn med bokstaven "x".  

Till en början tänkte jag även till viss del anonymisera sinnesslöanstalten. Att helt 

anonymisera den är dock omöjligt eftersom arkivmaterialet är hämtat från Landstingsarkivet i 

Värmland. Det blir därmed tydligt att anstalten har varit belägen i Värmland. När jag 

bearbetade materialet förstod jag dock att utredningen som genomfördes på anstalten ledde till 

att den överordnade diskursen började ifrågasättas. Flera anstalter skulle genomgå liknande 

utredningar som den på Ullebergs sinnesslöanstalt, och den dåvarande inrikesministern 

tillsatte en utredningsgrupp som skulle arbeta med frågor kring sinnesslöanstalterna. Målet 

med utredningen var att genomföra en lagändring år 1952 (Värmlands Folkblad 1951a, 

Värmlands Folkblad 1951b). För att kunna diskutera anstalten som ett möjligt kulturarv 

behövde jag låta anstaltens namn träda fram och visa dels vilka berättelser som kan kopplas 

till anstalten, dels vad anstaltens byggnader innehåller idag.  

De intagna på denna sorts anstalter har sällan fått komma till tals (Eivergård 2005:29). 

Därför kändes det angeläget att använda det brev som skrevs av en av anstaltens intagna, och 

därigenom låta hans tankar komma fram i studien. Enligt historiken Peter Aronsson (2004:73) 

berättar vi olika saker på olika sätt beroende på vem vi tror ska läsa det som vi skriver. En text 

som inte förväntas visas offentligt kan innehålla andra berättelser än de som medvetet skrivs 

för att visas för andra. Det brev som skrevs av en intagen på Ullebergs sinnesslöanstalt och 

som används i studien var adresserat till utredningens ansvariga läkare. Den intagne deltog 

även vid förhör som kom att användas i styrelsens utredning. Personen var då medveten om i 

vilket sammanhang brevet och uttalandena skulle komma att användas. Vad personen troligen 

inte var medveten om var att brevet skulle kunna komma att utgöra ett källmaterial för en 

etnologisk undersökning. Även om brevet är en bilaga till ett styrelseprotokoll som innefattas 

av offentlighetsprincipen bör jag som forskare ha detta i åtanke när brevet analyseras och 

används i undersökningen.  

Anstaltens föreståndarinna blev föremål för mycket kritik under utredningen av 

anstalten. Därför har även hon en utsatt position i de berättelser som framkommer i studien. 

Hennes namn förekom i de tidningsartiklar som publicerades under denna tid, vilket gjorde att 

hon redan då var i en utsatt position. Två andra personer som jag bedömer som extra utsatta i 

studien är en pojke och en flicka vars föräldrar och syskon vid upprepade tillfällen försökte få 

hem dem från anstalten. Med undantag från den intagna som skrev brevet framkommer det i 

studien mer information om syskonparet än om andra intagna.  
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De fyra ovannämnda personerna är enligt Sveriges dödbok avlidna. De var också ogifta 

och fick enligt bouppteckningarna inga barn. Det innebär att varken de eller eventuella barn 

riskeras att skadas av den information som offentliggörs.  

Tidigare forskning 

 

Jag har i denna studie inspirerats av etnologen Birgitta Svenssons (1993) avhandling Bortom 

all ära och redlighet: tattarnas spel med rättvisan, i vilken författaren gör en makt och 

motståndsanalys. Författaren visar hur staten utövade makt mot de människor som 

klassificerades som tattare, samt hur de som sågs som tattare under första hälften av 1900-

talet gjorde motstånd mot den institutionella makt som utövades mot dem. I likhet med 

Svensson (1993) undersöker jag hur samhällets underordnade utövade motstånd mot den 

institutionella makt som utövades mot dem. Jag utgår i likhet med Svensson (1993) från 

Foucaults maktanalys, där makten antas utvecklas nedifrån och upp.  

Etnologer har tidigare undersökt liknande anstalter som undersöks i denna studie. 

Mikael Eivergård (2003) visar att anstalternas personal ville forma de intagnas beteenden, och 

att personalen utövade makt mot de intagna genom att exempelvis bestämma när de intagna 

skulle sova, arbeta och vila. Författaren hävdar dock att anstalternas intagna kunde utöva 

motstånd mot den makt som utövades av personalen. Etnologen Lars-Eric Jönsson (1998) 

undersöker bland annat hur rummen på sinnessjukhus begränsade patienternas rörelser, samt 

hur terapimetoderna riktades mot patienternas kroppar. Eivergårds (2003) och Jönssons 

(1998) studier skiljer sig från denna studie på så sätt att de båda till största del utgår från 

dokument som har författats av anstalternas personal, som patientjournaler och årsberättelser. 

Författarna använder även medicinska och psykiatriska texter som publicerats i exempelvis 

vetenskapliga medicinska böcker och tidskrifter. I den här studien hörs fler röster än 

anstaltens anställda och personal inom sjukvården, som exempelvis föräldrar och journalister. 

Även en av anstaltens intagna får komma till tals.  

Både Eivergård (2003) och Jönsson (1998) utgår till största delen från sinnessjukhus i 

sina studier, medan denna studie behandlar en sinnesslöanstalt. Sociologen Jutta Ahlbeck-

Rehn (2006:142f) skriver i sin avhandling Diagnostisering och disciplinering: medicinsk 

diskurs och kvinnligt vansinne på Själö hospital 1889-1944, att sinnesslöhet baserades på 

intelligensnivå medan en sinnessjuk ansågs ha en själslig avvikelse snarare än en intellektuell 

avvikelse. Något annat som skiljer den här studien från Eivergårds (2003) och Jönssons 

(1998) studier är att jag fokuserar på en tid då anstalternas verksamheter började ifrågasättas. 
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Båda författarna ger i sina studier en längre historisk överblick över anstalternas historia 

eftersom de båda har valt att undersöka åren 1850-1970. Studien har dock många likheter med 

både Eivergårds (2003) och Jönssons (1998) avhandlingar, varför jag ser dem som 

användbara för denna studie. Författarna synliggör hur samhällets normer såg ut och hur dessa 

påverkade de människor som ansågs vara avvikande. Författarna analyserar även de valda 

materialen med begrepp som makt och motstånd.  

Andra forskare har tidigare undersökt hur svåra minnen skulle kunna ses som kulturarv, 

och vilka fördelar och svårigheter det finns med att bevara dessa minnen. Eivergård 

(2005:36ff) diskuterar om sinnessjukhus skulle kunna ses som kulturarv, och vad det i sådana 

fall skulle kunna tillföra i samhället. Enligt författaren kan sinnessjukhus visa på centrala 

normer och synsätt för det moderna samhället. Jönsson (2005:106ff) resonerar kring om 

berättelser från psykiatrivården skulle kunna ses som kulturarv, och vad detta eventuella 

kulturarv skulle kunna tillföra dagens samhälle. Författaren hävdar att vi med hjälp av det 

förflutna kan visa att samhället förändras. Etnologen Georg Drakos (2005:57ff) diskuterar om 

leprasjukas historia kan tilldelas kulturarvsstatus, och vilken problematik som kan finnas med 

att utnämna svåra minnen till kulturarv. De människor som har svåra minnen kanske inte vill 

se sig som representanter för ett kulturarv som lyfter upp deras svåra berättelser. 

Kulturgeografen Anna Storm (2014a:1, 2014b:118ff) hävdar att det finns postindustriella 

landskapsärr i samhället som kan påminna oss om sorg och smärta, men också om 

motståndskraft och mod. Författaren undersöker bland annat hur ett kärnkraftverk kan ses som 

ett ärr i samhället. Etnologen Eva Silvén (2000:237ff) synliggör vad svåra kulturarv kan bestå 

av. Författaren visar också att vad som inkluderas i begreppet kulturarv förändras över tid. 

Jönsson och Svensson (2005:10ff) skriver om problematiska kulturarv och diskuterar vilka det 

är som tillåts att representeras i kulturarven, och vilka människors berättelser som väljs bort. 

Författarna hävdar att det är viktigt att människor kan relatera till det som visas på museer om 

kulturarven ska fungera som stöd åt människors identifikationsprocesser. Samtliga av dessa 

texter är användbara för den här studien eftersom jag avslutningsvis diskuterar om Ullebergs 

sinnesslöanstalt skulle kunna ses som ett potentiellt svårt kulturarv, och vad det i sådana fall 

kan finnas för fördelar och svårigheter med att eventuellt ge anstalten kulturarvsstatus.  

I boken På anstalt: Andra minnen av det moderna (2012) ger Eivergård tillsammans 

med etnologen Maria Vallström och antikvarien Veronica Olofsson, en historisk överblick 

över olika anstalter och vilka verksamheter som pågick där. Författarna argumenterar även för 

hur anstalterna kan ses som en del av det moderna samhället. Jag har använt denna bok för att 

sätta in anstalten i en tidslig kontext. Statsvetaren Johan Nordensvard (2013) skriver om hur 
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regeringen under första hälften av 1900-talet började se människor som ekonomiska resurser, 

och hur människor med "dåliga gener" ansågs kosta samhället pengar. Därför gav regeringen 

tillstånd att sterilisera dessa människor. Historiken Maija Runcis (1998) skriver om hur 

sinnesslöhet sågs som ett samhällsproblem, och hur detta kan ses som en del av rashygienen. I 

den här studien används Nordensvards (2013) och Runcis (1998) artiklar för att synliggöra 

normer som fanns under den tid som står i fokus för denna studie, samt för att sätta in 

händelserna vid Ullebergs sinnesslöanstalt i ett vidare samhälleligt perspektiv.  

Journalisten Agneta Wågman (1994) har i boken Utvecklingsstörd då och nu skrivit om 

omsorgs- och särskoleverksamhet i Värmlands län under 100 år. I boken ingår ett kapitel om 

Ullebergs sinnesslöanstalt. Författaren har bland annat använt sig av arkivmaterial och 

intervjuat personal som tidigare har arbetat vid anstalten. Jag använde en del av informationen 

för att tillföra ytterligare perspektiv från anstalten genom att synliggöra utsagor från personal 

som inte framkom i arkivmaterialet, samt för att ge en övergripande bild av hur anstaltens 

verksamhet var uppbyggd.  

Disposition  

Uppsatsen består av sex kapitel. I Det moderna samhället sätts anstalten in i en historisk 

kontext. I Kroppslig maktutövning i form av steriliseringar undersöks hur anstalten önskade 

att begränsa de intagnas möjligheter till reproduktion, samt hur beteckningen sinnesslö till 

viss del baserades på familjeband och fattigdom. I Motståndsutövningar i olika former 

undersöks olika former av motståndsutövande som förekom innanför och utanför anstaltens 

väggar. I En diskursförändring blir synlig synliggörs hur den överordnade diskursen 

ifrågasattes och förändrades, samt hur detta påverkade anstaltens intagna. I kapitlet Ullebergs 

sinnesslöanstalt - Ett kulturarv? diskuterar jag anstalten som ett potentiellt kulturarv, och 

vilka fördelar och svårigheter det kan finnas med att eventuellt tilldela anstaltens berättelser 

kulturarvsstatus. Studien avslutas sedan med en diskussion där jag sammanfattar resultatet.    
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2. Det moderna samhället  

I detta kapitel kommer jag att ge en överblick över det samhälle i vilket sinnesslöanstaltens 

verksamhet pågick. Under denna tid var tankar kring "rashygien" centralt, där människors 

beteenden och sjukdomar ansågs föras vidare genom arv och miljö (Runcis 1998:551f). Enligt 

Nordensvard (2013:174-182) började staten under första hälften av 1900-talet att se 

människor som ekonomiska resurser. Det ansågs finnas "bra gener" och "dåliga gener". 

Människor som ansågs ha "bra gener" troddes ha egenskaper som exempelvis snabb 

förståelse, att vara lugn, samt att ha förståelse för teknik. Något som menades tillhöra de 

"dåliga generna" var istället alkoholism, psykiska sjukdomar, dålig social förmåga, samt dålig 

moral. Dessa egenskaper och sjukdomar ansågs kunna överföras via gener, och det var också 

sådant som bedömdes innebära en kostnad för samhället. Det var framför allt människor som 

tillhörde de lägre samhällsskikten som troddes bära på dessa "dåliga gener". Regeringens 

uppgift ansågs vara att förhindra att dessa gener fördes vidare. Genom att se till att barn med 

"dåliga gener" aldrig föddes ansåg regeringen att samhället sparade pengar, eftersom dessa 

människor då inte behövde få statliga bidrag. För att kunna begränsa reproduktionen bland de 

som ansågs ha "dåliga gener" stadgades det lagar kring sterilisering. Mellan åren 1935 och 

1975 genomfördes 63 000 steriliseringar. Ungefär hälften av dem antas ha skett utan 

medgivande från den person som steriliseringen utfördes på (Nordensvard 2013:174).  

En annan metod att hantera de människor som ansågs bära på "dåliga gener" var att 

placera dem på anstalter (Nordensvard 2013:182). Åren mellan 1850-1960 kallas för 

"anstaltens epok". Under dessa år fanns det en stark tro på att anstalterna kunde lösa både 

sociala och medicinska problem (Eivergård, Olofsson & Vallström 2012:22). Sinnesslöhet 

ansågs vara ett hot mot samhällets moraliska normer (Runcis 1998:550). Anstalterna 

synliggör därmed "...ett koncentrat av det moderna samhällets värderingar" eftersom de visar 

vad som ansågs vara normalt och onormalt, friskt och sjukt, samt rätt och fel (Eivergård, 

Olofsson & Vallström 2012:17). 

De människor som placerades på sinnesslöanstalter delades in i två kategorier: bildbara 

sinnesslöa och obildbara sinnesslöa. De som ansågs vara "bildbara sinnesslöa" var människor 

som sågs som avvikande och svårskötta, men som ansågs ha viss utvecklingspotential 

(Jönsson 1998:67). På Ullebergs sinnesslöanstalt fick de barn som ansågs vara "bildbara" bo i 

anstaltens skolhem. Eftersom de ansågs ha utvecklingspotential fick de delta i anstaltens 

skola. De barn och vuxna som ansågs vara "obildbara" placerades istället i vårdhemmet. De 

vuxna som ansågs vara "bildbara" placerades i anstaltens arbetshem som bland annat bestod 
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av lantbruk och trädgårdsarbete (Wågman 1994:27). Många människor kom till skolhemmet 

som barn och flyttades sedan över till arbetshemmet när de blev vuxna. Anstalten hade även 

familjevård, dit intagna kunde få flytta. De bodde då hos en familj istället för i anstaltens 

byggnader (A1 B:4).  

Att vara sinnesslö sågs som ett socialt och moraliskt handikapp, vilket exempelvis 

troddes kunna leda till prostitution och kriminalitet. För att få tillåtelse att skrivas ut från 

anstalten kunde det ofta vara ett krav att genomgå sterilisering. Under mitten av 1900-talet 

började anstalterna dock kritiseras (Eivergård, Olofsson & Vallström 2012:22, 58, 68). 

Systemet att avskilja och spärra in människor på anstalter började ifrågasättas, och det är runt 

denna tid som den här studien tar sin utgångspunkt.  
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3. Kroppslig maktutövning i form av steriliseringar 

I detta kapitel redogör jag för hur anstalten önskade att begränsa de intagnas möjlighet till 

reproduktion, och hur beteckningen sinnesslö till viss del baserades på familjeband och 

fattigdom. Gruppen som utförde den interna utredningen på anstalten ansåg att det var 

beklagligt att ordet sinnesslö ännu användes om anstaltens intagna (F1 A:2). Detta eftersom 

"Ordet sinnesslö har en olycklig benägenhet att utöva ett så starkt inflytande på vårt 

ställningstagande, att vi icke sällan bli benägna att bagatellisera exempelvis hörselfel och 

sådana missbildningar, som kunna bidraga till psykisk verksamhet på en lägre nivå". Ett 

exempel på hur anstalten enligt utredarna bagatelliserade ett hörselfel utgjorde Alfred Lind 

(F1 A:1). Utredningen visade att Alfred var normalbegåvad, men att han var döv. Anstaltens 

anställda hävdade att han visade symptom på asocialitet och de stämplade honom som 

psykopat. Alfred blev därför steriliserad. Enligt utredningen fick Alfred inte hjälp med sin 

dövhet i tid. Han hade heller aldrig fått lära sig att handskas med pengar, och därför skulle han 

få det svårt att leva ett liv utanför anstalten. Utredningen hävdade att Alfred borde ha flyttats 

till dövstumsvården flera år tidigare. Strax efter att detta uppmärksammades av utredarna 

flyttade Alfred hem till sin familj och började på en dövstumsskola.  

Linnea Ivarsson ankom till anstalten vid 13 års ålder. Utredningens ansvariga läkare 

skrev ett dokument angående henne där han sammanfattade hennes journalanteckningar, samt 

gav sin egen syn på Linnea (A1 B:4). Linnea hade tidigare gått i hjälpklass och hade där 

uppnått några av de högre betygen. En läkare som utfärdade ett läkarintyg för Linnea vid 

intagningen på anstalten skrev att hennes mamma var "tattare". Anstaltens föreståndarinna 

hävdade att "en broder är sinnesslö, en syster efterbliven, modern efterbliven. 

Morföräldrarna, en moster och en kusin efterblivna.". Föreståndarinnan hävdade också att 

Linnea led av "medfödd efterblivenhet". Det väsentligaste motivet att klassificera Linnea som 

sinnesslö ansågs vara de resultat som hon uppnådde i ett intelligenstest. Linnea slutförde 

anstaltens skola och fick mycket goda resultat. I journalen beskrevs hon som trevlig och 

ambitiös. Linnea genomförde även en kökskurs och sysselsattes med sömnad och städning. År 

1948 när Linnea var 16 år utfärdades ett steriliseringsintyg eftersom en läkare ansåg att 

"Linnea på avkomma kan överföra sinnesslöhet". Denna sterilisering genomfördes dock 

aldrig.   

Både Alfred och Linnea utgör exempel på människor som samhället ansåg ha "dåliga 

gener". Alfred var döv, men anstaltens personal tolkade honom istället som asocial och 
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psykopat. Asocialitet var ett exempel på ett beteende som inte ansågs önskvärt i samhället, 

och som hävdades kunna överföras via gener (Nordensvard 2013:181). För att Alfred inte 

skulle reproducera sig, och därmed riskera att föra vidare sina "dåliga gener" steriliserades 

han. Detta visar att det ansågs vara acceptabelt att bestämma över vissa människors kroppar 

och deras möjlighet till fortplantning. Även Linnea skulle ha genomgått en sterilisering 

eftersom hennes "sinnesslöhet" ansågs kunna överföras via generna. Denna sterilisering blev 

dock aldrig genomförd, men uttalandet visar tydligt att "sinnesslöhet" ansågs kunna spridas 

via reproduktion och att detta inte önskades av de överordnade i samhället. När Linnea intogs 

på anstalten skrev anstaltens föreståndarinna bland annat att Linneas bror var sinnesslö och att 

hennes syster och mamma var efterblivna, liksom hennes morföräldrar och moster. Detta kan 

tolkas som att läkaren ville visa att "sinnesslöhet" och "efterblivenhet" fanns i generna i 

Linneas släkt, och att det därför var naturligt att Linnea också var så kallad sinnesslö.  

Två andra personer vars familj betraktades ha "dåliga gener" var syskonen Iris och 

Bertil Svensson. Utredningens ansvariga läkare skrev två dokument adresserade till anstaltens 

styrelse, varav ett behandlade Bertil och ett behandlade Iris (A1 B:4). I dessa dokument 

sammanfattades Iris och Bertils journaler, och även läkarens egna tankar om dem båda. Enligt 

dokumentet som behandlar Iris kom hon till anstalten vid 8 års ålder. Föräldrarna hade då 

uppgett att de inte hade märkt att Iris var avvikande på något sätt jämfört med andra barn. Iris 

hade tidigare deltagit i skolundervisning i ett par terminer men kunde enligt läkaranteckningar 

från intagningen inte läsa, och hennes handstil ansågs vara svårläst. Hon ansågs också svara 

på frågor med "enkla och sammansatta ord". Iris sågs som avvikande, och hennes tillstånd 

betraktades som medfött. En pastor hade vid intagningen fått uttala sig angående Iris: "Född 

före äktenskapet. Både fader och moder klent begåvade. Modern särdeles slö och oduglig i 

arbete". Pastorn menade att Iris var vänlig och att hon inte tycktes vara farlig för sin 

omgivning. Enligt journalanteckningarna hade Iris syskon bett om att få ta över ansvaret för 

henne. Föreståndarinnan ansåg dock att hennes bröder inte var lämpliga för detta ansvar, och 

uppgav exempelvis att den ena brodern var "...undermålig och kan knappast klara sig och 

sitt". Endast Iris syster som var gift ansågs vara lämplig att överta ansvaret. Varför detta sedan 

inte skedde framgår inte i läkarens dokument. Det utfärdades ett förslag om att Iris skulle 

steriliseras, men det framkommer inte om steriliseringen genomfördes eller ej.  

Under 1800-talet ansågs det vara skamligt att föda barn utanför äktenskapet, och den 

ogifta mamman ansågs tillhöra en låg samhällsklass (Frykman 1977:169, 191). Pastorns 

uttalande om att Iris var född utanför äktenskapet tyder på att dessa värderingar var 

närvarande även då Iris skrevs in på anstalten. Pastorn benämnde även Iris föräldrar som 
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"klent begåvade", och Iris bror beskrevs som "undermålig" av föreståndarinnan. Det var ofta 

människor i lägre samhällsklasser som ansågs bära på "dåliga gener" och därför var de också 

en potentiell fara för samhället (Nordensvard 2013:182). De som klassificerades som 

sinnesslöa ansågs ofta bryta mot samhällets moraliska normer (Runcis 1998:548). Enligt 

pastorn var Iris dock vänlig och troligen ofarlig för sin omgivning, men hon ansågs ändå 

behöva vistas på sinnesslöanstalt. Detta tyder på att Iris ansågs ha en förhöjd risk att bryta mot 

de moraliska normerna i samhället, och därför ansågs det lämpligt att hon uppfostrades på 

anstalt.   

Tio år efter att Iris hade intagits på anstalten blev även hennes bror Bertil intagen. I 

dokumentet som behandlar Bertil framkommer att han intogs på anstalten vid 10 års ålder. I 

det läkarintyg som då utfärdades stod det att det inte fanns någon "...anmärkning mot föräldrar 

beträffande deras intellektuella begåvning eller sedliga liv" (A1 B:4). Det fanns dock 

anteckningar om att Bertils pappa drack mycket alkohol under den tid då Bertil föddes. Trots 

att Iris och Bertil hade samma föräldrar benämndes de mycket olika i syskonens journaler. 

Medan föräldrarna beskrevs som "klent begåvade" i Iris journal ansågs det i Bertils journal inte 

finnas något att anmärka på vad gällde deras intelligens. Det poängterades dock att syskonens 

pappa hade druckit mycket alkohol under en period. Alkoholism var något som inte sågs som 

önskvärt, och det troddes också kunna föras vidare via gener (Nordensvard 2013:181). Bertil 

klassificerades som sinnesslö med motiveringen att han hade problem med minnet, var 

oföretagsam och att hans sinnesstämning var ostabil. Eftersom pappans alkoholvanor nämndes 

i journalen kan det dock tolkas som att intagningen även baserades på en rädsla att Bertil hade 

ärvt dessa "dåliga gener" från sin pappa.   

Bertil kunde vid intagningen inte läsa och skriva och tycktes reagera långsamt. Han 

började i anstaltens skola, och lärarinnan uppgav att han "...var den duktigaste i småklasserna 

men sackade så småningom efter i en del". Lärarinnan uppgav även att han "uttrycker sig 

ganska bra i skrift och har alltid sammanhängande meningar. Har nog aldrig visat humör. Är 

omtyckt av kamraterna". Bertil beskrevs av lärarinnan som flitig, intresserad och uppmärksam 

i skolan, men ansågs vara svag när det gällde förståndsfrågor. Han ansågs också ha bristande 

koncentration. Bertil gick i skolan under ett par år, "...med mycket dåligt resultat". Enligt 

socialutredningen som gjordes vid intagningen hade Bertil inte någon lust att gå till skolan, 

utan ville istället helst stanna hemma. När Bertil var 21 år steriliserades han. Att Bertil ansågs 

ha bristande koncentration och ha en svaghet när det kom till förståndsfrågor tyder på att Bertil 

ansågs sakna "bra egenskaper", som exempelvis snabb förståelse (jfr Nordensvard 2013:181). 
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Istället ansågs han bära på "dåliga gener" som exempelvis kunde kopplas till stor 

alkoholkonsumtion. Det ansågs därmed nödvändigt att hindra Bertil från att reproducera sig.  

När tidningar började uppmärksamma utredningen av Ullebergs sinnesslöanstalt fick en 

intagen vid namn Nils Lindskog särskilt stort fokus (Värmlands Folkblad 1951c). Nils 

vistades 26 år på anstalten och ankom till anstalten som liten tillsammans med sina två bröder. 

Detta efter att familjens grannar hade begärt att något behövde göras med familjens barn 

eftersom de ansågs vara bråkiga. Fattigvårdsstyrelsen bestämde att barnen skulle genomgå 

varsin läkarundersökning, och Nils och hans två bröder blev därefter skickade till Ullebergs 

sinnesslöanstalt. Läkaren som undersökte Nils hävdade dock redan då att han inte var 

sinnesslö. Enligt flera artiklar skickades Nils ändå till anstalten för att hemmet ansågs vara 

fattigt (Karlstads Tidningen 1951a, Karlstads Tidningen 1951b, Värmlands Folkblad 1951c). 

Detta dementerades i en artikel av en representant från fattigvårdsstyrelsen som var 

närvarande vid läkarundersökningen. Även denna representant hävdade dock att läkaren hade 

ansett att det  "inte var något större fel" med Nils, men att läkaren ändå ansåg att han borde 

följa med till anstalten (Nya Wermlands-Tidningen 1951a). Syskonens mamma grät när 

barnen reste iväg till anstalten, och under den tid som barnen vistades där fick de inte göra 

några hembesök. Barnens pappa försökte vid ett tillfälle få hem Nils och hans syskon genom 

att skicka ett brev till anstalten (Karlstads Tidningen 1951c, Värmlands Folkblad 1951c). 

Ärendet gick vidare till fattigvårdsstyrelsen, vilka tog sju år på sig att svara på pappans 

förfrågan om utskrivning (Karlstads Tidningen 1951c, Värmlands Folkblad 1951c). Svaret 

skickades då till anstaltens föreståndarinna. Fattigvårdsstyrelsen hävdade att syskonens hem 

inte var bra för barnen, och att de därför inte ville ansvara för en eventuell utskrivning. De 

påpekade dock att det inte fanns någon lag som gjorde att de kunde förbjuda syskonen från att 

skrivas ut till hemmet, men att utskrivningen då fick ske på pappans egna ansvar. När 

föreståndarinnan mottog svaret från fattigvårdsstyrelsen diskuterade hon ärendet med en 

läkare på anstalten och svarade sedan pappan med ett brev. I brevet skrev hon att både hon 

och läkaren ansåg att syskonen inte borde utskrivas utan att först genomgå en sterilisering. De 

betvivlade också att syskonen skulle kunna sköta sig själva i hemmet. Föreståndarinnan skrev 

även att de troligen inte heller skulle kunna arbeta, och därmed skulle de få svårt att 

"...bidraga till sitt uppehälle, varför jag ur flera synpunkter anser det rådligast att de inte 

utskrives från anstalten". När Nils pappa senare avled fick Nils inte tillåtelse att resa hem för 

att delta vid begravningen (Karlstads Tidningen 1951c).  

Anledningen till att Nils och hans syskon skickades till läkaren var för att familjens 

grannar ansåg att barnen var bråkiga. Att det var fattigvårdsstyrelsen som fick till uppgift att ta 
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hand om grannarnas klagomål tyder på att Nils familj tillhörde en lägre samhällsklass. 

Eftersom det var den lägre samhällsklassen som oftast ansågs vara bärare av de "dåliga 

generna" kan det tolkas som att Nils förmodades vara bärare av sådana, och därför behövde 

placeras på anstalt. Att placera människor som ansågs ha "dåliga gener" på anstalter var ett sätt 

att förebygga samhällskostnader som människor med dessa "dåliga gener" troddes föra med sig 

(Nordensvard 2013:182).  

Jag har i detta kapitel redogjort för flera exempel på intagna vars familjebakgrund kan ha 

spelat en roll vid intagningen på anstalten. Att det fanns "dåliga gener" sågs som kunskap av 

samhällets överordnade, och det var oftast samhällets lägre klasser som ansågs bära på dessa 

(Nordensvard 2013:180ff). Den som producerar kunskap utövar makt (Foucault 2003:33). 

Utformandet av denna "kunskap" kan därför ses som en maktutövning. En konsekvens av detta 

maktutövande var att de intagna som framkommer i detta kapitel ansågs höra hemma på 

sinnesslöanstalt. De människor som ansågs bära på "dåliga gener" sågs också som en potentiell 

fara för samhället (Nordensvard 2013:182f). Både Alfred och Bertil steriliserades under sin tid 

på anstalten, och det fanns förslag på att även Iris och Linnea skulle steriliseras. Vid en 

eventuell utskrivning ansåg anstaltens föreståndarinna att Nils och hans syskon behövde 

steriliseras. För att få tillåtelse att skrivas ut från denna slags anstalter var det vanligt att 

anstalten krävde att den intagna först skulle låta sterilisera sig (Eivergård, Olofsson & 

Vallström 2012:68). De som förmodades ha "dåliga gener" var de som potentiellt ansågs ha 

störst risk att behöva få ekonomiskt stöd i form av bidrag. Ur en ekonomisk synpunkt ansågs 

det vara billigare om människor som behövde leva på statliga bidrag inte föddes alls. Därför 

ville regeringen försöka förhindra att det föddes fler människor med oönskade egenskaper och 

sjukdomar (Nordensvard 2013:182). Detta kan vara en förklaring till varför det ansågs 

nödvändigt att sterilisera Alfred och Bertil, och varför det även utfärdades förslag till 

sterilisering av både Iris, Linnea och Nils.  
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4. Motståndsutövningar i olika former 

Fysiskt motstånd 

 

Även om de intagna på anstalten var underordnade anstaltens personal kunde de utöva 

motstånd mot den makt som utövades mot dem. I det här kapitlet redogör jag för några av 

dessa motståndsutövningar.  

I ett dokument som behandlar Bertil Svensson framkommer det att han efter tio år på 

anstalten flyttades till så kallad "kontrollerad familjevård", vilket kom att bli hans fosterhem 

(A1 B:4). Bara några månader efter att han hade kommit till fosterhemmet rymde han dock 

därifrån. Till anstalten uppgav han inget särskilt motiv till detta utan sa att han "kände sig trött 

och så", men till sina anhöriga skrev han ett brev där han uttryckte ett missnöje med den lön 

som han fick för det arbete som han utförde i fosterhemmet. I dokumentet som behandlar 

Bertil framkommer det att Bertil hade varit våldsam mot några av familjemedlemmarna i 

fosterhemmet, och att han sedan vistades på anstalten för att lugna ned sig. Han återvände efter 

detta inte till fosterhemmet, utan började arbeta på en ny arbetsplats och flyttade in hos en av 

sina bröder. En ansvarig på Bertils nya arbetsplats intygade att "Han sköter sitt arbete på ett 

noggrant och plikttroget sätt. Han har genom sitt uppförande gjort sig omtyckt av både 

arbetskamrater och arbetsbefäl". Små motståndsformer kan så småningom få stor betydelse 

(Svensson 1993:55). Bertils rymning resulterade i att han inte behövde återvända till 

fosterhemmet och kunde genom rymningen förändra sin livssituation. Efter att 

utredningsgruppen hade undersökt Bertil ansågs han inte längre klassificeras som sinnesslö, 

men i samråd mellan läkare och syskon enades det om att han på grund av sin "barnslighet och 

naivitet" behövde ha en förmyndare.  

Olle Karlsson ansågs av utredningen vara obildbar sinnesslö ur undervisningssynpunkt, 

det vill säga att han inte ansågs kunna tillägna sig skolkunskaper (F1 A:1). Detta hade 

anstaltsledningen kommit fram till redan två år innan utredningen gjordes. Olle hade då fått 

sysselsätta sig med vävning, men detta intresserade honom inte särskilt mycket och han 

spenderade istället en del tid med att springa runt i vävsalen. Olle själv uppgav att han 

vantrivdes på anstalten och föräldrarna hade försökt att få hem Olle när de förstod att han inte 

längre gick kvar i anstaltens skola. Föreståndarinnan hade dock sagt att Olle skulle gå kvar på 

anstalten i mellan sju och åtta år. Det ansågs inte finnas några familjesociala skäl som gjorde 
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att Olle inte kunde bo hemma hos sina föräldrar, men trots detta hölls han kvar på anstalten 

vilket utredarna riktade kritik mot.  

En anställd som arbetade på Ullebergs sinnesslöanstalt under 1950-talet berättade att det 

inte fanns någon terapeutisk vård på anstalten, utan att vården för de så kallade "obildbara" 

barnen till största del bestod av att övervaka de intagna. Många av de intagna var oroliga, 

vilket enligt den anställde kunde bero på att de inte sysselsattes tillräckligt mycket. För att 

råda bot på oroligheten hos de intagna hände det att de anställda satte bindtröjor på dem, 

vilket begränsade deras rörlighet (Wågman 1994:29ff). Att Olle sprang runt i vävsalen kan 

tolkas som ett fysiskt motstånd, där han med hjälp av sin kropp gjorde motstånd mot den makt 

som utövades på anstalten. Fysiskt tvång användes för att begränsa och kontrollera de 

intagnas rörelsemöjligheter (Jönsson 1998:185ff). Övervakningssalar kan ses som ett uttryck 

för att hindra och begränsa den intagne (Eivergård 2003:13). Om Olle upplevde att hans 

fysiska rörelsemöjligheter begränsades på anstalten kan han ha gjort motstånd mot detta 

genom att springa runt i vävsalen, istället för att sitta ned och väva som personalen önskade. 

Enligt en anställd på anstalten kunde oroligheten bland de intagna bero på understimulans. 

Utredningens ansvariga läkare hävdade att de intagna fick ägna sig åt sysselsättningar som de 

inte hade något intresse för (Nya Wermlands-Tidningen 1951b). Att Olle sprang runt i 

vävsalen kan därför också tolkas som ett motstånd mot att han inte fick tillräckligt med 

stimulans på anstalten, eller som ett motstånd mot att han tvingades att genomföra aktiviteter 

som han själv inte hade något intresse av.  

När Nils Lindskog var intagen på anstalten uttalade en av anstaltens tidigare 

föreståndarinnor sig följande om honom:  

 

Han har varit stygg mot de mindre barnen, omöjlig med stenkastning och grym 

mot djuren. Han har emellertid blivit bättre, både lydig och trevlig och jag hör 

aldrig mer några klagomål på honom, men detta är här på anstalten, där 

gossarna är under ständig ledning och tillsyn. Hur det blir om de kommer ut i 

livet och blir fria vågar jag ej svara för (Värmlands Folkblad 1951c).  

 

Föreståndarinnans uttalande tyder på att Nils utövat fysiskt våld. Efter en tid på anstalten 

uppfattades han dock ha "blivit bättre". Det fysiska våldet kan tolkas som motståndshandlingar 

mot att ha hamnat på anstalten. Att Nils efter en tid inte utförde fysiskt våld på samma sätt som 

innan behöver dock inte betyda att han accepterade att han tvingades att vistas på anstalten. 

Anpassningen till anstaltens normer kan också tolkas som en medveten strategi för att kunna få 
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förmåner, som exempelvis en mindre reglerad tillvaro. Detta kunde underlätta vardagen för 

den intagna (Eivergård 2003:70).  

Astrid Swärd togs in på anstalten vid 9 års ålder. I ett dokument där utredningens 

ansvariga läkare sammanfattar hennes journal samt ger sina egna tankar kring Astrid, 

framkommer det att det främsta motivet till att hon ansågs vara sinnesslö var att hon "gått i 

skola under 3 år utan att kunna tillgodogöra sig undervisningen i nämnvärd grad" (A1 B:4). 

Vid intagningen uppfattades Astrid uppträda ordentligt och artigt. Hon ansågs också se snäll 

och belåten ut. Astrids lärarinna uppgav följande angående Astrid: 

 

Under vårterminen varit klassens mest intresserade elev. Den enda som kunde 

redogöra för vad klassen hunnit med i de olika ämnena. Utmärkta arbetsböcker. 

Skriver vid uppsatsskrivning 3-4 sidor på en lektion. Minnet är gott. /.../ Är 

ordblind. Skriver därför dåligt. I räkning händer det ofta att hon vänder på 

siffrorna. Hon sätter upp talen rätt men svaren blir fel (A1 B:4). 

 

Enligt denna lärarinna höll Astrid gärna ett avstånd från de andra barnen när de promenerade 

utomhus. Detta eftersom hon inte ville att andra skulle kunna se att hon tillhörde de intagna på 

anstalten. Denna handling kan tolkas som ett motstånd mot att vara en del av anstaltens 

intagna. I dokumentet som behandlar Astrid framkommer det att hennes tidigare lärarinnor 

hade ett stort misstroende mot henne. En lärarinna hävdade exempelvis att hon "bara pratar 

för att visa sig och hålla sig framme, var framfusig, opålitlig, ljög, snokade i andras 

tillhörigheter o.s.v.". Att lärarinnorna hade varit misstänksamma mot henne var Astrid själv 

medveten om. Den kvinna som vid tiden för utredningen var Astrids lärarinna hävdade dock 

att "De sidor jag har sett hos Astrid är enbart positiva. Visst har hon haft luckor i sitt vetande 

men som människa har jag inte kunnat ha en bättre elev".  

Gemensamt för både Nils, Bertil, Olle och Astrid är att deras fysiska handlingar kan 

tolkas som motstånd. En människa behöver inte acceptera den rådande sociala ordningen även 

om personen tvingas leva i den. Att göra motstånd i vardagen kan ses som ett sorts kulturellt 

försvarsmedel, i en kamp om moralisk självaktning (Svensson 1993:54). Det fysiska 

motståndet kan tolkas som "vardagsmotstånd". När Nils kom till anstalten var han enligt en 

föreståndarinna elak mot de yngre intagna, kastade sten och var "grym mot djuren". När Bertil 

hamnade hos en fosterfamilj var han våldsam och rymde från hemmet. Till sina anhöriga 

uttryckte han att han var missnöjd med den lön som han fick för arbetet som han utförde i 

fosterhemmet. Efter rymningen återkom han inte till familjen. Astrid valde att hålla ett 
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avstånd till de andra intagna under promenader. Olle förväntades att väva, men istället sprang 

han runt i vävsalen. Samtliga av dessa handlingar kan ses som ett uttryck för missnöje, där de 

intagna med hjälp av fysiska handlingar gjorde motstånd mot den makt som utövades mot 

dem. 

Verbalt motstånd  

 

Det förekom inte endast fysiskt motstånd på anstalten, utan även verbala 

motståndshandlingar. Astrid Swärd var en av dem som inte endast utförde fysiskt motstånd 

mot att vara en av anstaltens intagna. Hon uttryckte även verbalt att hon upplevde att hon inte 

hörde hemma på anstalten. Vid en psykiatrisk undersökning år 1951 ansågs Astrid utan 

tvekan kunna klassificeras som "hjälpklassmässig" istället för sinnesslö, vilket betyder att hon 

bedömdes vara kapabel att gå i en hjälpklass i en skola utanför anstaltens väggar (A1 B:4). 

Hon ansågs ha goda skolkunskaper och hon hade enligt utredarna även god kunskap om olika 

företeelser i samhället. Utredningsgruppen hävdade också att hon hade en god förmåga att 

kunna uttrycka sig verbalt. Enligt utredningsgruppen insåg Astrid själv att hon inte hörde 

hemma på anstalten. Hon önskade att lämna anstalten, men hon hävdade att hon i sådana fall 

behövde stöd och hjälp för att kunna klara sig vid en utskrivning. Utredningens ansvariga 

läkare rekommenderade att Astrid skulle få lämna anstalten: "Hon bör prövas i ett gott 

fosterhem och även beredas tillfälle till fortsatt pedagogisk behandling av en förstående 

lärare. Det är självfallet att hon i fortsättningen vaksamt måste följas av 

barnavårdsnämnden. Hon är dels impulsiv och dels ovan vid ett liv i frihet".  

En annan intagen som utövade verbalt motstånd, och som efter utredningen inte ansågs 

kunna klassificeras som sinnesslö var Lars Svensson. Enligt utredningspapper klassificerades 

han som "hjälpklassmässig" istället för sinnesslö (F1 A:1). Några år tidigare hade en lärarinna 

på anstalten gett ett uttalande om Lars. Pedagoger i utredningsgruppen tolkade detta uttalande 

som att han redan då hade varit hjälpklassmässig. Trots detta var han år 1950 fortfarande 

intagen på anstalten. En läkarundersökning av Lars visade att han hade problem med både 

lungorna och hjärtat, vilket utredningsgruppen misstänkte gjorde honom trött, sur och 

lättretlig (F1 A:1). Anstaltsledningen hade uppfattat honom som lat, men utredningen visade 

att det troligen var hans sjukdomsproblem som hade påverkat hans humör. Av 

utredningspappren framgår det att Lars upplevde en skamkänsla över att vara en av anstaltens 

intagna. Vid ett intelligenstest frågade Lars om han skulle behöva vistas ytterligare åtta år på 
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anstalten om han uppgav fel svar. Lars ord kan tolkas som att han ansåg att anstalten genom 

maktutövande kunde bestämma hans framtid. Orden tyder på att han hade lärt sig att det var 

upp till anstaltens personal och läkare att bestämma om han skulle behöva stanna kvar på 

anstalten eller inte. När värderingar och normer överskrids eller hotas att överskridas 

synliggörs det vilka normer som den disciplinära makten önskar att kontrollera (Svensson 

1993:54). Genom Lars uttalande synliggörs anstaltens strävan i att kontrollera sinnesslöa, och 

deras maktutövande att behålla människor på anstalten mot deras vilja.  

År 1951 genomfördes ett intelligenstest av Linnea Ivarsson (A1 B:4). Resultatet av den 

blev att Linnea inte visade några tecken på "intellektuell undermålighet". När utredarna 

frågade varför hon hade vistats på Ulleberg svarade hon att hon antagligen hade setts som 

sinnesslö. "Men det har jag aldrig varit", hade Linnea sagt. "Jag har kanske varit efterbliven 

men det är jag inte längre". På frågan om varför hon inte hade försökt att få lämna anstalten 

svarade hon att hon hade tänkt på detta många gånger, "...men att hon visste att icke någon 

stod på hennes sida". Hon och en vän hade flera gånger pratat om att det inte fanns någon 

som "...ville hjälpa oss till vår rätt". Pedagogassistenten som genomförde intelligenstestet 

meddelade att  "...Linnea var en synnerligen rik, välnyanserad, varm och hjärtlig 

personlighet, som mycket gladde sig över möjligheten att nu bliva självständig och fri". 

Utredningens ansvariga läkare rekommenderade att anstaltens styrelse omedelbart "förklarar 

henne som icke sinnesslö och lämnar henne tillstånd att lämna Ulleberg och dess 

förmyndarskap". Att Linnea inte ansåg sig höra hemma på anstalten kan tolkas som ett verbalt 

motstånd mot att ha behöva vistats där mot sin vilja. Styrkeförhållandet mellan den intagna 

och anstalten var ojämnt, där anstalten var överordnad. De intagna var dock inte passiva offer 

utan hade möjlighet att göra motstånd mot den makt som utövades mot dem (Eivergård 

2003:17). Anstaltens maktutövande var dock starkare än de intagnas motstånd, och kanske 

var det därför som Linnea upplevde att det var lönlöst att försöka lämna anstalten eftersom 

hon inte trodde att det var någon som höll med henne om att hon inte hörde hemma där.  

Även Nils Lindskog blev efter utredningen utskriven från anstalten eftersom han inte 

ansågs vara sinnesslö (Karlstads Tidningen 1951a). Därefter trädde han fram i tidningar och 

intervjuades av bland annat av Värmlands Folkblad (1951d). Där uttryckte han att han ansåg 

sig ha rätt till skadestånd för sina år på anstalten: "Dessa 26 år i ofrihet har givetvis helt 

ändrat min levnadsbana, och en gottgörelse anser jag att samhället på ett eller annat sätt är 

skyldig att ge mig".  

Inom en diskurs finns det "...alltid angivet vissa positioner som subjekten kan inta" 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:48). Vi har olika möjligheter att uttrycka oss beroende på 
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vilken position som vi innehar. Vilka positioner som vi har möjlighet att inta beror bland annat 

på vår klasstillhörighet (Winther Jørgensen & Phillips 2000:48f, 63). Det var inte lätt för de 

intagna att få sina röster hörda på anstalten och bli tagna på allvar. Detta utgör Iris Svensson ett 

exempel på. Iris uppgav att hon hade smärtor i ryggen, men inget fel kunde hittas enligt 

föreståndarinnan (A1 B:4). I och med utredningen genomfördes dock en kroppsundersökning 

av Iris som visade att hennes ryggrad var sned, samt att hon hade en "felställning i fötterna". 

En person som är underordnad har svårare att utöva makt än en av samhällets överordnade. En 

läkare är exempelvis överordnad en patient. Påstår läkaren att patienten är frisk och patienten 

inte håller med om detta, ses patienten som en hypokondriker (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:48f, 63). Trots att Iris berättade att hon hade ont i ryggen togs inte hennes problem på 

allvar. Föreståndarinnan var klassmässigt högre positionerad än Iris, och när hon hävdade att 

det inte fanns något fel med Iris rygg kan Iris underlägsna position ha gjort det svårt för henne 

att fortsätta hävda det motsatta. Den som producerar kunskap utövar makt (Foucault 2003:33). 

Föreståndarinnan producerade en kunskap som var svår för Iris att ifrågasätta, och 

föreståndarinnan utövade därmed makt mot Iris.  

Lars Svensson uttryckte en skam över att vara en av anstaltens intagna, medan Astrid 

sade att hon inte hörde hemma på anstalten. Linnea Ivarsson hävdade att hon aldrig hade varit 

sinnesslö. I ett uttalande sade hon dock att hon tidigare kanske hade varit efterbliven, men att 

hon inte ansåg sig vara det längre. Det är tydligt att Linnea inte ansåg sig höra hemma på 

anstalten och hon berättade att hon många gånger hade tänkt på att försöka lämna anstalten, 

men att hon inte visste att någon stod på hennes sida. Därför trodde hon inte heller att det 

fanns någon som kunde hjälpa henne med detta. Att inte inkludera sig själv i anstaltens 

intagna kan tolkas som ett "vardagsmotstånd" mot att ha blivit placerad på sinnesslöanstalten. 

En inskrivning på anstalten innebar en klassificering som en av samhällets avvikande, vilket 

Lars, Astrid och Linnea kanske inte upplevde sig vara.  

De intagna på denna sorts anstalter kunde inte bestämma vilka de skulle umgås med, 

och inte heller själva bestämma när de skulle sova, arbeta eller vila. "Anstalterna lade istället 

beslag på individen, konfiskerade hennes kropp, handlingar och erfarenheter" (Eivergård 

2003:11). De intagna ansågs behöva formas till att följa vissa önskvärda beteenden (Eivergård 

2003:183). Människor som placerades på anstalter fick på många sätt leva sina liv under 

former som någon annan hade bestämt åt dem, vilket visar att anstalterna utövade makt mot 

de intagna. De intagna på Ullebergs sinnesslöanstalt gjorde i exemplen ovan motstånd mot 

anstaltens maktutövande. Anstaltens maktutövande var dock starkare än de intagnas motstånd, 

och kanske var det därför som Linnea upplevde att det var lönlöst att försöka lämna anstalten, 
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eftersom hon inte trodde att det var någon som höll med henne om att hon inte hörde hemma 

där. Kanske var det också därför Lars kände en skam över att vara intagen, för att han 

upplevde att han själv inte kunde bestämma över sitt eget liv.  

Det är när värderingar och normer överskrids eller är på väg att överskridas, som det 

synliggörs vilka normer som den disciplinära makten vill kontrollera (Svensson 1993:54). De 

intagnas "vardagsmotstånd" synliggör hur anstaltens överordnade kontrollerade de intagnas 

liv. Trots att flera av dem hävdade att de inte hörde hemma på anstalten menade personalen 

att det var nödvändigt för dessa människor att vistas på anstalt. Den överordnade normen gav 

dem rätt att bestämma över dessa människors liv.   

Skriftligt motstånd  

 

Här nedan redogör jag för skriftliga motstånd som utövades av en intagen, en bekant till en 

intagen, föräldrar till intagna, samt av några ur anstaltens personal.  

Sommaren 1951 skrev Iris och Bertil Svenssons föräldrar ett brev till en av anstaltens 

magistrar (F1 A:1). I detta brev framkommer det att magistern hade gjort ett hembesök hos 

familjen, och att föräldrarna då hade lovat att skriva ett brev för att vidareutveckla sådant som 

hade kommit på tal vid besöket. Föräldrarna hävdade att de vid ett flertal tillfällen hade hört 

av sig till anstaltens föreståndarinna för att be om att få Iris och Bertil utskrivna från anstalten. 

Även en av deras bröder hade skrivit brev med samma ärende. Enligt föräldrarna fick de alltid 

ett bestämt nej från föreståndarinnan, vilken också svarade att hon inte kunde avgöra ett 

sådant beslut på egen hand. Vart föräldrarna istället skulle kunna vända sig för att få deras 

barn utskrivna uppgav hon dock inte. Till slut gav föräldrarna upp hoppet om att få hem 

barnen och slutade därför att höra av sig till anstalten angående detta. Inte förrän vintern 1950 

när de läste ett flertal artiklar där utredningsresultaten redovisades, fick de åter upp hoppet om 

att kunna få hem barnen. De skickade då in en begäran till anstaltens styrelse om att Iris och 

Bertil skulle utskrivas från anstalten.  

Jag har i kapitel tre visat hur Iris och Bertils föräldrar kan ha setts som klassmässigt 

underordnade. Trots att syskonens föräldrar och ena bror ville att Iris och Bertil skulle flytta 

hem, hade föreståndarinnan bestämt sagt nej till detta. Inom en diskurs finns det alltid vissa 

positioner som människor kan inta. Vilka handlingsutrymmen vi har begränsas exempelvis av 

vilken klass vi anses tillhöra. En klassmässigt överordnad person kan tillåtas att uttala sig om 

sådant som en klassmässigt underordnad person inte tillåts att uttala sig om (Winther 
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Jørgensen & Phillips 2000:48f). Den överordnade personen har därmed lättare att utöva makt 

än den underordnade. Föreståndarinnan hade en överordnad position jämfört med föräldrarna, 

vilket gjorde att hon lättare kunde utöva makt genom att hävda att Iris och Bertil inte kunde 

flytta hem. Föräldrarna gav under en period upp hoppet om att få hem barnen. Deras 

underordnade position kan ha gjort att de upplevde svårigheter med att hävda sin vilja om att 

få barnen hemflyttade.  

En av de intagna som efter utredningen inte längre ansågs kunna klassificeras som 

sinnesslö var Arvid Lindström (A1 B:4). Redan vid 2 års ålder klassificerades han som 

sinnesslö, och vid 8 års ålder ankom han till sinnesslöanstalten. När utredningen ägde rum var 

Arvid i övre 20-årsåldern och hade därmed spenderat strax intill 20 år på anstalten. Under 

utredningen kom en händelse på tal, där Arvid och anstaltens trädgårdsmästare hade hamnat i 

bråk (Styrelseprotokoll 1951). Det rådde delade meningar om vad som egentligen hade hänt 

under denna dag, och därför bestämde sig styrelsen för att förhöra några av de personer som 

hade bevittnat händelsen. Arvid, trädgårdsmästaren, slöjdläraren, föreståndarinnan samt en 

översköterska fick återge sina versioner om vad som hade hänt (Styrelseprotokoll 1951, A1 

B:4). Förutom detta förhör skrev Arvid även ett tio sidor långt brev till utredningens ansvariga 

läkare där han bland annat redogjorde för hur han uppfattade händelsen, samt delgav sina 

tankar om hur han såg på anstalten och dess förmyndarskap (A1 B:4). Även anstaltens 

trädgårdsmästare, slöjdlärare och en bekant till Arvid skrev varsitt brev för att redogöra för 

sina personliga uppfattningar om Arvid (A1 B:4).  

I brevet poängterade Arvid att sinnesslöanstalten var stor, och att det därför var omöjligt 

för föreståndarinnan att kunna övervaka allt som skedde på anstalten. Han beskrev 

föreståndarinnan som en övervakare av anstaltens elever. Enligt Arvid hade föreståndarinnan 

dock sällan kontakt med eleverna på anstalten. Han hävdade att hon inte kände eleverna, och 

att eleverna i sin tur inte heller kände föreståndarinnan mer än att de visste vem hon var. Enligt 

Arvid var föreståndarinnan inte närvarande i de intagnas vardag. "Hon känner icke elevernas 

önskan och behov som arbetsledarna och systrarna. De sistnämnda är med dem dag och natt. 

De ser dem, hör dem, i alla situationer". Arvid hävdade att eleverna inte hade rätt att berätta 

vad de tänkte och kände, eller vad de ansåg var rätt eller fel. Föreståndarinnan var enligt Arvid 

skrämmande för många av eleverna. "Hon tycks dem så stor, så väldig, att rösten stockar sig i 

deras hals". Enligt Arvid skapade föreståndarinnan sig en bild av eleverna efter att ha hört 

olika uttalanden från andra anställda på anstalten. "Men det väsentliga, det som verkligen är 

utslagsgivande för elevens hela framtid det försvinner i en vrå där ingen kan hitta det. Det 

måste bli en skev framställning". Arvid skrev att föreståndarinnan vid ett flertal tillfällen hade 
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benämnt honom som obalanserad, våldsam och hetsig. Han skrev också att första gången som 

han hade hört detta uttalande från henne var han nära att falla i skratt, trots att han ansåg att det 

var allvarliga anklagelser. Detta eftersom han hävdade att han och föreståndarinnan endast 

hade träffats små stunder vid få tillfällen, och Arvid ifrågasatte hur föreståndarinnan kunde 

göra en djupgående analys av honom baserat på dessa tillfällen.  

Arvid skriver till viss del om anstaltens intagna som om han själv inte inkluderades i dem 

genom att använda ordet "dem" istället för "vi". Men i exemplet ovan verkar han inkludera sig 

själv eftersom han sedan hänvisar till en rapport som enligt honom innehåller felaktig 

information om honom. Det är svårt att veta om Arvids brev innehåller direkta citat från 

rapporten, eller om han skrev sin tolkning av vad som där gick att läsa. Jag har inte hittat denna 

rapport och har därmed inte heller tagit del av innehållet. I redogörelsen för vad som står i 

rapporten hävdade Arvid att rapporten innehöll meningar som: "Han är en obalanserad, 

världsfrämmande natur, en drömmare som gärna diktar ihop historier och blir våldsam.", 

samt "Han terroriserar sina kamrater och sin omgivning. Han är icke herre över sig själv och 

sina handlingar, drar ofta kniv o.s.v.". Han skrev också att det stod att han hade ett "mycket 

häftigt lynne" och att han inte hade en aning om hur samhället är uppbyggt. I samma stycke 

skrev Arvid även om sterilisering. Han hävdade att det i dokumentet stod att han trodde att 

sterilisering endast var en skam för den person som den utföres på, och att han inte hade en 

aning om att det var ett i "...samhällets strävan att reglera eller begränsa sinnesslöheten och 

skapa harmoniska människor till en harmonisk värld". Om detta är rapportens ord eller Arvids 

tankar är svårt att uttala sig om. Antingen kan det vara författaren av Arvids rapport som 

hävdade att Arvid inte förstod att sterilisering var ett sätt att skapa en harmonisk värld, eller så 

kan orden ses som Arvids uppfattning av hur anstalten såg på sterilisering. I det sistnämnda 

fallet skulle det kunna tolkas som att Arvid kritiserar sterilisering av anstaltens intagna.  

Enligt Arvid började den incident som styrelsen utredde med att han råkade tappa en 

isbit, medan trädgårdsmästaren hävdade att Arvid medvetet sparkade ned isbiten. 

Trädgårdsmästaren berättade att han och Arvid började att bråka, och att det ledde till 

slagsmål. Enligt Arvid ansåg trädgårdsmästaren att Arvid hade varit slarvig, och Arvid som 

hävdade att det hela var en olyckshändelse menade att det kändes orättvist. Han sade då något 

till trädgårdsmästaren som gjorde att trädgårdsmästaren blev arg. Enligt Arvid försökte 

trädgårdsmästaren sedan att slå till honom med en iskrok, men trädgårdsmästaren misslyckades 

med detta och istället halkade han och föll. När trädgårdsmästaren sedan kom på fötter igen var 

han enligt Arvid mycket arg, och Arvid ansåg därför att han inte hade något alternativ än att 

försvara sig. Även trädgårdsmästaren berättade att han ramlade och att han och Arvid därefter 
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började att slåss. Enligt trädgårdsmästaren slet Arvid sig sedan lös och sprang in till staden. 

Arvid uppgav dock en annan version av vad som hände sedan. Enligt honom gav sig ytterligare 

två män in i slagsmålet. Arvid trycktes ned i snön och fick sedan en snöskyffel slagen mot 

huvudet. Sedan släpade männen iväg Arvid, men under denna promenad hävdade Arvid att han 

kvicknade till och lyckades slita sig från männens grepp. Sedan tog han bussen in till staden 

och uppehöll sig där i flera timmar. På natten tog han sista bussen tillbaka ut till anstalten. När 

Arvid återvände till anstalten möttes han av flera arbetsledare. De slet av Arvids kläder och 

bröt hans armar bakåt. "Med armarna vridna långt bak på ryggen, med naken överkropp och 

barfota, fick jag vandra mitt i natten i 22 grader köld och djup snö", skriver Arvid. Efter det 

slängdes han in i ett rum som användes som isoleringscell. Därefter sparkade en av 

arbetsledarna honom i bröstet. Vistelsen i cellen blev enligt Arvid en vecka, och enligt honom 

stod föreståndarinnan i hallen när han sattes in i cellen. Trädgårdsmästaren nämnde inte något 

om att han och flera andra arbetsledare skulle ha väntat på Arvid och släpat honom genom 

snön, men han berättade vid ett förhör att han och två andra personer placerade Arvid i en cell 

eftersom föreståndarinnan hade gett order om detta. Även en översköterska hävdade att Arvid 

överfölls efter att han hade återvänt till anstalten. Han fördes enligt henne sedan till en cell. 

Översköterskan benämnde Arvid som "vänligt sinnad". Anstaltens slöjdlärare hävdade att 

Arvid bedömdes felaktigt och att bråket som orsakades av isbiten som föll ned inte var Arvids 

fel. Även slöjdläraren menade att Arvid överfölls när han hade återvänt till anstalten på 

kvällen. Han uppgav att Arvid fördes till en cell efter bråket och att han fick vistas där i sju 

dagar, och han benämnde personalen som var våldsam mot Arvid som "inkompetent". 

Slöjdläraren hävdade också att trädgårdsmästaren var mycket arg under den tid som Arvid 

hade flytt från anstalten och att han då "glömde alla både mänskliga och kristliga lagar".  

Anstaltens föreståndarinna hade dock en annan bild av det som hade hänt. Under ett 

styrelsemöte uppgav hon att hon befann sig i staden under den dag som bråket mellan Arvid 

och trädgårdsmästaren utspelade sig. När hon återvände till anstalten satt Arvid redan i cellen. 

Hon hävdade därför att hon inte kunde ha gett order om att placera Arvid i cellen så som 

trädgårdsmästaren påstod. Enligt föreståndarinnan drog Arvid vid detta tillfälle kniv, och hon 

hävdade att cellvistelsen varade i två dagar. Hon menade också att Arvid utgjorde ett 

"osäkerhetsmoment" på anstalten. Översköterskan hävdade däremot att hon med säkerhet 

visste att Arvid satt i cellen i mer än två dagar, och hon såg inte att Arvid använde någon kniv. 

Slöjdläraren uppgav att Arvid aldrig gick med kniv i fickan. Arvid skrev i sitt brev till 

utredningens ansvariga läkare att han hade förstått att någon anklagade honom för att ha använt 

en kniv. Han skrev att han såg allvarligt på dessa anklagelser och att "det är en lögn tagen 
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direkt ur luften". Han menade att anklagelsen var en ful förolämpning som han inte hade gjort 

sig förtjänt av.  

Genom att låsa in Arvid i cellen begränsades hans rörelsemöjligheter. Enligt Jönsson 

(1998:271) kunde de intagna som ansågs vara stökiga isoleras på anstalterna. Eivergård 

(2003:13) hävdar att användandet av isoleringsrum kan ses som en strävan att begränsa och 

hindra den intagna. Även Jönsson (1998:185ff) beskriver hur fysiskt tvång användes för att 

begränsa och kontrollera de intagnas rörelsemöjligheter. Genom personalens fysiska handlande 

begränsades Arvids rörelsemöjligheter, vilket i sin tur kan tolkas som ett maktutövande.  

Anstaltens slöjdlärare ifrågasatte om Ullebergs sinnesslöanstalt hade varit rätt plats för 

Arvid de senaste 5-6 åren. "Hans vaga och primitiva miljö här har absolut genom åren 

inverkat mera till skada än till nytta för honom. /.../ Lyckligast vore nog för honom om han 

kunde få bo hos någon privatperson, där han finge lite tillsyn och hjälp som alla ungdomar 

behöva". Arvid hade under många år arbetat i anstaltens trädgård och hade därmed haft 

trädgårdsmästaren som arbetsledare. Utredningens ansvariga läkare önskade därför att 

trädgårdsmästaren i ett brev skulle återge sin privata uppfattning av Arvid. I detta brev gav 

trädgårdsmästaren Arvid mycket beröm. Arvid beskrevs som pigg och vaken och ansågs ha en 

fallenhet för trädgårdsarbete, där han var både snabb och skicklig. Ibland kunde han dock 

enligt trädgårdsmästaren vara både slarvig och slö, men han blev mycket sällan arg. Arvid 

beskrevs som väldigt snäll, hjälpsam och generös gentemot sina kamrater. Han ansågs också 

vara vetgirig. "Är det något han ej riktigt fattar, måste han absolut ha klarhet i det". 

Trädgårdsmästaren hävdade också att Arvid gärna ville ha någon att ty sig till som han kunde 

få råd och hjälp av när han behövde det. Arvid saknade dock enligt trädgårdsmästaren ett sinne 

för ekonomi, och därför hade han svårt att föreställa sig att Arvid skulle kunna stå på egna ben 

utanför anstalten.  

Utredningens ansvariga läkare bad även en bekant till Arvid med signatur M.O. Olsson 

om ett utlåtande kring Arvid. Arvid hade arbetat i familjens trädgård, och den ansvariga 

läkaren och M.O. Olsson hade tidigare talat med varandra på telefon kring Arvid. M.O. Olsson 

ville dock bestyrka telefonsamtalet genom att skicka ett brev till läkaren, och berättade där att 

Arvid sedan många år tillbaka hade varit familjens vän och att de hoppades att han alltid skulle 

att vara det.  

 

Han har under hela tiden vi känt honom hjälpt oss med vår trädgård, ett arbete 

som han har skött på ett utmärkt sätt. När det gäller hans uppträdande kan vi säga, 

att han aldrig under hela den tid vi känt honom, visat några tecken på ondska eller 
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häftighet, vare sig i ord eller gärning. Han är en god och klok pojke, som 

omständigheterna gjort mycket illa. En sak är vi för vår del övertygade om, att 

hade Arvid haft ett riktigt hem hade han aldrig kommit på anstalt utan fått 

utveckla sig som andra normala pojkar (A1 B:4).  

 

Arvid skrev i sitt brev att föreståndarinnan hade riktat kritik mot de miljöer som hon 

antog att Arvid hade mött vid sina besök utanför anstalten. Enligt Arvid hävdade 

föreståndarinnan att dessa miljöer och människor var skadliga, och att föreståndarinnan 

kanske menade att de människor som fanns på anstalten var de rätta människorna att spendera 

sin tid tillsammans med. Arvid hävdade dock att livet innanför anstaltens väggar hade stannat 

upp och att detta bland annat kunde höras på språket. Enligt honom fanns det uttryck som var 

moderna för trettio år sedan men som användes bland de unga intagna på anstalten. "Vad som 

behövs, det är att de får insupa den stora och verkliga världen, leva med i svängen och se och 

höra med sina egna sinnen, det är bättre än att sitta tusen år i ett kloster med näsan i travar 

av böcker". Han avslutade sedan brevet med att skriva "Med vänlig hälsning för denna chans, 

Arvid Lindström". 

Utredningens ansvariga läkare bestämde att Arvid skulle skrivas ut från anstalten (A1 

B:4). Dock skulle han förses med förmyndare och övervakare. Detta eftersom han hade levt på 

anstalten under så pass många år att han kanske skulle komma att behöva hjälp att anpassa sig 

till ett liv utanför anstaltens väggar. Den ansvariga läkaren skrev även ett brev till styrelsen där 

han bad dem att ta reda på vilka bestraffningar som tillämpades på anstalten (A1 B:4). Han bad 

också styrelsen om att utforma regler som skulle leda till att sådana bestraffningar som Arvid 

fått ta del av inte skulle upprepas.  

Arvids brev lästes av utredningens ansvariga läkare och läkaren tog brevet på allvar, 

eftersom han bad styrelsen att undersöka vilka bestraffningar som brukade tillämpas på 

anstalten. Han bad även styrelsen att se till att en liknande händelse som Arvid hade varit med 

om inte skulle upprepas igen. Arvids motstånd ledde därmed till att anstaltens bestraffningar 

ifrågasattes. Arvid var klassmässigt underordnad styrelsen och utredningens ansvariga läkare, 

men Arvids motståndshandling fick genomslag hos läkaren. Läkaren kunde sedan med sin 

höga position be styrelsen om att se över reglerna kring bestraffning. Genom att Arvid 

utövade motstånd utövade han också makt. I enlighet med Foucaults tankar visar detta att 

makt inte endast kan utövas av samhällets överordnade, utan även av de underordnade 

(Foucault 2002:104). Små motståndsformer kan därmed få stor betydelse (Svensson 1993:55). 



32 
 

Arvids och de anställdas uttalanden ger ett tydligt exempel på hur makt och motstånd 

kan utövas i ett växelspel och från olika håll (jfr Foucault 2002:104). Föreståndarinnan 

hävdade att hon inte hade vistats på anstalten under den tid då Arvid placerades i cellen. 

Trädgårdsmästaren hävdade däremot att det var föreståndarinnan som hade utfärdat order om 

att Arvid skulle låsas in, och Arvid hävdade att föreståndarinnan stod i hallen vid inlåsningen. 

Om trädgårdsmästaren visste att föreståndarinnan hade frånsagt sig ansvaret för inlåsningen 

kan hans uttalande tolkas som ett motstånd. Visste han däremot inte om detta uttalande kan 

orden istället tolkas som ett maktutövande, eftersom han med detta uttalande påstod att han 

endast följde föreståndarinnans order om att sätta in Arvid i cellen. Därmed lade han delvis 

över ansvaret på någon annan än sig själv.  

I brevet som Arvid skrev riktade han kritik mot föreståndarinnan. Enligt honom hade 

föreståndarinnan benämnt honom som våldsam och obalanserad, och Arvid ifrågasatte hur 

föreståndarinnan kunde göra den bedömningen eftersom de endast hade träffats vid ett fåtal 

tillfällen. Arvid utövade därmed motstånd mot den klassificering som han ansåg att 

föreståndarinnan hade gjort angående honom. När Arvid skrev att eleverna var rädda för 

föreståndarinnan skrev han inte om han själv kände en rädsla inför henne. Han benämnde 

eleverna som dem och inte vi. Detta kan ses som ett sätt att distansera sig från anstaltens 

intagna. Kanske ville Arvid inte inkludera sig själv i den intagna gruppen för att han själv inte 

ansåg sig höra hemma där. Att inte inkludera sig själv i anstaltens intagna kan tolkas som ett 

motstånd mot att ha blivit intagen där.  

Enligt föreståndarinnan drog Arvid kniv under den dag som bråket ägde rum, och hon 

hävdade också att han utgjorde ett "osäkerhetsmoment" på anstalten. M.O. Olsson vars 

trädgård Arvid hade arbetat i, hävdade däremot att Arvid aldrig hade visat några tecken på 

"ondska eller häftighet". Han menade istället att anstaltsvistelsen hade begränsat Arvids 

utveckling. Även slöjdläraren hävdade att anstaltens miljö hade gjort mer skada än nytta för 

Arvid. M.O. Olsson, trädgårdsmästaren och översköterskan gjorde även uttalanden om Arvid 

där de bland annat benämnde honom som god, klok, skicklig och vänligt sinnad. Slöjdläraren, 

trädgårdsmästaren och M.O. Olsson motsatte sig därmed den bild som föreståndarinnan gav 

om Arvid. M.O. Olsson och slöjdlärarens ord kan också tolkas som ett motstånd mot att Arvid 

var intagen på anstalten eftersom båda hävdade att han skulle ha ett bättre liv utanför 

anstaltens väggar. En människas handlingsutrymme ser olika ut beroende på vilken klass vi 

tillhör. När en klassmässigt överordnad person gör ett uttalande väger det tyngre än ett 

uttalande från en underordnad (Winther Jørgensen & Phillips 2000:48f). Både 

föreståndarinnan, M.O. Olsson, trädgårdsmästaren och slöjdläraren var överordnade Arvid 
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och deras uttalanden kan därför sägas ha större auktoritet än Arvids. Föreståndarinnans 

påstående att Arvid hade burit en kniv kunde därför ha vägt tyngre än när Arvid påstod att 

detta var en lögn. Utredningens ansvariga läkare fick dock påståenden från fyra andra 

personer som motsade sig föreståndarinnans bild av Arvid. Både slöjdläraren, 

trädgårdsmästaren, översköterskan och M.O. Olsson kan därför sägas ha utövat motstånd som 

verkade till Arvids fördel.  
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5. En diskursförändring blir synlig  

I detta kapitel redogör jag för hur den överordnade diskursen förändrades. Utredningen på 

anstalten fick stort genomslag i tidningar och de innehöll rubriker som "Värmländsk 

pionjärundersökning: 'Sinnesslöa' barn felplacerade på anstalt. Hör hemma i hjälp- eller 

externatklass" (Karlstads Tidningen 1950), "Normala barn sätts in på sinnesslöanstalter" 

(Aftontidningen 1950) och "Cirka 7.000 sinnesslöa icke undersökta, brist på medel" 

(Värmlands Folkblad 1951e). Enligt den sistnämnda artikeln önskade en inspektör för 

sinnesslövården individuella undersökningar av samtliga personer som vid det tillfället var 

intagna på sinnesslöanstalter runt om i Sverige. Inspektören hävdade att detta hade diskuterats 

sedan flera månader tillbaka, men inte genomförts på grund av bristande ekonomiska medel. 

Enligt flera artiklar var undersökningen på Ullebergs sinnesslöanstalt den första i sitt slag, och 

det var inte bara lokala tidningar som Värmlands Folkblad, Nya Wermlands-Tidningen och 

Karlstads Tidningen som rapporterade om denna, utan även Aftontidningen och Dagens 

Nyheter skrev artiklar angående utredningen. En journalist i Dagens Nyheter ansåg att 

rutinerna för beslutanderätt angående utskrivningar från sinnesslöanstalter behövde förändras 

(Dagens Nyheter 1951a). Enligt journalisten hade anstalternas styrelser inte en sådan makt 

eftersom deras arbetsuppgifter endast var kopplade till ekonomi och administration. 

Journalisten skrev att "...alltför stor makt och beslutanderätt ligger med andra ord enligt lag 

och förordning i händerna på sinnesslöanstalternas föreståndare. De tillsammans med läkare 

har ensamma att bestämma om utskrivning." Skribenten fortsatte sedan:  

 

Om en föreståndarinna då, som fallet varit på Ulleberg, har mer sinne för 

anstaltshygien och pli än för patienternas inre mognadsprocesser och därtill är 

av den läggningen att hon vill bestämma allting själv, så kan resultatet bli 

skrämmande siffror som tidigare nämnts. Det ligger rent av i 

föreståndarinnans makt att försvåra en utredning av den här arten. Vid mitt 

besök på Ulleberg var föreståndarinnan dess värre sängliggande, vilket att 

döma av personalens uppsyner kom litet plötsligt. Hon har begärt 

tjänstledighet från 1 april. Den läkare som stått i ansvar för situationen kan 

inte bryskt lastas; det hör till bilden av svensk sinnesslövård att läkarens 

arbetsförhållanden varit ytterst otillfredsställande, varom mera i en följande 

artikel (Dagens Nyheter 1951a). 
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De siffror som journalisten skriver om syftar på de många intagna som efter att ha genomgått 

en undersökning av utredarna inte längre ansågs höra hemma på anstalten. Därmed ansågs de 

vara felplacerade eller felaktigt kvarhållna. Av detta citat kan utläsas att journalisten hävdade 

att föreståndarinnan på Ullebergs sinnesslöanstalt hade en skuld i att de intagna var 

felplacerade. Enligt journalisten kunde det tolkas som att föreståndarinnans sjukskrivning 

kom plötsligt, och detta tyder på att journalisten hade misstankar om att föreståndarinnan i 

själva verket inte var sjuk. Någon annan som uppmärksammade att föreståndarinnan sökt 

tjänstledigt var en journalist i Värmlands Folkblad. Journalisten berättade att föreståndarinnan 

hade ansökt om en längre tjänstledighet eftersom hon planerade en utrikesresa, och att 

styrelsen hade utsett en folkskollärare som skulle ta över arbetet under denna period 

(Värmlands Folkblad 1951f). "Man tar nog inte fel om man gissar att förändringen på 

föreståndarposten hänger samman med den diskussion som förts kring de bekanta 

undersökningarna av klientelet vid Ulleberg", skrev journalisten.  

En person som fick stort fokus i tidningarna var utredningens ansvarige läkare. Han 

hävdade att det inte går att fastställa att ett barn är sinnesslött eftersom deras hjärnor 

fortfarande växer. "Man kan inte räkna med att ett barn som är förklarat sinnesslött ska förbli 

det för hela livet. Tillståndet är akut i de allra flesta fall och med åren mognar den sjuke till 

en fullt normal och samhällsnyttig människa" (Dagens Nyheter 1951b). Enligt läkaren var det 

mycket viktigt att undersöka de intagna med jämna mellanrum för att se om någon förändring 

hade skett. Läkaren menade också att det fanns andra viktiga faktorer att ta ställning till än 

intelligenstest vid en bedömning om en person var sinnesslö eller inte. Han ansåg inte att 

skolbetyg eller svårartat beteende skulle ligga till grund för en klassificering som sinnesslö. 

Han menade också att det fanns en möjlighet för att miljön på sinnesslöanstalterna kunde vara 

hämmande för de intagnas personlighetsutveckling (Nya Wermlands-Tidningen 1951b). 

Enligt läkaren var några viktiga faktorer att ta ställning till vid en diagnostisering exempelvis 

ambition, vilja, känslomässig balans, uthållighet och förmåga till etiskt tänkande. 

"Erfarenheten visar att benägenheten att låta intelligensbestämningen dominera vid 

bedömningen kan bidra att utforma olyckliga människoöden" (Karlstads Tidningen 1950). 

Läkaren ville också att ordet sinnesslö skulle sluta användas om de intagna (Dagens Nyheter 

1951c). Han uttryckte även tvivel kring om de sinnesslöa skulle steriliseras eller inte, och om 

de skulle arbeta på exempelvis lantgårdar även om de varken hade lust eller fallenhet för detta 

(Nya Wermlands-Tidningen 1951b). Maktutövande producerar kunskap (Foucault 2003:33). 

Läkaren kunde i sin överordnade position ifrågasätta den överordnade diskursen och 

producera en ny slags kunskap. Det hade tidigare setts som självklart att vissa människor var 
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så kallade sinnesslöa, och att dessa behövde steriliseras. Genom att utöva makt ifrågasatte 

läkaren denna "självklarhet", och en annan kunskap blev synlig.    

Skolöverstyrelsens konsulent för sinnesslövården hävdade att kritiken mot 

sinnesslöundervisningen hade varit mycket överdriven, men meddelade ändå att några förslag 

till förändring fanns:  

 

Undervisningsanstalterna för bildbara sinnesslöa skall döpas om till 'särskolor' 

och deras elever till 'särskoleelever', och man strävar till att i möjligaste mån 

avskaffa anstaltsprägeln - dels genom att skapa smärre skolhem där eleverna 

kan undervisas i nära kontakt med ordinarie folkskolhjälpklasser, dels genom 

skolexternat, där barnen i särskoleklasserna aldrig ens behöver lämna sina egna 

hem (Dagens Nyheter 1951d). 

 

Konsulenten hävdade också att det viktigaste är att "...få rätt syn på de underbegåvade 

barnen, att inse att människovärdet inte ensidigt betingas av intelligensgraden och att 

behandla barnen därefter: framför allt ge dem deras rätt till lugn skoltid och 

omhändertagande i tid". Ullebergs sinnesslöanstalt kom några år senare att heta särskola 

istället för sinnesslöanstalt, i likhet med vad konsulenten för sinnesslövården hade önskat 

(Wågman 1994:44ff). Under 1960-talet försvann också ordet sinnesslö och dess innebörd 

(Runcis 1998:547). 

I februari 1951 rapporterade Dagens Nyheter att en utredning hade påbörjats på 

Stockholms stads vårdhem för obildbara barn, och enligt journalisten kom denna antagligen 

som en följd av det som hade framkommit vid undersökningen vid Ullebergs sinnesslöanstalt 

(Dagens Nyheter 1951e). Sveriges dåvarande inrikesminister utnämnde 

Ullebergsutredningens ansvariga läkare till expert, och signalerade att en landsomfattande 

undersökning av landets så kallade sinnesslöa skulle genomföras (Värmlands Folkblad 

1951b). Läkaren som ansvarade för utredningen vid Ullebergs sinnesslöanstalt förmodades 

kunna bli ledare för denna undersökning. Ordföranden i den statliga tillsyningskommittén 

hävdade att en landsomfattande undersökning av de intagna på samtliga sinnesslöanstalter blir 

"någonting som vi inte kan komma ifrån med bibehållet socialt samvete" efter det som hade 

framkommit efter undersökningen av de intagna på Ullebergs sinnesslöanstalt. "Vi skall 

försöka att föreslå sådana bestämmelser att mänskliga tragedier av det uppseendeväckande 

slag som uppenbarats i Karlstad i fortsättningen om möjligt kan undvikas". Sinnesslövården 

ansågs vara i krisläge, och statsrådet hävdade att aktuella frågor kring sinnesslövården skulle 
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behöva lösas så snabbt som möjligt (Värmlands Folkblad 1951a, Värmlands Folkblad 1951b). 

Några sakkunniga fick i uppdrag av regeringen att utreda sinnesslövården. Gruppen skulle 

arbeta med aktuella frågor som rörde sinnesslöanstalterna och arbetet hoppades kunna leda 

fram till ett nytt lagförslag år 1952, vilket bland annat skulle förhindra att människor mot sin 

vilja togs in på anstalter. 

En diskurs går att förändra genom att människor för en kamp om hur strukturerna i ett 

samhälle ska se ut (Winther Jørgensen & Phillips 2000:35f). Utredningens ansvariga läkare 

ifrågasatte det som tycktes självklart genom att exempelvis uttrycka tvivel om det var 

nödvändigt att sterilisera de så kallade sinnesslöa. Han ville också att begreppet sinnesslö 

skulle försvinna. Flera journalister uppmärksammade utredningen och började i likhet med 

läkaren att ifrågasätta den överordnade diskursen. Detta ledde till att skolöverstyrelsens 

konsulent för sinnesslövården ville ändra namnet både på den undervisning som gavs till 

människor som ansågs ha lägre intelligens, och benämningen på de människor som deltog i 

sådan undervisning. Undervisningen skulle nu heta särskola istället för sinnesslöanstalt och 

eleverna skulle benämnas som särskoleelever. Därmed förändrades de officiella begreppen 

om de människor som ansågs ha en lägre intelligensnivå. Maktutövande producerar kunskap 

(Foucault 2003:33). Utredningens ansvariga läkare hade en överordnad samhällsposition där 

han genom maktutövande kunde ifrågasätta det som verkade självklart. En ny kunskap blev 

synlig. När journalisterna uppmärksammade detta synliggjordes den nya kunskapen för 

allmänheten. Även regeringen uppmärksammade detta och ville stadga ett nytt lagförslag 

baserat på den nya kunskapen. Under 1960-talet slutade människor att använda begreppet 

sinnesslö (Runcis 1998:547). Den överordnade diskursen hade därmed förändrats genom makt 

och motståndshandlingar. Makten är inte bara förtryckande, utan kan också ses som produktiv 

(Foucault 2002:104). Den nya kunskapen blev legitim, och efterhand kom den att tillhöra en 

överordnad diskurs. Diskursförändringen kan ses som ett produktivt resultat av makt och 

motståndsutövande.  

Det är inte självklart för samhällets underordnade att godkänna de etablerade normerna i 

samhället. "Om en historisk situation utvecklas, som stämmer med motståndarnas värdering 

av en social ordning, så har deras motståndskultur gjort dem beredda att stödja den" 

(Svensson 1993:55). Både Nils, Arvid samt Iris och Bertils föräldrar kan sägas ha stöttat 

motståndskulturen genom sina handlingar. Efter att Nils blev utskriven från sinnesslöanstalten 

valde han att träda fram i tidningarna och kräva skadestånd för att felaktigt ha behövt vistas på 

anstalten. För att kunna hävda sin rätt till skadestånd behövde Nils kunna visa att han hade 

varit felaktigt intagen på anstalten. Eftersom Nils var i en underordnad position på både 



38 
 

anstalten och i samhället hade detta varit mycket svårt, om inte omöjligt utan hjälp från en 

överordnad. När utredningens ansvariga läkare hävdade att Nils inte var sinnesslö och 

felaktigt placerad på anstalten öppnades en möjlighet för Nils. Han kunde därmed hävda en 

felaktig intagning och också få gehör från allmänheten. Arvid berättade för utredningens 

ansvariga läkare om sina tankar kring anstalten och om bråket med trädgårdsmästaren som 

resulterade i en inlåsning. Han avslutade brevet med att skriva "Med vänlig hälsning för 

denna chans". Att han öppenhjärtigt berättade om sina tankar och avslutade brevet på detta 

sätt tyder på att han kände förtroende för läkaren, och att han uppskattade möjligheten att få 

göra sin röst hörd. När Iris och Bertils föräldrar läste om utredningsresultaten i tidningarna 

återfick de hoppet om att få hem sina barn, och skickade därför in en begäran till anstaltens 

styrelse om att få barnen utskrivna från anstalten. Både Nils, Arvid och föräldrarna kan ha 

upplevt att deras situationer förändrades från att ha varit i underläge och inte fått gehör för 

sina åsikter, till att märka att fler parter var villiga att lyssna och tro på det som de hade att 

berätta. De kan därmed ha känt sig beredda att stödja motståndskulturen så som Svensson 

(1993:55) skriver om.  

Utredningsgruppen ansåg att flera intagna inte längre kunde klassificeras som 

sinnesslöa, och de intagna skrevs därför ut från anstalten. Deras livssituation förändrades 

därmed drastiskt. Många hade levt större delen av sina liv på anstalten, där de inte hade 

möjlighet att välja vilka människor de skulle umgås med eller vad de skulle äta för mat. 

Berättelserna i den här studien visar också att deras beteenden granskades av anstaltens 

personal. Astrid Swärd benämndes som opålitlig och framfusig av tidigare lärarinnor, Nils 

beskrevs ha varit elak mot de yngre barnen och Alfred ansågs visa tecken på asocialitet. 

Genom att diskursen förändrades, förändrades också de intagnas liv. Många fick flytta ut från 

anstalten och det var inte längre anstaltens överordnade som kontrollerade deras liv. 

Informationen som framkommer i tidningarna tyder även på att de som fortfarande ansågs 

behöva gå i anstaltens skola fick förändrade livsvillkor. De skulle inte längre benämnas som 

"sinnesslöa", och undervisningen skulle döpas om till "särskolor". Enligt skolöverstyrelsens 

konsulent för sinnesslövården strävade de efter att avskaffa "anstaltsprägeln" genom att bland 

annat upprätta så kallade "skolexternat". Där skulle barnen få undervisning på dagtid utan att 

behöva flytta från sina familjer.  
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6. Ullebergs sinnesslöanstalt - Ett kulturarv?  

I detta kapitel kommer jag att föra en diskussion kring vilka fördelar och vilka svårigheter det 

kan finnas med att eventuellt utnämna Ullebergs sinnesslöanstalt till ett kulturarv. Silvén 

(2000:236ff) visar att det finns så kallade svåra kulturarv, och menar att vad som ses som 

svårt beror på den tid och det samhälle som vi lever i. Olika individer kan också ha olika 

åsikter om vad som är svårt. Kriminalitet och psykisk sjukdom är exempel på sådant som kan 

ses som problematiska och svåra kulturarv i dagens samhälle (Jönsson & Svensson 2005:13). 

Jag hävdar därför att berättelserna från Ullebergs sinnesslöanstalt skulle kunna ses som ett 

svårt kulturarv. I likhet med människor som placeras på fängelser eller psykiatriska sjukhus 

sågs människorna på sinnesslöanstalten som avvikande. Berättelserna innehåller även både 

fysiskt och psykiskt lidande, och synliggör även hur vissa människor ansågs vara felaktigt 

placerade på anstalten. Detta gör att berättelserna kan ses som problematiska.  

Det finns en auktoriserad kulturarvsdiskurs i samhället, och inom den är det vissa arv 

som inkluderas och vissa som utesluts (Storm 2014a:11). Vad som ses som kulturarv 

förändras, och vad som inkluderas i de institutionella kulturarven på exempelvis museum 

beror därmed på vilka värden som värdesätts i det samhälle och i den tid som vi lever i. Det 

handlar om tolkningsföreträde, om vem och vad som tillåts att representeras i kulturarven 

(Silvén 2000:240). Silvén (2000:239) skriver att "Museerna blev tidigt instrument för att 

definiera och legitimera ett gott kulturarv, som en del av en god nationell historia". Museer 

har dock de senaste åren börjat inkluderat svåra, problematiska och hemska minnen i 

museernas samlingar (Silvén 2000:240).  

De byggnader som en gång utgjorde sinnesslöanstalten stod länge tomma och 

övergivna. Fönstren var krossade, taket hade rasat in och fasaden hade vittrat sönder, men 

eftersom byggnaderna ansågs ha kulturhistoriska värden fick de inte rivas (Värmlands 

Folkblad 2010). På bloggen Operation Karlstad (2008) finns bilder på hur byggnaderna såg ut 

inuti under denna period, och skribenten ifrågasatte hur dessa hus kunde tillåtas att förfalla. 

Skribenten benämnde husen som pampiga och hävdade att husen är några av "Karlstads allra 

finaste representanter för denna typ av stora, institutionella byggnader". Skribenten fortsatte: 

"Nog borde Ulleberg vara värt att bevara? Tänk vilket vackert bostadsområde det skulle 

kunna bli i de gamla skollokalerna. Eller varför inte en skola igen?". I blogginläggets 

kommentarsfält finns flera kommentarer som skrevs då byggnaderna fortfarande stod tomma. 

Det var då flera människor som uttryckte att de höll med skribenten om att byggnaderna inte 

borde ha tillåtits att förfalla.  
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En person som kommenterade på bloggen påstod att det spökar i husen, och att personen 

därför aldrig skulle kunna tänka sig att bo där utifall att husen gjordes om till lägenheter. 

Även en annan person ställde sig tveksam till att husen skulle kunna bli bostäder och 

ifrågasatte vem som skulle vilja bo i ett gammalt "mentalsjukhus". Byggnaderna har dock 

som framkommer i studien inte utgjort något mentalsjukhus, utan en sinnesslöanstalt. 

Personen som skrev kommentaren är dock inte den enda som har denna uppfattning om 

byggnaderna. När jag påbörjade undersökningen inför den här studien var jag själv osäker på 

vilken verksamhet som hade pågått i byggnaderna. Jag kände sedan innan till att åtminstone 

ett av husen hade innehållit särskoleverksamhet, men efter att ha tittat runt på olika 

Internetsidor förstod jag att det fanns flera personer som hävdade att byggnaderna även hade 

utgjort ett mentalsjukhus. Jag ringde därför till Karlstads kommun för att höra om de kunde ge 

något klart besked för vad byggnaderna hade använts till. Kvinnan1 som svarade i växeln 

berättade att hon och några kollegor hade diskuterat dessa byggnader några dagar tidigare 

eftersom en kollega påstod att byggnadernas nyrenoverade lägenheterna var svårsålda. 

Kollegorna hade vid tillfället varit oense om vilken verksamhet som hade pågått i husen. 

Någon menade att de hade utgjort ett mentalsjukhus och att detta kunde vara en anledning till 

att försäljningen av lägenheterna gick långsamt, medan någon annan hävdade att byggnaderna 

hade varit en särskola. Även den lokala värmländska TV-kanalen Kanal 12 (årtal okänt) har 

påstått att Ullebergsbyggnaderna har utgjort ett mentalsjukhus. I ett reportage som de kallade 

"Mentalsjukhuset Ulleberg. Här spökar det.", lät de ett medium besöka anstalten för att få 

andlig kontakt med människor som hade vistats i byggnaderna.  

När jag begav mig ut mot Ulleberg för att observera byggnaderna och hur området ter 

sig idag, hade jag till en början svårt att finna vägen fram till husen. Jag frågade därför några 

män om de visste var husen kunde tänkas ligga. En av männen benämnde då husen som "det 

gamla vårdhemmet". Vilken verksamhet som har pågått i byggnaderna vid Ulleberg är 

därmed inte helt självklart bland allmänheten. Vissa tror att det har varit ett mentalsjukhus, 

medan andra hävdar att det har varit ett vårdhem eller en särskola. I uppsatsens titel ställer jag 

frågan om anstaltens historia är bortglömd. Av uttalandena ovan framkommer det att 

byggnaderna och verksamheterna inte är bortglömda, eftersom det cirkulerar olika berättelser 

och minnen kring dem. Vilka verksamheter som pågått i byggnaderna är dock något oklart 

bland allmänheten. Enligt Värmlands Folkblad (2010) hade byggnaderna kulturhistoriska 

värden och fick därför inte rivas. Därmed framkommer det att byggnaderna kan anses inneha 

                                                      
1 Anställd på Karlstads kommun. Telefonsamtal 17 februari 2015.  
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kulturarvsstatus. Det är däremot inte självklart att berättelserna knutna till byggnaderna kan 

ges denna status.  

Storm (2014a:1, 2014b:118) hävdar att det finns ärr i samhället som påminner oss om 

exempelvis sorg, smärta, motståndskraft och mod. På Ullebergs sinnesslöanstalt finns som i 

studien synliggjorts berättelser som innefattar samtliga av dessa begrepp. Därmed kan 

Ullebergs sinnesslöanstalt ses som ett ärr i samhället. Det finns tre olika kategorier för 

postindustriella landskapsärr. Dels finns det återanvända ärr, där exempelvis gamla 

industriområden har omdefinierats och återanvänts till andra ändamål. Dels finns det förstörda 

ärr, där industriområden har lämnats och nu står övergivna. Till sist finns det även 

odefinierade ärr, vilka inkluderar platser vars minnen inte har blivit erkända som kulturarv 

(Storm 2014a:7). Jag hävdar att Ullebergs sinnesslöanstalt kan kopplas till två av dessa 

kategorier. Eftersom anstaltens byggnader under många år stod tomma och förfallna, men nu 

istället har förvandlats till nyrenoverade lägenheter skulle byggnaderna kunna ses som ett 

återanvänt ärr. De återanvända ärren får ofta en statusuppgradering. Byggnaderna får ett nytt 

användningsområde och det flyttar in nya hyresgäster (Storm 2014a:17). Detta stämmer 

mycket väl överrens med byggnaderna vid Ulleberg. De intagna som bodde på anstalten under 

1950-talet hade en låg samhällsstatus, medan några av lägenheterna idag ligger till försäljning 

för mellan två till tre miljoner kronor (Gräsdalens Fastighets AB 2015). Det gör att det är 

medel- och höginkomsttagare som har möjlighet att bosätta sig i dessa hus. Husens berättelser 

kan däremot ses som odefinierade ärr. Detta eftersom minnena och berättelserna som finns 

kopplade till byggnaderna inte har fått kulturarvsstatus.  

Det finns en problematik i att allas kulturarv inte kan ses som lika värdefullt. Det blir då 

svårt att avgöra vems kulturarv som är mindre värdefullt, och vem det i så fall är mindre 

värdefullt för. De personer med låg samhällsstatus får ofta mindre plats i kulturarven jämfört 

med de som anses ha hög status (Eivergård 2005:36f). Enligt Jönsson och Svensson 

(2005:16f) måste vi bevara både trevliga och otrevliga kulturarv för att människor ska kunna 

förstå samhället. Författarna ställer frågan kring vem det är som vill bevara de anstalter som 

inrymde människor som klassificerades som avvikande, samt vem det är som ska ha 

tolkningsföreträde att berätta deras berättelser. 

Att utnämna något tabubelagt och sorgligt till kulturarv är inte helt oproblematiskt. 

Drakos (2005:57) skriver om leprasjuka och hävdar att "Ett villkor som tycks gå hand i hand 

med de fenomen som utropas och hyllas som kulturarv är möjligheten att förbinda dem med 

berättelser som människor kan och vill förbinda med sina egna liv och kulturella identiteter". 

Det är därför enligt författaren inte förvånande att berättelser om leprasjuka människor inte 
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kategoriseras som kulturarv, eftersom berättarna helst ska vilja se sig som representanter för 

berättelsernas budskap. Drakos (2005:58-63) skriver även att det kan finnas ett problem med 

att utse ett kulturarv utan att inkludera sig själv i dessa berättelser. Eftersom de människor 

som anses bära på historien sammanlänkas med kulturarvsstatusen utses därmed ett kulturarv 

på någon annans vägnar. Detta trots att de människor som förknippas med berättelserna 

kanske inte vill se sig som arvtagare till den utvalda historien. Det kan dock bli svårt att 

förhålla sig till detta tankesätt i praktiken när berättelserna som avses att utnämnas till 

kulturarv utspelade sig för så pass många år sedan att personerna som då personifierade 

berättelserna inte lever idag. Författaren skriver också att utnämningen av kulturarv markerar 

tillhörighet och utanförskap. Att exempelvis göra en nedlagd asyl för leprasjuka till ett 

kulturarv kan enligt författaren förstärka utanförskapet för dem som kopplas till 

leprasjukdomens historia. Att mot människors vilja ställa ut deras svåra minnen som 

offentliga kulturarv är direkt olämpligt enligt Drakos (2005:58-63). Om berättelserna från 

Ullebergs sinnesslöanstalt skulle utnämnas till ett kulturarv finns det därmed en del aspekter 

som behöver tas hänsyn till. Berättelserna i den här studien utspelar sig på 1950-talet, vilket 

gör att det idag kan finnas levande människor som har varit intagna på anstalten. Det kan även 

finnas syskon eller barn till personer som har varit intagna som kan tänkas ha känslomässiga 

åsikter om en kulturarvsutnämning. Det är därmed inte självklart att utnämna berättelserna till 

ett kulturarv och sedan visa upp dem offentligt, utan att veta hur de berörda människorna 

ställer sig till detta.  

Det kan dock finnas fördelar med att utnämna svåra berättelser till kulturarv. Det är 

exempelvis viktigt att tillgängliggöra svåra berättelser som människor kan identifiera sig med. 

Genom att synliggöra dessa berättelser kan människor "...finna tröst i att deras historia, hur 

svår och smärtsam den än varit, har berättats och att någon varit beredd att lyssna" 

(Eivergård 2005:37). Då kan berättelserna kopplas till en kollektiv erfarenhet. En enskild 

människas upplevelser är unika, men upplevelserna kan delas med andra som har genomgått 

något liknande. Det gör det därmed möjligt för människor att känna igen sig i andra 

(Eivergård 2005:37f). Dessa tankar kan appliceras på Ullebergs sinnesslöanstalt. Om de 

intagnas berättelser hade synliggjorts för allmänheten hade det kunnat leda till diskussioner 

bland människor. Kanske hade både före detta intagna och anhöriga kunnat dela sina 

erfarenheter och minnen med varandra, och även delgett dem till andra människor som inte 

känt till anstaltens historia sedan tidigare. Anstalter som exempelvis sinnessjukhus och 

fängelser kan visa hur det moderna samhället drog gränser kring vad som ansågs vara normalt 

och vad som ansågs vara avvikande. Detta har påverkat både enskilda människors livsvillkor, 
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och har även satt spår i det moderna samhällets kulturmiljöer (Eivergård 2005:36). Genom att 

lyfta fram berättelser från exempelvis sinnesslöanstalter kan vi lära något om vår historia, och 

hur vi drar gränser mellan vad som är normalt och avvikande samt hur detta kan påverka både 

människor och kulturmiljöer. Sinnesslöanstaltens byggnader kan exempelvis ses som ett spår i 

en kulturmiljö, som ger en ledtråd om att det finns berättelser att berätta om vi är beredda att 

lyssna. Även om husen idag är omgjorda till lägenheter finns delar av det inhägnande staketet 

kvar som vittnar om en annan tid, och trots att byggnaderna är omgjorda är det fortfarande 

samma huskroppar som finns kvar och därmed skapar de spår till berättelser från förr.  

I de psykiatrihistoriska museerna är det sällan patienternas röster som får träda fram. 

Istället är det ofta personalen som får komma till tals. Patienternas berättelser skiljer sig från 

personalens (Jönsson 2005:107f). Att de intagnas berättelser kan skilja sig från personalens 

synliggörs i denna studie med Arvid som exempel. Arvids berättelse om vad som hände under 

dagen då bråket med trädgårdsmästaren ägde rum, skiljer sig från exempelvis 

trädgårdsmästarens och föreståndarinnans berättelser. Det går inte att utnämna någon 

berättelse som mer sann än den andra, men olika erfarenheter ger olika berättelser. Att 

inkludera patienters berättelse i psykiatrihistoriska museer skulle därmed bredda bilden av 

verksamheten (Jönsson 2005:108). Om anstaltens historia skulle utnämnas till ett kulturarv 

hade de intagnas berättelser kunnat synliggöra perspektiv från de som ansågs vara 

underordnade i anstaltens verksamhet.  

Med hjälp av institutioner och individuella berättelser kan vi undersöka hur det som 

anses vara avvikande och otillåtet både upprätthålls och omskapas. Vi kan exempelvis 

synliggöra vilken betydelse som lades i kategorin "patient" på sinnessjukhus och hur de 

dagliga verksamheterna formade betydelsen av vad det innebar att vara patient. Att fokusera 

på exempelvis kategorin "patient" kan leda till att begreppet avneutraliseras, vilket också gör 

att innebörden av begreppet kan förändras. På så sätt kan vi också få syn på att det som vi 

uppfattar som stabilt och naturligt i samhället i själva verket är kulturella föreställningar, 

vilket därmed är något ostabilt som kan förändras (Jönsson 2005:110). Genom att exempelvis 

undersöka kategorin "sinnesslö" och vilken verksamhet som försiggick på Ullebergs 

sinnesslöanstalt, kan vi därmed få syn på vilka beteenden som samhället såg som avvikande 

och hur dessa människor sedan behandlades. Begreppet sinnesslö används inte i dagens 

samhälle, men fortfarande idag kan vi benämna människor som ointelligenta. Berättelserna 

från sinnesslöanstalten kan hjälpa oss att ifrågasätta vem som avgör om någon är intelligent 

eller inte, och hur de som klassificeras som samhällets avvikande ska behandlas. Berättelserna 

synliggör även att en samhällsdiskurs kan förändras, och hur detta kan gå till. Genom att 
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utredningens ansvariga läkare och journalister började ifrågasätta de överordnade normerna 

kunde diskursen förändras. Tidigare ansågs det vara självklart att vissa människor var 

sinnesslöa och att dessa skulle placeras på anstalt, medan det efter utredningen inte ansågs 

vara lika självklart. Ullebergs sinnesslöanstalt blev istället en så kallad särskola. Därmed hade 

det som verkade stabilt och naturligt i samhället förändrats. Genom att utnämna Ullebergs 

sinnesslöanstalt till ett kulturarv kan denna diskursförändring synliggöras för en större grupp 

människor och bidra till att visa hur det kan gå till när samhället förändras och ändrar riktning.  

Kulturarv gör något med sin samtid. Kulturarven blir en del av samhället och 

samhällsprocessen eftersom människor aktivt använder sig av kulturarv när de skapar bilder 

av både sig själva och andra människor. Idag är det inte endast museer och andra 

professionella kulturarvsinstitutioner som kan definiera vad som är kulturarv eller inte (Silvén 

2000:240). Aronsson (2004:170) visar exempelvis hur en bilskrot fick kulturarvsstatus genom 

privata initiativ. När besökssiffrorna ökade blev bilskroten ett institutionaliserat kulturarv 

genom kommunen i området. Trots att författarens exempel visar att människor utanför den 

professionella kulturarvssektorn har möjlighet att påverka vad som får kulturarvsstatus hävdar 

jag att vad människor väljer att göra sina röster hörda kring påverkas av hur samhällets 

normer ser ut. I studien framkommer att de intagna på sinnesslöanstalten var underordnade 

och klassificerades som avvikande, och jag har tidigare visat att anstaltens minnen och 

berättelser kan ses som ett ärr i samhället. Drakos (2005:47) visar att flera personer som hade 

bott på ett leprahem under en stor del av sina liv inte gärna talade om sitt förflutna där. Detta 

tyder på att sjukdomen var tabubelagd. På samma sätt kan det finnas människor som var 

intagna på sinnesslöanstalten som känner skam över att ha klassificerats som ointelligenta. Att 

då höja sin röst i samhället och säga att sinnesslöanstalten borde tillhöra ett institutionellt 

kulturarv är sannolikt därför inte lika lätt som att höja sin röst och hävda en bilskrots 

kulturarvsvärde. Om Ullebergs sinnesslöanstalt ska utnämnas till ett kulturarv inom den 

institutionaliserade kulturarvssektorn, kan det hända att exempelvis ett museum behöver 

komma med initiativet till detta. Museet kan behöva visa att de står bakom de före detta 

intagna och att de anser att deras historia är värd att berätta. Om museet också hävdar att 

utnämningen av sinnesslöanstalten som ett kulturarv kan göra något med vår samtid så som 

Silvén (2000:240) skriver om, kanske de före detta intagna och deras anhöriga vågar och vill 

berätta om sina erfarenheter kring anstalten.  

Storm (2014b:127) skriver att "Vi behöver bry oss mer om ärren i landskapet. Vi 

behöver uppmärksamma och synliggöra det viktiga som de berättar, det hoppfulla, det stolta, 

det smärtsamma och det motståndskraftiga". Enligt författaren kan vissa ärr ha ett värde som 
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erfarenhet och minne även för människor utanför den ort som ärret är beläget på. Jag hävdar 

att berättelserna från Ullebergs sinnesslöanstalt inte bara synliggör en lokal historia. De kan 

exempelvis säga något om hur det moderna samhället drog gränser kring vad som ansågs vara 

normalt, och vad som ansågs vara avvikande (jfr Eivergård 2005:36).  
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7. Avslutande diskussion 

Syftet med studien var att synliggöra berättelser från Ullebergs sinnesslöanstalt och att visa 

hur makt och motstånd utövades innanför och utanför anstaltens väggar, samt att undersöka 

hur olika normer och klasskillnader formade de intagnas levnadsvillkor i en tid då anstaltens 

verksamhet ifrågasattes. Uppsatsen undersöker även anstalten som ett potentiellt svårt 

kulturarv. Studien tar sin utgångspunkt i en brytningstid då det som ansågs vara självklart 

började att ifrågasättas. Det hade tidigare ansetts vara självklart att det fanns så kallade 

sinnesslöa människor i samhället, men under en intern utredning av anstalten började dessa 

"självklara" normer att ifrågasättas. Genom att bland annat undersöka tidningsartiklar, 

utredningsdokument och brev har jag i enlighet med Foucaults maktanalys undersökt hur 

makt och motstånd utövades innanför och utanför anstaltens väggar. Läkare och anstaltens 

personal utövade makt genom att klassificera människor som sinnesslöa, baserat på 

exempelvis vilken familjebakgrund de hade. Enligt den överordnade normen fanns det vissa 

människor som hade "dåliga gener", och studien visar att flera av de intagna ansågs vara 

bärare av sådana. Anstaltens intagna kunde trots sin klassmässigt underordnade position på 

olika sätt utöva motstånd mot den makt som utövades mot dem. Det förekom även motstånd 

från föräldrar och anstaltens personal. Motståndet hade både fysisk, verbal och skriftlig 

karaktär. Astrid höll exempelvis ett avstånd från de andra intagna när de promenerade 

utomhus, eftersom hon inte ville att det skulle synas att hon tillhörde sinnesslöanstaltens 

intagna. Bertils och Iris föräldrar berättade i ett brev hur de upprepade gånger hade försökt att 

få sina barn utskrivna från anstalten, men utan resultat. Vid ett intelligenstest frågade Lars om 

han var tvungen att stanna ytterligare åtta år om han svarade fel på frågorna. I ett brev 

berättade Arvid om sin uppfattning av anstaltens föreståndarinna, och han försvarade sig mot 

ett påstående där han anklagades för att ha dragit kniv. Även anställda på anstalten utövade  

motstånd mot att Arvid skulle ha burit kniv. Det fanns även de som hävdade att Arvid hade 

skadats av anstaltsvistelsen, samt att han skulle ha mått bättre av ett liv utanför anstalten.  

Utredningsgruppen som utförde den interna utredningen av anstalten utövade motstånd 

mot den överordnade diskursen, och detta motstånd fick stor uppmärksamhet i tidningar. 

Journalister utövade makt genom att synliggöra detta motstånd, och de uttryckte en enighet 

med utredningsgruppen. Utredningens ansvariga läkare ville att ordet sinnesslö skulle sluta 

användas om de intagna. I sin överordnade position kunde han ifrågasätta den rådande 

kunskapen och synliggöra en annan sorts kunskap. Skolöverstyrelsens konsulent för 
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sinnesslövården meddelade att undervisningen för de "bildbara sinnesslöa" skulle döpas om 

till särskolor. De önskade att avskaffa anstaltsprägeln genom att exempelvis upprätta 

skolexternat där barnen inte skulle behöva flytta till en anstalt för att kunna få särskild 

undervisning. Sveriges dåvarande inrikesminister signalerade att en landsomfattande 

undersökning av landets så kallade sinnesslöa skulle genomföras. Några sakkunniga fick i 

uppdrag av regeringen att arbeta med aktuella frågor kring sinnesslöanstalterna, och arbetet 

hoppades leda fram till ett lagförslag som bland annat skulle förhindra att människor mot sin 

vilja intogs på anstalter. Genom dessa makt och motståndshandlingar kunde en ny diskurs 

träda fram. I och med att de överordnade normerna började ifrågasättas och förändras, 

förändrades också livet för de intagna. Tidigare hade anstaltens personal kunnat kontrollera 

dessa människor genom att exempelvis placera dem i isoleringscell eller genom att låta dem 

genomgå steriliseringar, men i och med utredningen ifrågasattes detta. Många människor blev 

utskrivna från anstalten och det var inte längre anstaltens överordnade som kontrollerade 

deras liv. Förutsättningarna förändrades även för de som inte skrevs ut från anstalten. 

Beteckningen sinnesslö ansågs nu olämplig och på 1960-talet försvann begreppet och dess 

innebörd. Detta visar att talet om de intagna förändrades.  

Denna studie visar hur människors klasstillhörighet påverkade deras handlingsutrymme. 

Människors möjligheter påverkas dock av fler kategorier, som exempelvis kön. Framtida 

forskning skulle kunna undersöka hur könstillhörigheter begränsade eller möjliggjorde både 

intagnas och anställdas möjligheter att utöva makt och motstånd. Undersökningen synliggör 

också att människor kan vara tveksamma till att bosätta sig i byggnaderna vid Ulleberg på 

grund av den historia som har utspelat sig där. Framtida forskning skulle därför också kunna 

undersöka hur de människor som bor i byggnaderna idag uppfattar sitt bostadsområde och 

dess historia.  

Ullebergs sinnesslöanstalt är idag inte ett institutionaliserat kulturarv, men studien visar 

att anstalten inte är bortglömd bland allmänheten. Berättelserna från Ullebergs 

sinnesslöanstalt skulle kunna ses som ett svårt kulturarv. Det finns dock svårigheter med att 

utnämna svåra berättelser till kulturarv. Utnämningen av kulturarv markerar tillhörighet och 

utanförskap, och att utnämna en sinnesslöanstalt till ett kulturarv kan därför förstärka 

utanförskapet för de människor som har varit intagna. Det är inte heller självklart att de före 

detta intagna önskar att deras minnen blir offentligt utställda kulturarv. Det finns dock även 

fördelar med att eventuellt tilldela anstaltens berättelser officiell kulturarvsstatus. 

Berättelserna kan exempelvis synliggöra hur det moderna samhället drog gränser kring vad 

som ansågs vara normalt och vad som ansågs vara avvikande, samt visa hur människor 
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påverkades av de rådande normerna. Att utnämna anstalten till ett kulturarv skulle kunna 

synliggöra berättelser om hopp, smärta, motståndskraft och mod.  
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